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תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז:
חוברת א'
מסמך א'

–

תנאי המכרז;

נספחים למסמך א':
– ערבות מכרז
נספח א'
– הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
נספח ב'
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים
זרים כדין) ,התשל"ו 1976 -
– הצעת והצהרת המשתתף במכרז
נספח ג'
– תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
נספח ד'
– הצהרה על מעמד משפטי
נספח ה'
– פירוט ניסיון קודם בהתאם לתנאי הסף
נספח ו'
נספח ו' – 1אישור רו"ח על מחזור כספי
– טופס הצעת המחיר
נספח ז'

מסמך ב'

–

תנאי החוזה והנספחים;

נספחים למסמך ב':
– הצעת המציע הזוכה למכרז ,לרבות נספחיה
נספח א'
– נספח ביטוח
נספח ב'
נספח ב' – 1אישור עריכת ביטוחים
– נוסח ערבות בנקאית (ערבות טיב)
נספח ג'
– הצהרת הקבלן על העדר תביעות לכל הזמנת עבודה
נספח ד'
– נוסח תעודת השלמה לכל הזמנת עבודה
נספח ה'

מסמך ג'

-

המפרט הטכני המיוחד;

מסמך ד'

-

כתב כמויות;
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מסמך א' -תנאי המכרז ונספחיו
 .1כללי ,תיאור השירותים ומהות המכרז
 .1.1חברת עזרה וביצרון (להלן" :החברה" או "המזמין") מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות
למתן שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט על מבני ציבור בעיר תל אביב-יפו (להלן:
"השירותים") .השילוט יוצב על גבי מבני ציבור ברחבי העיר ,בין היתר ,במבני החינוך,
הרווחה ,הקהילה והדת ,והמשרדים העירוניים בעיר ,והכל כמפורט במסמכי מכרז זה.
 .1.2החברה תבחר מבין ההצעות שיעמדו בתנאי המכרז את הצעתם של עד שלושה ספקים שיציעו
את הצעת המחיר הנמוכה ביותר על פי המנגנון הבא :המציע שיציע את הצעת המחיר הזולה
ביותר יוכרז וזוכה ,והחברה תהא רשאית לפנות לעוד שני ספקים שהציעו את הצעת המחיר
הבא בתור אחריו בבקשה להשוות מחיריהם למחירי הצעתו .ככל וספקים אלה ,כולם או
חלקם ,יסכימו להשוות את ההצעה – יוכרז אף הם כספקי מסגרת (להלן" :ספקי המסגרת").
 .1.3העבודות הפרטניות יועברו לספקי המסגרת על פי סדר כניסתם למאגר .על אף האמור ,החברה
תהא רשאית שלא לפעול בהתאם לסידור האמור במקרים של זמינות ,אי שביעות רצון
משירותים קודמים ,וכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה.
 .1.4החברה תחתום עם כל אחד מספקי המסגרת על הסכם מסגרת .מובהר כי החברה אינה
מתחייבת להיקף כלשהו של עבודות שיימסר לביצוע הספקים הזוכים ו/או להיקף כלשהו של
עבודות שיבוצעו מכוח מכרז זה.
 .1.5תקופת ההתקשרות עם הספקים הזוכים הנה למן החתימה על הסכם ההתקשרות ולתקופה
של  24חודשים .לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות בנות
שנה כל אחת ,או חלק מהן ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .הארכת ההתקשרות תיעשה
באופן פרטני מול כל ספק מסגרת וייתכן כי מימוש האופציה לא ייעשה באופן אחיד באופן בו
לא תוארך ההתקשרות עם כל ספקי המסגרת אלא רק עם חלקם ,וזאת מטעמם סבירים
שייקבעו על ידי החברה.
 .1.6אין במכרז זה כדי למנוע מן החברה לפרסם מכרזים פומביים לביצוע עבודות בהיקפים
גדולים ו/או הליכים מסוגים שונים ,והחברה אף תהא רשאית לפרסם מעת לעת מכרז
להצטרפות קבלנים למאגר זה אשר יידרשו לעמוד בכל תנאי הסף.
 .1.7פעולות לאחר הזכייה – כל אחד מספקי המסגרת יידרש להעביר לאישור החברה אב טיפוס
לכל סוג שילוט אשר ייוצר על ידו ,וזאת בתוך  21ימים ממועד חתימת החברה על הסכם
ההתקשרות עמו.
במקרה בו לא יאושר האב טיפוס שהוצג על ידי הספק הזוכה ,לכל השילוט או לחלקו,
יתאפשר לספק הזוכה להגיש אב-טיפוס מתוקן ,וככל שגם אב טיפוס זה לא יאושר ,תהא
רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הספק הזוכה ,ולהתקשר עם הספק הבא בתור
אחריו (בהתאם למנגנון השוואת ההצעות) או להפחית את מספר ספקי המסגרת (עד העמדתם
על זוכה יחיד) ,וזאת ללא שתהיה למציע הזוכה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד
החברה.
 .1.8מובהר כי הספק הזוכה יידרש לספק את השירותים בכללותם ,לרבות ביצוע מדידה של
המבנה ומתן שרטוט עקרוני הכולל מידות כלליות של רוחב חזית המבנה וגובה קומה ו/או
חלון טיפוסי ,ייצור השלט ,אחסנתו ,הובלתו אל מבני הציבור ,התקנתו ,קבלת אישור מכל
גורם נדרש לרבות ,אך לא רק ,קונסטרוקטיבי ,בטיחותי ועוד ,ומתן אחריות לטיב השילוט
ואיכותו לתקופה שלא תפחת מחמש שנים ממועד התקנתו.
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 .1.9קבלן משנה – ככל והמציע יציג עמידה בתנאי סף  3.3באמצעות קבלן משנה ,הוא מתחייב
לפעול באמצעות קבלן משנה זה לכל אורך תקופת ההתקשרות עמו ,אם וככל שיוכרז כזוכה
במכרז ,והוא לא יהא רשאי להחליפו אלא באישור מראש ובכתב על החברה ,הן לגבי עצם
ההחלפה ,והן לגבי זהות קבלן המשנה החלופי.
 .2תנאי מתלה
 .2.1התקשרות החברה עם מציע זוכה לביצוע השירותים מותנית בקיומו של תקציב מאושר וכן,
בקבלת כל האישורים מאת הגופים שאמורים לממן ו/או להשתתף במימון ביצוע העבודה
הספציפית.
 .3תנאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים
שלהלן :
 .3.1המציע בעל ניסיון בחמש ( )5השנים שקדמו למועד פרסום המכרז ,בביצוע עבודות
ייצור ,אספקה והתקנה של שלטי מידע ו/או הכוונה ו/או שמות מבנים עירוניים או
ממשלתיים במרחב הציבורי הפתוח עבור שלוש ( )3רשויות מקומיות ו/או תאגידים
עירוניים ו/או חברות ממשלתיות לפחות ,כאשר לכל אחד מן הגופים סופקו לפחות 150
שלטים מן הסוג האמור במצטבר.
 .3.2המציע בעל ניסיון מוכח ,בחמש ( )5השנים שקדמו למועד פרסום המכרז ,בביצוע
עבודות ייצור ,אספקה והתקנה של שלטים המודפסים בהדפסת משי עבור שלוש ()3
רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות ממשלתיות לפחות ,כאשר לכל
אחד מן הגופים סופקו לפחות  100שלטים מן הסוג האמור.
 .3.3המציע ,או קבלן המשנה המוצע מטעמו ,בעל ניסיון מוכח ,בחמש ( )5השנים שקדמו
למועד פרסום המכרז ,בביצוע עבודות ייצור ,אספקה והתקנה של שלטי אותיות בודדות
בחיתוך לייזר עבור שלושה ( )3גופים לפחות (פרטיים ו/או ציבוריים) ,כאשר לכל אחד
מן הגופים סופקו לפחות  20שלטים מן הסוג האמור במצטבר.
 .3.4מחזור ההכנסות של המציע ,הנובע מייצור ,אספקה והתקנה של שלטי מידע ו/או
הכוונה ו/או שמות מבנים עירוניים וממשלתיים במרחב הציבורי ,בכל אחת מהשנים
 2020 ,2019, 2018לא פחות מ 1,000,000-ש"ח (לא כולל מע"מ).
 .3.5המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
 .3.6המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו ,ולא בשיתוף עם אחרים ,בכל תנאי הסף,
ובכל שאר תנאי המכרז ,ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר ,לרבות
חברות שלובות ,חברות בנות ,חברות אם ,קבלני משנה ,אורגנים של המציע ,שותפויות וכיוצ"ב,
למעט אם צוין במפורש אחרת בתנאי הסף.
 .4מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
המציע יצרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,גם את
המסמכים הבאים:
 .4.1תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.
 .4.2כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
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 .4.3פירוט ניסיונו הקודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי סף  3.2 ,3.1ו 3.3 -בנוסח נספח ו',
לרבות כל ההוכחות והאישורים המעידים על ניסיונו ,תוך פירוט הגופים המקבלים שירותים
מהמציע ,יש לציין אנשי קשר ומספרי טלפון ליצירת קשר.
ככל שהעמידה בתנאי סף  3.3לעיל הנה באמצעות קבלן משנה ,על המציע לפרט את ניסיונו
של קבלן המשנה ,וכן לצרף מסמך הבנות/הסכם בין המציע לבין קבלן המשנה במסגרתו
יתחייב קבלן המשנה ליתן לקבלן את השירותים אם וככל שיוכרז כזוכה במכרז.
 .4.4אישור רואה חשבון בנוסח נספח ו'.1
 .4.5ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח נספח א'.
 .4.6ככל שהמציע אינו יחיד ,על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי .טופס הצהרה על מעמד משפטי
מצורף כנספח ה'.
.4.6.1במקרה שהמציע הוא תאגיד:
א.

על התאגיד לעמוד בכל תנאי הזמנה זו ונספחיה.

ב.

על מנהליו המוסמכים של המציע לחתום על ההצעה .עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול
מאושר ,על-ידי רו"ח או עו"ד ,או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של
המציע ו/או הדין ,המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז הם מנהליו המוסמכים של
המציע וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את המציע בתוספת חותמת המציע ולהגיש
הצעות מחייבות בשמו.

ג.

להצעה יצורף תדפיס מהמרשם הרשמי (רשם החברות ו/או השותפויות וכד') ,ובו מלוא
הפרטים בעניין חלוקת הבעלות ,רשימת המנהלים ,ורשימת השעבודים ,נכון לעד חודש
ימים לפני המועד להגשת ההצעות.

.4.6.2במקרה שהמציע הוא שותפות רשומה תידרשנה חתימות כל השותפים וכן יצורף
פרוטוקול לגבי זהות החותמים על ההצעה .בכל מקרה מובהר בזאת כי לא תותר הגשת
הצעות במשותף ,לרבות הגשת הצעות על-ידי שותפות שאינה רשומה.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור ,תהיה החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול אותה
מטעם זה בלבד .על המציע לוודא ,כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים ,לרבות רישום
במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים) ,יהיה זהה .אם וככל שאין
התאמה במספר המזהה ,יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.
 .5ערבות
 .5.1על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי או חברת
ביטוח לטובת חברת עזרה וביצרון בע"מ על סך  ₪ 70,000כולל מע"מ חתומה כדין שתוקפה
עד ליום  31.12.2022בנוסח נספח א' (להלן" :ערבות המכרז") .ערבות המכרז תוארך על פי
דרישת החברה .אין מניעה להגיש ערבות דיגיטלית.
 .5.2ערבות המכרז תוארך על פי דרישת החברה.
 .5.3מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לקבל
הצעה ,על אף פגם בנוסח הערבות ,אם שוכנעה ,לפי שיקול דעתה ,כי התקיימו כל התנאים
הבאים :א .לפגם אין משמעות כלכלית של ממש ב .הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט
הערבות .ג .הפגם נגרם בשוגג ובתום לב  .הועדה תהא רשאית במקרה כזה ,אם מצאה זאת
לנחוץ ,לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב.
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 .5.4החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמציע לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא:
נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
•
מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
•
חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת
•
ההצעות.
אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת
•
ההסכם.
 .5.5חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי המוערך ע"י הצדדים מראש עבור הנזקים
שייגרמו לחברה עקב האמור ,וזאת ללא צורך בהוכחתו ,ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של
החברה לפיצויים במקרה שתוכיח נזקים בסכום גבוה יותר ,ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע
הפרויקט על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.
 .5.6החברה תשיב את ערבות המכרז של מציע שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר ההודעה
על דחייתה או פסילתה ,ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של הגשת
ההצעה.
 .5.7אם הצעתו של מציע תתקבל והוא ייכלל ברשימת ספקי המסגרת ,הוא יידרש לחתום על
הסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב' (להלן" :ההסכם") ,וכן להאריך את תוקף ערבות
המכרז שהופקדה על ידו במעמד הגשת ההצעה לתקופה של  25חודשים .ערבות זו תשמש
כערבות להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הזוכה (להלן" :ערבות להבטחת התחייבות
הזוכה") .הוארכה תקופת ההתקשרות – יידרש הספק להאריך את הערבות להבטחת
התחייבויות הזוכה.
 .5.8מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל את ערבות המכרז ו/או את ערבות הביצוע ,בדרך
של הגשת מספר ערבויות ,גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה ,יהיה בגובה
הערבות הנדרשת.
 .5.9החברה תהא רשאית להאריך את מועד הערבות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה,
בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות ,ובין אם לאחר מכן ,ובלבד שדרישה
כאמור לא תחרוג מתשעים ימים מהגשת מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .6אופן העיון וההורדה של מסמכי המכרז
 .6.1ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת .www.e-b.co.il
 .7סתירות ו/או אי התאמות
 .7.1בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם ,תגבר ההוראה
המיטיבה עם החברה ,לפי פירושה של החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .7.2ככל שלדעת המציע ,קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות
בכתב לחברה למייל anath@e-b.co.il :וזאת עד ליום  18.07.2022בשעה  ,14:00תוך פרוט
השאלות ,הסתירות ,השגיאות ,אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של
כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז .על המציע לוודא טלפונית קבלת המייל .המייל יכלול קובץ
בפורמט  WORDובו תפורט השאלה או הבקשה וכן מספר העמוד או הסעיף אליו היא
מתייחסת.
 .7.3תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז ,ככל שיוחלט עליהם ,יפורסמו
באתר האינטרנט של החברה .באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד
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למועד הגשת ההצעות ,והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם
אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור .החברה תהא
רשאית להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור
כדי לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה.
 .7.4לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך
דחיית פניית המציע .מציע שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או
אי בהירות ,שגיאות ,אי התאמות ,טעות וכיו"ב.
 .7.5עם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים
הרלבנטיים מכל סוג שהוא ,והגיש הצעתו על בסיסם .מציע שהגיש הצעה במכרז ,יהיה מנוע
מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו .לא התייחסה החברה לפניה
ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.
 .7.6להסרת ספק ,במצב בו תימצא סתירה או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין
הוראות שונות שבהם ,תקבע החברה את הפרשנות המחייבת .למציע לא תהא כל טענה ו/או
תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין
הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה אלא אם כן פנה בטרם מועד הגשת ההצעות ובמועד
שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות כאמור.
 .8אופן הגשת ההצעה
 .8.1הצעת המציע ,לרבות כל מסמכי המכרז החתומים ,וכל יתר המסמכים הנדרשים מאת
המציע ,תונח במעטפה סגורה המיועדת לכך אשר תישא את מספר המכרז בלבד ,בתיבת
המכרזים במחלקת הביצוע בחברה.
 .8.2בהצעתו יכלול המציע את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ,לרבות הסכם ההתקשרות,
בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף  4לעיל ,ולרבות הצעת המחיר המוצעת
על ידו למתן השירותים לחברה.
 .8.3את המעטפה ישלשל המציע לתיבת המכרזים שבאגף הנדסה בחברה ,וזאת ביום 28.07.2022
משעה  9:00עד לשעה  14:00בלבד .לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה
לאחר המועד האמור לעיל .הצעות שיוגשו לפני מועד זה ,תוחזרנה לבעליהן.
 .8.4הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה
המצורף על נספחיו ,הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג ,וכן כמי שבדק וכמי שקיבל
את הנתונים שנמסרו לו ואסף את כל המידע הדרוש לו לצורך הגשת ההצעה .לאחר הגשת
ההצעה לא תתקבלנה שום טענות מצד הזוכה בנוגע לקשיים והפרעות העלולים להופיע בזמן
ביצוע ההסכם ו/או שנתקל בעניינים שלא ידע עליהם ולא צפה אותם מראש.
 .8.5על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.
 .8.6המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה (מורשים) מטעמו על כל עמוד ועמוד ועל כל מסמך
הכלול במסמכי המכרז ,לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיימסר
למציעים ,בשולי כל דף וכן במקום המיועד לכך .דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד
בדפוס יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך במקרה שהמציע הינו תאגיד ,בליווי חותמת המציע
ועל פי זכויות החתימה במציע ע"י מורשי החתימה של המציע ,וחתימתם תאושר ע"י עו"ד
או רו"ח (במקומות בהם מצוין במפורש רו"ח).
 .8.7המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז .עשה כן המציע
לא יהא בכך כדי לחייב את החברה והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בלבד,
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ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .8.8החברה לא תחזיר ולא תשפה ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המציעים או מי
מטעמם ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות במכרז ,לרבות בגין הבדיקות
המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן.
 .8.9מובהר כי הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה ,ותהווינה
חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עימו.
 .8.10ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  120יום ממועד הגשת הצעות למכרז.
 .9דירוג ההצעות ובחירת זוכה
 .9.1למכרז זה מצורף כמסמך ד' כתב כמויות ובו סוגי השלטים הנדרשים במסגרת המכרז .על
המציע למלא את המחיר המוצע על ידו לכל שלט ,ולסכום את סך המחירים לכדי סכום אחד
כולל .את הצעתו הכוללת יעתיק המציע על גבי נספח ז'.
 .9.2מבין ההצעות הכשירות תוכרז כזוכה הצעתו של המציע אשר יגיש את הצעת המחיר הנמוכה
ביותר למתן השירותים .בנוסף ,החברה תהא רשאית לבחור בהצעותיהם של עד שני ספקים
נוספים באופן הבא :החברה תהא רשאית לפנות לעוד שני ספקים שהציעו את הצעת המחיר
הבא בתור אחריו בבקשה להשוות מחיריהם למחירי הצעתו .ככל וספקים אלה ,כולם או
חלקם ,יסכימו להשוות את ההצעה – יוכרז אף הם כספקי מסגרת (להלן" :ספקי המסגרת").
 .9.3החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה של מציע אשר היה לה ו/או לעיריית
תל אביב-יפו ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי,
וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד.
 .9.4מובהר בזאת כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא
והחברה תהא רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,לפי שיקול
דעתה.
 .9.5היה לחברה ,אחרי עיון במסמכי המכרז ,יסוד סביר לחשוד שכוונתו של מציע היתה להוליך
את החברה שולל ,על-ידי שגיאות שנעשו במכוון ,או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים ,רשאית
היא  -לאחר שנתנה למציע הזדמנות להביא טענותיו  -להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז
שהוגשו על ידו.
 .9.6עזרה ובצרון שומרת על זכותה לבדוק איכות וניסיון קודמים של המציע.
 .9.7החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר
פתיחת ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.
 .10הודעה על זכייה והתקשרות:
 .10.1המציעים אשר ייקבעו כספקים זוכים במכרז (להלן" :הזוכה") מתחייבים לחתום על ההסכם
והנספחים המצורפים למסמכי המכרז ,להמציא את כל המסמכים ולהאריך את ערבות
המכרז כנדרש בתנאי המכרז תוך  5ימי עבודה מיום שנתקבלה אצלם הודעת החברה על
זכייתם במכרז .לא עמד מי מהזוכים בדרישה זו ,תהא רשאית החברה להודיע לזוכה הבא
בתור כי הצעתו נבחרה בהתאם למנגנון השוואת ההצעות הקבוע לעיל ,או לבחור בספק אחד
בלבד ,או לבטל את המכרז .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות החברה לתבוע כל נזק שנגרם
לה בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה ע"י הזוכה.
 .10.2אין באמור בסעיף  10.1לעיל כדי לפגוע בזכות החברה לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה
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כאמור לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה לה ע"י המציע הזוכה.
 .10.3מציע שנקבע כזוכה במכרז ימציא לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה:
 .10.3.1את ההסכם המצורף כמסמך ב' ,על נספחיו ,כאשר הוא חתום על-ידי המציע.
 .10.3.2אישור מאת הבנק המאשר את הארכת תוקף ערבות המכרז לתקופה נוספת בת 25
חודשים.
 .10.3.3אישור על עריכת ביטוחים ,כאמור בנספח ב' 1להסכם ההתקשרות;
 .10.3.4אם הזוכה הפר את ההסכם הפרה יסודית וכתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם
תוך  12חודשים ממועד מכתב הזכייה ,תהיה החברה רשאית להזמין כל מציע אחר
במכרז ,לפי סדר דירוג המציעים הסופי ,לספק את השירותים מושא מכרז זה.
 .10.3.5זכה מציע ,ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע
חלקי בלבד או מטעה ,רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה ,מבלי שהמציע יהיה
זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת
להחברה ו/או לחברה ,לפי העניין ,כתוצאה מההפרה ,לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי
כל דין.
 .10.3.6הזוכה מנוע מלטעון טענות בהתבסס על מידע ,הבטחה ,התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה,
פרסום ,פרוטוקול ,דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז ,בין בכתב ובין בעל-פה,
בין לפני המכרז – לרבות במסגרת הליכי מכרז זה – ובין לאחריו.
 .10.3.7לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים לו
לצורך מתן השירות ,תהא החברה רשאית ,אף מטעם זה בלבד ,לבטל את ההסכם ,לחלט
את ערבות הביצוע ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו לה ,לרבות בגין החלפתו בזוכה
אחר.
 .11הוראות נוספות
 .11.1החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למציע בדרישה
להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן,
לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור ,היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה ,ובלבד
שכל רישיון אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות .החברה
תהא רשאית למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין
בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת הועדה.
 .11.2נוסף על האמור ,לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציע
להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו
בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה ,ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו
עובר להגשת ההצעה ,ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע
נוסף ו/או מסמכים נוספים.
 .11.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה
שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי .אם תחליט החברה כאמור לבטל את המכרז ו/או
לא לחתום על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל
סוג שהוא.
 .11.4החברה רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל משתתף  -לאחר הגשת
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הצעה – כל הוכחה שתראה לנכון ,בדבר ניסיונו ,מומחיותו ,מיומנותו ,כישוריו והאמצעים
העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז ,וכן תהא רשאית
לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע ,והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא
המידע להנחת דעתה.
 .11.5להסרת ספק מובהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות ,המיסים ,האגרות ,ההיטלים
וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם ביצוע העבודות על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו
ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות.
 .11.6תיאום הצעות :המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא
עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה .המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח נספח ד'.
 .12אחריות
 .12.1החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאות או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו
במסגרת ו/או בקשר למכרז זה ,ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.
 .12.2מובהר במפורש ,כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן
בקשר עם השתתפותו במכרז זה ,לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

נספח א' למכרז
נוסח ערבות המכרז
תאריך ____
לכבוד :
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
בית אמפא  -רחוב המסגר 9
תל אביב
א.ג.נ,.
הנדון  :כתב ערבות מס' ____________
.1

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ₪ 70,000
(שבעים אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ ("סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע
לכם מאת ______________ ("המציע") להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי מכרז
מס'  270למתן שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט על מבני ציבור בעיר תל
אביב-יפו ,ולמילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם המסגרת ע"י ______________
[שם המציע].

.2

אנו נשלם לכם ,תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות
מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור
מאת המציע.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  31.12.2022ועד בכלל.

.4

ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה
זכאים לבטלה בדרך כל שהיא.

.5

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת
הבאה  ,_______________________________________ :וצריכה להגיע
לסניף זה עד  31.12.2022בשעה .12:00

.6

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
בנק:
סניף:
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נספח ב' למכרז
תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976
אני הח"מ _____________ ,בעל ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
להצהיר את האמת ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בכתב
כלהלן.
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא
הגוף המבקש להתקשר עם חברת עזרה וביצרון .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.
 .2הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
(להלן" -החוק").
 .3הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע ו/או בעל זיקה אליו
(כהגדרתו בחוק) לא הורשע ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א ,1991-או לפי
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,)1987 -או לחלופין ,המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו
ביותר משתי עבירות (כהגדרתן לעיל) ,אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז,
חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
ולראיה באתי על החתום:
חתימת המצהיר

תאריך

אישור עו"ד
אני ,עו"ד ___________ מ.ר __________ .מאשר בזה ,כי ביום ___________ התייצב בפני
מר ____________ ,אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/
המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.
תאריך

חתימת עוה"ד
חותמת וחתימה

נספח ג' למכרז
הצעת והצהרת המשתתף במכרז
לכבוד :
עזרה וביצרון בע"מ
בית אמפא  -רחוב המסגר 9
תל אביב
א.ג.נ.

תאריך____________:
שם המציע___________:

הנדון :הצעת והצהרת המשתתף במכרז מס'  270למתן שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט מבני
ציבור בעיר תל אביב-יפו
אנו הח"מ ________________________ מצהירים בזה כי קראנו בעיון והבנו את מסמכי המכרז,
לרבות ההזמנה להגשת הצעות ,נוסח ההסכם ,על כל נספחיהם ,וכל אחד מהמסמכים האחרים אשר צורפו
למסמכי המכרז ,ואשר נזכרים בהם ולא צורפו אליהם ,והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו,
ובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם עם עזרה וביצרון בע"מ (להלן" :החברה") כמפורט
להלן:
.1

אנו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומבינים את כל השירותים ,וכי קראנו והבנו את כל המפורט
במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם ,וכי בהתאם לכך הוכנה הצעתנו.

.2

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 ההתקשרות ,בהתאם
לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיהם.

.3

אנו מצהירים כי היננו מסוגלים מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי
הוראות המכרז ,לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות ,וכי ביכולתנו לעמוד בכל
התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות.

.4

אנו מצהירים כי שכר החוזה המבוקש על ידינו עבור ביצוע העבודות ,הינו כמפורט בהצעתנו
והוא מהווה מחיר סופי ,מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג
הכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות בביצוע העבודות ,על פי מסמכי המכרז.

.5

אנו מצהירים כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז
ללא כל הסתייגות שהיא.
 .5.1אנו מצהירים כי ידוע לנו ולפיכך ,מוסכם עלינו כי לחברה ,תעמוד הזכות לצמצם את היקף
העבודה מבלי שתהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה ,בשל הצמצום
כאמור ,ובמקרה כאמור ,אנו נבצע את הצעתנו לגבי חלק מהעבודה בלבד.
אנו מצהירים ומסכימים כי לא תהיה לנו כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל
מין וסוג שהוא כלפי החברה בעניין זה ,לרבות עיכוב ו/או שינוי בתמורת ההסכם ,ואנו
מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או עילה ו/או דרישה כאמור.

.6

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי והיא תהיה בתוקף במשך  120יום
מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות או במשך  120יום מכל מועד שיוארך על ידי מנכ"ל
עזרה וביצרון או מי שהוסמך לכך מטעמו.

.7

אנו מצהירים ומסכימים כי ,בכפוף לתנאי ההזמנה להגשת הצעות ולאמור להלן ,קבלת הצעתנו
זו על ידי המזמין בתוך התקופה הנקובה לעיל תחייב אותנו לחתום על ההסכם ,לרבות כל נספחיו
וכל המסמכים המהווים חלק ממנו ,וכל מסמך בקשר עם ביצוע העבודות ,לא יאוחר מ 5 -ימים
מקבלת הודעת המזמין .כן אנו מצהירים כי תנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות הנו
המצאת ערבות ביצוע ונספח ביטוח חתום על ידי חברת ביטוח.
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.8

אנו מצהירים ומסכימים כי בכפוף לתנאי ההזמנה להגשת הצעות ולאמור להלן ,מחייב אותנו,
מיום חתימתנו על הצעה זו ,ההסכם על כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על
ידינו.

.9

אנו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות ,כמפורט בכל המסמכים
של הצעה זו ,בשלמות וכן שיש באפשרותנו לבצע את העבודות נשוא המכרז ,לרכוש את כל
החומרים הדרושים ולספק את כוח האדם והציוד הדרושים ,וזאת בהתאם ללוח הזמנים לביצוע
מושלם של העבודות.

.10

ידוע לנו כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש לו או הצעה כל שהיא
מבין אלה שיוגשו לה.

.11

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי החברה רשאית לקבל ,לפי שיקול דעתה רק חלק מהצעתנו
ולמסור לקבלנים אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו.

.12

אנו מתחייבים עם חתימת החוזה על ידינו ,להפקיד בידי החברה להנחת דעתה ולתקופה
שתידרש על ידה ערבות בנקאית בגובה של  70,000ש"ח בהתאם להוראות ההזמנה להציע הצעות
באמצעות הארכת תוקף ערבות המכרז אשר הופקדה בידיכם.

.13

אנו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,בהצעה ובמסמכי ההצעה ואנו
מוותרים מראש על כל טענה ,לרבות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ונהיה מנועים
מלהעלות כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא כנגד החברה בקשר להצעתנו ,או בקשר להוצאות
עבור הכנת הצעתנו ,בין אם תתקבל ובין אם לאו ,בין אם נתקבלה הצעה כלשהיא ובין אם בוטלה
ההזמנה או בקשר לכל החלטה שתחליט החברה בעניין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי
הדיון וההחלטה בהצעות השונות.

.14

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו ,אנו מסכימים כי ערבות המכרז ,שנמסרה
על ידינו עם הצעתנו במכרז ,תחולט על ידכם.

.15

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין
או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

.16

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

__________________
חתימת המשתתף וחותמת
אישור עו"ד:
אני הח"מ ,עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________
מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז.
_________________ (המציע) וחתם/מה בפני על הצהרה זו לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.
חתימת עורך הדין

1

_________________

מכרז מסגרת מס'  270לקבלת שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט על מבני ציבור בעיר תל אביב-יפו

נספח ד' למכרז

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________ נושא משרה בחברת _____________ (שם
המציע) מצהיר בזאת כי:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.
 .2אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.
 .3המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה
ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

באופן

עצמאי,

 .4המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה
או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם
הקשורים עימם.
 .5לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
 .7לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .8הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא
עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .9אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר
ועד מועד הגשת ההצעות.
 .10אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________
אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______
מאשר בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________ ,שזיהה/תה/ו
עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹ______ֹֹ /המוכר/ת/ים לי אישית ,וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר
שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.
_______________
שם עורך הדין

___________
חתימה

___________
מס' רישיון
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הצהרה על מעמד משפטי

נספח ה' למכרז

על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי ,בטבלאות שלהלן:
א .מעמד משפטי
❑ חברה
(יש למלא טבלאות
ב ,ג)
❑ עוסק מורשה
(יש למלא טבלאות
ב ,ג)
❑ שותפות
רשומה
(יש למלא טבלאות
ב ,ג ,ד)

ב .פרטים כלליים
שם______________________________________________ :
(יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם המציע)
__________________________
כתובת
_________________
טלפון
_________________
מספר עוסק מורשה
_________________
מספר החברה/השותפות

ג .שמות בעלי זכות החתימה (חברה בע"מ או שותפות רשומה)
מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

דוגמת חתימה

ד .שמות השותפים (במקרה של שותפות רשומה)
מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

דוגמת חתימה

דוגמת חותמת
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו
על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.
_________________
_______________
שם משפחה
שם פרטי
_________________
_______________
חתימה
תאריך
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נספח ו' למכרז
פירוט ניסיונו הקודם של המציע
המציע בעל ניסיון בחמש ( )5השנים שקדמו למועד פרסום המכרז ,בביצוע עבודות ייצור ,אספקה
והתקנה של שלטי מידע ו/או הכוונה ו/או שמות מבנים עירוניים או ממשלתיים במרחב הציבורי
הפתוח עבור שלוש ( )3רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות ממשלתיות לפחות,
כאשר לכל אחד מן הגופים סופקו לפחות  150שלטים מן הסוג האמור במצטבר:
מזמין העבודות

פרטי איש
קשר

מספר שלטי
מידע

מועד ביצוע
העבודות (מועד
תחילה וסיום –
חודש ושנה)

מספר שלטי
הכוונה

מספר שמות
מבנים

הערות :המציעים רשאים לצרף כל אסמכתא ואישור המעידים על מתן השירותים .אין בפירוט של למעלה משלושה ( )3גופים
כדי להשפיע על דירוג המציעים.

המציע בעל ניסיון מוכח ,בחמש ( )5השנים שקדמו למועד פרסום המכרז ,בביצוע עבודות ייצור,
אספקה והתקנה של שלטים המודפסים בהדפסת משי עבור שלוש ( )3רשויות מקומיות ו/או
תאגידים עירוניים ו/או חברות ממשלתיות לפחות ,כאשר לכל אחד מן הגופים סופקו לפחות 100
שלטים מן הסוג האמור:
מזמין העבודות

פרטי איש קשר

מועד ביצוע העבודות
(מועד תחילה וסיום –
חודש ושנה)

מספר השלטים המודפסים
בהדפסת משי

הערות :המציעים רשאים לצרף כל אסמכתא ואישור המעידים על מתן השירותים .אין בפירוט של למעלה משלושה ( )3גופים
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כדי להשפיע על דירוג המציעים.

המציע ,או קבלן המשנה המוצע מטעמו ,בעל ניסיון מוכח ,בחמש ( )5השנים שקדמו למועד
פרסום המכרז ,בביצוע עבודות ייצור ,אספקה והתקנה של שלטי אותיות בודדות בחיתוך לייזר
עבור שלושה ( )3גופים לפחות (פרטיים ו/או ציבוריים) ,כאשר לכל אחד מן הגופים סופקו לפחות
 20שלטים מן הסוג האמור במצטבר.
הפירוט מתייחס ל ( __________________________ :יש למלא את שם המציע או שם קבלן
המשנה)
מזמין העבודות

פרטי איש קשר

מועד ביצוע העבודות
(מועד תחילה וסיום –
חודש ושנה)

מספר שלטי אותיות בודדות
בחיתוך לייזר

ככל והפירוט הנו של קבלן משנה יש לצרף מסמך הבנות/הסכם בינו לבין המציע.
הערות :המציעים רשאים לצרף כל אסמכתא ואישור המעידים על מתן השירותים .אין בפירוט של למעלה משלושה ( )3גופים
כדי להשפיע על דירוג המציעים.

.1

הצהרת המציע
אני הח"מ ____________ נושא ת.ז .מס' ___________ מצהיר בזאת כי כלל הפרטים שצוינו לעיל,
לרבות לגבי הניסיון המקצועי של המציע ,הינם נכונים ומדויקים .הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי
על כל שינוי באחד או יותר מהפרטים שמסרתי.
____________________ ____________________
____________________
חתימה וחותמת
תפקיד
שם מלא
____________________
____________________
טלפון
כתובת
אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ ,המוכר לי באופן אישי  /אשר
זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה _________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

_______________________
תאריך
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נספח ו' 1למכרז
אישור רו"ח על מחזור כספי
יודפס על נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון

תאריך_______________:
לכבוד ______________
הנדון  :אישור על מחזור כספי לאחת מהשנים שנסתיימו ביום  31.12.2019 ,31.12.2018ו31.12.2020 -
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  31.12.2020 ,31.12.2019 ,31.12.2018בוקרו/נסקרו
(הקף/ציין בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  31.12.2020 ,31.12.2019 ,31.12.2018בוקרו על ידי
רואי חשבון אחרים.
ג.

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (הקף/ציין בהתאמה) ליום ,31.12.2018
 31.12.2020 ,31.12.2019אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח
1
האחיד

לחילופין:
חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום ,31.12.2018
 31.12.2020 ,31.12.2019כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף
ד' להלן.
לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום
 31.12.2020 ,31.12.2019 ,31.12.201531.12.2018כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט
לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
ד.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום  31.12.2020 ,31.12.2019 ,31.12.2018המחזור
הכספי של חברתכם לשנים  2019 ,2018ו 2020 -הנובע מייצור ,אספקה והתקנה של שלטי מידע ו/או הכוונה ו/או
שמות מבנים עירוניים וממשלתיים במרחב הציבורי ,הינו גבוה מ  /שווה ל 1,000,000 -ש"ח (מיליון שקלים
חדשים).
בכבוד רב,

הערות:

•
•

___________________________
חתימת רואי החשבון

נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט
.2009
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

 1לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  ,99יראו אותן כחוות דעת ללא
סטייה מהנוסח האחיד.
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לכבוד:
חברה עזרה ובצרון בע"מ

טופס הצעת מחיר

נספח ז' למכרז

הנדון :הצעת מחיר מכרז מס'  270למתן שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט מבני ציבור
בעיר תל אביב  -יפו
 .1בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח החוזה שצורף
ונספחיו ,הנני מגיש בזה את הצעתי לביצוע כל השירותים המבוקשים במכרז.
 .2שיעור ההנחה המוצע :מכתב הכמויות הינו _____________%
•
•

בחירת ההצעה הזוכה תהיה על פי ההצעה בה נקוב שיעור ההנחה הנמוך ביותר.
הכמויות הינן כמויות משוערות .אין באמור בהן לראות משום התחייבות של החברה כלפי
המציעים.

•

מובהר כי אין החברה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה או כל הצעה שהיא.

•

מובהר כי ועדת המכרזים תהא רשאית לתקן כל טעות אריתמטית ,ובמקרה של סתירה בין
הכתוב בספרות לבין הכתוב במילים ,מה שיקבע יהיה המצוין בספרות.
הצעתי שלעיל ,כוללת בתוכה את ביצוע כל השירותים ,לרבות נשיאה בכל ההוצאות מכל סוג
ומין שהם ,הנדרשים במכרז זה.
התמורה הנ"ל כוללת את כל המיסים ,אגרות ,נסיעות והיטלים הכרוכים בביצוע השירותים,
ככל שישנם ,למעט מע"מ.
התמורה כוללת את כל העבודות הנלוות ,הדרישות הטכניות ,החוקים ,התקנים והתקנות
הרלבנטיים ו/או מגבלות ואילוצים ו/או תנאי עבודה ודרישות מיוחדות של המזמין ,לרבות
כל הקשור להעסקת כוח אדם כדין ,רכישת ציוד וכיוצ"ב.
ידוע לי ,כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם ,לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור
החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.

•
•
•
•

 .3אני/אנו מסכים/ים כי אם תתקבל הצעתי/נו אנו נישא בכל עלויות מתן השירותים ,בהתאם
לדרישות המכרז וההסכם.
______________________________
שם המציע:
______________________________
כתובת:
______________________________
טל:
כתובת דואר אלקטרוני______________________________ :
______________________________
חתימה וחותמת:

אישור עו"ד
אני הח"מ __________ ,עוה"ד של __________ (להלן" :המציע") מאשר בזה כי ביום__________
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חתמו

בפני

על

הצהרה

זו

ה"ה

__________________

ת"ז_____________

וה"ה

_________________ ת"ז________________ בשם המציע ,וכי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל
האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי
חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין .

 ,.......................................עו"ד
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מסמך ב'

הסכם מסגרת למתן שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט מבני ציבור
בעיר תל אביב-יפו
שנערך ונחתם ב _____________ ביום _______ לחודש _____ שנת 2022
בין:
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
בית אמפא  -רחוב המסגר  ,9תל אביב
(להלן" :המזמין" או "החברה")
מצד אחד
לבין:
שם_________________ :
ח.פ/.ת.ז______________ .
מרח' ________________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני
הואיל

והמזמין מעוניין לקבל שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט מבני ציבור בעיר תל אביב-יפו,
כהגדרתם במכרז זה (להלן" :השירותים" " ,ו/או "העבודות") ,ולצורך כך פרסם את מכרז מס'
( 270להלן" :המכרז");

והואיל:

והקבלן הגיש הצעת מחיר למכרז והסכים לקבל על עצמו לבצע את כל השירותים בהתאם לתנאי
המכרז פרטיו ודרישותיו;

והואיל:

והמזמין קיבל את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז ,ביחד עם הצעותיהם של קבלנים נוספים;

והואיל:

והקבלן מצהיר כי הינה מוסמך ובעל ניסיון וידע בתחום העבודות נשוא מכרז זה ,וכי הינו בעל
כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים ע"פ דין לביצוע העבודות כאמור;

והואיל:

ובהסתמך על הצהרות הקבלן הסכים המזמין להתקשר עם הקבלן לצורך קבלת השירותים;

והואיל:

והמזמין והקבלן מעוניינים לעגן את ההסכמות ביניהם בהסכם זה כמפורט להלן;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
.1

המבוא ,כותרות הסעיפים והנספחים
1.1

המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
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1.3

מובהר כי כותרות המשנה בחוזה מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך
פרשנות בקשר עם החוזה ונספחיו.

1.4

נספחים

1.5

נספח א'

הצעת הקבלן למכרז על נספחיה

נספח ב'

נספח ביטוח

נספח ב'1

אישור עריכת ביטוחים

נספח ג'

נוסח ערבות טיב

נספח ד'

הצהרה על העדר תביעות לכל הזמנת עבודה

נספח ה'

נוסח תעודת השלמה לכל הזמנת עבודה

הגדרות
"ההסכם""/הסכם –
זה"

הסכם זה על כל נספחיו והמסמכים המצורפים ואשר יצורפו
אליו על פי הוראותיו בחתימת המזמין ובאישורו המוקדם.

או –

כל העבודות הנדרשות לביצוע וקיום כל התחייבויות הקבלן
על פי הסכם זה ללא יוצא מהכלל ,עד לסיומן והשלמתן,
לרבות עבודות לתיקוני בדק ואחריות ,על פי המפרטים
ותוכניות המצורפים ו/או שיצורפו להסכם לאחר מועד
חתימת ההסכם ע"י המזמין ,הכל כמתואר במפורט בהסכם
זה ובנספחיו.

"העבודות"
"השירותים"

"המזמין"

–

עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ.

"המנהל"

–

אדם אשר מונה על ידי מנכ"ל המזמין ,לנהל מטעם המזמין
את הפרויקט ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך על ידי מנכ"ל
המזמין בכתב כמנהל.

"המפקח"

–

אדם אשר מונה על ידי מנכ"ל המזמין ,לנהל מטעם המזמין
את הפרויקט ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך על ידי מנכ"ל
המזמין בכתב כמנהל.

"המפרט הכללי"

–

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית
בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי ,משרד הבינוי
והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ ,במהדורתו
האחרונה במועד חתימת החוזה ,או במועד ביצוע העבודות ,או
כל עדכון למפרט זה ,או לפרק מפרקיו ,לפי המאוחר ,אשר
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יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

"המפרט המיוחד"

–

המפרט המיוחד שהוכן על ידי החברה וצורף לחוברת ב' למכרז

"המפרט"

–

המפרט הכללי והמפרט המיוחד

"השילוט"

–

כל פרטי השילוט ומערכות השילוט המפורטים במפרט
והנדרש על פי הזמנת העבודה

"הזמנת עבודה"

–

הזמנה אשר תועבר על ידי החברה מעת לעת לידי הקבלן ובה
פירוט של השילוט אותו יידרש לבצע ,מיקומו ,היקפו ,תקופת
אספקתו והתקנתו ,וכל פרט נדרש לצורך ביצוע העבודות .רק
עבודות שיתבצעו בהתאם להזמנת עבודה חתומה יחייבו את
המזמין בתשלום לקבלן;

"הקבלן"

–

הקבלן ,לרבות נציגיו ,שלוחיו ,מורשיו המוסמכים ,לרבות כל
קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או
בביצוע כל חלק מהן.

"קבלני משנה"

–

קבלנים שימונו ויועסקו ע"י הקבלן באישור המזמין מראש
ובכתב.

"ריבית החשב"

–

הריבית בשיעור שיתפרסם ,מעת לעת ,על ידי החשב הכללי
במשרד האוצר ,לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם
להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת

"ריבית פיגורים"

–

הריבית בשיעור שיתפרסם ,מעת לעת ,על ידי החשב הכללי
במשרד האוצר ,כריבית פיגורים ,לרבות חישוב ריבית
הפיגורים שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי
שיתפרסמו מעת לעת.

ביצוע –

התקופה שתיקבע בכל הזמנת עבודה לביצוע העבודות מושא
הזמנת העבודה

"תקופת
העבודות"
"תקופת
ההתקשרות
הקבלן"

.2

עם –

תקופה של שלוש ( )3שנים שתחילתם במועד אשר ייקבע ע"י
החברה ,לאחר זכיית הקבלן במכרז .החברה תהיה רשאית
להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי ( )2תקופות נוספות עד
לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על חמש ( )5שנים.

עיקרי ההסכם
 2.1המזמין ימסור לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לקיים את כל התחייבויות הקבלן המפורטות
בהסכם זה ובנספחיו לשם ביצוע העבודות באופן מקצועי ואיכותי ,כהגדרתן בהסכם זה
ובנספחיו ,בהתאם להוראות המפרט ולשביעות רצון המזמין והמפקח על פי הוראות הסכם זה.
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 2.2ידוע לקבלן כי הסכם זה הנו הסכם מסגרת וכי המזמין אינו מתחייב להעברת היקף עבודות
בהיקף כלשהו לביצועו .הקבלן יקבל מעת לעת מאת המזמין הזמנות עבודה חתומות כדין והוא
יידרש לבצען בהתאם לדרישות המזמין ועל פי הוראות הסכם זה .כן ידוע לקבלן כי המזמין בחר
בהצעותיהם של קבלנים נוספים ,וכי הוא יחלק את העבודות ביניהם בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי.
 2.3בתוך  21ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודות יגיש הקבלן לאישור המזמין דגם אב טיפוס לכל
אחד מסוגי השלטים מושא כתב הכמויות .אישר המזמין את אב הטיפוס – יהא זכאי הקבלן
לקבלת הזמנות עבודה כמפורט לעיל ,לא אישר המזמין את אב הטיפוס – יהא רשאי המזמין
לדרוש מן הקבלן להגיש לו אב טיפוס מתוקן במועד שייקבע על ידו ,ואם אב הטיפוס המתוקן
לא יאושר – יהא רשאי המזמין להביא הסכם זה לכדי סיום .המזמין יהא רשאי להחליט לאשר
את כל אבי הטיפוס ו/או חלק מהם על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 2.4העבודות על פי הסכם זה והתמורה בגינן ייקבעו על פי מדידת השלטים והכפלתם במחירים
שצוינו על ידי הקבלן בהצעת המחיר .עבודות שחרגו מן ההיקף הזמנת העבודה לא תשולם בגינם
תמורה לקבלן.
 2.5התמורה לקבלן תהא כוללת ותכלול כל פרט ,חומר ,עבודה ו/או רכיב הנלווה לעבודות ,לרבות,
אך לא רק ,מדידת המבנה ,ביצוע הדמיה והמעדה גראפית ,ייצור ,אספקה ,הובלה ,אחסנה,
התקנה והצבה של השלט עד לקבלת תעודת השלמה לכל הזמנת עבודה ,ומתן תקופת אחריות
בת חמש ( )5שנים ,וכן קבלת כל ייעוץ ו/או אישור מאת יועצי קונסטרוקציה ,נגישות וכיוצב'.
 2.6הקבלן יבצע את העבודות באחריות מלאה וכוללת לכל העבודות ולכל הפריטים והרכיבים
שישמשו בביצוע העבודות ,בין שיבוצעו על ידו ,בין שיבוצעו ע"י קבלני המשנה ובין שיבוצעו ע"י
מי מטעמו .הקבלן יעסיק אך ורק קבלני משנה שיאושרו על ידי המזמין מראש ובכתב ,ויהא
אחראי באופן מלא כלפי המזמין לקיום כל התחייבויותיהם.
 2.7ביצוע העבודות ,יעשה באחריותו המלאה של הקבלן ,ולא יהא במעורבותו או בהתערבותו של
המזמין או באישורו בכל שלב משלבי העבודות או בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו
של הקבלן כלפיו ו/או כלפי צד ג' כלשהו על פי כל דין.
 2.8חלה על הקבלן החובה לקיים את כל הוראות החוק והתקנות הרלבנטית בנושא בטיחות לרבות
צו בטיחות ,הניתן ע"י מפקחי עבודה בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים
סכנה ,או צו שיפור ,גהות ורווחה של העובדים ,כנדרש עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה
וחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954-ותקנותיו אי מילוי הוראות החוק ,הנה עבירה
ומהווה הפרה של הסכם .למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי המזמין או בא כוחו או המפקח ,יבדקו
אך ורק את לוחות זמנים ,טיב העבודה והאיכות ,ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא
הבטיחות בביצוע העבודות ,כפי שייקבע בהסכם.
 2.9הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהעבודות תבוצענה במבנים קיימים ופעילים .לפיכך ,הקבלן
מצהיר כי הוא מודע למגבלות הנ"ל בכל הקשור לפעולותיו ועבודתו בנושאי רעש ,מניעת לכלוך,
דרכי גישה ,בטיחות ,שעות עבודה ,תיאומים מראש בנושאי ניתוק חשמל ,פירוקים וכד' .הקבלן
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מצהיר כי הוא התחשב בכך במסגרת הצעתו וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות בנושאים
אלו.
הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמזמין רשאי בכל עת להביא את ההתקשרות על פי חוזה
2.10
זה לידי סיום ,ולשלם לקבלן את הסכום המגיע לו בגין העבודות אשר בוצעו עד למועד מתן הודעת
סיום ההתקשרות .הקבלן מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא
כנגד המזמין כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות כאמור בכפוף לקבלת הסכומים המגיעים לו
(עבודות שביצע ,חומרים שרכש עבור המזמין) בגין העבודות שביצע עד לקבלת הודעת המזמין
על הפסקת ההתקשרות .במקרה בו ימשיך הקבלן לבצע עבודות נוספות לאחר קבלת הודעת
המזמין אודות סיום ההתקשרות ,לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו בגין עבודות אלו.
ידוע לקבלן כי הסכם זה הינו הסכם לטובת העירייה וכי לעירייה תהא סמכות ישירה בכל
2.11
הנוגע לביצועו של הסכם זה ואכיפתו וכי המזמין משמש כנציג העירייה לצורך ההתקשרות
בהסכם זה וביצוע תשלומים על פיו על פי הוראות העירייה ובהתאם להנחיותיה .בהתאם לכך,
לקבלן לא תהיה כל טענה ותביעה כלפי המזמין כל עוד המזמין פעל על פי הוראות העירייה
ובהתאם להוראותיה והנחיותיה.
.3

הצהרות הקבלן
 3.1הקבלן מצהיר ומתחייב:
3.1.1

כי הנו יצרן שילוט בעל ניסיון ,ותק ומקצועיות ,וכי הנו בעל היכולת ,הניסיון
והאמצעים לבצע את העבודות כמוגדר בהסכם זה.

3.1.2

כי הנו יעסיק צוות עובדים קבוע לביצוע העבודות ,במשך כל תקופת העבודות
ותקופת הבדק.

3.1.3

כי קרא והבין את מסמכי ההסכם והמכרז מכוחו התקשר בחוזה זה וכי הוא
הבין את אופי העבודות ,היקפן ,סוגן ,דרישות המזמין וההוראות לביצוע
העבודות.

3.1.4

כי הנו בעל הכישורים ,המיומנות ,הידע המקצועי ,הטכני ,הארגוני והפיננסי,
וברשותו כוח האדם ,האמצעים כספיים טכניים וארגוניים ,הידע ,הניסיון לצורך
ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ,ברמה מקצועית מעולה ועל פי לוח
הזמנים הקבוע בהסכם ,בעצמו וללא קבלני משנה.

3.1.5

כי ברשותו החומרים ,הכלים וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,וכי לא יטען
למחסור בחומרים ,כלים או כוח אדם או כל משאב ותשומה אחרת הדרושים לו
לשם ביצוע העבודות בעצמו וללא קבלני משנה.

3.1.6

הקבלן מתחייב ,כי העבודות יבוצעו (א) בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים
המצויים במזמין ולא יפריעו למהלך העבודה התקין במקום ההתקנה ,ו(-ב) על
ידי עובדים מיומנים באופן ,בהיקף ובתדירות כפי שיידרש על ידי המזמין,
במיומנות ובשקידה נאותות .מובהר בזאת כי במידה והמזמין או המפקח מטעמו
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יקבעו כי חלק או כל השילוט ,אינם עומדים בסטנדרטים הקבועים בהסכם זה
ובנספחיו ,יחליף הספק על חשבונו וללא תמורה נוספת את השילוט בשילוט חדש
אשר יענה על דרישות המזמין כמפורט בהסכם ובנספחיו.
 3.2הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמזמין מתקשר עמו בהסכם זה בהסתמך על הצהרותיו
ומצגיו לעיל לפיהם יש לו את היכולת ואת האמצעים לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם
בעצמו ו/או קבלני משנה שמאושרים על ידי המזמין.
 3.3סעיף  3לחוזה ,הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית של
חוזה זה.
.4

סמכויות המנהל והמפקח
 4.1המפקח
4.1.1

המפקח רשאי לבדוק את אתר ביצוע העבודות ולהשגיח על ביצוע העבודות ,וכן
לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן
בביצוע העבודות .כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה ,הוראות
המנהל והוראותיו שלו ,על ידי הקבלן.

4.1.2

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח ,בקשר עם ביצוע
העבודות ,אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו.
פיקוח כאמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי
הוראות החוזה.

4.1.3

על הקבלן וכל העובדים עבורו בביצוע העבודות ,לרבות המועסקים על ידו ,לציית
להוראות המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות .החלטת המפקח ביחס לטיב
החומרים והעבודות ,או בכל ענין אחר הקשור ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע
העבודות ,תחייב את הקבלן ,מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של הקבלן לטיב,
לאופן הביצוע ולעמידה בלוח הזמנים .הרשות בידי המזמין או כל מי מטעמו
לבקר בכל עת במפעלים ובבתי המלאכה של הקבלן או זולתו ,בהם מכינים
חומרים ומוצרים הקשורים בעבודות.

4.1.4

ביצוע כל העבודות ,בין באתר ביצוע העבודות ובין בכל מקום אחר ,יהיה נתון
לפיקוח של המפקח ,והעבודות תבוצענה להנחת דעתו הבלעדית ובהתאם
להוראותיו שינתנו מזמן לזמן לקבלן ואשר הקבלן מתחייב בזה למלאן ,בין שהן
כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה.

4.1.5

הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקשר עם ביצוע העבודות רק באמצעות
המפקח ,והערות הקבלן יועברו גם הן רק באמצעות המפקח .כל הוראה ,בקשר
עם ביצוע העבודות ,שלא ניתנה בכתב על ידי המפקח לא תחייב את המזמין
ותחשב כאילו לא ניתנה.

4.1.6

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור את
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הקבלן מחובה כלשהי מן החובות המוטלות עליו על-פי החוזה.
4.1.7

כל שינוי העלול לגרום לאיחור במועד סיום ביצוע העבודות או לתשלום חריג
שאינו כלול בחוזה ,מחויב באישור בכתב של המנהל בנוסף להוראת המפקח.

 4.2המנהל
4.2.1

סמכות שנתייחדה ,או פעולה שרשאי ,או חייב המפקח לעשותה ,לפי החוזה ,אינן
גורעות מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות ,או לעשות אותה פעולה.

4.2.2

יובהר כי המנהל רשאי לפסול ביצוע עבודה כלשהי ו/או חומרים כלשהם אשר לא
נפסלו על ידי המפקח ו/או לאשר עבודה כלשהי ו/או חומרים שנפסלו על ידי
המפקח ,ולשנות את החלטות המפקח ,בכל שלב מביצוע העבודות ,ובכלל זה עקב
הפרות הוראות בטיחות ושמירה על דיני הבטיחות.

4.2.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ומבלי לגרוע מכל סמכות אחרת שניתנה למנהל
בחוזה זה ,הוא יכריע בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע
העבודות ,טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן
ישתמש בהם בביצוע העבודות.

4.2.4

על מנת להסיר ספק ומבלי לגרוע מהוראות אחרות בחוזה זה ,מוסכם כי בכל
שאלה ונושא הקשורים בפירוש החוזה ו/או בישומו ו/או ביצועו לרבות בשלבי
הביצוע ,מועדי הביצוע וסטייה מהן ,נתינת הארכות מועד ,אופן הביצוע ,טיבו,
אישור חשבונות ביניים וחשבון סופי ,איכות וסוג של חומרים וציוד ,כולל:
בדיקות ,ניתוח מחירים וקביעת מחירים חדשים ,שיטות הביצוע ,קיום תנאים
להגשת חשבונות על ידי הקבלן וכיוצ"ב  -יכריע המנהל לפי שיקול דעתו המוחלט
והסופי ,ושיקול דעתו יחייב את הקבלן.

4.2.5

לצורך כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל סמכות סופית ,או סמכות לפי שיקול
דעתו המוחלט וכיוצ"ב ,המצביעות על שיקול דעת מוחלט או בלעדי בהחלטותיו,
הכרעותיו ,קביעותיו ודרישותיו וכו' לא ייחשב המנהל כבורר או כגוף מעין
משפטי או שפוטי ולא יחולו עליו כל כללים החלים על הגופים הללו.

 4.3סמכויות המפקח ו/או המנהל הנזכרות לעיל ולהלן ,לא ישחררו את הקבלן מאחריותו או
מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה ,בין אם הוא יפעילן או ימנע מהפעלתן ,בין אם
יהיה נוכח או לא יהיה נוכח באתר ביצוע העבודות ,בין אם פעל בסמכות או בחוסר סמכות.
 4.4כמו כן מוסכם במפורש כי שום מעשה או מחדל מצד המנהל ו/או המפקח לא יפטור את הקבלן
מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות בהתאם להוראותיו.
 4.5לשם הסרת ספק ועל אף כל האמור לעיל ולהלן מוצהר בזאת כי אין לראות בסמכויות המנהל
ו/או המפקח ,המפורטות בחוזה זה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן ימלא אחר כל תנאי החוזה
במלואם לשביעות רצון המזמין .לפיכך ,הוראות מצד המנויים לעיל וכל מי מהם יחייבו את
המזמין כל עוד הן ניתנות במסגרת החוזה ולא בסטייה ממנו.

15

מכרז מסגרת מס'  270לקבלת שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט על מבני ציבור בעיר תל אביב-יפו

.5

הסבת החוזה
 5.1איסור הסבת החוזה על ידי הקבלן
5.1.1

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה ,או כל חלק ממנו וכן ,אין הוא רשאי
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש
ובכתב .כמו כן ,מובהר כי הקבלן אף לא יהיה רשאי להמחות את זכותו לקבלת
כספים מהמזמין על פי הוראות חוזה זה על דרך השעבוד ,וכל התשלומים על פי
הסכם זה ישולמו לקבלן בלבד.

5.1.2

אין הקבלן רשאי למסור לכל אדם אחר את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן,
אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב .אולם ,העסקת עובדים ,בין ששכרם
משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה
כשלעצמה ,משום מסירת ביצוע העבודות ,או חלק מהן ,לאחר.

5.1.3

מבלי לגרוע מהוראות סעיף  5.1.1לעיל ומאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע
העבודות בשלמותן על פי הסכם זה ,הקבלן יהא רשאי למסור לקבלני משנה,
חלקים מביצוע העבודות ("קבלני המשנה") ,אך ורק לאחר שתינתן לכך הסכמת
המזמין בכתב ומראש לזהות קבלן המשנה ולתחום הביצוע בו יועסק על ידי
הקבלן.

5.1.4

אישר המזמין לקבלן העסקת קבלני המשנה ,כאמור בסעיף  5.1.3לעיל ,ימציא
הקבלן לאישור המנהל ,רשימה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד להעסיק
בביצוע העבודות .המנהל יודיע לקבלן האם הינו מאשר את רשימת הקבלנים או
לא מאשרה (כולה או חלקה) בתוך  14ימים מיום קבלתה מאת הקבלן .מובהר
כי למזמין יהיה שיקול דעת בלעדי לאשר או לא לאשר לקבלן להעסיק קבלן
משנה לביצוע חלק מביצוע העבודות ,וכן יהיה רשאי להורות לקבלן כי חלק
מהעבודות יבצע הקבלן בעצמו וללא קבלן/קבלני משנה .הקבלן יהא מנוע
מלטעון כל טענה כלפי המזמין באשר לעניינים האמורים ,כולם או חלקם.

5.1.5

אין במתן ההסכמה על ידי המפקח להעסקת קבלני משנה כאמור כדי לפטור את
הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה והקבלן יישא באחריות מלאה לכל
מעשה ו/או מחדל של קבלני המשנה ,באי כוחם ועובדיהם .מובהר בזאת כי
הסכמת המפקח לקבלני המשנה אינה יכולה להינתן מכללא.

5.1.6

התחייבויות הקבלן על פי סעיף  5.1הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן ,או הפרת
איזה מהן ,תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 5.2הסבת החוזה על ידי המזמין
5.2.1

המזמין יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או
התחייבויותיו על פי החוזה ,כולן או חלקן ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי
שיהיה עליו לקבל את הסכמת הקבלן לכך.
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.6

זכויות יוצרים וקניין רוחני
 6.1כל הזכויות בכל תוצר של העבודות ,לרבות ,דגם ,שרטוט ותוכנית אשר הוכנו ,ואם טרם הוכנו-
עם היווצרותם ,לפי דרישות המזמין אשר יש בהן כדי להביא לידי ביטוי ו/או כדי ללמד על
תהליכי ייצור ,סודות מסחריים וכל נושא לקניין רוחני השייכים למזמין ,הינם רכושו הבלעדי
של המזמין ,וכי כל זכויות הקניין ,זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת בהן תהיינה שייכות
למזמין בלבד.
 6.2המזמין רשאי לעשות כל שימוש ואו שינוי כלשהם ,בכל עת ,לרבות במהלך ביצוע העבודות ,בכל
תוצר של העבודות ,ככל שיעלה על דעתו ,לרבות שינוי ,שכפול ,העתקה ושימוש לעבודות נגזרות
ו/או נוספות ,והקבלן ולכל מי מטעמו ,מוותרים בזאת על כל זכות ביחס לתוצר של העבודות
כאמור ,ולא תשמע מפי הקבלן כל טענה מכל סוג ומין שהוא הנוגע לאמור בסעיף זה.
 6.3הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,הוצאה ותשלום אחר
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סימני מסחר או זכויות דומות אחרות,
תוך כדי ביצוע העבודות ,או עקב השימוש במתקני העבודות ,במכונות או בחומרים שיסופקו על-
ידי הקבלן ,ואם יהא צורך בקבלת רשות שימוש בפטנטים ,מדגמים ,סימני מסחר או זכויות
אחרות כאמור ,יהא הקבלן אחראי לקבלת הרשות האמורה ולתשלום עבורה.
 6.4על פי בקשת המזמין ,הקבלן מתחייב לחתום על הצהרה בנוגע לזכויות יוצרים וקניין רוחני,
כאמור בסעיף  6.1לעיל ,בנוסח המקובל אצל המזמין ולהחתים את כל מי מטעמו ,לרבות קבלני
המשנה ,על ההצהרה כאמור.
 6.5הקבלן מתחייב למסור למזמין את התוכניות וכל עותק שלהן מיד עם דרישתו הראשונה של
המזמין וללא תנאי מכל סיבה שהיא ,ובכל מקרה יעשה כן כתנאי מוקדם למסירת תעודת
השלמה סופית להשלמת העבודות.

.7

סודיות
 7.1הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של הסכם זה ,על כל מרכיביו,
וכל מידע על המזמין אשר הגיע ו/או יגיע לידיעתו ,עקב ביצועו של הסכם זה ,לא לגלותו לצד
שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך הביצוע של הסכם זה .הוראות סעיף זה יחולו אף על
כל מי שמועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצוע הסכם זה ,ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר
ועניין כאילו נעשתה ע"י הקבלן עצמו.

.8

היקף החוזה
 8.1הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות ,לרבות המצאת כוח האדם ,החומרים ,הכלים ,הציוד,
המכונות וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם ביצוע מושלם של העבודות.

.9

סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים
 9.1ככל שקיימות הוראות שונות במסמכי החוזה השונים ,אין בכך כדי לפסול אף אחת מהוראות
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אלו ,שכן מסמכי החוזה השונים באים להשלים זה את זה .שאלת העדיפות בין מסמכי החוזה
השונים תיבחן ,רק כאשר הוראות שונות במסמכי החוזה השונים עומדות בסתירה זו לזו.
 9.2ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי החוזה השונים ,יקבע המפקח איזו הוראה
עדיפה וקביעת המפקח בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
 9.3מובהר בזאת ,כי הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות
שתתעוררנה תוך כדי מהלך ביצוע העבודות ,וחלקן של התוכניות יוכנו ויצורפו בעתיד לחוזה
וממועד צירופן תהוונה חלק בלתי נפרד מן החוזה ,הרי שכל שאלה שתתעורר תזכה למענה מן
המפקח ,במהלך ביצוע העבודות .כל הוראה שתינתן על ידי המפקח תחשב כאילו נכללה בחוזה
מראש וככלולה בשכר החוזה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או תשלום נוסף בקשר
לכך.
 9.4ככלל ,בכל מקרה של סתירה ,או אי התאמה ,או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים
השונים המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד ,או בכל
מסמך אחר ממסמכי החוזה ואם לא נקבע אחרת ע"י המפקח כאמור לעיל ,סדר העדיפות -
לעניין הביצוע  -נקבע ברשימה שלהלן:
9.4.1

מפרט מיוחד

9.4.2

כתב כמויות

9.4.3

תנאי החוזה ללא נספחיו;

9.4.4

תקנים ישראליים;

למען הסר ספק יובהר כי ,כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה
שבמסמך הבא אחריו.
 9.5התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה,
משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות ומחייבים את הקבלן לביצוע
בהתאם ,כל עוד אין סתירה ביניהם.
 9.6בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד ,או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה
ואם לא נקבע אחרת על ידי המפקח ,כאמור לעיל ,סדר העדיפות – לעניין התשלום – נקבע
ברשימה שלהלן:
9.6.1

כתב כמויות

9.6.2

מפרט מיוחד

9.6.3

תנאי החוזה ללא נספחיו;

9.6.4

הצעת הקבלן

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב
הכמויות ,אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו
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חסרה ,בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.
למען הסר ספק יובהר כי ,כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה
שבמסמך הבא אחריו.
 9.7גילה הקבלן סתירה ,או אי התאמה ,או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין
הוראה אחרת ,או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה ,מסמך או כל חלק מהם ,או
שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  -יפנה הקבלן מיד
בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .עד לקבלת הוראותיו
של המנהל ,יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה היה עליו לפנות למנהל כאמור
לעיל .לא הודיע הקבלן למנהל על סתירה כאמור במועד ,תחול עליו חובת ההוכחה כי לא ניתן
היה לגלות בבדיקה סבירה את הסתירה האמורה .נהג הקבלן לפי פירוש מסוים לחוזה מבלי
שקיבל את אישור המנהל לכך ,לא יהיה בכך ,או בסתירה כאמור ,כדי למנוע מן המנהל להורות
לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל .הקבלן מתחייב לנהוג על פי
הוראות המנהל לעניין זה ,ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש,
כאמור ,או לפי הוראה כלשהי של המנהל ,כאמור.
 9.8המחירים לכל פרטי העבודות המתוארים בסעיפי כתב הכמויות ,יהיו אחידים לכל מקום
במקום העבודות ,לרבות במקומות צרים או קשים לגישה וכד' ,לכל המפלסים ,בגובה כלשהו,
בכל כמות שהיא ,בשטחים ובנפחים קטנים וגדולים ,במועד כלשהו במשך כל תקופת ביצוע
העבודות בפועל ,בין אם בוצעו לפי סדר העבודות הרגיל ,ובין אם בוצעו בשלבים או לסירוגין
או בהפסקות או במועדים מיוחדים כפי שיידרש על ידי המזמין.

.10

בטוחות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים על ידי המזמין
 10.1להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן ,וכתנאי לביצוע
תשלום כלשהו על ידי המזמין ,על חשבון שכר החוזה ,יאריך הקבלן את ערבות המכרז
שהופקדה בידי המזמין לתקופה נוספת בת  25חודשים ("הערבות לביצוע החוזה").
 10.2הערבות לביצוע החוזה ,תעמוד בתוקפה ברציפות למשך כל תקופת ההתקשרות.
 10.3למען הסר ספק יובהר כי המצאת הערבות לביצוע החוזה ,מהווה תנאי לחתימת המזמין על
החוזה ולתשלום סכום כלשהו לקבלן על חשבון שכר החוזה .על המציע להגיש ערבות אחת
לביצוע החוזה על מלוא סכום הערבות לביצוע החוזה ,כאמור לעיל ולא ניתן לחלק ו/או לפצל
את סכום הערבות לביצוע החוזה ,בדרך של הגשת מספר ערבויות לביצוע החוזה וזאת ,גם אם
סכומן המצטבר של הערבויות לביצוע החוזה שתוגשנה ,יהיה בגובה הערבות לביצוע החוזה.
 10.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת בין הצדדים,
ביחס לחובות ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי המזמין ,יאריך הקבלן מעת לעת את הערבות
התקפה באותו מועד למשך כל תקופת המחלוקת בין הצדדים עד להכרעתה או עד לסילוקה
בהסכמת הצדדים .לא האריך הקבלן את הערבות כאמור עד ל 30-יום לפני מועד פקיעתה ,רשאי
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המזמין לחלט את הערבות.
 10.5הערבות לביצוע החוזה תשמש להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויות הקבלן על פי תנאי
ההסכם ולהבטחת כל סכום שהקבלן יהיה חייב למזמין במידה והקבלן לא יעמוד
בהתחייבויותיו.
 10.6בכל מקרה בו יתברר למזמין כי הקבלן לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם
זה ו/או בהתאם לכל דין ,יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות לביצוע החוזה ,כולה או
מקצתה ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע ממנה ביחס לכל הנזקים ,ההפסדים,
ההוצאות והתשלומים שיגרמו למזמין בפועל בגין אי קיום התחייבות הקבלן כאמור .במקרה
בו מומשה הערבות לביצוע החוזה אולם בפועל נעשה שימוש רק בחלק מסכומה ,יהיה המזמין
רשאי להותיר אצלו את יתרת סכום הערבות לביצוע החוזה ,וזאת עד אשר ימציא הקבלן ערבות
לביצוע החוזה חדשה בגין מלוא סכום הערבות לביצוע החוזה.
 10.7מבלי לפגוע בחובת הקבלן להאריך את תוקף הערבות לביצוע החוזה כאמור לעיל ,בכל מקרה
של אי הארכת הערבות לביצוע החוזה על פי הוראות ההסכם ,יהיה המזמין זכאי לעכב ביצוע
תשלומים כל שהם על חשבון התמורה ו/או לממש את הערבות לביצוע החוזה ולהחזיק בסכום
שמומש כבטחון לקיום כל התחייבויות הקבלן .בגין תקופת העיכוב כאמור לא יהיה זכאי
הקבלן לכל תוספת לתמורה על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה או על פי דין.
 10.8כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבויות ו/או בהארכת תוקפן ו/או בגבייתן ,יחולו על הקבלן
וישולמו על ידו.
 10.9במקרה של מימוש ערבות מהערבויות ,כולה או חלקה ,במהלך ביצוע העבודות ,יהיה הקבלן
חייב להמציא מיד למזמין ערבות חדשה ,לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה ,לרבות
סכום הערבות .המזמין יהא רשאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו
לו מהקבלן על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין ,על ידי מימוש הערבות.
 10.10בנוסף לערבות לביצוע החוזה ,המזמין יעכב בידיו מתוך כל סכום שעל המזמין לשלם לקבלן
בגין עבודות שאושרו על פי הוראות חוזה זה סך השווה ל 5%-מכל סכום חשבון לתשלום אשר
יאושר לביצוע תשלום (קרי ,הקבלן יקבל מהמזמין תשלום בגין סכום השווה ל 95%-מסכום
החשבון לתשלום שהגיש) (להלן" :סכום העיכבון").
 10.11סכום העיכבון ישמש להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויות הקבלן על פי תנאי ההסכם
ולהבטחת כל סכום שהקבלן יהיה חייב למזמין במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו.
 10.12בכל מקרה בו יתברר למזמין כי הקבלן לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם
זה ו/או בהתאם לכל דין ,יהא המזמין רשאי להותיר אצלו את סכום העיכבון ,כולו או חלקו,
ולהיפרע ממנו ביחס לכל הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים שיגרמו למזמין בפועל בגין
אי קיום התחייבות הקבלן כאמור.
 10.13מובהר כי ההחלטה האם לעשות שימוש בערבות לביצוע החוזה ו/או בסכום העיכבון תהא של
המזמין בלבד ,ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המזמין
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בגין החלטתו למימוש בטוחה מסוימת.
 10.14הערבות לביצוע החוזה ו/או סכום העיכבון יושבו/ישולמו לקבלן בהתקיים כל התנאים הבאים:
 10.14.1הקבלן השלים את ביצוע כל העבודות מושא הזמנות העבודה ,והתקבלה עבור כולן
תעודות השלמה;
 10.14.2נסתיימה ההתחשבנות הכספית בין הצדדים ונפרעו כל חובות הקבלן כלפי המזמין;
 10.14.3לא קיימת כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד המזמין על ידי צד שלישי שעילתה
בביצוע העבודות;
 10.14.4הקבלן המציא למזמין מסמכי העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין לקבלן ו/או
לקבלני משנה כל תביעות ודרישות מהמזמין בגין ביצוע העבודות מושא הזמנות
העבודה ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' להסכם זה;
 10.14.5הקבלן המציא למזמין את ערבות הבדק שגבהה ותנאיה יהיו כמפורט בסעיף 49.2
להלן.
 10.15אין במתן הבטוחות על פי הסכם זה משום ויתור מצד המזמין על זכותו לסעדים אחרים כנגד
הקבלן בין אם הסעדים מפורטים בהסכם ובין אם אלה סעדים העומדים למזמין על פי כל דין,
או כדי להגביל את סכומם וסוגם.
 10.16סעיף  10לעיל ,על תתי סעיפיו מהווה סעיף עיקרי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה
הפרה יסודית של חוזה זה.
.11

בדיקות מוקדמות
 11.1לפני התחלת ביצוע העבודות או כל חלק מהן או הזמנות העבודה ,על הקבלן לבדוק היטב את
הזמנת העבודה  ,ועליו להודיע מיד למפקח על כל אי התאמה .הקבלן יהא אחראי על כל נזק
שיגרם כתוצאה מטעות ו/או אי התאמה ,ויתקן כל טעות ו/או נזק שיגרם על ידו ,על חשבונו
בלבד לפי הוראות המפקח.
 11.2רואים את הקבלן כמי שבדק היטב ובאופן פרטני ,את מקומות העבודה וסביבתן ,את
כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות ,את דרכי הגישה למקום
העבודות וכן כמי שהשיג את כל המידע אשר עשוי להשפיע על הצעת שכר החוזה.
 11.3רואים את הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות ,כי שכר החוזה הוגן ומניח את
דעתו ומהווה תמורה נאותה והולמת לביצוע העבודות.

.12

קשר ותיאום עם גורמים אחרים
 12.1ידוע לקבלן כי באתרי העבודות יכול ויפעלו גם קבלנים אחרים וגורמים נוספים וכן יבוצעו בו
כל עבודות מסוגים שונים.
 12.2המזמין רשאי וזכאי למסור עבודות ,אף אם הן ממין העבודות נשוא ההסכם ,לביצועם של
קבלנים אחרים ,שייקבעו על ידי המזמין לפי ראות עיניו.
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 12.3במקרה שביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,תלוי או קשור בביצוע נכון של עבודות קבלנים ו/או
גורמים אחרים ,על הקבלן להודיע מיד למזמין על כל אירוע ו/או גורם העלול ליצור קושי או
שיבוש בביצוע העבודות על ידי הקבלן.
 12.4הקבלן לקח בחשבון כי ביצוע עבודות מסוגים שונים באתרי ביצוע העבודות ,ו/או פעילותם של
קבלנים או גורמים האחרים ,כאמור לעיל ,עלולים לגרום להפרעה בביצוע העבודות ו/או לפגיעה
בהן .הקבלן לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת בגין ההפרעה ו/או הפגיעה
כאמור ו/או בגין מניעתן ותיקונן אף אם נגרמו באשמת קבלנים אחרים ,אלא אם לא ניתן היה
למונען מראש ו/או באמצעי שמירה והגנה נאותים .שכר החוזה כולל תמורה בגין תיאום מלא
עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים במקום ביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויות הקבלן על
פי החוזה.
 12.5מובהר בזאת ,כי המזמין לא ישלם לקבלן תשלום כלשהו בגין עבודות התיאום שיידרש הקבלן
לבצע ,ככל שיידרש ,בין העבודות אשר יבוצעו על ידו ובין העבודות אשר יבוצעו על ידי קבלנים
וגורמים אחרים.
.13

לוח זמנים לביצוע העבודות
 13.1הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בהזמנת העובדה ("מועד תחילת ביצוע
העבודות") ,להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף בהתאם להוראות המזמין כפי שיינתנו
מעת לעת.
 13.2הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.
 13.3בגין פיגור בהשלמת ביצוע העבודות שבהזמנת העבודה ,ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים
כאמור בסעיף  40להלן.
 13.4המפקח רשאי להורות לקבלן לשנות את לוח הזמנים ולבצע חלקים מסוימים של העבודות
בסדר שונה ובקצב אחר.
 13.5הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד המנהל ו/או
נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,הקבלנים האחרים ,לרבות קבלני המשנה ו/או הגורמים האחרים ,אשר יבצעו פעולות
באתרי העבודות ,בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים 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.
 13.6למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי בנוסף לכל הוראה בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל הוראה
הקבועה בחוזה זה ,עיכוב בביצוע העבודות ,עקב אי מילוי הוראות בטיחות בהתאם לחוזה זה
ו/או לדין ,לא יזכה את הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או בכל פיצוי שהוא והקבלן יידרש לעמוד
בלוח הזמנים על פי הוראות חוזה זה ולהתאים את לוחות הזמנים שלו ללוחות הזמנים של
הקבלן הראשי או כל קבלן אחר שהמפקח יורה לו.
 13.7עיכוב בביצוע העבודות עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה עליהן והוא
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לא יכול היה לצפותן מראש ולמנוען ,לא יחשבו להפרת החוזה בידי הקבלן ,ובתנאי שהקבלן
נתן למנהל הודעה על כך תוך שבעה ( )7ימים מהיוצר נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח
עליון.
לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו :מלחמה ,פעולות איבה ,פלישת אויב ,פעולות מדינה אויבת
או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המזמין ככוח עליון ,או אשר לדעת המנהל,
לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי 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 הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות
בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות
בישראל ו/או ברשות הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור ,לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון
ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת ביצוע העבודות.
 13.8החלטת המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו ככוח עליון תהיה סופית לכל דבר ועניין.
 13.9נגרם עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כוח עליון כהגדרתו בסעיף  13.7לעיל ,רשאי הקבלן לבקש
ארכה במועד הקבוע להשלמת ביצוע העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת
שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן:
13.9.1

הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כוח עליון לאחר שלושים ( )30יום מתום
התנאים שהיוו את הכוח העליון.

13.9.2

הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל ,לרבות יומן העבודה,
שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון.

13.9.3

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

 13.10הקבלן מצהיר כי ידוע לו שיכול ובאתר ביצוע העבודות יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים
נוספים העובדים במקום ו/או המשתתפים בביצוע העבודות ,והוא מודיע מראש כי הביא זאת
בחשבון בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות
על ידו.
 13.11אם בכל זמן שהוא ,המנהל ו/או המפקח יהיו בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי
להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או כל חלק ממנו בהתאם למועד סיום ביצוע העבודות,
או תוך הארכה שניתנה להשלמתו ,יודיעו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב ,והקבלן ינקוט מיד
באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות עד למועד סיום ביצוע העבודות,
או תוך הארכה שנקבעה להשלמה ,ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב.
 13.12היו המנהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי
להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או כל חלק ממנו בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך
הארכה שניתנה להשלמתן ,יורו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם על
הקבלן לנקוט ,והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים על חשבונו בלבד.
 13.13לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור ,רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי
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החוזה ו/או על פי כל דין ,לסלק את הקבלן ממקום העבודות ולבצע את ביצוע העבודות כולו
או מקצתו ,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%חמישה עשר אחוזים) לכיסוי הוצאותיו הכלליות ,ולנכותם מכל סכום
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא .כן יהא רשאי המזמין לממש את הערבות לביצוע החוזה ,על מנת
לגבות את ההוצאות האמורות.
 13.14הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע מהמזמין ,או מהגורמים הנוספים באתר ,באמצעות
צו שיפוטי או בכל דרך אחרת ,לסלקם מהאתר או לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש
בציוד ,במתקנים ובחומרים כאמור.
 13.15התחייבויות הקבלן על פי סעיף  13לחוזה ,הינן התחייבויות יסודיות ,שהפרתן ,או הפרת איזה
מהן ,מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

.14

השגחה מטעם הקבלן
 14.1נציגי הקבלן ,יהיו נוכחים במקום העבודות במשך כל שעות ביצוע העבודות וישגיח עליו
ברציפות לצורך ביצוע העבודות .מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה ,יהיה טעון
אישורו המוקדם של המנהל והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת .דין
בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

.15

רישיונות כניסה והרחקת עובדים
 15.1הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק מאתר ביצוע העבודות כל אדם המועסק על ידו
במקום העבודות ,אם לדעת המנהל ,התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא
תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור
הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,במסגרת ביצוע העבודות.
 15.2המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאתרי ביצוע העבודות.
משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן ,מזמן לזמן ,את רשימות העובדים
שיהיה זקוק להם במקום באתר ביצוע העבודות לביצוע העבודות וכן את תצלומיהם ופרטים
אחרים אודותם  -כפי שידרוש המפקח  -והמפקח יסדיר את עניני הכניסה לאתר ביצוע העבודות
לפי רישיונות כניסה ,כפי שימצא לנכון.
 15.3כל רישיון כניסה לפי סעיף  15.2לעיל ,יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח
את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון ,מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד
בביצוע העבודות ,וכן כל עת שידרוש המפקח את החזרתו .כן מתחייב הקבלן שהשימוש
ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום העבודות לצורך ביצועו.
 15.4אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף  15.2לעיל או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון
הכניסה שלו  -אחראי הקבלן להרחקתו מאתר ביצוע העבודות.
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 15.5סעיף  15לעיל ,על תתי סעיפיו מהווה סעיף עיקרי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה
הפרה יסודית של חוזה זה.
.16

נוהל אמצעים למניעת אש
 16.1הקבלן מתחייב כי חומרי פסולת ,קופסאות ריקות ,ארגזים ופסולת עץ ונייר יסולקו מאתרי
ביצוע העבודות מדי יום ויאוחסנו במרחק בטוח ממנו.
 16.2הקבלן מתחייב כי לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתרי ביצוע העבודות ברדיוס של עשרה
( )10מטר מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להלן ("עבודות בחום"):
המונח "עבודות בחום" בחוזה פירושו :ביצוע עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך ו/או
חיתוך בחום ו/או תוך שימוש באש גלויה.
 16.2.1מקרה בו נדרש ביצוע עבודות בחום ,ימונה מנהל עבודה אשר חובתו לוודא כי לא
תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה לעיל ולהן.
 16.2.2בטרם תחילת ביצוע עבודות בחום כלשהן ,יסייר מנהל העבודה בשטח המיועד לביצוע
העבודות בחום ,ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של עשרה ( )10מטר
לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום באתר ביצוע העבודות ,כאשר חפצים דליקים
קבועים ,אשר אינם ניתנים להזזה ,יכוסו במעטה בלתי דליק עד לגמר העבודה
והתקררות האלמנטים שרותכו או הולחמו .מנהל העבודה ינפיק אישור כתוב נקוב
ביום ובשעה לביצוע עבודה ספציפית בחום וכן יציין בכתב את בדיקת השטח שביצע
לפני העבודה ,את הסדרי הבטיחות הנדרשים לשם מזעור הסיכונים בעבודה.
 16.2.3כחצי שעה לאחר גמר ביצוע העבודה בחום באתר ביצוע העבודות ,על מנהל העבודה
לוודא שהכל כשורה ואין סכנת התלקחות ,ויחתום על כך בטופס העבודה החמה.
הטופס ישמר בצמוד לפנקס הכללי של האתר.
 16.2.4מנהל העבודה ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש ("צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי
אש מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות
בחום .תפקידו הבלעדי של צופה האש יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולכבות
מיידית כל התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום .מודגש בזה שצופה האש
לא יעסוק בעבודה כלשהי בכל זמן ביצוע העבודות בחום ,וכל עיסוקו יהיה לעקוב אחר
ביצוע העבודות בחום ולהיות מוכן לכיבוי אש שתיווצר כתוצאה מהעבודות בחום.
 16.2.5צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לתום
לפחות שלושים ( )30דקות לאחר סיומן ,על מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות
התלקחות כלשהן .כן יבצע בדיקה חוזרת שעתיים אחרי גמר העבודות.

.17

אחריות הקבלן
 17.1אחריות הקבלן לנזק לאתרי ביצוע העבודות ולתכולתן בעת ביצוע העבודות
 17.1.1מיום תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה להזמנות העבודה ,כאמור בסעיף
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 ,48יהא הקבלן אחראי לשמירה ולשלמות העבודות ו/או אתרי ביצוע העבודות ו/או
למבנים ארעיים שהוקמו באתר ביצוע העבודות והשגחה עליהם ו/או על כל ציוד ו/או
חומרים שהובאו לאתר ביצוע העבודות.
 17.1.2בכל מקרה של נזק לאתר ביצוע העבודות ,מסיבה כלשהי ,יהא על הקבלן לתקן את
הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ,ולהביא לידי כך שעם השלמת העבודות יהא מתאים
בכל פרטיו להוראות החוזה .יודגש כי המזמין לא יישא בכל אחריות ,מכל מין וסוג,
בגין נזק כלשהו שיגרם לציוד ו/או חומרים כלשהם שהובאו לאתר ,הן על ידי הקבלן
והן על ידי המזמין.
 17.1.3הוראות סעיף  17.1.1לעיל ,תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע
עבודות תיקון ובדק על ידו ,בתקופת הבדק ,כהגדרתה בחוזה זה.

 17.2אחריות פלילית
 17.2.1הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל עבירה פלילית בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או
של מי מטעמו בכל הקשור בביצוע העבודות.
 17.2.2התחייבויות הקבלן על פי סעיף  17לחוזה ,הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן ,או
הפרת איזה מהן ,מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
.18

נזיקין לגוף או לרכוש
 18.1הקבלן הוא האחראי הבלעדי ,כלפי המזמין ו/או עיריית תל אביב-יפו ו/או כלפי מזמין העבודות
מאת המזמין ו/או מאת עיריית תל אביב-יפו ו/או כלפי עובדיהם ו/או כלפי המנהל ו/או הבאים
מטעמם לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא לרבות נזק גוף
ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או גוף שהם ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או
לקבלני המשנה ו/או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי באתר ביצוע העבודות ו/או מחוץ לאתר ביצוע
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 קבלני המשנה ו/או
המועסקים על ידו ו/או קבלנים אחרים (לרבות מטעם המזמין) ו/או גורמים אחרים (לרבות
מטעם המזמין) ו/או מי שיימצא באתר ביצוע העבודות ,בין ברשות ובין שלא ברשות ,ו/או
כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני
המשנה שלו ,בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק ,על פי הוראות חוזה זה.
 18.2הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או כל הוצאה אחרת מכן מין וסוג
שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור בסעיף  18.1לעיל ו/או כתוצאה מהם .כן
יהיה הקבלן אחראי הבלעדי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לעיריית תל אביב-יפו
ו/או למזמין העבודות מאת המזמין ו/או מאת עיריית תל אביב-יפו ו/או לעובדיהם ו/או למנהל
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ו/או לבאים מטעמם ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת
הבדק ,כאמור בסעיף  47להלן.
 18.3הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין ו/או את עיריית תל אביב יפו ו/או את מזמין
העבודות מאת המזמין ו/או מאת עיריית תל אביב-יפו ו/או את עובדיהם ו/או את המנהל ו/או
את הבאים מטעמם ,בגין כל אבדן או נזק ו/או קנס ו/או הוצאה שמי מהם יחויב בהם עקב כל
מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף  18.1לעיל.
 18.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות
שיהיו למזמין ו/או לעיריית תל אביב-יפו ו/או למזמין העבודות מאת המזמין ו/או מאת עיריית
תל אביב -יפו ו/או לעובדיהם ו/או למנהל ו/או לבאים מטעמם ,וישולמו למי מהם מיד על ידי
הקבלן ,מיד עם קבלת דרישה ראשונה לכך.

 18.5נזקים לרכוש ציבורי
 18.5.1הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לרכוש המזמין שבסביבת עבודתו ו/או
בדרכי הגישה למקום עבודתו ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הקבלן יתקן את
הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל
ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור.
 18.5.2התחייבויות הקבלן על פי סעיף  18לחוזה ,הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן ,או
הפרת איזה מהן ,מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
.19

נזיקין לעובדים
 19.1הקבלן מצהיר כי יהא האחראי הבלעדי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על
ידו ו/או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל
דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם ,כתוצאה
מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע
התיקונים בתקופת הבדק ,על פי הוראות חוזה זה.

.20

ביטוח
 20.1מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח אשר
יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב' ,ומהווה
חלק בלתי נפרד הימנו.

.21

פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן
 21.1הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי הדין ,לנזקים
שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך .אם המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם יידרשו
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לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם ,מתחייב הקבלן להחזיר למזמין ו/או למפקח ו/או למי
מטעמם את הסכום שישולם על ידם ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין/למפקח מהקבלן
לפי החוזה.
.22

פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן
 22.1הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים ,האובדן,
החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על-פי כל דין.
 22.2הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או עיריית תל אביב-יפו ו/או מזמין העבודות מאת
המזמין ו/או מאת עיריית תל אביב-יפו ו/או עובדיהם ו/או המנהל ו/או הבאים מטעמם ,אם
יתבעו ביחד ו/או לחוד ,בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל
דין .המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ,מיד עם קבלת הודעה בגינה ,ולאפשר
לקבלן להתגונן.
 22.3הקבלן מתחייב לשפות ולפצות ,באופן מלא ,ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את המזמין ו/או את
עיריית תל אביב-יפו ו/או את מזמין העבודות מאת המזמין ו/או מאת עיריית תל אביב-יפו ו/או
את עובדיהם ו/או את המנהל ו/או את הבאים מטעמם ,בגין כל נזק וכנגד כל תביעה ו/או
דרישה ,מכל ע ילה שהיא שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,לרבות ,אך לא רק,
יורשי נפגע כלשהו ו/או התלויים בו ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי
מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל תאונה ,חבלה ו/או נזק להם אחראי הקבלן על פי
החוזה ו/או על פי הדין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למי מהם במלואן
ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים ,אשר הקבלן
אחראי להם ובתנאי ,שהמזמין הודיע לקבלן ,מיד עם קבלת הודעה על כך ,על המקרים המנויים
מעלה ,ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור ,או נשלחה אליו הודעת צד
ג' באותה תביעה.
 22.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם יפעל הקבלן בניגוד לאמור בחוזה ו/או לכל דין ,וכתוצאה מכך
יוצא כנגד המזמין ו/או כנגד עיריית תל אביב-יפו ו/או כנגד מזמין העבודות מאת המזמין ו/או
מאת עיריית תל  -אביב  -יפו ו/או כנגד עובדיהם ו/או כנגד המנהל ו/או כנגד הבאים מטעמם,
צו מאת בית משפט ,יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל ,על כל נזק ,בין ישיר ובין
עקיף ,וזאת ,מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן ,לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים
הדרושים ,להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין
הצו הנ"ל ,או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל.
 22.5מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה ,יהיה המזמין רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות
אחרים ,את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בכך ,בתוספת של ( 15%חמישה עשר אחוזים) ובלבד ,שהמזמין הודיע
לקבלן על הנזקים ,והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך עשרה ( )10ימים ממועד קבלת הודעת
המזמין והכל ,בכפוף להוראות החוזה.
 22.6מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ,רשאי המזמין לעכב כל תשלום המגיע לקבלן משכר החוזה מיד
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לאחר שתוגש למזמין תביעה לתשלום נזק ,ו/או לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם
מכוח החוזה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מן המזמין על ידי צד שלישי כלשהו
בגין מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין
מחמת מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.
.23

ציות להוראות החוק
 23.1הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ועל פי כל הוראה של כל רשות מוסמכת
בקשר לביצוע העבודות .מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בין על פי חוזה זה ובין על פי כל דין,
מתחייב בזה הקבלן לפצות את המזמין עבור כל נזק שייגרם לו ,בין כספי או אחר ,כתוצאה
מהפרת הוראות כל דין או רשות מוסמכת.

.24

גישת המפקח לאתר ביצוע העבודות
 24.1הקבלן יאפשר למזמין ,למנהל ולמפקח ,ו/או לכל נציג מטעמם ,להיכנס ,בכל עת ,לאתרי ביצוע
העבודות ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי במסגרת העבודות ,וכן כל מקום שממנו
מובאים חומרים כלשהם לביצוע האמור בחוזה זה .יובהר כי הקבלן מתחייב כי ביצוע העבודות
וכן כל יתר התחייבויותיו לפי החוזה יעשו בכפוף לכל דין.

.25

ניקיון
 25.1הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לבצוע עבודות ניקיון וסילוק פסולת משטחי העבודה שבמסגרת
חוזה זה למקום איסוף פסולת כפי שיורה לו המזמין ו/או מי מטעמו .עבודות הניקיון ופינוי
הפסולת יעשו על חשבונו של הקבלן מדי יום ביומו באזורי העבודה השונים כך שלא תהיה
הצטברות של ערמות פסולת ולכלוך בכל שטחי העבודה שבמסגרת חוזה זה .עבודות הניקיון
יהיו באחריותו של הקבלן ולשביעות רצון המפקח.
 25.2הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון :הרס ,זריקת אשפה ,פסולת בנין ,או כל דבר אחר
וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו .כמו כן ימנע ממטרדי רעש ,זיהום אויר ,וכד'.
כן יתחשב בשעות הפעילות במקום .במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד לקדמותו
(קרי :למצב שלפני כניסתו לאתר ביצוע העבודות).
 25.3מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי כל החומרים ,הפסולת והמבנים הארעיים שייכים לעיריית תל
אביב – יפו ו/או למזמין ,וכי הקבלן לא יהא רשאי לפנות מהאתר דבר ללא אישור מוקדם.
 25.4ככל וקיימות הוראות מיוחדות בנוגע על פי כל דין לסילוק פסולת ,או לביצוע פירוקים כלשם,
לרבות הוראות רשויות מוסמכות והמשרד להגנת הסביבה ,מתחייב הקבלן לסלק את הפסולת
בהתאם להוראות הדין להנחיות הרשויות המוסמכות ובהתאם להנחיות המפקח כפי שינתנו
מעת לעת.
 25.5לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או עיריית תל אביב–יפו בעניין
הניקיון וסילוק הפסולת וכן לא תהא לו כל זכות לקבלת תמורה נוספת בגין הוראות הפינוי
וההובלה שיינתנו לו כאמור.
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 25.6לא ניקה ו/או לא פינה הקבלן ו/או מי מטעמו את הפסולת ממקום ביצוע עבודתו לשביעות
רצונו של המפקח תוך תקופה שנקבעה לו על ידי המפקח ,רשאי יהיה המפקח לעשות זאת על
חשבון הקבלן ולגבות את ההוצאות מהקבלן בתוספת  15%בכל דרך שתיראה למזמין במקרה
זה לא יוכל הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא נגד המזמין ביחס לנזקים שנגרמו לציוד ,לחומרים,
למבנים הארעיים או לכל רכוש של הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת.
מודגש כי ניקוי פסולת שטחי העבודה שבמסגרת חוזה זה הוא מעיקרי החוזה בהתייחס
לאפשרות של שרפות ונזקים כתוצאה מאי פינוי פסולת באופן רצוף במהלך כל משך ביצוע
העבודות.
.26

מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
 26.1הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בנוחיות הציבור
ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו .לצורך כך יבצע
הקבלן ,על חשבונו ,דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל
האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור כאמור .יובהר כי על הקבלן לאחוז
בכל האמצעים ע"מ למנוע הפרעות לתנועת הולכי רגל וכלי רכבם ,ולשמור על הדרכים
המובילות לאתר העבודות פנויות בכל עת.

.27

מניעת הפרעות לתנועה
 27.1הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל אתר ביצוע העבודות וממנו ,תיעשה ככל האפשר בדרך שלא
תגרום הפרעה לתנועה השוטפת בכבישי מדינת ישראל ,ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים
להובלת מטענים חורגים בכבישי מדינת ישראל לאתר ביצוע העבודות וממנו ,יהיה על הקבלן
להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות .למען הסר ספק יובהר כי הקבלן
בלבד ישא בתשלום כלשהו ,ככל שיהא ,לשם הוצאת ההיתרים כאמור.
 27.2יובהר כי נתיבי התנועה אל אתר ביצוע העבודות ומהם בכבישי מדינת ישראל ,יתואמו על ידי
הקבלן עם הרשויות ,וייעשה באישורן.

.28

ביצוע במקום הקבלן והחזר הוצאות
 28.1מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה לעיל ,הרי שמוסכם במפורש כי כל ההתחייבויות ,לרבות
נשיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה ,והוא נמנע מלבצען במועדן ,יהיה
המזמין רשאי לבצען בעצמו או באמצעות אחרים.
 28.2כל מקום שלפי חוזה זה רשאי המזמין ,לעשות בעצמו או על ידי אחרים את המוטל על הקבלן
 יחזיר לו הקבלן כל הוצאה שהוציא בביצוע החובה כאמור לעיל בצירוף ריבית וכן ישפה אתהמזמין בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה מאי ביצוע החובה האמורה במועד ,מיד עם דרישה
ראשונה בכתב של המזמין בתוספת  15%מסך ההוצאות על חשבון תקורה ,וזאת מבלי לפגוע
בכל סעד או זכות אחרת שעשויה לעמוד למזמין לפי חוזה זה או על פי כל דין.

.29

כוח אדם ותנאי עבודה
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 29.1מבלי לגרוע מהוראות כל דין ואחריותו של הקבלן ,לרבות אחריותו כ"תופס" במובנו בפקודת
הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל  1970 -וכמבצע בניה מעביד וקבלן ראשי לפי תקנות
הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח  ,1988 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד -
 ,1954ותקנות הבטיחות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית ,חוק החשמל העדכני על תקנותיו,
מתחייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה מטעמו ,בעל ניסיון בסוג העבודות המבוצעות לפי חוזה
זה אשר ישהה במקום ביצוע העבודות בכל שעות העבודה ובמהלך הביצוע .הקבלן לא יעביר
את מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות בלי אישור המפקח מראש .למזמין הזכות לדרוש
מאת הקבלן החלפה של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה נוספים.
 29.2בנוסף לאמור בסעיף  29.1לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,מתחייב הקבלן להעסיק לאורך תקופת
ביצוע העבודות צוות ניהול מקצועי הנדסי בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע
עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לביצוע העבודות .הצוות ינהל ,יתאם ,יבצע ויבקר מטעמו של
הקבלן ,את ביצוע העבודות במהלך שלבי האישורים ,הביצוע ,התפעול ,והבדק.
 29.3כל אחד מיחידי הצוות יישא גם באחריות אישית כלפי המזמין והרשויות בתחומי עיסוקם
וזאת ,מבלי לפגוע ו/או לגרוע מהוראות חוזה זה .הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את העבודות
כולן באופן צמוד ויפקח על קיום כל הוראות החוזה במלואן ובמועדן.
 29.4מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו ,כדי לשחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו לפי החוזה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו
הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של ביצוע העבודות ,בהתאם לאמור בחוזה.
 29.5הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה על
כוח אדם זה ,את אמצעי התחבורה עבורם אל אתרי ביצוע העבודות וממנו ,וכל דבר אחר הכרוך
בכך.
 29.6הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך
התקופה שנקבעה בחוזה ,ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין,
חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור ,לפי העניין .כן מתחייב
הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר בצוע העבודות במשך כל שעות העבודה
במקום העבודות.
 29.7לביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ,1959 -
או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים ,ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי
העבודה ,הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.
 29.8הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מיסים לקרנות ביטוח
סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי
כל דין.
 29.9הקבלן מצהיר בזה כי בכל פעולותיו על פי הוראות תנאים אלו ,יהא מעמדו ומעמד מי מטעמו,
כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ,מעמד של קבלן עצמאי ,וכי תנאים אלו לא יתפרשו כיוצר יחסי
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עובד ומעביד בין המזמין ו/או מי מטעמו לבין לקבלן ו/או מי מטעמו בכל צורה ואופן שהם ו/או
כהשתלבות הקבלן ו/או מי מטעמו במזמין או במי מטעמו.
 29.10הקבלן פוטר בזאת מראש את המזמין מכל אחריות שהיא הנובעת מיחסי עובד ומעביד .מובהר,
כי עובדי הקבלן יהיו עובדיו בלבד .עובדי הקבלן לא יהיו זכאים לכל תשלום מהמזמין ,בקשר
למתן שירותים לפי הסכם זה או סיומו ,סיום התקשרותם עם הקבלן או מכל סיבה אחרת.
הקבלן ידאג לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל נזק שיגרם לו ו/או סכום
שידרש לשלם ,מכל סיבה שהיא ,אם ייקבע כי התקיימו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ,יחסי
עובד ומעביד.
 29.11התחייבויות הקבלן על פי סעיף  29לחוזה ,הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן ,או הפרת איזה
מהן ,מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
.30

אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
 30.1הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ,האביזרים וכל הדברים
האחרים הדרושים לביצועו היעיל של העבודות בקצב הדרוש.
 30.2חומרים שסופקו לאתרי ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתו ,יעברו במועד
אספקתם כאמור ,לבעלות המזמין.
 30.3ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתרי ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן,
אין הקבלן רשאי להוציאם מאתר ביצוע העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב .ניתנה תעודת
השלמה ,כאמור בסעיף  48להלן ,רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודות את הציוד מהמבנים
הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.
 30.4בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף  30.7להלן ,או הורה המפקח בכתב
שהציוד והחומרים ,אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות ,רשאי הקבלן להוציאם מאתר ביצוע
העבודות ,ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור ,חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין.
 30.5נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא
יאוחר מהמועד שנקבע כאמור .לא ציית הקבלן להוראה זו ,רשאי המזמין להוציאם מאתר
ביצוע העבודות לכל מקום שיראה בעיניו ,על חשבון הקבלן ,והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק
או אבדן שייגרמו להם.
 30.6הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש בהם לצורך
ביצוע החוזה ,אולם בכל מקרה בו קיימת למזמין ,על פי חוזה זה ,הזכות להשתמש ציוד
ובחומרים ,תהא וזכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין.
 30.7אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם,
והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

.31

טיב החומרים והעבודה
 31.1בסמוך למועד החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה ,ובתוך לא יותר מ 21-יום,
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יעביר הקבלן לחברה אב טיפוס לכל סוג שילוט אשר ייוצר על ידו וזאת לצורך קבלת אישור
מהחברה.
מקרה בו לא אושר האב טיפוס שהוצג על ידי הקבלן ,תהא לאחרון הזדמנות להגשת אב-טיפוס
מתוקן.
 31.2הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם למאושר על ידי המזמין באב
טיפוס שהציע הקבלן ,כמו גם בהתאם לאמור במפרטים ,בתוכניות ,בכתב הכמויות ובשאר
מסמכי החוזה .כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע
בחוזה .אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים ,יתאימו החומרים לסוג המובחר של
החומר ,פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.
 31.3חומרים מתוצרת הארץ ,אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו
בתכונותיהם לתקנים הישראליים.
 31.4חומרים מתוצרת הארץ ,אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו
בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה ,ככל שנקבעו.
 31.5חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו
בחוזה.
 31.6חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים  31.5 - 31.3לעיל ,חלה על הקבלן.
 31.7חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים ,יישאו תו תקן.
 31.8אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא
תו תקן יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן ,אולם בתנאי שהחומרים
המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.
 31.9חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים  31.7ו 31.8-לעיל ,חלה על הקבלן.
 31.10הקבלן חייב לקבל בכתב את אישורו המוקדם של המפקח ,הן ביחס למקורות החומרים בהם
יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים .אולם מוסכם בזה במפורש ,כי בשום פנים
אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור .המפקח רשאי לפסול
משלוחי חומרים ממקור מאושר ,אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט .חומרים מכל
הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח .סופקו חומרים מסוימים
על ידי המזמין אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה.
 31.10.1הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,ולפי הוראות המפקח ,דגימות מהחומרים והעבודות
שנעשו בקשר עם העבודות וכן את הכלים ,כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים
לביצוע הבדיקות באתר.
 31.10.2התהווה במבנה ,נזק או קלקול אשר לדעת המנהל נגרם כתוצאה מאופן ביצוע העבודות
או מהחומרים בהם השתמשו (אף אם החומרים עמדו בבדיקות של התקנים
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הישראליים ו/או אושרו ע"י המנהל) חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או
קלקול כאמור ,הכל לפי דרישת המנהל תוך תקופה שהמנהל יקבע ולשביעות רצונו .לא
מילא הקבלן אחר הדרישה תוך המועד הקבוע בה תהיה זכאי המזמין להוציא לפועל
את עבודות התקון ע"ח הקבלן ולנכות את הוצאותיה מהתשלומים שיגיעו לקבלן ע"ח
שכר החוזה ,אם עדיין יגיעו לו תשלומים כלשהם ,וזאת בנוסף ומבלי לפגוע ביתר
ההוראות שבחוזה זה.
.32

סילוק חומרים ו/או מוצרים פסולים ועבודה פסולה
 32.1המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,בכל עת ,תוך כדי מהלך ביצוע העבודות:
 32.1.1על סילוק חומרים ו/או מוצרים כלשהם מאתר ביצוע העבודות ,בתוך פרק זמן אשר
ייקבע בהוראה ,בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה ,ועל הבאת
חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה.
 32.1.2על סילוקו ,הריסתו והתקנתו מחדש של חלק כלשהו שהוקם על ידי שימוש בחומרים
או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.
 32.2כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים ,אינם
גורעים מכוחן של סמכויות המפקח לפי סעיף  32.1לעיל.
 32.3יובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים ו/או מוצרים שיספק הקבלן לאתר ביצוע
העבודות.
 32.4לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף  32.1יהא המזמין רשאי לבצען על חשבון
הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות בתוספת ( 15%חמישה עשר
אחוזים) .המזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו מכל סכום שיגיע לקבלן על פי חוזה
זה או על פי כל הסכם אחר בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר העומדים למזמין על פי חוזה זה ועל פי כל דין.
 32.5על אף האמור לעיל ,יהא המנהל רשאי ,אך לא חייב ,לדרוש תיקון עבודות ,או החלפת חומרים,
שבוצעו שלא בהתאם לחוזה ,לקבוע בכמה פחת ערך העבודות או העבודות ולנכות את סכום
ההפחתה משכר החוזה .קביעת המנהל תהיה סופית ,מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.

.33

אספקה והתקנת השילוט
 33.1כל השילוט על פרטיו ייוצר בהתאמה מלאה לדרישות המזמין ,לתיאור ולפרטים אשר מופיעים
במפרט ובתוכניות.
 33.2לא יאושרו פריטי שילוט עם פגמים כל שהם ואשר אינם עונים על הדרישות במפרט ובתוכניות.
כל השילוט אשר יסופק ייבדק בהתאמה לדרישות המפרט והתוכניות.
 33.3במקרה של אי התאמה או בעיית התקנה הנובעת מכל סיבה שהיא יפנה הקבלן את תשומת
ליבו של נציג המזמין וידאג לקבל את אישורו המוקדם לשינויים הנדרשים.
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 33.4הקבלן יהיה אחראי לכל ההכנות המוקדמות הנדרשות כגון :הכנת השטח ובדיקת נתיב
האספקה (גודל מעליות ומידת הפתחים) כמות העובדים אשר עומדים לרשותו ,כלי הרכב
והעזרים הנדרשים לרבות ציוד עבודה בגובה לביצוע משימותיו של הקבלן כמתחייב מתוך
תוכניות העבודה של המזמין.
 33.5במידה וידרשו התקנות או הרכבות מיוחדות ,יבדוק הקבלן מראש את סוגי הקירות אשר אליהן
יותקן שילוט וכל סוגי ההתקנה יבוצעו במלוא המיומנות והמקצועיות והתאמת אביזרי הקיבוע
והקישור לסוגי החומרים עליהן יתקין השילוט.
 33.6על הספק לאחוז בכל האמצעים כדי להגן על השילוט על כל אביזריו בזמן ההובלה ,לפני
העבודה ,במשך ההתקנה ועד לקבלת האישור על ידי נציג מטעם המזמין ,כאשר סביבת העבודה
שלמה ונקייה .הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים היכולים להיגרם מכל סיבה שהיא.
 33.7קביעתו של הנציג המזמין לגבי ליקויים תהיה סופית והספק לא יוכל לערער עליה ,באחריותו
של הקבלן לתקן את כל הליקויים אשר הציג בפניו הנציג.
.34

אחסון
 34.1יובהר כי המזמין לא יישא בהוצאות אחסנת השילוט ,והן תחולנה על הקבלן בלבד.
 34.2אחסון השלטים הינו באחריותו של הקבלן ,בשטחו ועל חשבונו.

.35

תחילת ביצוע העבודות מושא הזמנת עבודה
 35.1.1הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע בהזמנת העבודה ,בתיאום עם המפקח,
וימשיך בביצוע בקצב הדרוש ,בהתאם להוראות המזמין כפי שיינתנו מעת לעת ,ועד
להשלמת מלוא העבודות.

.36

מועד השלמת העבודות מושא הזמנת העבודה
 36.1הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך התקופה שנקבעה בהזמנת העבודה ,שמנינה יתחיל
מהתאריך שנקבע בהזמנת העבודה.
 36.2הוראות סעיף  36.1לעיל ,תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק
מסוים מהעבודות תוך התקופה המסוימת שנקבעה בהזמנת העבודה.
 36.3ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות ,בהתאם לסעיף  47להלן,
ישתנה המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך.
 36.4האמור בסעיף  13לעיל יחול גם על סעיף זה.

.37

ארכה או קיצור להשלמת העבודות מושא הזמנת העבודה
 37.1ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת ,או שונה ,מזו שהובאה בחשבון
לצורך קביעת מועד סיום ביצוע העבודות ,או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או
הפסקתה ,בהתאם להוראות חוזה זה ,רשאי המפקח ,ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן,
לקבוע בה את השינוי במועד סיום ביצוע העבודות.
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 37.2נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין ,רשאי הקבלן לבקש ארכה
להשלמת העבודות והמפקח יקבע את שעור הארכה בפקודת שינויים ,בכפוף להוראות חוזה
זה.
 37.3נגרם עיכוב בבצוע העבודות על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המפקח לא
הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב ,רשאי הקבלן לבקש
ארכה להשלמת ביצוע העבודות ,והמפקח יקבע את שעור הארכה בפקודת שינויים ,בכפוף
להוראות חוזה זה.
 37.4למען הסר ספק מודגש כי עיכובים בביצוע העבודות הנגרמים על ידי הגורמים המפורטים להלן,
לא ייחשבו ככוח עליון ,ולא יזכו את הקבלן בארכה:
 37.4.1קשיים ,מחסור או שיבושים באספקת כוח אדם מכל סיבה שהיא ,לרבות שביתות
והשבתות ,מהומות ,פיגועי טרור על סוגיהם השונים ,סגר ,עוצר ,הגבלת תנועה ברשות
הפלסטינית ,פעילות של כוחות הביטחון בשטחי יהודה ,שומרון ועזה  -לרבות בשטחי
הרשות הפלסטינית ,וכן הגבלות מטעם הגורמים המוסמכים בהעסקתם של עובדים
זרים.
 37.4.2מחסור בחומרים או בציוד מסיבה כלשהי.
 37.4.3תנאי מזג אויר גרועים לרבות גשמים וסופות.
 37.5התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן:
 37.5.1הקבלן יהיה חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונו של המפקח ,לרבות יומן העבודה,
שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.
 37.5.2הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך חמישה עשר ( )15יום מיום
אירוע הנסיבות שנגרמו לעיכוב בביצוע העבודות .אולם המפקח יהיה רשאי לדון במתן
ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום חמישה עשר
( )15הימים האמורים ,בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור
בבקשתו.
 37.5.3יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע תוספת תשלום או פיצוי כלשהו עקב ארכה
שניתנה לו ,וזאת גם אם הארכה ניתנה לו עקב שינויים ,ביצוע בשלבים ,פיצול העבודות
ועיכובים אחרים במהלך ביצוע העבודות שנגרמו בגלל המזמין ,מתכנניו ,ו/או בגלל
הקבלנים האחרים ו/או הגורמים הנוספים כלשהם ,או מכל סיבה אחרת.
.38

עבודה בשעות היום בימי חול
 38.1פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת ,לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בשעות הלילה או
בימי שבת ובמועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.
"דין" – לרבות חוקי העזר העירוניים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מקום
העבודות ,כפי שיהיו תקפים מעת לעת.
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 38.2אין הוראות סעיף  38.1לעיל ,חלות על עבודה שצריכה להיעשות ,מטבע הדברים ,ללא הפסק
או במשמרות רצופות ,או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או
לביטחון העבודות ,ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.
 38.3הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף ,אם כדי למלא את הוראות סעיף  13.1לחוזה,
יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום ,או אם יהיה עליו לעבוד בלילה והכל בכפוף
לסעיפים  38.1ו 38.2-לעיל ולכך ,שעבודה בשעות ו/או במועדים חריגים תיעשה אך ורק בתאום
ובאישור הרשויות ובכפוף לאישור המפקח.
.39

עבודת לילה
 39.1אם יחליט המזמין כי יש צורך לבצע חלק מביצוע העבודות בשעות בלתי שגרתיות ו/או בשעות
הערב והלילה ("שעות הלילה") (לדוגמא :כאשר מדובר בעבודה במתקן הפעיל בשעות היום)
מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בשעות הלילה .הקבלן יהיה אחראי להמצאתם של כל
האישורים הרלבנטיים על פי דין לצורך ביצוע עבודות בשעות הלילה ויציג למזמין מעת לעת על
פי דרישה אישורים כאמור.
 39.2למען הסר ספק יובהר ,כי הקבלן לא יהיה רשאי להגיש כל דרישה שהיא לתוספת תשלום בגין
שעות נוספות ו/או שעות הלילה ולא תוכר שום תביעה מצד הקבלן ,לתוספת תשלום בגין
התנאים המפורטים לעיל .רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את הצורך לעבוד שעות נוספות
ו/או שעות לילה במסגרת מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

.40

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש
 40.1הקבלן ישלם למזמין ,סך של ( ₪ 5,000חמשת אלפים שקלים חדשים) ,בתוספת מע"מ כחוק,
בהתאם לקביעת המפקח ,בגין כל אירוע של הפרת הבטיחות בביצוע העבודות ("הפיצוי
המוסכם בגין הפרת הבטיחות") .חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצוי המוסכם בגין הפרת
הבטיחות ,הינה בנוסף לכל פיצוי הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד אחרים של המזמין פי
הוראות החוזה ועל פי הוראות כל דין.
 40.2הופר החוזה על-ידי הקבלן הפרה יסודית ,והמזמין סילק את ידו של הקבלן מאתר ביצוע
העבודות ,זכאי יהיה המזמין לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסכום של  75,000ש"ח
("הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית") בתוספת מע"מ כחוק .האמור לעיל אינו גורע
מיתר זכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה
מהסכום האמור.
 40.3המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים בגין איחור במועדי תקופות הביצוע
כאמור לעיל ו/או את סכום הפיצויים המוסכמים בגין הפרת הבטיחות ו/או את סכום הפיצויים
המוסכמים בגין הפרה יסודית ,מכל סכום שיגיע לקבלן מהרשות בכל זמן שהוא ולרבות
מהחשבון הסופי ,וכן יהא המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש
הערבויות .למען הסר ספק מוצהר בזאת ,כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים בגין איחור
במועדי תקופות הביצוע כאמור לעיל ו/או מתשלום סכום הפיצויים בגין הפרת הבטיחות ו/או
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בתשלום הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית כשלעצמם ,ו/או בניכויים מהקבלן ,משום
שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן
על פי החוזה.
 40.4למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בגין
כל נזק שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ,לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים.
 40.5הפיצויים המוסכמים בגין איחור במועדי תקופות הביצוע כאמור לעיל ו/או הפיצויים
המוסכמים בגין הפרת הבטיחות ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית ,משקפים את
הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם כתוצאה מההפרות בגין איחור במועדי תקופות
הביצוע כאמור לעיל מהפרת הבטיחות ו/או מהפרה יסודית כאמור ,והם ייגבו ללא צורך
בהוכחת קיומו של כל נזק ,ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה או לפי כל דין.
 40.6הפיצויים המוסכמים בגין איחור במועדי תקופות הביצוע כאמור לעיל ו/או הפיצויים
המוסכמים בגין הפרת הבטיחות ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית ישולמו בצירוף
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ,בין מדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע במועד חתימת
חוזה זה לבין מדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע במועד התשלום בפועל.
.41

הפסקת ביצוע העבודות מושא הזמנת העבודות
 41.1הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי המזמין בהזמנת העבודה,
במהירות האפשרית ,באופן רצוף וללא הפסקות ,וימלא אחר דרישות המפקח בכל הנוגע לקצב
ביצוע העבודות ,לכמות וסוגי עובדים והציוד המועסקים במקום העבודות על מנת להבטיח את
התקדמות ביצוע העבודות לפי לוח הזמנים וסיומו במועד הדרוש.
 41.2הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב
מאת המנהל ,בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ,ולא יחדש את ביצוע העבודות אלא
אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.
 41.3הופסק ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,לפי סעיף  41.2לעיל ,ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת
העבודות ולהגנתו לפי הצורך ,כפי שיאושרו על ידי המפקח.
 41.4הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות המנהל,
תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם תוך
שלושים ( ) 30יום מיום קבלת הוראות המפקח ,נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את
תשלום ההוצאות .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל ,לאחר קבלת בקשת הקבלן.
 41.5למרות האמור בסעיף  41.4דלעיל ,לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כל שהן עקב מילוי הוראות
המנהל בקשר להפסקת ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,בכל אחד מן המקרים המפורטים
להלן:
 41.5.1נקבעו בחוזה תקופות להפסקות בביצוע העבודות ,כולו או מקצתו;
 41.5.2נקבעו על ידי המפקח הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר ,העלולים לפגוע בבטיחותו או
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בטיבו של העבודות ,כולו או מקצתו ,או מחמת רשלנותו של הקבלן;
 41.5.3נקבעו על ידי המפקח הפסקות לצורכי ביצוען התקין של העבודות ,או לצורכי בטיחות
העבודות ,כולן או מקצתן.
 41.6הופסק ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,לצמיתות ,לאחר שניתן על ידי המפקח צו התחלת
עבודה והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה ,יגיש הקבלן ,תוך שלושים ( )30יום מהיום בו
ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות ,חשבון סופי לגבי אותו חלק העבודות
שבוצע על ידו בפועל ,טרם מועד מתן ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות .החשבון
הסופי יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המפקח ועל מחירי היחידה
הנקובים בחוזה ונספחיו .בהיעדר מחיר יחידה בחוזה ונספחיו ,ייקבעו המחירים להוראות
סעיף "שינויים" בחוזה זה.
 41.7הופסק ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,לצמיתות לאחר חתימת החוזה אבל לפני שניתן על ידי
המפקח צו להתחלת העבודה ,או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה כאמור ,אך הקבלן טרם
החל בביצוע העבודות למעשה ,לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא למעט הוצאות שהוצאו על
ידו בפועל ,בגין הנפקת הערבות להבטחת ביצוע החוזה ותשלום בגין ביטוחים שנערכו במיוחד
לצורך ביצוע העבודות על פי החוזה.
 41.8תשלום ההוצאות הוא סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות לפיצויים
כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה.
 41.9נגרמה הפסקת ביצוע העבודות עקב רשלנות או הזנחה מצד הקבלן ,לא יהא הקבלן זכאי
לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה .אין באמור בסעיף זה ,כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות או סעד
העומדים למזמין ,על פי החוזה ו/או הדין.
 41.10למען הסר ספק ,במקרה של הפחתת היקף העבודות יהיה הקבלן זכאי לתשלום רק בגין אותו
חלק של העבודות שיבצע ,בהתאם לתנאי התשלום הרגילים הקבועים בהסכם זה.
 41.11למען הסר ספק ,מוצהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות מעבר לאמור
לעיל ,לרבות ,אך לא רק ,בגין פיצוי על הפסד רווחים ,מימון ,הוצאות כלליות ועקיפות ,ביטול
התקשרויות עם קבלני משנה וספקים ,הוצאות ניהול ומשרד ,הוצאות להכנת הצעתו ,דמי
הביטוח ,הוצאות על עריכת ערבויות ,פיצויי פיטורים לעובדים וכיו"ב.
.42

שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים
 42.1הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים ,לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 42.2לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים ,אין
לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על
זכויות וחובות לפי החוזה.

.43

שינויים
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 43.1המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי ,לרבות ,אך לא רק ,צורתן ,אופיין ,סגנונן ,איכותן,
סוגן ,גודלן ,כמותן ,משקלן ,גובהן ,מתאריהן וממדיהן של העבודות וכל חלק מהן ו/או כל פרט
וחלק מביצוע העבודות .כמו כן רשאי המנהל להגדיל ו/או להקטין ו/או לבטל כליל כל סעיף
מסעיפי כתב הכמויות ,לרבות ביצוע סעיפים כלשהם הכלולים בכתב הכמויות בעצמו ו/או
באמצעות הקבלנים ו/או הגורמים הנוספים ,וכן להוסיף כל פריט או עבודה ,הכל כפי שימצא
לנכון וללא כל מגבלה ,והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.
 43.2הוראת המנהל על שינוי העבודות לפי סעיף  43.1תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב
כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח .פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן.
במידה ולדעת המנהל ו/או המפקח יש הכרח בשינוי מיידי תינתן על ידם פקודת שינויים בעל
פה ,אשר דינה כדין פקודת שינויים בכתב ,אשר תאושר על ידם בכתב תוך שבעה ( )7ימים מיום
נתינתה.
 43.3מוסכם ומוצהר בזה שעצם שינוי היקף החוזה ו/או שינוי היקף ביצועו של סעיף כלשהו מסעיפי
כתב הכמויות ,לרבות הקטנתו או ביטולו או ביצועו על ידי המזמין בעצמו או באמצעות קבלן
אחר ,וכן שינויים שאין בהם תוספת עובדה ממשית ,לא יזכו את הקבלן בתוספת כלשהי ,ולא
יהיו לו תביעות כלשהן בקשר לכך.
 43.4מודגש בזה שבכל מקרה מחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות יישארו ללא שינוי .כמו כן
מוסכם בזה על הצדדים כי תקופת ביצוע העבודות תישאר ללא שינוי.
 43.5המזמין לא ישלם לקבלן עבור עבודות נוספות שתיעשינה על ידו ,אשר לא נכללו בכתב הכמויות,
ללא אישור מראש ובכתב מאת המפקח לפני ביצוען ,אף אם הוראה כאמור לביצוען נמסר
לקבלן מאת העירייה ,ולמעט בענייני בטיחות ,חירום וכיוצ"ב.
 43.6יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינויים ,בין היתר ,מחמת אי קביעת ערכם ,או
אי הסכמתו לערכם כפי שנקבע על ידי המפקח ,ועליו לבצע את השינויים מיד עם קבלת ההוראה
מהמפקח ,באופן רצוף ובקצב סביר ,בהתאם לדרישות המפקח.
.44

הערכת שינויים
ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים שניתנה על ידי המזמין ,ייקבע על ידי
מפקח ,בכפוף להנחיות הבאות:
 44.1אם לדעת המפקח כלולים בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה בהוראת השינויים ,ייקבע ערכם
של השינויים לפי מחירי היחידה בכתב הכמויות.
 44.2אם לדעת המפקח כלולים בכתב הכמויות פריטים דומים לאלה שבהוראת השינויים ,ייקבע
ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות (.)pro rata
 44.3אם לדעת המפקח לא נמצאים בכתב הכמויות פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת
השינויים ,הרי :יבואו שני הצדדים לידי הסכם על מחירי היחידות הנוגעות לשינויים אלה ,על
בסיס מו"מ.
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.45

רשימת דרישות
 45.1רשימת דרישותיו של הקבלן בגין ביצוע השינויים כאמור בסעיף  44לעיל ,יוגשו למפקח בכתב,
מידי חודש .לא הגיש הקבלן רשימה כאמור בסוף כל חודש שאחרי החודש שבמהלכו בוצעו
השינויים ,או לא נכללו דרישות כלשהן ברשימה שהוגשה על ידו ,רואים את הקבלן כאילו וויתר
עליהן לחלוטין וללא תנאי ,והסכים לכך שהשינויים לא ישפיעו על שכר החוזה.
 45.2הקבלן יגיש למפקח בכתב רשימה של כל דרישותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם
בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך חודש מסוים ,לא יאוחר מתום
אותו חודש .כל דרישה שלא נכללה ברשימת הדרישות ,כאמור רואים כאילו הקבלן ויתר עליה
לחלוטין וללא תנאי.
 45.3הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות או כל חלק ממנו ולא יאט את הקצב ביצוע העבודות
מחמת דרישה ,תביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין.
 45.4לצורך קביעת מחירים לשינויים במבנה יהא הקבלן חייב ,אם יקבל דרישה מהמנהל ,ליתן
ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפריטים המופיעים בדרישה ,בין שהם כלולים בחוזה ובין
שהם קשורים בביצוע שינויים .ניתוחי המחירים יהיו מבוססים על סעיפי החוזה.

.46

מדידת הכמויות
 46.1הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין
לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
 46.2הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה ותחתמנה על ידי מודד
מוסמך מטעם הקבלן ,בהתאם לשיטה המפורטת בחוזה ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו
על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח ,הכל לפי העניין .כל המדידות תירשמנה בספר המדידות
או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.
 46.3לפני בואו לבדוק את העבודות ,כולן או מקצתן ,ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו
לעשות כן ועל המועד הרצוי לו ,והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא כוח
מוסמך לצורך זה ולעזור למפקח לבצע את המדידות הדרושות ,וכן לספק את כוח האדם והציוד
הדרושים לביצוע המדידות ,על חשבונו ,ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
 46.4לא נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך ,במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  -רשאי המפקח לבצע
את המדידות בהעדרם ,ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות ,והקבלן לא
יהיה רשאי לערער עליהן .אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח
לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור ,יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר
שייקבע על ידי המפקח.
 46.5נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך במועד ביצוע המדידות  -רשאי הוא לערער בכתב תוך שבעה
( )7ימים ,על כל כמות שנמדדה ,והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה.
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אם גם אחרי ביצוע המדידה השנייה ייוותרו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ,יקבע המנהל
את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.
 46.6היו העבודות ,כולן או מקצתן ,מוכנות למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם -
לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.
 46.7קביעתו של המנהל לחשב את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת הערכת השינויים ,לפי
אחת השיטות האמורות בסעיף  44לעיל ,הינה סופית.
 46.8לצורך קביעת מחירים של הפריטים שבהוראת הערכת השינויים בסעיף  44לעיל יהא הקבלן
חייב ,עפ"י דרישת המפקח ,להמציא ניתוחי מחירים של מחירי היחידה לפריטים כלשהם בין
שהם כלולים בכתב הכמויות ובין שאינם כלולים בו.
 46.9הקבלן מצהיר כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות מגלמים כל סיכון ,עלות הוצאה ורווח
קבלני ,וכי לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת או עודפת בגין התייקרויות שתחולנה ,אם וככל
שתחולנה ,במחירי היחידות בשל כל סיבה שהיא.

.47

ביקורת מקדימה ,תיקון ליקויים והשלמת חוסרים
 47.1עם גמר ביצוע העבודות בכל אחד מאתרי ביצוע העבודות יתבצע סיור מוקדם בנוכחות הקבלן,
המנהל והמפקח .במסגרת הסיור ייערך פרוטוקול מסירה בו יצוינו רשימת התיקונים ו/או
עבודות ההשלמה שעל הקבלן לבצע ,והמועד שייקבע על ידי המפקח לביצועם .במידת הצורך,
ייקבעו סיורים נוספים לאחר עריכת הסיור המוקדם ,וזאת על מנת לוודא כי הקבלן מתקן
ומשלים את הפגמים שנתגלו במהלך ביצוע הסיור המוקדם.
 47.2לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח,
יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת
שימצא לנכון .הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין
ינכה הוצאות אלה ,בתוספת ( 15%חמישה עשר אחוזים) מהן ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת
או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות .אין באמור כדי לחייב
את המזמין לביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה בעצמו ,ו/או כדי להטיל עליו אחריות
כלשהי בנושא.
 47.3לאחר השלמת כל התיקונים והחסרים אשר נתגלו במהלך ביצוע הסיורים שנערכו ,יתואם מועד
סיור סופי .בסיור זה ימסור הקבלן למפקח תכנית עדות ( )AS MADEלעניין ביצוע העבודות,
בהתאם להוראות הסכם זה ואישור מכון התקנים.
 47.4ככל שיש צורך ,על פי הדין ,לקבל תעודה או אישור כלשהו מהרשויות המוסמכות ,מוטלת
האחריות על הקבלן לקבלתם מאת הרשויות המוסמכות וזאת לאחר השלמת ביצוע העבודות
ובמידת הצורך ,אישור על השלמת העבודות מן הרשויות המוסמכות .האמור לעיל ,הינו תנאי
הכרחי ומקדמי לקבלת העבודות על ידי המזמין ולמתן תעודת השלמה לקבלן.
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.48

תעודת השלמה מושא הזמנת עבודה
 48.1לאחר סיום ביצוע העבודות מושא הזמנת העבודה ,וביצוע הסיור הסופי ,כאמור בסעיף 47.3
לעיל (ובכפוף להנחיית המפקח),ייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה ("תעודת ההשלמה") ביחס
להזמנת העבודה כמפורט בהסכם זה ובנספחיו ,בנוסח המצורף כנספח ה'.

.49

בדק ותיקונים
 49.1הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין במשך תקופת הבדק עבור כל הזמנת עבודה ,לכל נזק ,פגם,
ליקוי ו/או קלקול אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים פגומים אשר להם
אחראי הקבלן ,וכן ,לכל אי-התאמה בין הביצוע על ידי הקבלן לבין הנדרש לפי התוכניות,
המפרטים ,התקנים והתקנות ,והוא חייב לתקן ו/או לבנות מחדש על חשבונו כל נזק ו/או
קלקול כאמור ,הכל לפי דרישת המזמין ולשביעות רצונו המלאה; הוא הדין לגבי נזק או קלקול
שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף  47לעיל.
המונח "תקופת הבדק" ,משמעו :תקופה שתחל ביום מתן תעודת ההשלמה מושא הזמנת
העבודה ,ותסתיים בתום  12חודשים .מובהר כי בתקופה זו לא יכללו נזקים הנובעים
מוונדליזם.
 49.2להבטחת התחייבויותיו של הקבלן לביצוע תיקונים בתקופת הבדק ,מתחייב הקבלן למסור
למזמין בתום תקופת ההתקשרות ערבות בנקאית בלתי מותנית ,בתנאים ובנוסח הקבועים
בנספח ג 21לחוזה ,בסכום השווה ל 5%-מגובה התשלומים ששלומו לו בגין כל הזמנות העבודה
("ערבות הבדק") ,על פי הוראות חוזה זה .על הקבלן להגיש ערבות בדק אחת על מלוא סכום
ערבות הבדק .לא ניתן לחלק ו/או לפצל את סכום ערבות הבדק בדרך של הגשת מספר ערבויות
בדק חלקיות ,וזאת גם אם סכומן המצטבר של ערבויות הבדק החלקיות שתוגשנה יהיה שווה
לגובה סכום ערבות הבדק הנדרש.
 49.3ערבות הבדק תהיה בתוקף עד תום שישים ( )60יום ממועד תום תקופת הבדק עבור הזמנת
העבודה האחרונה שבוצעה על ידו בתקופת ההתקשרות .תוקפה של ערבות הבדק יוארך ,עד
למועד תיקון כל הליקויים וההשלמות ,ומסירתן הסופית של העבודות למזמין ,ללא
הסתייגויות כלשהן מצד המזמין.
 49.4קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המזמין על ליקויים או קלקולים ,יהיה עליו לתקן את כל
הדרוש תיקון תוך שבעה ( )7ימים מקבלת הודעה זו ,אלא עם כן מדובר בתקלה חמורה
שתיקונה לדעת המזמין אינו סובל דיחוי ,ואז על הקבלן לתקנה מייד ,או במועד שייקבע על ידי
המזמין.
 49.5לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לביצוע תיקונים כאמור לעיל ,ולא ביצע את התיקונים
שנדרש לעשותם על ידי המזמין תוך התקופה הנ"ל ,יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים
בעצמו ,על חשבון הקבלן ,ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,לרבות תוספת 15%
(חמישה עשר אחוזים) מהן כדמי טיפול והוצאות משרדיות ,ולגבותן מכספי ערבות הבדק ו/או
לקזזן מהתשלומים המגיעים מהמזמין לקבלן בעד ביצוע העבודות ו/או בעד כל עבודה אחרת,
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לרבות ,אך לא רק ,בגין עבודה שביצועה החל עובר לחתימת הצדדים על החוזה ,ו/או לגבות
אותם מהקבלן בכל דרך אחרת שימצא לנכון בכפוף לכל דין .במקרה בו מומשה ערבות הבדק
אולם בפועל נעשה שימוש רק בחלק מסכומה ,יהיה המזמין רשאי להותיר אצלו את יתרת סכום
ערבות הבדק ,וזאת עד אשר ימציא הקבלן ערבות בדק חדשה בגין מלוא סכום ערבות הבדק.
 49.6אם במהלך תקופה של חמש ( )5שנים לאחר כל תקופת הבדק ("תקופת האחריות") יוכיח
המזמין כי פגמים נוספים שנתגלו בתוצרי העבודות נובעים מעבודה ו/או מחומרים גרועים
שלהם היה אחראי הקבלן ,וכי בנסיבות העניין ואף בהתחשב בחלוף השנים ,אין הפגמים הללו
בגדר תופעה סבירה ,ו/או בגדר בלאי סביר ,כי אז יתקן הקבלן את הפגמים ,והוראות סעיף
 49.4לעיל יחולו בשינויים המחויבים לפי העניין.
 49.7החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ,בכל מועד במהלך חמש ( )5השנים ממועד סיום ביצוע
עבודה ,סקר מקיף של טיב העבודה ,ולדרוש מן הקבלן ,בהתאם לתוצאות הסקר ,תיקונים
נדרשים.
 49.8נתהווה באתר ביצוע העבודות ,תוך תקופת הבדק ,נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה
לקויה או שימוש בחומרים פגומים ,חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור ,הכל לפי דרישת
המפקח ,ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום שלושים ( )30יום לאחר תום
תקופת הבדק .הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע ואשר
נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים פגומים.
 49.9כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לעיל יחולו על הקבלן.
 49.10עם סיום תקופת הבדק עבור הזמנת העבודה האחרונה שהועברה לקבלן ,ובמידה וערבות הבדק
לא מומשה ,תוחזר ערבות הבדק לקבלן בהתקיים כל התנאים הבאים:
 49.10.1הקבלן ביצע את כל התיקונים שנדרש לבצע ע"י המפקח.
 49.10.2לא תהייה כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד המזמין על ידי צד שלישי שעילתה
בביצוע העבודות.
 49.10.3הקבלן המציא למזמין מסמך העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין לקבלן ו/או
לקבלני משנה ו/או לקבלנים הממונים כל תביעות ודרישות מהמזמין בגין ביצוע
העבודות ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' להסכם זה.
 49.10.4הוראות ההסכם בדבר הארכת ערבות הביצוע יחולו בשינויים המחויבים גם על הארכת
ערבות הבדק.
.50

פגמים וחקירת סיבותיהם
 50.1נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה ,בזמן ביצועו ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את
סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח .הייתה אי
ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה
והתיקון על המזמין .הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה
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יחולו הוצאות החקירה על הקבלן ,וכן יהיה הקבלן חייב לתקן ,על חשבונו ,את אי ההתאמה
ו/או הפגם וכל הכרוך בכך .אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון ,יהיה הקבלן חייב
בתשלום פיצויים למזמין.
 50.2בנוסף לכל האמור בחוזה ,נתגלו אי התאמה ו/או פגם בתוצרי העבודות תוך חמש ( )5שנים אחר
גמר תקופת הבדק ,הנובעים מביצוע העבודות שלא בהתאם לדרישות החוזה ,יהיה הקבלן חייב
לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך ,על חשבונו ,ואם אי ההתאמה ו/או הפגם
אינם ניתנים לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.
.51

אי מילוי התחייבויות הקבלן
 51.1אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו ,וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של
ארבעה עשר ( )14יום ,רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך
אחרת ,ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן ,יהיה המזמין
רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת ( 15%חמישה עשר אחוזים) מהן
כתמורה להוצאות משרדיות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך
אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

.52

הצמדה
 52.1למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום שהוא של ריבית או
הצמדה ,מכל סיבה שהיא ,לרבות בגין שינויי מחירים ו/או התייקרויות במחירי חומרים,
הובלה או התייקרויות אחרות כלשהן ,ו/או עקב העלאות או שינויים במיסים והיטלי חובה
כלשהם ,הכל למעט מע"מ.

.53

מקדמה
 53.1לא תשולם לקבלן מקדמה כלשהי על חשבון שכר החוזה.

.54

אופן הגשת חשבונות
 54.1על מנת למנוע אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום ,יגיש הקבלן כל חשבון אישית לידי המפקח
וידאג לכך שהמפקח ירשום את תאריך קבלת החשבון ,בצירוף חתימת המפקח ,על-גבי החשבון
ועל-גבי העתק ממנו שיישאר בידי הקבלן .תאריך זה יראה כתאריך הגשת החשבון לצורך מרוץ
הזמן לאישורו ולפירעונו ("מועד הגשת החשבון") .מובהר כי החשבונות יוגשו באמצעות תוכנת
רמדור או בינארית ,על פי בחירת המזמין.

.55

תשלומי ביניים לכל הזמנת עבודה
 55.1הקבלן ימציא למפקח ,בין ה 1-ל 5-לכל חודש בתקופת ביצוע העבודות ,חשבון חלקי מצטבר
("חשבון הביניים") ,לאותם חלקי עבודות אשר בוצעו על ידו בפועל בחודש שחלף עבור הזמנת
העבודה .מובהר בזאת ,כי ככל שחשבון הביניים יוגש לאחר ה– 5לחודש ייבדק החשבון בחודש
העוקב לחודש הגשת החשבון.
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 55.2לא יאושרו חשבונות לתשלום על חשבון חומרים או ציוד שלא קיימים באתרי העבודה.
 55.3כל חשבון הביניים יהיה מגובה בחישובי כמויות .לא יאושר חשבון חלקי אלא על סמך כמויות
בדוקות ומאושרות על ידי המפקח בלבד.
 55.4המנהל רשאי לעכב את אישורו של חשבון הביניים ו/או את תשלומו ,אם אושר על ידו ,אם לא
יעמוד הקבלן בלוח הזמנים.
 55.5חשבון הביניים ישולם על ידי המזמין ,בכפוף לכך שאושר על ידי המפקח וכפי שאושר על ידי
המפקח ,בתנאי שוטף  +שישים ( )60יום ,מיום הגשת חשבון הביניים .לשם ההמחשה ,חשבון
בגין עבודות שבוצעו במהלך חודש ינואר  ,2019יוגש עד ולא יאוחר מ 5-בחודש פברואר 2019
(חודש פברואר הנו החודש השוטף) .התשלום יועבר לקבלן עד יום  30בחודש אפריל שנת .2019
במקרה בו תוגש החשבונית לאחר ה 5-לפברואר ,הרי שהתשלום לקבלן יידחה בהתאמה למספר
חודשי העיכוב בהגשת החשבונית .לדוגמא :הוגשה החשבונית בין ה 6-לפברואר ל 5-במרץ,
התשלום יועבר לקבלן עד ליום  30בחודש מאי שנת .2019
 55.6ידוע לקבלן כי כל תשלום שעל המזמין לשלם על-פי החוזה ,מותנה בהעברת הסכום הדרוש
מעיריית תל-אביב יפו למזמין ,בהתאם לתקציב הפרויקט כפי שאושר על-ידי עיריית תל-אביב
יפו .ככל שיחול עיכוב בהעברת הכספים מעיריית תל-אביב יפו למזמין יהיה רשאי המזמין
לדחות את מועד התשלום לקבלן בהתאם ולא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או תביעות ו/או
דרישות באשר לכך ,למעט תביעה להפרשי הצמדה לפי הסכם זה בגין התקופה שבה יידחה
ביצוע התשלום.
 55.7למען הסר ספק ,יובהר כי אישור חשבונות ותשלומם יהיה "על החשבון" ואין בהם משום
הסכמת המזמין או המפקח לנכונותם של כמויות או מחירים כלשהם ו/או לטיב ביצוע העבודות
ו/או לאיכותם של חומרים ו/או לעמידת הקבלן בלוח הזמנים ו/או לקבלת חלקי העבודות
שנכללו בחשבונות אלה ,והם לא ישמשו כהוכחה על וויתור מצד המזמין על דרישה כלשהי כלפי
הקבלן.
 55.8הסך המצטבר של כל חשבונות הביניים שיאושרו לקבלן ,לא יעלה על  90%מהיקף שכר החוזה,
והיתרה תאושר אך ורק בחשבון הסופי ,כאמור בסעיף  10.10להלן.
 55.9מכל תשלום ביניים שאושר על ידי המנהל ,יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו קודם לכן ,וכל
סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן ,כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד מתן
תעודת ההשלמה.
.56

סילוק שכר החוזה (חשבון סופי) עבור הזמנת עבודה
 56.1לא יאוחר מתום שישים ( )60יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה להזמנת עבודה ,יגיש הקבלן
למפקח חשבון סופי בגין אותה הזמנת עבודה ("החשבון הסופי").
 56.2שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המזמין ,לאחר אישורו על ידי המפקח ,על יסוד המכפלות של
המחירים שבכתב הכמויות בכמויות שנמדדו לפי הוראות חוזה זה ,בהוספת או בהפחתת ערכו
של כל שינוי לפי פקודת שינויים .תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי מחירי היחידות אשר הוצעו
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על ידו בכתב הכמויות ,והתקבלו על ידי המזמין ,כוללות את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא
הכרוכות בייצור ,אספקת ,התקנת ,הרכבת והובלת השילוט באתר העבודות/במבנה ,לרבות
בגין מתן אחריות לאיכות השילוט כהגדרתו להלן.
 56.3משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל ,יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 55
לעיל ,וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה ,אם שולם ,לרבות,
מקדמה אם שולמה ,דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות ,קנסות ,הורדות על טיב ביצוע
לקוי ,פיצויים וכיו"ב ,ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל
חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.
 56.4לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעף  56.1לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב
בסעיף  56.1לעיל ,רשאי המזמין ,אך לא חייב ,לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד
המסמכים הנמצאים ברשותו ,וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את
הצדדים לחוזה.
 56.5לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור בסעיף  56.1לעיל ,והמזמין לא התחיל לערוך
את החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן ,יחשב הדבר כוויתור מצד הקבלן
על זכותו להגיש חשבון סופי וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד ביצוע העבודות
כולו בחשבונות חלקיים ,ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי מהמזמין.
 56.6המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי ,כפי שאושר על ידי המפקח ,בתנאי שוטף +
תשעים ( )90יום ,מיום הגשת החשבון הסופי .לשם ההמחשה ,חשבון בגין עבודות שבוצעו
במהלך חודש ינואר  ,2019יוגש עד ולא יאוחר מ 5-בחודש פברואר ( 2019חודש פברואר הנו
החודש השוטף) .התשלום יועבר לקבלן עד יום  30בחודש מאי שנת  .2019במקרה בו תוגש
החשבונית לאחר ה 5-לפברואר ,הרי שהתשלום לקבלן יידחה בהתאמה למספר חודשי העיכוב
בהגשת החשבונית .לדוגמא :הוגשה החשבונית בין ה 6-לפברואר ל 5-במרץ ,התשלום יועבר
לקבלן עד ליום  31בחודש יוני שנת .2019
 56.7מוצהר ומודגש בזה שהמזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון הסופי ו/או את התשלום
בגינו עד לגמר ביצוע כל התיקונים וההשלמות וסילוק כל הליקויים שפורטו בפרוטוקול "קבלת
העבודות" לשביעות רצונו המלאה ,ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי
המזמין עפ"י החוזה ופינוי מקום העבודות מכל פסולת שהיא ,מכל אדם שהוא מטעמו של
הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן.
 56.8מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין ,אך לא חייב ,לבצע כל
פעולה שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות לשכור שירותים כלשהם ,לרבות ביצוע מדידות
וחישובי כמויות ,עריכת החשבון על ידי מהנדס עצמאי שאינו עובד המזמין ,הדפסות ,העתקות
ושירותי משרד אחרים וכיו"ב ,וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן וינוכו משכר החוזה
כאמור לעיל.
.57

חשבונות ממוחשבים
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 57.1הקבלן יגיש כל חשבון ביניים וכן ,את החשבון הסופי ,באופן המתואר לעיל ,באמצעות תוכנה
ייעודית ,על פי בחירת המפקח ,על גבי מדיה מגנטית.
 57.2בנוסף לעותק במדיה מגנטית יגיש הקבלן עותק מודפס של כל חשבון ביניים ושל החשבון הסופי
חתום על ידו.
.58

תשלומי יתר
 58.1אם קיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי החוזה ,יחזירם למזמין ,תוך חמישה עשר ()15
יום ממועד דרישתו בכתב ,בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל.
אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת ריבית הפיגורים
כאמור ,מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא
לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת ,מבלי שידרוש תחילה
את החזרתם מהקבלן.

.59

קבלת העבודה על ידי המזמין והשלמתה – עבור כל הזמנת עבודה
 59.1הסתיימו העבודות מושא הזמנת העבודה וביצוען ,יודיע על כך הקבלן למפקח ,והמפקח ,אם
ימצא שמצב העבודות אמנם מצדיק זאת ,יקבע מועד בו "יקבל" המזמין מהקבלן את העבודות
("קבלת העבודות").
 59.2במועד קבלת העבודות ,ישתתפו המנהל ,המפקח ,הקבלן וגורמים שיוזמנו על ידי המפקח ,כגון:
מתכננים ,יועצים מקצועיים וכיו"ב.
 59.3במעמד קבלת העבודות יירשם על ידי המפקח פרוטוקול ,בו יירשמו התיקונים ,ההשלמות
והעבודות הנוספות אשר יידרשו על ידי נציגי המזמין והמפקח ,התקופה אשר הוקצבה לקבלן
לצורך ביצועם והערות אחרות ("פרוטוקול קבלת העבודות").
 59.4יובהר כי פרוטוקול קבלת העבודות לא ישמש כאישור להשלמת העבודות על ידי הקבלן ,אלא
אם לא יהיו למזמין כל הערות ו/או הסתייגויות ו/או דרישות לתיקון והשלמה בקשר לעבודת
הקבלן ,והדבר נרשם במפורש בפרוטוקול.
 59.5היה חייב הקבלן לפי תנאי החוזה להשלים חלק מסוים מביצוע העבודות במועד מסוים ,לפני
מועד סיום ביצוע העבודות או שהושלם חלק כלשהו מביצוע העבודות והמזמין מעוניין להחזיק
או להשתמש בו ,תיערך קבלת העבודות לפי האמור לעיל לגבי חלק מן העבודה שבוצעה על ידי
הקבלן.
 59.6קבלת העבודה על ידי המזמין ,אינה פוטרת את הקבלן מלבצע ולהשלים לשביעות רצונו המלאה
של המזמין כל חלק או פרט שטרם בוצע או הושלם לשביעות רצונו על ידי הקבלן ,ואינה
משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי החוזה.
 59.7קבע המפקח או המנהל כי הסתיים שלב ביצוע העבודות ,או שמצב העבודות מאפשר מסירתן
לידי המזמין ,חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות .הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת
העבודות מחמת דרישות ,טענות או תביעות כלפי המזמין ,או מכל סיבה אחרת .אין בהוראות
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סעיף זה כדי למנוע מהמזמין ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,לתפוס ולהשתמש בחלק מן העבודות
ששימושן דרוש לו ,או בכל העבודות גם אם טרם הושלמו ,או אם טרם בוצעו בהן עבודות
תיקונים כלשהם.
 59.8למען הסר ספק יובהר ,כי לקבלן לא תהיה זכות עכבון לגבי חלק מן העבודות ,או כל פרט או
חלק בו ,והוא יהיה חייב לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה במבנה תוך כדי כך
שהמזמין משתמש במבנה או בחלק ממנו.
 59.9הקבלן חייב לבצע את כל התיקונים ו/או ההשלמות ו/או העבודות הנוספות כפי שנדרשו
בפרוטוקול קבלת העבודות ,תוך ארבעה עשר ( )14יום ממועד קבלת העבודות ,או תוך התקופה
שנקבעה לכך בפרוטוקול קבלת העבודות  ,או לפי דרישת המפקח.
 59.10לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או הליקויים ו/או עבודות ההשלמה ("התיקונים") תוך
התקופה שנקבעה לכך כאמור בסעיף  59.9לעיל ,או שביצע אותם באופן שאינו מניח את דעתו
של המזמין ,יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.
יובהר כי הוצאות ביצוע התיקונים יהיו על חשבון הקבלן ,והמזמין ינכה הוצאות אלה ,בתוספת
 15%מהם כתמורה להוצאות משרדיות ,משכר החוזה המגיע לקבלן ,או יגבה אותן מהקבלן
בכל דרך שימצא לנכון.
 59.11כאישור להשלמת העבודות ישמש אך ורק פרוטוקול קבלת העבודות ,שבו יצוין במפורש שכל
העבודות לרבות כל ההשלמות והתיקונים הסתיימו לשביעות רצונו המלא של המזמין .תאריך
עריכת הפרוטוקול האמור יחשב כתאריך השלמת העבודות לצורך חישוב תקופת הביצוע
בפועל.
 59.12מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה ,רשאי ,אך לא חייב ,המזמין ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,לקבל את העבודות אפילו אם בוצעה בטיב ירוד ו/או מחומרים גרועים ו/או שלא
בהתאם לתוכניות ו/או שלא בהתאם לחוזה מכל סיבה שהיא ,ובמקרה כזה לא ישולם לקבלן
בעד החלק הפגום ,או תוקטן התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע העבודות החלק המתאים
בסכום ובשיטה המקובלים ,אשר יקבעו על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי.
.60

סילוק יד הקבלן מאתר ביצוע העבודות
 60.1המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן מאתר ביצוע העבודות ולתפוס את החזקה בו
ולהשלים את העבודות – בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת – בכל אחד
מהמקרים המנויים להלן:
 60.1.1כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק
את ביצועו ,ולא ציית בתוך ארבעים ושמונה ( )48שעות ,או במקרים מיוחדים תוך
תקופה קצרה יותר משנקבעה במפורש בחוזה ,להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או
להמשיך בביצוע העבודות ,או שהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת,
 60.1.2כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמת במועד
הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו ,והקבלן לא ציית להוראה בכתב
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מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות
במועד הקבע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו.
 60.1.3כשיש בידי המנהל הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם
למפרטים ,לתוכניות וליתר מסמכי החוזה ,לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה
תוצאות רצויות.
 60.1.4כשהקבלן הסב את החוזה ,כולו או חלק ממנו ,לאחר – בלי הסכמת המזמין בכתב.
 60.1.5כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין ,בכתב או מכללא ,ולא נענה
להוראות המנהל לסלקו מביצוע העבודות.
 60.1.6כאשר הוגשה בקשה לפירוק כנגד הקבלן ו/או בקשה למתן צו כינוס נכסים נגדו,
זמניים או קבועים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים ו/או בקשה להקפאת הליכים ו/או
הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטליו ,זמני או קבוע ,שיש בו כדי למנוע מן הקבלן
למלא אחר התחייבויותיו על פי החוזה.
 60.1.7כשיש בידי המנהל הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן
או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון ,או טובת הנאה כלשהי בקשת לחוזה או לכל
דבר הכרוך בבצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן ,אם רצונו בכך ,להשמיע טענותיו בפני
המנהל.
 60.1.8כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי
לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה ,או כשסיווגו של הקבלן בפנקס רישום
הקבלנים הופחת.
 60.2סולקה ידו של הקבלן ממקום העבודות ,באמצעות הודעה בכתב מהמנהל ,רשאי המזמין לנהוג
כדלהלן:
 60.2.1להשתמש בכל החומרים ,הציוד והמתקנים ,או בכל חלק מהם ,המצויים במקום
העבודות ,לצורך השלמת העבודות.
 60.2.2לדרוש מהקבלן ,באמצעות הודעה בכתב מהמנהל ,לסלק מאתר ביצוע העבודות את כל
החומרים ,הציוד והמתקנים וחלק מהם .לא ציית הקבלן לדרישה זו ,תוך ארבעה עשר
( )14יום ,רשאי המזמין לסלקם מאתר ביצוע העבודות לכל מקום שיראה בעיניו ,על
חשבון הקבלן והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
 60.3תפס המזמין את החזקה באתר ביצוע העבודות ,יחולו ההוראות שלהלן:
 60.3.1הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף
להוצאות האמורות בתוספת של ( 15%חמישה עשר אחוזים) מהן כתמורה להוצאות
משרדיות.
 60.3.2המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו ולכן
לערוך את רשימת החומרים ,הציוד והמתקנים המצויים באתר ביצוע העבודות.
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 60.3.3הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  56לעיל ,ואילו התשלומים בפועל
המגיעים לצדדים ,ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.
 60.4תפיסת אתר ביצוע העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,לפי סעיף זה לעיל ,אין בהם משום
ביטול החוזה על ידי המזמין.
 60.5המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו ,לרבות לרכושם ,אגב ועקב
מימוש זכותו לביצוע במקום הקבלן כאמור לעיל ,והקבלן ישפה את המזמין בגובה הוצאותיו
עם ובמידה וייתבע ויחויב בתשלום ,עקב נזקים כאמור ,עבורם אינו אחראי מכוח הוראות סעיף
זה.
 60.6הוראות סעיף  60באות להוסיף על זכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ולא לגרוע
מהן.
.61

קיזוז
 61.1המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן על פי החוזה ,כל חוב המגיע לו על פי
החוזה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן ,וכן כל חוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין
וזאת ,מבלי לפגוע או לגרוע מכל זכות או סעד הקיימים למזמין על פי החוזה ו/או הדין ,לרבות
חילוט ערבויות.

.62

היעדר אפשרות להמשכת ביצוע העבודות
 62.1אם יתגלה בכל עת שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי שניתנה לו על ידי המפקח או על ידי
המנהל ,מתוך הוראות שהנ"ל רשאים לתת לקבלן על פי תנאי החוזה ,ולאחר שהתראה בכתב
לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות ו/או כשהקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות החוזה ,אשר
לדעת המזמין אינה ניתנת לתיקון או לא תוקנה על ידי הקבלן במועד שנדרש לכך בהודעה
שקיבל מהמזמין ,ובמקרה שלא נקבע מועד בהודעה כאמור ,תוך ארבעה עשר ( )14יום ממועד
קבלת ההודעה ו/או שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות ,במלואן או חלקן ,מפאת מלחמה
או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה ,יפנה הקבלן למזמין ,והמזמין ייתן לקבלן אישור
בכתב ,כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות ,במלואן או חלקן ,והקבלן ימלא אחר
הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור.
 62.2הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי סעיף  62.1לעיל
יהיה ,ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור ,בהתאם למחירים והשיעורים
הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות שינויים .נוסף לכך ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם
לאמור בסעיף  41לעיל.
 62.3תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות
פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודות כאמור.
 62.4הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום העבודות חומרים ,ציוד ומבנים אחרים והקבלן לא סילקם
או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף  62.1לעיל ,רשאי המזמין לבצע
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את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן ,בעצמו או בכל דרך אחרת ,והקבלן יישא בהוצאות
הכרוכות בכך ,בתוספת של ( 15%חמישה עשר אחוזים) מהן כתמורה להוצאות משרדיות,
ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקוף על
חשבון המזמין.
.63

בטיחות
 63.1במשך כל תקופת ביצוע העבודות ,על הקבלן להישמע להוראות הבטיחות שיתקבלו מאת
המזמין ו/או כל ממונה בטיחות מטעם המזמין .הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים
לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר כל ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי
כל דין ,ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – .1954
 63.2הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל –
 ,1970תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,תשמ"ח  1988 -ובהתאם להוראות מנהל
העבודה מטעם הקבלן הראשי באתר .הוראות אלו אינן באות במקום הוראות כל דין בנושאי
הבטיחות ובמקום בו יש סתירה הוראות החוק גוברות.
 63.3הקבלן יהא האחראי הבלעדי על הבטיחות בעבודה בתחום פעילותו ,אחריותו המלאה לנקוט
בכל האמצעים הנדרשים ובכללם אלו שיפורטו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש בין אם
תבוצענה העבודות על ידו ,עובדיו או קבלני משנה מטעמו.
 63.4לפני התחלת ביצוע העבודות יקבלו עובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת הממונה על
הבטיחות מטעם הקבלן .לא יתחיל הקבלן את עבודתו במתחם לפני שיוודא כי כל הצוותים
שיעסקו בביצוע העבודות תודרכו ע"י ממונה הבטיחות .ההדרכות תבוצענה בכתב ובעל פה
בשפתם של העובדים ,תיעוד ההדרכות ימצא בפנקס ייעודי .לא יועסק עובד שלא קיבל הדרכת
בטיחות.
 63.5המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף בעתיד הוראות לנוהל הבטיחות המתאימות בהתאם
לאופי העבודה המתבצעת.
 63.6כל המכונות ,הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק ,תקינים על פי דין ,ובעלי
תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין ,או כל רישוי אחר .העתק תסקירי בדיקה ורישוי
ישמרו בכל עת באתר.
 63.7הקבלן ידווח מיידית למזמין ,או למי מטעמו ,על כל אירוע חריג ,תאונה ,או אירוע של "כמעט
נפגע".
 63.8כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בחוזה גופו.

.64

היעדר זכות עיכבון
 64.1מוסכם ומוצהר במפורש ,כי הקבלן לא יחשב בכל שלב שהוא ולשום מטרה ועניין כמחזיק
בתוצרי העבודות ו/או באתר ובסביבתו או בכל חלק ממנו ,ויחשב לכל עניין ודבר כבר רשות לא
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בלעדית ,רשות הניתנת לביטול מיידי ע"י המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך במתן
הנמקות כלשהן.
 64.2הקבלן מוותר על כל זכות עכבון המוקנית לו על פי כל דין ,לרבות על פי חוק הסכם קבלנות
תשל"ד  1974 -וחוק המכר תשכ"ח –  1968בכל תוצר של העבודות ובכל מסמך שיימצא ברשותו
בקשר עם ביצוען .זכות הבעלות והחזקה בכל תוצרי העבודות תהא בכל עת נתונה אך ורק
למזמין ,לרבות במסמכים ,תוכניות ,הסכמים וכל פרט שיימסר לעיונו ו/או לבדיקתו ו/או שיוכן
על ידו בקשר עם ביצוע העבודות וכל אלה יחשבו בכל עת כמוחזקים בנאמנות לטובת המזמין
בלבד ,ויימסר למזמין מיד עם דרישתו.
.65

ויתור על סעדים
 65.1הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה ,תביעה ו/או דרישה ,מכל סוג ומין ,שתהיינה
לו לפי החוזה ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו ,במישרין ו/או בעקיפין ,הוא מוותר ,ולא יהיה זכאי,
לזכות עיכבון ו/או לכל סעד ו/או תרופה ,בין זמניים ובין קבועים ,בדרך של צו עשה ,צו אל
תעשה ,צו עיכוב ,צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.
 65.2במקרה של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות ,לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע
העבודות לאחר.

.66

שונות
 66.1תשלום במקום הצד האחר
 66.1.1המזמין יהא רשאי לשלם במקום הצד האחר ,כל סכום שתשלומו חל על פי החוזה על
הקבלן ,וזאת לאחר שהתרה בקבלן בהודעה בכתב לשלמו ,והקבלן לא שילמו ,תוך
שבעה ( )7ימים מיום שנדרש לעשות כן.
 66.1.2שילם המזמין סכום כלשהו החל על פי החוזה על הקבלן ,יהיה המזמין רשאי לדרוש
את השבתו מהקבלן או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לקבלן .המזמין יהיה זכאי לקיזוז
הסכום או להחזר הסכום ,מיד עם דרישתו הראשונה ,כשסכום זה ישא ,החל מיום
תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל ,ריבית חשב.
 66.2חתימה על מסמכים
 66.2.1שני הצדדים וכל אחד מהם ,לפי העניין ,יחתמו על כל מסמך ,בקשה ,הצהרה וכיוצא
באלו מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות החוזה ,וכדי
לאפשר ביצוע של כל התחייבויות הצדדים .כל תיקון או תוספת לחוזה ייערכו בכתב
וייחתמו על ידי שני הצדדים ,שאם לא כן ,לא יהא להם כל תוקף.

.67

חילוקי דעות
 67.1התעוררו חילוקי דעות בין הקבלן למזמין בנושאים מקצועיים הנדסיים בלבד ובהשלכותיהם
הכספיות ,רשאי הקבלן להעלות את שאלת המחלוקת לדיון בין נציג הקבלן לבין נציג המזמין,
ובמקרה של אי הסכמה בין נציג הקבלן לנציג המזמין יועבר העניין למפקח על מנת שיכריע
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בשאלה זו והכרעתו תהא סופית ותחייב את הצדדים.
 67.2הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות או כל חלק מהן מחמת דרישה ,תביעה או טענה כלשהי
שיש לו כלפי המזמין ו/או בכל מקרה של מחלוקת מכל סיבה שהיא ,ואף אם יהא סבור כי
המזמין מעכבת תשלום סכומי כסף המגיעים לו.
 67.3קיום חילוקי דעות וכן העברתם להכרעתו של המפקח לא ישמשו עילה להפסקת העבודות או
לעיכוב ביצוע על ידי הקבלן או לעיכוב במסירת העבודות למזמין עם סיומן ו/או חלק מהן ,על
הקבלן יהיה להמשיך ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הוראות הסכם זה והוראות
המפקח.
.68

סמכות שיפוט והדין החל
 68.1ניתנת בזה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב ,סמכות השיפוט הייחודית בקשר עם החוזה.
 68.2הדין החל על החוזה הינו דין מדינת ישראל ,ללא כללי ברירת הדין שלו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________
הקבלן

______________________
עזרה ובצרון
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הצעת הקבלן למכרז ,לרבות נספחיה
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נספח ב' לחוזה

נספח ב'  -ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים על חשבון הקבלן
אצל חברת ביטוח מורשית כדין את הביטוחים המפורטים להלן ,וזאת למשך כל תקופת ההסכם ולעניין
ביטוחים הנערכים על בסיס "מועד הגשת התביעה" ,לכל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על
הקבלן אחריות על פי דין ,ולמצער לתקופה בת שלוש שנים נוספות ממועד תום ביצוע השירותים (להלן:
"ביטוחי הקבלן"):
 .1.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו
לאדם ו/או גוף ,לרבות למזמין ,עובדי המזמין והבאים מטעם המזמין בקשר עם ו/או במסגרת ביצוע
השירותים ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 4,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על המזמין למעשי ו/או
מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן ,וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" ,לפיו ייחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח לא יהיה כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף
מצד המוסד לביטוח לאומי.
 .1.2ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק
האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם ,1980-כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן במסגרת
השירותים ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית תוך
כדי ו/או עקב ביצוע השירותים ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 20,000,000לנפגע ,לאירוע
ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח יורחב לשפות את המזמין ,היה וייטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית,
כי על המזמין מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.
 .1.3ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה עקב השירותים,
שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח ,בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שאירעו לאחר המועד
למפרע המפורט להלן ,וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת
הביטוח.
הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על המזמין עקב
השירותים ,וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הקבלן כלפי המזמין.
הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  ₪ 100,000למקרה ביטוח.
הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  12חודשים מתום תוקף הביטוח.
הביטוח יכלול תאריך למפרע שלא יהיה מאוחר ממועד תחילת ביצוע השירותים.
 .1.4ביטוחי רכב וצמ"ה -
.1.4.1ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וציוד מכני הנדסי
החייבים בביטוח חובה.
.1.4.2ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב ו/או וציוד מכני הנדסי
החייבים בביטוח חובה בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 500,000בגין נזק אחד.
.1.4.3ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" לכלל כלי הרכב וציוד מכני הנדסי המשמשים את הקבלן
ו/או הבאים מטעם הקבלן לשם ביצוע השירותים ו/או המובאים על ידי הקבלן ו/או הבאים
מטעם הקבלן לחצרי המזמין.

56

מכרז מסגרת מס'  270לקבלת שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט על מבני ציבור בעיר תל אביב-יפו

על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" כאמור
בסעיף זה ,במלואם או בחלקם ,אולם האמור בסעיף  9להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים
האמורים במלואם.
 .2ביטוחי הקבלן יכללו את ההוראות כדלקמן כדלקמן:
 .2.1הוראה בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי המזמין ו/או עיריית תל אביב-יפו (להלן:
"העירייה") ו/או הבאים מטעם המזמין ו/או העירייה ,ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם
שגרם לנזק בזדון.
 .2.2הוראה לפיה זכות המזמין ו/או העירייה לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לקבלת שיפוי על פי הפוליסה
לא תושפע ממידע בלתי נכון שנמסר למבטח בתום לב בעת עריכת ביטוח הקבלן ,במהלך תחולתו,
בעת חידושו או במסגרת הגשת תביעה על פיו ו/או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהם בתום לב.
 .2.3הוראה ל פיה הביטוח אינו כולל חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי מצד יחיד
מיחידי המבוטח ו/או הבאים מטעמם ,ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות
המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א – .1981
 .2.4הוראה לפיה ביטוחי הקבלן ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין ו/או העירייה ,וכי
המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
 .3המצאת אישור עריכת ביטוח -
 .3.1ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,על הקבלן להמציא לידי המזמין טרם תחילת ביצוע השירותים
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,המצורף
לנספח זה כנספח ב' ,1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור קיום הביטוחים") ,כשהוא
חתום בידי מבטחי הקבלן.
 .3.2לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא לידי המזמין אישור קיום ביטוחים
מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד ההסכם
בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  1לעיל.
 .3.3אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או בעריכת השינויים כאמור בסעיף  4להלן ,כדי להוות
אישור בדבר התאמת ביטוחי הקבלן לדרישות נספח זה ,ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על
המזמין או לצמצם את אחריות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין.
 .4בדיקת אישור קיום הביטוחים –
 .4.1למזמין תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי
הקבלן ,שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה
שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הקבלן להתחייבויות הקבלן על פי נספח זה.
 .4.2מוצהר ומוסכם ,כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט בסעיף  4.1לעיל,
אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא ,לגבי ביטוחי
הקבלן ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על
הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרש המזמין עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין
אם לאו ,בין אם בדק המזמין את אישור קיום הביטוחים ,ובין אם לאו.
 .5מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים ביחס לביטוחי הקבלן ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על
הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא החבות על פי ההסכם ,ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין
ו/או כלפי מי מטעם המזמין ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .6דרישות הביטוח המפורטות במסגרת נספח זה ועריכת ביטוחי הקבלן בהתאם להן ,אינן באות לגרוע
מכל התחייבות של הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בהן כדי לשחרר את הקבלן מאחריות
כלשהי בגין אובדן או נזק או הפסד ,המכוסה או שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי הקבלן.
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 .7על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן .סכומים
אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי ההסכם.
 .8ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או
משלימים לביטוחי הקבלן ,על הקבלן לערוך על חשבון הקבלן את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור
לעיל ולכלול במסגרתו את ההוראות המפורטות בסעיף  2לעיל.
 .9על המזמין ו/או העירייה ו/או הבאים מטעם המזמין ו/או העירייה לא תוטל כל אחריות לאבדן ו/או
לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או של הבאים מטעם הקבלן ,המשמש לשם ביצוע
השירותים ו/או המובא על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן לחצרי המזמין ,וכן לנזק אשר לקבלן
הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכב ,הצמ"ה והביטוחים הנוספים ו/או המשלימים שנערכו בידי
הקבלן כאמור בסעיפים  1.5ו 8-לעיל ,או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות
העצמית הנקובה במסגרת ביטוחי הרכב ,הצמ"ה והביטוחים הנוספים ו/או המשלימים האמורים ,ולא
תהיה לקבלן ו/או מי מהבאים מטעם הקבלן כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק
כאמור; אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .10נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי המצאת
אישור קיום הביטוחים במועדים המפורטים בסעיף  3לעיל לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם ,אלא
אם חלפו  10ימים ממועד בקשת המזמין בכתב להמצאת אישור קיום הביטוחים כאמור ,ואישור קיום
הביטוחים לא הומצא לידי המזמין.
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נספח ב' - 1אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור:

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

מבקש האישור
שם :עזרה וביצרון חברה
לשיכון בע"מ

המבוטח
שם:

ת.ז/.ח.פ52-001083-6 .

ת.ז/.ח.פ.

מען :המסגר  ,9בית אמפא,
תל אביב יפו

מען:

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

מספר
הפוליס
ה

נוסח
ומהדור
ת
הפוליס
ה

אופי העסקה
 נדל"ן
 שירותים
 אספקת מוצרים
 אחר :שירותי
ייצור ,אספקה
והתקנה של שילוט על
מבני ציבור בעיר תל
אביב-יפו
תאריך תאריך
תחיל סיום
ה

מעמד מבקש האישור
 משכיר
 שוכר
 זכיין
 קבלני משנה
 מזמין שירותים
 מזמין מוצרים
 אחר__________ :

גבול אחריות
סכום

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

צד שלישי

4,000,000

₪

חבות מעבידים

20,000,000

₪

חבות המוצר

4,000,000

₪

 302אחריות צולבת
 307הרחבת צד ג'  -קבלנים וקבלני משנה
 308ויתור על תחלוף לטובת עיריית תל אביב
יפו (*)
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 315כיסוי לתביעות מל"ל
 321מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש האישור
 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
 308ויתור על תחלוף לטובת עיריית תל אביב
יפו (*)
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 319מבוטח נוסף  -היה וייחשב כמעבידם של
מי מעובדי המבוטח
 328ראשוניות
 302אחריות צולבת
 308ויתור על תחלוף לטובת עיריית תל אביב
יפו (*)
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 321מבקש האישור מבוטח נוסף בגין מעשי /
מחדלי המבוטח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי ( 12חודשים)

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
 029התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה  046מכירת/רכישת/השכרת ציוד  019דפוס ,עיצוב גרפי ואומנויות

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
(*) עיריית תל -אביב יפו מרחוב אבן גבירול  ,69תל אביב
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נספח ג' לחוזה
נוסח ערבות טיב
תאריך _____

לכבוד
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
בית אמפא  -רחוב המסגר 9
תל אביב
ג.א.נ,.
הנדון  :כתב ערבות מס' ____________

.1

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של _________(_________ שקלים
("הנערב")
חדשים) כולל מע"מ ("סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
בקשר עם חוזה מיום ____ בינו לבין עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ בדבר ביצוע שירותי ייצור ,אספקה
והתקנה של שילוט מבני ציבור בעיר תל אביב-יפו.

.2

אנו נשלם לכם ,מפעם לפעם ,בכל פעם מיד עם התקבל דרישתכם הראשונה בכתב אצלנו ,את סכום הערבות
בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף  3להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש
תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על
סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף  3להלן.

.3

בערבות זו:

3.1

"מדד המחירים לצרכן" -

משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם בכל חודש ,על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא
במקומה ,או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.

3.2

"מדד הבסיס" -

מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  16לחודש ___ שנת
____ ,בגין חודש שנת ____.

3.3

"המדד החדש" -

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום
סכום הערבות.

3.4

"הפרשי הצמדה למדד" -

אם יתברר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש
שונה ממדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או
מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד
הבסיס.

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך __________ ועד בכלל.

.5

ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כל
שהיא.

.6

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה
_______________________________________ ,וצריכה להגיע לסניף זה עד יום __________
בשעה_______.

.7

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק:
סניף:
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נספח ד' לחוזה

נוסח הצהרת הקבלן על העדר תביעות לכל הזמנת עבודה
לכבוד
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
בית אמפא  -רחוב המסגר 9
תל אביב
א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה על חיסול תביעות
הנני/אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:
 .1כי הסכום המצטבר בסך ___________________ ___________________( ₪
_____________________________שקלים חדשים) שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא
העבודות ,כאמור בחוזה שנחתם ביום _____________ בנינו לבין עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
בדבר ביצוע שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט מבני ציבור בעיר תל אביב-יפו ("ביצוע
העבודות" ) הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו מאת עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ,
תמורת ביצוע העבודות.
 .2כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות
מכל סוג ומין כלשהם כלפי עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או מטעמה,
בקשר לביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן החוזה.

ולראיה באנו על החתום:
תאריך;_____________:

חתימת הקבלן וחותמתו____________________:
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נספח ה' לחוזה

נוסח תעודת השלמה לכל הזמנת עבודה
לכבוד
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
בית אמפא  -רחוב המסגר 9
תל אביב
הנדון :תעודת השלמה
הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוע העבודות אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל
הדרישות של ההסכם מיום _______ על כל מסמכיו ,נספחיו וצרופותיו לביצוע העבודות ,למעט אותן
עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת
השלמה זאת.
תקופת הבדק ביחס לעבודות תחל במועד ההשלמה הנקוב לעיל .אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות
בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 ,_________________ .1המזמין
 ,_________________ .2מפקח

חתימה_________________ :
חתימה__________________ :

בכבוד רב,

____________________
המנהל
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מסמך ג'
תיאור העבודה ומפרט טכני מיוחד
חוזה זה הינו חוזה מסגרת לביצוע עבודות אספקה והתקנת שילוט על גבי מבני ציבור.
על הקבלן לספק ,להתקין ,להרכיב ולפרק השלטים השונים ,על פי המפורט בחוזה זה על נספחיו,
לרבות תיאור העבודה והמפרט המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
א .תיאור העבודה:
 .1בכוונת חברת עזרה וביצרון לקדם ייצור והתקנת שילוט על גבי מבני הציבור העירוניים בעיר תל-
אביב-יפו עבור מבני המנהלים השונים לרבות אך לא רק :מנהל החינוך ,מנהל קהילה ומנהל
השירותים החברתיים .זאת במטרה לייצר אחידות בכלל המבנים העירונים ,בהתאם למפרט
מאושר על ידי אדריכל העיר תל-אביב-יפו.
 .2מהות העבודה:

ב.

.2.1

העבודה כוללת את עבודת השרטוט והמדידה (מידות כלליות של רוחב חזית המבנה
וגובה קומה או/ו חלון טיפוסי ) ייצור השילוט ,הדפסה ,ההתקנה הביסוס והעיגון
הנדרשות בהתאם לאבי הטיפוס השונים.

.2.2

ההתקנה כוללת עיגון השלט וביסוסו על פי פרטי עיגון עבור משטחים שונים לרבות אך
לא רק :גדר ,חומה ,קיר ,קרניז גגות וכיוצ"ב.

.2.3

ההתקנה כוללת שילוט אותיות בודדות ולצידן לוח אלומיניום נושא לוגו עירייה או לוח
אלומיניום נושא שם מוסד הכולל לוגו עירייה.

.2.4

התקנת השילוט על גבי מבנה כוללת התקנה בסיסית עד  3מ' ,ככל ותידרש התקנה
בגובה ,ההתקנה תתומחר בהתאם לסעיפים מטה לפי יום עבודה ,ובכפוף לאישור מנהל
הפרויקט.

.2.5

למותר לציין כי ככל ותידרש התקנה באמצעות סולם עד  6מ' ,ובנוסף תידרש התקנה
של שני סוגי שילוט :שילוט אותיות בודדות ולוח אלומיניום נושא לוגו העיריה ,תחושב
עלות התקנה בודדת.

הוראות כלליות:
 .1כללי התנהגות במרחב הציבורי
 .1.1הקבלן מתחייב כי הייצור וההתקנה של השלטים ו/או רכיבי השלטים לא יפגעו במבנה ,ו/או
אתר ו/או תשתית שעליה מותקנים השלטים ו/או רכיבי השלטים ,ו/או בסביבת השלטים ו/או
רכיבי השלטים.
 .1.2מובהר בזאת ,כי כל תקלה ו/או פגיעה במבנה ו/או אתר ו/או תשתית ,תתוקן באופן מידי על ידי
הקבלן.
 .1.3במידה והקבלן לא ייצר או יתקין את השלטים ו/או רכיבי השלטים כראוי ,החברה תהיה רשאית
לדרוש מהקבלן להסירם לאלתר ו/או להתקינם מחדש ,על חשבונו ,ואם הקבלן לא יעשה כן תוך
זמן סביר ,העירייה או מי מטעמה תהיינה רשאיות להסירם והקבלן יישא בהוצאות שהוצאו
לשם הסרתו.
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 .1.4הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לביצוע הפעולות הבאות:
.1.4.1להימנע מכל פגיעה בקיר ו/או במדרכה ו/או בכביש ו/או בגינה ו/או בעמוד תאורה ו/או בכל
חפץ אחר סביב השלטים ו/או רכיבי השלטים .במקרה של ביצוע עבודה בקשר לשלטים ו/או
רכיבי השלטים יוחזר המצב לקדמותו טרם ביצוע העבודה.
.1.4.2ניקוי וסילוק פסולת מכל סוג מאתר העבודה בגמר יום עבודה ולהשליכה באתר מאושר.
 .1.5ככלל ,בעת התקנת שלטים ו/או רכיבי השלטים על גבי מבנים מצופים ,יש להשתמש בדבק
אפוקסי /דבק דו צדדי ולא לגרום לנזק ובכל מקרה שיש ספק ,יש ליצור קשר עם המפקח.
 .2תקלות וליקויים:
 .2.1מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לדרוש מהקבלן להחליף שלטים ו/או רכיבי שלטים שנפגעו
או נמצאו בלתי ראויים לשימוש לדעת המפקח ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ולהתקין
במקומם שלטים ו/או רכיבי שלטים חדשים.
 .2.2יובהר כי במידה ונוצרה תקלה אשר לא תוקנה באופן מידי על ידי הקבלן ו/או הקבלן קיבל
התרעה מהמפקח בדבר ליקוי בייצור והתקנת השלטים ו/או רכיבי השלטים ,והקבלן לא תיקן
את הדרוש תיקון במועד ו/או כמצוין בהודעת המפקח:
.2.2.1יהא הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם לחברה או לכל גורם אחר כתוצאה מכך.
.2.2.2החברה תהא רשאית לבצע אתה תיקונים על חשבון הקבלן והקבלן ישלם את העלות
המלאה לחברה או לגורם אחר תוך חמישה ימים ממועד דרישת החברה לכך בכתב.
 .2.3בכל עבודת התקנה שתתקבל על פי חוזה זה יבצע הקבלן את עבודות ההרכבה ו/או ההתקנה ו/או
הפירוק הנדרשות לצורך ביצוע העבודה לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 .2.4מובהר בזאת כי הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת ו/או אחרת מאת החברה בגין עבודות הרכבה
והתקנה ,שכן תמורתם נכללת במחירי היחידה .מובהר בזאת כי למפקח או מי מטעמו הזכות
ושיקול הדעת לבחון האם הייצור וההתקנה של השלטים ו/או רכיבי השלטים בוצעו בהתאם
למפרטים ולהנחיות הקבועות בחוזה זה וכן כי יוצרו והותקנו כראוי ולשביעות רצונו המלאה.
 .3בטיחות:
.3.1

.3.2

.3.3
.3.4

מוסכם ומובהר בזאת כי הייצור וההתקנה של השלטים ו/או רכיבי השלטים ,יבוצעו באופן
השומר על בטיחות לרבות גידור אזור העבודה ,וכן באופן כזה שלא תיווצר כל הפרעה לתנועה
ו/או זרימתה לרבות להולכי רגל.
הקבלן מתחייב כי עובדיו יעברו הכשרה לביצוע עבודה בגובה לפי תקנות הבטיחות בעבודה
בגובה  2007עובד גובה כללי ויישאו רישיונות ותעודות בתוקף .כל עובד שיעבוד בגובה יהיה בעל
הכשרה לעבודה בגובה על פי התקנות הנ"ל.
כל סוג של עבודה בהתאם לדרישת המפקח ,כגון פירוק והתקנת שלטים בכל גובה נדרש תבוצע
עם הציוד המתאים לכך ,ובאופן השומר על בטיחות מרבית.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי יבצע את כל העבודות הנדרשות על פי חוזה זה ונספחיו כשבידיו כל
הרישיונות וההיתרים הנדרשים בהתאם להוראות כל חוק ,תקנה ודין בנושא.
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ג .תיאור תהליך העבודה:
 .1המפקח או מי מטעמו יתאם ישיבת התנעה עם הקבלן להצגת הפרויקט ואישור תהליך העבודה .על
הקבלן להציג תכנית עבודה לרבות לוחות זמנים על פי שלבי הביצוע כדלקמן:
 .1.1מדידה ושרטוט עקרוני
 .1.2ייצור לוחות ואותיות
 .1.3הדפסות
 .1.4ייצור ברגים נסתרים ו/או עזרי התקנה נדרשים
 .1.5התקנות
 .2ככל ויידרש ,תתקיים פגישה בשטח עם המפקח או מי מטעמו לקביעת מיקום התקנה מדויק של אבי
הטיפוס.
 .3המפקח או מי מטעמו יפנה לקבלן בהודעה בכתב (להלן :פקודת העבודה) לרכישה של שלטים ,יציין
את מספר ו/או סוגי השלטים ו/או רכיבי השלטים אותם החברה מעוניינת לרכוש ואת המיקומים
בהם יש להתקין את השלטים ו/או רכיבי השלטים ובמקביל יישלחו הקבצים הגרפיים.
 .4הקבלן יאשר בכתב קבלת פקודת העבודה והקבצים הגרפיים למפקח או מי מטעמו.
 .5באחריות הקבלן לבצע מדידה של המבנה ומתן שרטוט עקרוני של המבנה לרבות מידות כלליות של
רוחב חזית המבנה וגובה קומה או/ו חלון טיפוסי ,ויעביר את הפרטים למפקח על פי פרק הזמן
שייקבע על ידי המפקח.
 .6על קבלן השילוט להגיש תכניות פרטי שילוט ופרטי עיגון מאושרות לביצוע ממהנדס קונסטרוקציה
מוסמך לפני ביצוע השילוט.
 .7טרם ייצור הקבצים הגרפיים ,על הקבלן לשלוח קבצים סופיים לאישור המפקח או מי מטעמו תוך 48
שעות מקבלת הגרפיקה .למותר לציין כי החברה תבצע הדפסת/ייצור הקבצים הגרפיים רק לאחר
בדיקה ואישור המפקח או מי מטעמו.
 .8הקבלן יבצע העבודה בפרק הזמן שנקבע על ידי המפקח או מי מטעמו.
 .9בתום עבודת היצור יוזמן המפקח או מי מטעמו למפעל ,לשם ביקורת אחרונה לפני התקנה.
 .10ההתקנה כוללת עיגון השלט וביסוסו על פי פרטי עיגון עבור משטחים שונים לרבות אך לא רק :גדר,
חומה ,קיר ,קרניז גגות וכיו"ב.
 .11ההתקנה באחריות בלעדית של קבלן השילוט .בסיום ההתקנות יש להעביר לחברה אישור תקינות
ויציבות השלט.
 .12מובהר בזאת כי למפקח או מי מטעמו הזכות ושיקול הדעת לבחון האם הייצור וההתקנה של דוגמת
השלטים ו/או רכיבי השלטים בוצעו בהתאם למפרטים ולהנחיות הקבועות בחוזה זה וכן כי יוצרו
והותקנו כראוי ולשביעות רצונו המלאה .כמו כן ,יתבצעו בדיקות מדגמיות של ההתקנות בשטח ע"י
המפקח או מי מטעמו.
 .13המפקח רשאי לדרוש מן הקבלן מעת לעת ,דיווחים ו/או תכניות  As Madeו/או תיעוד מצולם של
השלטים ו/או רכיבי השלטים .באחריות הקבלן לצלם במצלמה דיגיטלית כל סוג של עבודה שתתבצע
לפי חוזה זה על נספחיו ולהעביר בהתאם לדרישת המפקח בסיום העבודה.
 .14החברה או מי מטעמה רשאית לדרוש כי נציג החברה יצטרף לסיורים על פי דרישה (סיום עבודה,
אומדנים ,השלמות וכו').
 .15מובהר כי במידה ויקבע המפקח או מי מטעמו כי הדוגמא לא בוצעה כראוי ,הקבלן יחויב בהכנת
דוגמא חדשה ,תוך פרק זמן שיקבע על ידי המפקח.
 .16מובהר בזאת כי הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת ו/או אחרת מאת החברה בגין ביצוע התיקונים,
שכן תמורתם נכללת במחירי היחידה.
 .17יובהר בזאת כי במידה והקבלן יבצע את הדוגמאות שלא כראוי ולא יעמוד בדרישות המפקח ,החברה
תהא רשאית להטיל פיצוי כספי על החברה.
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 .18לוחות זמנים לביצוע השלטים ו/או רכיבי השלטים:
 .18.1החברה או מי מטעמה תפנה לקבלן בהודעה בכתב (להלן :פקודת העבודה) לרכישה של שלטים,
ותציין את מספר ו/או סוגי השלטים ו/או רכיבי השלטים אותם היא מעוניינת לרכוש ואת
המיקומים בהם יש להתקין את השלטים ו/או רכיבי השלטים בתל אביב יפו.
 .18.2הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה שתימסר לו על פי פקודת העבודה בתוך פרק זמן שיצוין בכל
פקודת עבודה .בכל מקרה ,הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מ  3 -ימי עבודה
מקבלת כל פקודת עבודה.
 .18.3על הקבלן לבצע את העבודה בכללותה על פי הפירוט שלהלן:
 .18.3.1מדידה ושרטוט עקרוני – תוך  7ימי עבודה מיום קבלת הזמנת העבודה.
 .18.3.2ייצור והתקנה – תוך  14ימי עבודה מיום קבלת הגרפיקות המאושרות.

ד.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

הכנת דוגמא לשלטים ו/או רכיבי השלטים:
לשם קבלת אישור יכין הקבלן מס' דגמים על פי בקשת המפקח או מי מטעמו למבנה ספציפי.
המשך עבודת היצור מותנית באישור המפקח או מי מטעמו את פרטי הדוגמאות המפורטים.
על הקבלן לבדוק את טיב שטח ההתקנה לכל אבי-הטיפוס בטרם יצור והתקנה.
על הקבלן להגיש תכניות ופרטי עיגון המאושרות לביצוע ממהנדס קונסטרוקציה מוסמך לפני ביצוע
אבי הטיפוס.
יצור הדגמים יעשה ע"פ דרישות המפרט ,כולל התקנה בשטח.
היה ויעלו בעיות ,שאלות ואי-הבנות בסוגיות שונות ,שיתבררו בטרם ביצוע העבודה ו/או במהלך
עבודת היצור ,היצרן יפנה באופן מידי למפקח לעדכונו בנושא ולתיאום הפריטים השונים להמשך
העבודה.
הדגמים הנ"ל יישארו בחברה ויהוו אלמנט השוואה לרמת הגימור במערכת הסופית.

ה .אחריות יצור כללית:
 .1הקבלן מתחייב לאחריות של  5שנים הנוגעת לטיב החומר ,וכן איכות הצבע (קילוף ,היסדקות,
ושינוי גוון).
 .2במשך תקופה זו אחראי היצרן לכל קלקול או פגם אשר נובעים מטיב העבודה והחומרים.
 .3על הקבלן יהיה להחליף על חשבונו כל פריט פגום באופן מידי .האחריות איננה כוללת נזקים
וונדליים.
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ה .מפרטים טכניים לסוגי השלטים השונים:
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 2.6.7התקנת הלוגו המפורק

הרכבת החלקים המפורקים  -על תשתית ארבעה חישוקים אחוריים ,על פי הנחיית המעצב.
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מסמך ד'
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כתב כמויות
.1שלט אותיות בודדות

עלותאביב-יפו
ציבור בעיר תל
שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט על מבני יח'
תאור
מסגרת מס'  270לקבלת
מכרז סעיף
בפרק זה העלות כוללת ייצור והתקנה בסיסית עד  3מ' ,ככל
ותידרש התקנה בגובה (מעל  6מ') ,ההתקנה תתומחר
בהתאם לסעיף  5מטה  ,ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.

הערה

העבודה כוללת מדידה+שרטוט עקרוני (מידות כלליות של
רוחב חזית המבנה וגובה קומה או/ו חלון טיפוסי ).

הערה

ההתקנה כוללת עיגון השלט וביסוסו על פי פרטי עיגון עבור
משטחים שונים לרבות אך לא רק :גדר ,חומה ,קיר ,קרניז
גגות וכיוצ"ב.

הערה

1.1

ייצור והתקנה בסיסית אות עד  10ס"מ

יח'

140

1.2

ייצור והתקנה בסיסית אות עד  11-20ס"מ

יח'

170

1.3

ייצור והתקנה בסיסית אות עד  21-30ס"מ

יח'

210

1.4

ייצור והתקנה בסיסית עד  31-40ס"מ

יח'

260

1.5

ייצור והתקנה בסיסית עד  41-50ס"מ

יח'

320

1.6

ייצור והתקנה בסיסית עד  51-60ס"מ

יח'

390

.2לוח אלומיניום  -שם מוסד ולוגו עירייה
סעיף

2.1

2.2

תאור

יח'

בפרק זה העלות כוללת ייצור והתקנה בסיסית עד  3מ' ,ככל
ותידרש התקנה בגובה (מעל  6מ') ,ההתקנה תתומחר
בהתאם לסעיף  5מטה ,ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.

הערה

העבודה כוללת מדידה+שרטוט עקרוני (מידות כלליות של
רוחב חזית המבנה וגובה קומה או/ו חלון טיפוסי ).

הערה

ההתקנה כוללת עיגון השלט וביסוסו על פי פרטי עיגון עבור
משטחים שונים לרבות אך לא רק :גדר ,חומה ,קיר ,קרניז
גגות וכיוצ"ב.

הערה

עלות ייצור והתקנת לוח אלומיניום כוללת צבע ,הדפס משי
בגוון אחד ולקה .ככל ותידרש צביעה במספר גוונים ,יופעל
סעיף תוספת גוונים בצביעה במשי.

הערה

שטח לוח יחושב לפי שטחו המדויק ,אלא אם קטן מ  0.6מ"ר
ואז יחושב כ  0.6מ"ר.

הערה

עלות

ייצור והתקנת לוח אלומיניום לרבות הדפסת משי בהתאם
למפרט הטכני  -חישוב לפי מ"ר

מ"ר

1300

תוספת גוונים בהדפס משי ,עד  4גוונים

יח'

650

תוספת גוונים בהדפס משי ,לכל גוון נוסף מעבר ל 4

יח'

325

תאור

יח'

עלות

בפרק זה העלות כוללת ייצור והתקנה בסיסית עד  3מ' ,ככל
ותידרש התקנה בגובה (מעל  6מ') ,ההתקנה תתומחר
בהתאם לסעיף  5מטה ,ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.

הערה

העבודה כוללת מדידה+שרטוט עקרוני (מידות כלליות של
רוחב חזית המבנה וגובה קומה או/ו חלון טיפוסי ).

הערה

ההתקנה כוללת עיגון השלט וביסוסו על פי פרטי עיגון עבור
משטחים שונים לרבות אך לא רק :גדר ,חומה ,קיר ,קרניז
גגות וכיוצ"ב.

הערה

עלות ייצור והתקנת לוח אלומיניום כוללת צבע ,הדפס משי
בגוון אחד ולקה .ככל ותידרש צביעה במספר גוונים ,יופעל
סעיף תוספת גוונים בצביעה במשי.
ייצור והתקנת לוגו עירייה ע"ג לוח אלומיניום מכורסם תלת
ממדי  -חישוב לפי מ"ר

הערה

.3לוח אלומיניום  -לוגו עירייה
סעיף

3.1

מ"ר

7200

 .4לוגו עירייה מפורק
סעיף

תאור
בפרק זה העלות כוללת ייצור והתקנה בסיסית עד  3מ' ,ככל
ותידרש התקנה בגובה (מעל  6מ') ,ההתקנה תתומחר
בהתאם לסעיף  5מטה לפי יום עבודה ,ובכפוף לאישור מנהל
הפרויקט.

יח'
הערה

העבודה כוללת מדידה+שרטוט עקרוני (מידות כלליות של
רוחב חזית המבנה וגובה קומה או/ו חלון טיפוסי ).

הערה

ההתקנה כוללת עיגון השלט וביסוסו על פי פרטי עיגון עבור
משטחים שונים לרבות אך לא רק :גדר ,חומה ,קיר ,קרניז
גגות וכיוצ"ב.

הערה

78

עלות

מכרז מסגרת מס'  270לקבלת שירותי ייצור ,אספקה והתקנה של שילוט על מבני ציבור בעיר תל אביב-יפו

עלות ייצור והתקנת לוגו מפורק מאלומיניום בעובי  6מ"מ
מצופה אנודייז בארבעה גוונים .ככל ותידרש צביעה בגוונים
נוספים מעבר לארבעה ,יופעל סעיף תוספת גוונים בצביעה
במשי.

הערה

4.1

ייצור והתקנת לוגו עירייה מפורק  X60100 -ס"מ

יח'

8000

4.2

ייצור והתקנת לוגו עירייה מפורק  X82150 -ס"מ

יח'

12000

4.3

ייצור והתקנת לוגו עירייה מפורק  X109200 -ס"מ

יח'

16000

4.4

שילוט בגודל אחר  -לכל  0.5מ"א

יח'

4000

. 5כללי
סעיף

תאור

יח'

עלות

5.1

תוספת התקנה לבמת הרמה כולל הובלה לאתר ,ליום עבודה
תוספת התקנה למנוף כולל הובלה לאתר (עד  17מ' גובה),
ליום עבודה

קומפלט

1350

קומפלט

1650

5.3

פירוק שלט בכל גובה

קומפלט

270

5.4

התקנה עם סולם בגובה  3מ' ועד  6מ' ,לכל מבנה

קומפלט

250

5.2

79

