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 תנאי המכרז - 1מסמך מספר 
 
 

 : "המכרז"( לביצוע עבודות להלן)  02/22 פומבי מספר מכרז 
 בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשהם סככות והצללהאספקה והתקנה של 

 
 

 תנאים כלליים .1

בקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע מ"( המועצה)להלן: "שהם  קומיתמועצה המה 1.1
בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשהם   להסככות והצלעבודות אספקה והתקנת 

 "(.העבודות)להלן: "

 במפרט הטכני העבודות ותנאי ביצוען יהיו בהתאם למפורט בחוזה המכרז, היקף 1.2
  4כמסמך מס'  פתהמצורהמחיר  צעתהבהכמויות ו, בכתב 3המצורף כמסמך מס' 
 ובשאר מסמכי המכרז.

 מסמכי המכרז הם: 1.3

 תנאי המכרז.  - 1מסמך  1.3.1

 חוזה המכרז.  - 2מסמך  1.3.2

 מפרט טכני. – 3מסמך  1.3.3

 כתב כמויות והצעת מחיר . – 4מסמך  1.3.4

 הצעת המשתתף במכרז.  - 5מסמך  1.3.5

 ערבות לתקופת המכרז. – 6מסמך  1.3.6

 ערבות ביצוע. – 7מסמך  1.3.7

 אישור עריכת ביטוח. – 8מסמך  1.3.8

כל הנספחים למסמכים הנ"ל וכל מסמך שנקבע לגביו במסמך מהמסמכים  1.3.9
 חלק ממסמכי המכרז. הנ"ל, כי הוא מהווה

לממש את ההצעה בשלמותה, לא לממשה כלל, לממש רק המועצה תהא רשאית  1.4
צורך ה בין קבלנים שונים, לממשה בשלבים, וכל זאת ללא לפצל חלק ממנה,

 .של המועצה שיקול דעתה הבלעדי לפיהזוכה, והכל  מהמציעבהסכמה 

 קציביות של המועצה.בהתאם למגבלות הת ויצא , מועדיה ושלביהצו התחלת עבודה 1.5
את  כדי לזכות בהולא יהא  ההוא מסכים ל עובדה זו ידועה לו מצהיר כי המציע
 בכל תוספת שהיא. המציע

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, בשלמותה  1.6
 או חלקים ממנה.

 .2 מסמך פי על תיעשה, במכרז הזוכיםההתקשרות עם הזוכה או  1.7

 ה אינה מתחייבת כלפי הזוכה במכרז לכל היקף עבודות כלשהוא.המועצ 1.8

אשר התקשר עם המועצה בעבר מציע המועצה תהא רשאית שלא לבחור בהצעה של  1.9
המציעים מוותרים על כל טענה ו/או  בהתחייבויותיו באותה התקשרות. ולא עמד

 דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בשל כך.

שיהא בכך כדי לחייב את המועצה בכל אופן שהוא,  לצורך הערכה כללית בלבד ומבלי 1.10
 2018-2020עמד בשנים  הכספי של כלל העבודות נשוא המכרז  ףהיקהיצוין בזאת כי 

המועצה רשאית להגדיל  עם זאת,. לשנה  מע"מ כולל₪  275,000 -ע"ס ממוצע של כ
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או להקטין את היקף העבודות בהודעה מראש בכתב ממורשי החתימה של המועצה 
 לפועלאי הוצאתו  .ומתחייב לבצע עבודות אלו בהתאם למחירים שבהצעת והמציע

 את יזכה לאו, המועצה שיקולתהא לפי  שהיא סיבה מכל מהעבודות חלק כל של
 טענה כל על מראש בזאת מוותר והמציע תשלוםאו /ו פיצוי בכל מהם מי או הזוכה

 .זה בעניין המועצה כלפי

 סף  תנאי .2

משתתפים הרשומים כיחיד או כתאגיד כדין בישראל והמקיימים  זבמכר להשתתף רשאים
 :אחר כל התנאים המצטברים שלהלן

ת יועבור רשו והצללות סככות להקמתבביצוע עבודות  בעל ניסיון מוכח מציע 2.1
 וזאת₪  500,000ים בהיקף כספי מינימאלי של אחר יםציבורי פיםגומקומית או 

 לצרף להצעתועל המציע  פרסום מכרז זה. השנים שקדמו למועד 3-מ כל אחתבמהלך 
 'א נספחכאמור במסגרת  חוות דעת חיוביות בכתב על ביצוע העבודות האמורות

 .למסמך זה 

 למסמך זה. 'בנספח לפרט אודות ניסיונו כאמור במסגרת כמו כן, המציע נדרש 

 להלן. 3ערבות בנקאית בהתאם לאמור בסעיף  המציע צירף להצעתו 2.2

 להלן.  11.2 סמכי המכרז בהתאם לאמור בסעיףרכש את מהמציע  2.3

 תנאי סף להשתתפות במכרז.  מהווים"ל הנ הסף בתנאי עמידה כי בזאת מובהר 2.4

 שיקול לפי, הזכות את לעצמה שומרת המועצה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 2.5
 חסר מידע להשלים, המכרז מסמכי הגשת לאחר מציע מכל לדרוש, הבלעדי דעתה

 המציע של עמידתו הוכחת לצורך וזאת, דקלרטיביים אישוריםאו /ו המלצותאו /ו
 .לעיל שפורטו בתנאים

 המציע של ניסיונו אודות נוסף מידע לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המועצה 2.6
"י המכרז, והמועצה תהא רשאית לערוך בדיקות משלה עפ התחייבויותיהם לביצוע

 בכלל אם"ל, הנ הבדיקות תותוצאות. בדבר ניסיונו וכושרו של המציע לביצוע העבוד
 . במכרז הזוכה לבחירת המועצה שיקולי במסגרת תכללנה, תעשנה

 ערבויות בנקאית .3

להצעתו, ערבות בנקאית  המציעלהבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יצרף  3.1

לתנאי  נוסח הערבות המצורףבהתאם ללפקודת המועצה,  ₪ 20,000ע"ס אוטונומית 

(. ערבות זו תהא "לתקופת המכרז "הערבותלמסמך זה )להלן:  'בנספח כ המכרז

  ..2202.0331 יוםלעד  לפחותבתוקף 

 כי: מובהר  

המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך 

את תוקף הערבות עפ"י הדרישה )הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף 

בות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת הארכת הער-ההצעה(. אי

 המשתתף.

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת 

 .בתנאי מכרז זה

ועדת המכרזים ו/או המועצה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או 

 :חלקה, במקרים הבאים
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צעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת כל אימת שהמשתתף יחזור בו מה   3.1.1

 הצעות, בכל דרך שהיא.

כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  3.1.2

 .כפיים

כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי  3.1.3

 לא מדויק.

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי  3.1.4

 .קבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרותההוראות ה

והכל מבלי לגרוע מזכות המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב 

מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית 

 .ו/או המחאת עסק ערב

 ואישורים נוספות דרישות .4

רשימת אישורים ו/או מסמכים שהמציעים להלן דרישות נוספות להשתתפות במכרז ו
להלן  5נדרשים לצרף להצעתם. אי צירוף של אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף 

 ו/או צירוף חלקי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה, עפ"י החלטת המועצה:

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להביא לדיון כל הצעה שאיננה עומדת בכל תנאי  .4.1

לעומת האמור  תהסתייגויוכל הצעה חלקית או כל הצעה המכילה שינויים או המכרז או 

במסמכי המכרז והחוזה. לא תובא לדיון הצעה של מציע שאינה עונה על תנאי הסף 

 המפורטים במסמך זה.

 המועצה תהיה רשאית לפסול הצעות, כדלקמן: .4.2

 הצעה של מציע שבעבר היה לה עמו ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח. .4.2.1

צעה של מציע, שמנהל בתאגיד בו או בעל מניות בו, הורשע בעבירה פלילית, ה .4.2.2

 נון והבניה על תקנותיו.לרבות בעבירות בניה לפי חוק התכ

הצעה של מציע הנמצא על שטח ציבורי בתחום מועצה מקומית שהם, שלא  .4.2.3

 כדין.

 ההצעה .5

 המסמכים הבאים על שמו: כלאת  להצעתו יצרף המציע

למציעים שנשלחו ע"י המועצה של מסמכי המכרז, לרבות הודעות סטים מלאים  שלושה .5.1

 בכתב )ככל שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המציע

 לעיל. 2כל המסמכים להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כאמור בסעיף  .5.2

 אישור ניהול פנקסים בתוקף. .5.3

 אישור על ניכוי מס במקור בתוקף. .5.4

המס על היותו עוסק מורשה )במקרה  העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות .5.5

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של  –של משתתף המדווח בתיק איחוד 

 המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם: .5.6
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 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1

כן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של תדפיס נתונים מעוד .5.6.2

המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים 

 על נכסיו.

אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .5.6.3

המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר 

ין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל וענ

מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס 

 סמך נפרד(.ההצהרה )מסמך ב'( או במ

הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי )עוסק מורשה( יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן  .5.7

זהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של למקור" של תעודת ה

 המציע )בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד(. 

יכול שיגיש הצעתו לבד, או ביחד עם קבלני משנה. במקרה כזה , יחולו התנאים  מציעכל  .5.8

 כדלקמן: 
 אחד בלבד. מציעההצעה תוגש על שמו של  .5.8.1

יף את שמו/ם של קבלן/י המשנה " שימסרו עם ההצעה, יש להוסהמציעב"פרטי  .5.8.2

 ופירוט של חלוקת העבודה.  

 לא יועסק קבלן משנה אלא אם ניתן אישור המועצה בכתב ומראש להעסקתו. .5.8.3

המועצה יכולה לסרב להצעה שתוגש ביחד עם קבלני משנה ואולם, הסכמת  .5.8.4

אשר בשמו  המציעהמועצה להעסקתו של קבלן משנה, לא יהיה בה כדי לשחרר את 

 עה, מהתחייבותו ואחריותו לפרויקט.הוגשה הצ

אשר על שמו תוגש ההצעה, הוא אשר יהיה אחראי באופן  המציעמודגש בזאת, כי  .5.8.5

בלעדי כלפי המועצה לכל העבודות, הפעילויות והתוצרים של כל קבלני המשנה או 

 של כל צד שלישי אחר. והוא ימציא ערבות מחשבונו להשתתפות במכרז.

מה, שמורה הזכות לבקש את החלפתו של קבלן משנה למועצה ו/או לכל מי מטע .5.8.6

ללא צורך בהנמקה. במידה וייעשה כן, לא יהווה הדבר עילה לפגיעה באחריות 

 . במכרז הזוכה המציעהכוללת של 

 שהינו מציע ההצעה במכרז בלבד. המציעידי -כתבי הערבויות יינתנו על .5.8.7

ל רשיון או היתר הנדרשים על המציע להחזיק, לא יאוחר מיום הגשת הצעתו במכרז, בכ .5.9

לצורך קיום התחייבות הספק לפי ההסכם, כמו גם כלל האישורים והמסמכים כנדרש 

 לעיל.

  הגשת ההצעהאופן  .6

מסמכי המכרז יש להפקיד שבאת ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים  6.1
 שהם, 63בכתובתה רח' האודם  במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה

כתובת דואר ו. להצעה יש לצרף מס' טלפון 00:61בשעה  01.2225. א יאוחר מיוםל
 לקבלת דברי דואר מהמועצה.אלקטרוני 

. כל 00:61בשעה  01.2225. פתיחת מעטפות המציעים תבוצע במשרדי המועצה ביום 6.2
 אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
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באפשרות   מועד האחרון להגשתה.המ יום 120תוקף לתקופה של ההצעה תהא ב 6.3
 והמציע המוצע באותו המחירו/או לחלקים המועצה לפצל את ההזמנה לכמויות שונות 

 יהיה מחויב לבצע את כל העבודות . 

 בחינת ההצעות .7

ההצעות במכרז ייבחנו ע"י נציג מטעם המועצה, שייבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף  .7.1

כים שיצורפו להצעות במכרז ויביא את הנתונים בפני ועדת המכרזים של ואת המסמ

 המועצה, אשר תמליץ על ההצעה הזוכה.

ככלל, תבחר המועצה בהצעה המיטיבה ביותר עם המועצה וזאת בכפוף להוראות כל דין,  .7.2

עמידת המשתתף בתנאי הסף, דיני המכרזים, סבירות ההצעה ויתר התנאים המפורטים 

 במכרז זה.

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל  אי .7.3

הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או 

בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל 

 יקבע ע"י ועדת המכרזים.תוצאה או פעולה אחרת, כפי שי

אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת  .7.4

ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת 

 המכרזים.

ן למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כ .7.5

 רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או  .7.6

הסתייגות, ביחס למסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם בכתב לוואי, 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  א להתחשב כלל בהצעההמועצה תהיה רשאית ל .7.7

 המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. לתנאי חוסר התייחסות

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.  .7.8

 .כאמור לעיל ,מציעיםמספר כן רשאית המועצה לפצל את הזכייה בין 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סמכות הנתונה למועצה לפי דין, לשם בחירה בין  .7.9

הצעות מחיר זהות, ככל שיוגשו כאלה וככל שתידרש בחירה ביניהן, תהא המועצה רשאית 

לקיים הליך של הגשת הצעות מחיר חדשות במעטפות סגורות )שלא תעלנה על המחיר 

 הכל לפי שיקול דעתה .המקורי(,ו/או הליך של הגרלה, ו

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להביא לדיון כל הצעה שאיננה עומדת בכל תנאי  .7.10

ומסמכי המכרז, או כל הצעה חלקית או כל הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות לעומת 

 האמור במסמכי המכרז.  

צורך בכך,  המועצה תהיה רשאית לזמן את המציע למסירת הבהרות ככל שתחליט כי יש .7.11

ו/או שימוע במקרה בו תחליט המועצה כי בדעתה לפסול את ההצעה בטרם תחליט 

 כאמור.

המועצה תתחשב בבחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה באמינותו , ניסיונו, כישוריו,  .7.12

מיומנותו, והמוניטין של המציע , במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם שלילי 
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מנהל הפרויקט בהתקשרות עם המציע אם הייתה כזו לרבות התקשרות של המועצה או 

לביצוע פרויקטים שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין המועצה ו/או מנהל הפרויקט 

למציע על טיב ו/או איכות העבודות שבוצעו , ובאופן כללי , בכל קריטריון ענייני אחר אותו 

 ה בדבר ההצעה הזוכה.מוצאת היא לנכון לשקול , לקראת קבלת החלטת

 ושינויים הבהרה שאלותסיור מציעים,  .8

 

להפנות למועצה בדוא"ל  מהמציעיםיהיה רשאי כל אחד  11.1.22יום   עד 8.1

yossip@shoham.muni.il  במסמך בכתב הבהרה שאלות WORD במבנה בלבד ,

צוע שינויים יועבר מסמך שינויים והבהרות לכל שלהלן. ככל שהמועצה תחליט על בי

 המכרז וכן יצורף הנוסח לחוברת המכרז. רוכשי

 

מספר עמוד בחוברת  מס"ד

 המכרז

הסעיף בחוברת 

 המכרז

 פירוט השאלה

    

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -, פרשנות או תשובה שניתנו בעלהסברכל  8.2

 .ההמועצתחייבנה את  -תשובות בכתב 

המועצה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, להכניס  8.3

הבהרות, שינויים ותיקונים בכל מסמכי המכרז, ביזמתה או בתשובה לשאלות 

ותיקונים, כאמור, אלא אם נמסרו  הבהרות, לשינויים תוקף יהיה לאהמשתתפים. 

הרות והתיקונים חלק בלתי למשתתפים בכתב ובמקרה כאמור, יהיו השינויים, ההב

, הבהרות ותיקונים ימסרו למשתתפים באמצעות שינוייםנפרד מתנאי המכרז. 

 שימסרו על ידם.  הפרטיםפקסימיליה או בדוא"ל, לפי 

 כללי .9

, והמציע מאשר מכל סוג שהיא ללא כל הצמדהשכר החוזה יהיה במחירים קבועים  9.1

 יחס לכך.כי התמורה המוצעת ראויה ולא תהיה לו כל טענה ב

התשלום בגין רכישת מסמכי  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגביה במועצה. 9.2

  שלא יושבו. שהם לפקודת המועצה המקומית  500₪המכרז הינו בסך של 

 והתקשרות זכייה על הודעה .10

 על כך הודעה בכתב.  ובמכרז תימסר ל הזוכה קביעתעם  10.1

ימים את ערבות הביצוע  7להעמיד תוך  המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב 10.2

 הסכםעל הנספח הביטוחי המצורף ל ולהחתים את חברת הביטוחכמפורט בהסכם 

  .ככתבו וכלשונו

לעיל, תוך התקופה  10.1אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  הזוכה מילא לא 10.3

האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא 

ו חזר בו מהצעתו, תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה נוכח זכייתו ו/א

במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי 

mailto:yossip@shoham.muni.il
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קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח 

ה זה להתקשר הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית המועצה במקר

במושא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי 

פי כל -פי המכרז ו/או על-לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על

 דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות  10.4

קול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, הזכייה כאמור והמועצה, לפי שי

)אלף שקלים חדשים( כפיצויים מוסכמים ₪  1,000תהא המועצה זכאית לסך של 

דלעיל ועד למועד  10.1וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 

 קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים

 בחתימת המועצה על החוזה . החוזה יכנס לתוקפו 10.5

מכרז במועד שייקבע ע"י המועצה ה חוזההזוכה יתחיל בביצוע העבודות הנדרשות ב 10.6

 מועד החתימה על חוזה המכרז. ל עד

 אישור תקציבי .11

מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  .11.1

רז, רשאית המועצה לבטל במועצה, ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב המועצה למכ

 את המכרז.

כן תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד  .11.2

להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות 

 המכרז. 

למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין  .11.3

 י המועצה בשל שימוש המועצה בזכויותיה אלו.שהוא כלפ

 ביטול המכרז .12

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת המועצה  .12.1

למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי 

סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות 

 הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

אך , בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית .12.2

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -לא חייבת 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן . .12.3

 צה כמחיר הוגן וסביר לשירותים.שנערך ו/או מהמחיר שנראה למוע

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .12.4

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או 

שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, 

 או בלתי שלמים.

ש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו י .12.5

 בניסיון ליצור הסדר כובל.

החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי  .12.6

 מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה.
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 הוראות כלליות .13

, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע למועצההתברר  .13.1

במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או המועצה המציע כלפי  שהציגאו מצג אחר 

 –לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה המועצה מדויקים, רשאית 

 לבטל את הזכייה.

של המועצה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני  .13.2

ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת 

 ההצעות.

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  .13.3

 הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

 וכל, הבינמשרדיהמיוחד, המפרט  המפרטאת העבודות, ע"פ  לבצע יידרש המציע .13.4

לדרוש  בדיקה של מכון  תתהיה רשאי ועצההקיימים.  המ םיהרלוונטי התקנים שאר

או ייעשה בו /ומציע הו ציוד שיותקן ע"י אהתקנים הישראלי לכל פריט, יחידה 

בדיקות  ביצועהוצאות ב אשיי המציע, במסגרת ביצוע העבודות. המציעשימוש ע"י 

 כאמור. 

 

 

 

 
 

 
  

  
  

   
 איתן פטיגרו

 ראש המועצה המקומית שהם
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 נוסח המלצה- 1נספח א' למסמך מס'

 

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית שהם 

 

 לפי בקשת החברה ________________ ח.פ/ח.צ ________________

 מרחוב ________________________ להלן המלצתנו:

 
 ים אותם ביצעה החברה עבור הרשות:נא פרט את אופי השירות 

______  _______________________________________________ 

 

 _______________________________________ : תקופת ביצוע העבודות 

 וההיקף  נא פרט המלצתך על החברה לרבות שביעות רצונך מכושרה המקצועי

אותם ביצעה החברה עבור תוך פירוט השירותים  הכספי של ההתקשרות אתה

הרשות המקומית וכן רמת ניהול העבודה ובכלל זה איכות העבודה , זמינות 

לתיקון התקלות  ,שביעות רצון כללית מהחברה , מקצועיות , אמינות, תודעת 

 שירות,   וכד'.

 

 

 

 

 

 

 

 

                            _____         _____       _________      ________                             _______                     ___ 

 תאריך           שם הממליץ       תפקיד          שם הרשות                        חותמת                                                   
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שירותי  יםם ציבוריים  אשר מקבלאו גופי רשימת  רשויות מקומיות -  1ב' למסמך מס'  נספח
 מהמציעסככות והצללות  הקמת

 

הקמת סככות והצללות בהן המציע נותן שירותי  או גופים ציבוריים  המציע יפרט את הרשויות המקומיות
 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה 3-מ כל אחתבמהלך  וזאת₪  500,000בהיקף כספי מינימאלי של 

 . 

 

 מס"ד
 /שם הרשות

וף הג
 הציבורי

וטלפון שם 
 איש קשר

 

תקופת 
 השירות

 סוג השירות

 

היקף כספי שנתי )יש 
לציין היקף כספי בכל 

 שנה בנפרד(

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 

מנת להציג את רשימת הרשויות, ניתן לצלם דף זה ולהוסיף -* במידה ונדרשים עמודים נוספים על

 רשויות אלו. 
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 חוזה המכרז – 2מסמך מספר 

 

 חוזה

 בשהם   _______________ ביום שנערך ונחתם

 

 

 מועצה מקומית שהם  : בין

  60850, שהם מיקוד 1ת.ד. 

 ;מצד אחד       "(המועצה)להלן: " 

 

      ______________________ ,  ח .פ. _______________  :לבין
 _____                                                                                    _________________________תובת:כ 

   טלפון:____________; פקס:___________                                  

    פלאפון:             שם נציג החברה: 

 ;שני צדמ                     "( הקבלן" :)להלן 

 

 

בגנים  סככות והצללהאספקה והתקנת ל 02/22פרסמה מכרז פומבי  מס' והמועצה  הואיל:
 -" והמכרז"להלן: ) שהםרחבי המועצה המקומית ציבוריים ובמוסדות חינוך ב

 ;אתר הפרויקט"("

כמפורט במפרט הטכני  סככות והצללהוהפרויקט כולל ביצוע אספקה והתקנה של  והואיל:
 4כמסמך מס' מויות ובהצעת המחיר המצורף , בכתב הכ3כמסמך מס' המצורף 

 "(; העבודותובשאר הנספחים לחוזה זה )להלן: "

 מתאים, ה סככות והצללהבעל ניסיון באספקה והתקנה של  הינומצהיר כי  והקבלן : והואיל
, האמצעיםבעל  הינוומורשה ומומחה לביצוע העבודות וכן כי  ,לביצוע העבודות

והכישורים  , האיתנות הפיננסית כוח האדם הכלים, סיון, המומחיות,יהנ
לבצען בפרויקט כאמור לעיל, וזאת  שישמסוג ושירותים הדרושים לביצוע עבודות 

 .ומעוליםברמה, באיכות ובטיב משובחים 

והקבלן הגיש את הצעתו למכרז הנ"ל לאחר שביצע סיור בכל האתרים, לאחר  והואיל:
פרטים הטכניים, התכניות וכל יתר שקרא והבין את מסמכי המכרז ואת פרטי המ

 הנתונים שיש בהם להשפיע על ביצוע העבודות בפרויקט;

 והמועצה החליטה במסגרת הליכי המכרז שקוימו לבחור בהצעת הקבלן; והואיל:

 בהסתמך על  והמועצה מסכימה לכך שהעבודות יבוצעו על ידי הקבלן וזאת :והואיל
 רה המפורטים בחוזה זה;הצהרותיו הנ"ל של הקבלן ובתנאים ובתמו

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את תנאי ההתקשרות שביניהם כמפורט  והואיל:
 בהוראות חוזה זה להלן;

 והוצהר כדלקמן: הותנה, הוסכם, לפיכך
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 ופרשנות מבוא .1

 .ממנוחלק בלתי נפרד  ומסמכי המכרז כולם, מהוויםלחוזה  המבוא 1.1

 זה או סעיפיו. חוזהמשמעות בפרשנות  הסעיפים בחוזה זה לא תהיה כל לכותרות 1.2

הפירוש שניתן  להלןזה ובמסמכיו כמפורט להלן יהיה פירושם של המונחים  בחוזה 1.3
 :ענייןלא אם כן כוונה אחרת משתמעת מגופו של אבצידם, 

חוזה זה ונספחיו, מסמכיו וצרופותיו, וכן כל מסמך אחר  – "החוזה" 1.3.1
 .בהסכמה של המועצה ו/או יצורף לו שמצורף

 .כפי שיוגדר ע"י המועצה – "המפקח" 1.3.2

סככות הכרוכות באספקה ובהתקנת עבודות הביצוע כל  – "העבודות" 1.3.3
בתוכניות, במפרט הטכני, בכתב הכמויות,   וכמפורטלפי חוזה זה,  והצללה

 נספחי החוזה.יתר במפרטים וב

 .להלן 6 התמורה לה יהא זכאי הקבלן לפי סעיף – "התמורה" 1.3.4

ביצוען המלא, הגמור ובמועד של כל העבודות  – "השלמת העבודות" 1.3.5
זה ולאחר שניתן אישור המועצה או המפקח בכתב על  חוזהבמלואן לפי 

 .כאמורהשלמת העבודות 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם  -"אתר הפרויקט" 1.3.6
בלן לצורך יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין שייעמדו לרשות הק

 החוזה.

תכניות המצורפות לחוזה, לרבות כל שינוי בכתב בתכניות  -"התכניות" 1.3.7
שאושר ע"י המפקח, וכן כל תכנית אחרת שתאושר על ידי המפקח מזמן 

 לזמן.

ומסומנים  ממנולהלן מצורפים לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד  המסמכים 1.4
 לביןאמה בין הוראות החוזה ומוגדרים כדלקמן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי הת

אחד מנספחיו, יגבר האמור בחוזה על פני נספחיו )ואשר ביניהם יגבר המפרט על 
 (:הנספחיםיתר 

 מפרט טכני. – 3מסמך  1.4.1

 כתב כמויות והצעת מחיר.  - 4מסמך  1.4.2

 הצעת המשתתף במכרז.  - 5מסמך   1.4.3

 נוסח ערבות לתקופת החוזה. - 7מסמך   1.4.4

 .הביטוח נספח - 8מסמך   1.4.5

, או בין בתוכניותסתירה בין האמור במסמכי החוזה לבין המתואר  תההתגל 1.5
(, יביא הקבלן את "טעות"התוכניות, או התגלתה טעות או השמטה כלשהי )להלן: 

ימים לפני  7, מיד עם גילויה, ולא יאוחר מאשר המועצהשל  ההדבר לתשומת ליב
כיצד תבוצענה  קבעת ועצהכאמור, והמ הטעותביצועו של אותו חלק שבו התגלתה 

הפנה הקבלן את דבר הטעות  לאהעבודות. החלטת המפקח תהיה סופית ומחייבת. 
או הנזקים שנגרמו /וכאמור, יחולו על הקבלן כל ההוצאות  ועצהלתשומת לב המ

תביעה  כלעקב אי מילוי הוראה זו בגין אם נצפו מראש ובין אם לא, לא תתקבל 
 ות הנ"ל. מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בטע

  החוזה מהות .2

, את ביצוע העבודות מועצהבזאת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו מאת ההמועצה מוסרת 
את כל הכרוך  יםכולל והשירותיםחוזה זה. העבודות  הוראותעל פי  פרויקטבוהשירותים 
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, כוח האדם והציוד הנדרש לביצוען, הכל בהתאם החומרים, כולל אספקת כל ןבביצוע
המצורפים לחוזה וכן בהתאם למפרט הכללי של  הכמויותמפרט הטכני ולכתב לתוכניות, ל

 )"הספר הכחול"(.  הביטחון משרד שבשימושהועדה הבין משרדית 

 העבודות .3

 12ובמוסדות חינוך, במהלך  ציבוריים בגניםוהצללה  סככותיספק ויתקין  הקבלן 3.1
, החוזה ספחיבנ וכמפורט זה חוזה תנאי לפי, זה חוזה חתימת שלאחרהחודשים 

זה  סעיף לפי העבודה ביצוע משך.  המועצה"י ע שיקבעו הזמנים ללוחות ובהתאם
או בהתאם למועד שנקבע  עבודה התחלת צו הוצאת ממועד ימים 30 על יעלה לא

 . (המועצה הודעת)לפי  המועצה מטעם הזמנים בלוח

ת ניסיון אף האמור לעיל, שלושת החודשים הראשונים להתקשרות זו יהוו תקופ על 3.2
 14לקבלן על הפסקת ההתקשרות  להודיעשל הזוכה במכרז והמועצה תהא רשאית 

"י עפיום מראש באם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו 
 .המועצה רצון לשביעות זה הסכם

עצה האופציה, לפי שיקול דעתה לעיל, שמורה למו 3.1 לאמור בסעיף בנוסף 3.3
 ציבוריים בגניםוהצללה  סככותהבלעדי, להזמין מהקבלן אספקה והתקנה של 

"א . שלאחר כ חודשים 12 בנות נוספות אופציה תקופות 4 במשך חינוך ובמוסדות
, ובהתאם ללוחות חתימת חוזה זה, לפי תנאי חוזה זה וכמפורט בנספחי החוזה

. במידה והמועצה תבחר לממש אופציה זו, תודיע על הזמנים שיקבעו ע"י המועצה
 .כך לקבלן 

 

 וטיב ביצוע העבודות אופן .4

וכי הוא  3הפרויקט האמור בסעיף וראה את אתר  כי ביקר ,מצהיר ומאשר הקבלן 4.1
תנאי המקום או כל תנאי אחר אשר עשוי להשפיע על העבודות  אתמכיר 

, את סוג ים השוניםאתרשל ה םאת צורת יסודיוהתקדמותן, וכן בדק באופן 
 ת, א, משטחי גומי ודשא סינטטיים אשר כולל בחלקם ארגזי חולהקרקע באתר

החומרים, את מקום צינורות  ולאחסנת, את השטח הפנוי לעבודה הםהגישה אלי
'. הקבלן וכואת הכבישים  -וקווי החשמל והטלפון  , צינורות הביובהמים הראשיים

דרושות ובדק את כל התכניות, הנספחים, כתבי כי ערך את כל המדידות ה ,מצהיר
 ,כן מאשר הקבלן -כמווהמפרטים הטכניים וכי הם ברורים ומובנים לו.   הכמויות

לתנאים הנ"ל וכל יתר העובדות המשפיעות  בקשרכי למד את כל הדרוש לידיעתו 
את ההוצאות הכלליות  כוללכעל העבודות. המחיר שהציע הקבלן ייחשב 

 .וסביבתותנאים הנ"ל של האתר ל התאםרשנה בוהמקריות שתיד

להוראות  בהתאםבמיומנות ובדייקנות מתחייב בזה לבצע את העבודות  קבלןה 4.2
, המפרט שהנחיות משה"התקנים המחייבים, החוזה, התוכניות, המפרט הטכני, 

באיכות ובטיב משובחים ומעולים, עד להשלמת  , הכללי של משה"ש )הספר הכחול(
תוך עמידה בלוח הזמנים  ,מושלם ומוכן לשימוש תקין אתר תולקבלהעבודות 

 על מסמכיו, נספחיו וצרופותיו.  החוזהוכאמור ביתר סעיפי 

 : כדלקמןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב 

, התקנים והבנייהאת העבודות תוך שמירה קפדנית על דיני התכנון  לבצע 4.2.1
התקן הישראלי החל ביחס  מכון התקנים, לרבותהחלים, דרישות 

העבודות, הוראות הדין, כללי המקצוע הנהוגים באותו  וביצועלחומרים 
 המועצהשיימסרו לקבלן מעת לעת ע"י  בכתבענף או תחום וכל ההוראות 

מודגש בזאת כי בסיום ההתקנה הקבלן נדרש להמציא  .הו/או מי מטעמ
 . לאריג  ותעודת אחריותקונסטרוקטור אישור 
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העבודות תוך מילוי קפדני ומלא של כל דרישות משרד הבינוי  את לבצע 4.2.2
 מכלליותוהשיכון, וכן דרישות כל רשות מוסמכת אחרת, ומבלי לפגוע 

האמור לעיל, חברת החשמל, פיקוד העורף, חברת בזק, מכון התקנים, 
 ."בוכיוכיבוי אש 

 עלבמהלך ביצוע העבודות בנאמנות, ובשקידה תוך שמירה  לנהוג 4.2.3
 . מועצהים של ההאינטרס

הבטיחות  ותקנותאת העבודות תוך כדי שמירה על כל נוהלי, חוקי  לבצע 4.2.4
 בעבודה, ומילוי קפדני של כל הוראות הדין בכל הקשור לבטיחות בעבודה. 

לבצע את העבודה תוך כדי שמירה קפדנית על כל נוהלי הבטיחות. מודגש,  4.2.5
 כי ידרשו מהקבלן אמצעי בטיחות קפדניים.

בודה תוך תיאום מלא של סדרי העבודה. הקבלן נדרש למסור לבצע את הע 4.2.6
למפקח תוכניות ארגון אתר ותוכניות שלבי ביצוע. חל איסור להתחיל את 

 14-העבודות עד להגשת התוכניות. התוכניות יוגשו ויאושרו לא יאוחר מ
 ימים קלנדריים.

לבצע את העבודות בכל מקום שבו מתבצעת העבודה תוך כדי שמירה על  4.2.7
ולנוחיותו של הציבור בכל מקום שיהיה דרוש  ומצעי הזהירות לביטחונא

עפ"י דין ו/או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא ולדווח למוקד 
 העירוני על המצב בו הושאר השטח .

לבצע את העבודות תוך כדי נקיטת אמצעים מתאימים על חשבונו אשר  4.2.8
 רכב ולהולכי רגל באזור.יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מיוחדות לכלי 

לבצע את העבודות אשר מתבצעות במוסדות חינוך רק ע"י עובדים אשר  4.2.9
ברשותם אישור משטרה על היעדר עבירות מין ואשר קיבלו אישור קב"ט 

 המועצה טרם כניסת העובד למןסד החינוכי.

לבצע את ההצללה באמצעות יריעות הצללה המתאימות לתקן ישראלי  4.2.10
5093 . 

צללה תוך התייחסות ראויה לחישוב הסככה לעומס רוח לפי לבצע את הה 4.2.11
הכולל התייחסות לעומסי שלג  412וחישוב לעומס שלג לפי ת"י  414ת"י 

 באזורים הרריים.

 לבצע את ההצללה תוך התייחסות לקורוזיביות של הקרקע. 4.2.12

לבצע את ההצללה תוך התייחסות לניקוז נאות של הצללות העשויות  4.2.13
מרים שאינם מחלחלי מים(. יש לקיים מערכות מחומרים אטומים )חו

 ניקוז תקנות למניעת הצטברות מי גשמים וברד על גג ההצללה .

ע"י אגף הנדסה  מתאיםלבצע את העבודות לאחר שהונפק היתר בניה  4.2.14
 במועצה .

, הכלים, הניסיוןכי יש לו היכולת, הידע, הכישורים,  ,מצהיר בזה הקבלן 4.3
 לביצוע העבודות בטיב ובאיכות מעולים.  המכשירים וצוות עובדים מיומן

 , החומרים, המכשיריםהאדם, הציוד,  חכומתחייב לספק על חשבונו את כל  הקבלן 4.4
פי  עלהעבודה ושירותים אחרים הדרושים לשם ביצוע העבודות -המתקנים, כלי

 חוזה זה. 

מקור שהוא  מכלחייב לדאוג לאספקת החשמל הדרוש לביצוע עבודתו  הקבלן 4.5
גנרטור, כל ההוצאות לחיבור החשמל, ההתקנות השונות, התקנת רשת לרבות 
 בלבד.  הקבלן ואספקה הסדירה יחולו על תאורה
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, אלא באישור לעבודותלא יבצע כל עבודה נוספת או תוספת בפרויקט מעבר  הקבלן 4.6
 ובתמורה הקבועה מראש ובכתב.  ועצההמגזבר מראש ובכתב של 

עם גמר ביצוע  מידבזמן ביצוע העבודות.  יקטאתר הפרויקפיד על ניקיון  הקבלן 4.7
יסלק  הקבלןהעבודות ינקה הקבלן את האתר ויסלק מהם עודפי החומרים והציוד. 

את האשפה למקום מאושר כדין לסילוק אשפה מאותו סוג. רק לאחר ביצוע 
אספלט, אבנים תיקון לרבות כולל החזרת מצב לקדמותו  זה סעיףהוראות 

 , ייחשב הקבלן כמי שהשלים את העבודות. ויוצ'ב משתלבות, דשא סינטטי

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו כי במקביל לביצוע העבודות מתנהלת ותתנהל פעילות  4.8
תושבים באתר והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת פעילות 
שוטפת של המשתמשים, בהתאם להוראות אגף הנדסה, איכות הסביבה ויועץ 

 עצה.הבטיחות של המו

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו כי אם העבודות דורשות תיאום משטרתי ו/או הכוונה  4.9
 של השוטרים לצורך ניתוב תנועה, התיאום יתבצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תעשה כל עבודת קבע )להוציא אם נאמר  בכפוף 4.10
 חייבותן כי כל העבודות ידוע לקבלו להלן אחרת(, בשבתות או בימי שבתון אחרים,

 . או החג שבתהלהסתיים לכל המאוחר עד שעתיים לפני כניסת 

קבלנים הקבלן הראשי ומתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם עבודות  הקבלן 4.11
, אם יהיו כאלה, וזאת באופן שלא יפריע לביצוע אתר הפרויקטאשר יעבדו ב אחרים

ך שיתוף פעולה מלא עם כל תו אתר הפרויקטאשר יתבצעו ב האחרותהעבודות 
וזאת על פי הנחיות  אתר הפרויקטעבודות ב שיבצעקבלן אחר ו/או גורם נוסף, 

התיקונים הדרושים לאחר קבלני  כלו/או המפקח כאמור בחוזה זה ויבצע המועצה 
הקבלן יקפיד שלא לפגוע בציוד המשנה והנובעים ממהלך רגיל של העבודות. 

הקבלן  ת, ושלא לחסום מעבר או כניסת ציוד.הקבלנים האחרים באתר ובתשתיו
 יקפיד לנקות בתום כל יום עבודה.

מובהר, להסרת ספק, כי לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין העבודה במקביל  
לקבלנים אחרים , וכן לא יהווה הדבר עילה להארכת המועדים הקבועים בהסכם זה 

 לסיום העבודות.

 בהסכם. על הקבלן לעמוד בזמנים שנקבעו 4.12

 בנוחותהקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך  4.13
הציבור ולא תהיה כל פגיעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של תושבים 
בכביש, מדרכה, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבור כלשהוא. 

נה , גידור מתאים וינקוט לצורך כך יתקין הקבלן על חשבונו שלטי אזהרה והכוו
 הציבור, בטיחותו ובטחונו . בנוחות בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע 

הקבלן יסלק מהמקום בו בוצעו העבודות את עודפי החומרים והאשפה אל אתר  4.14
אשפה מאושר על חשבונו מיד עם גמר העבודות ויחזיר מצב לקדמותו. הקבלן יהא 

מפגע או תקלה שתגרם לרכוש ו/או לצד ג'  ול,אחראי לתקן ולהחזיר כל קלק
 כתוצאה מביצוע העבודות.

הקבלן ישתמש בחומרים ובחלקים מהטיב המשובח ביותר , בעלי תו תקן או סימן  4.15
 השגחה. 
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 אי קיום יחסי עובד מעביד .5

בזאת, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי לכל דבר ולכל עניין הנוגעים להסכם זה,  מוצהר 5.1

ובאיזה חיוב הכלול בו וגם/או הנובע ממנו כדי ליצור בין המועצה  ואין בהסכם זה

 לקבלן או בין המועצה למי מעובדי הקבלן יחסי עובד ומעביד בכל צורה.

על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע על ידי ערכאה  אם

דם המועסק או של הא מפעילה שלמעבידות  הינןו/או המועצה  חברהמוסמכת, כי ה

את החברה ו/או המועצה, בכל  מיידעל ידו ו/או באמצעותו, מתחייב הקבלן לשפות 

הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך, בתוספת סכומי הוצאותיה בקשר עם כך לרבות 

שכ"ט עו"ד, וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה של המועצה. להסרת ספק מובהר 

המועצה תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום  לשיפוי מפעילבזאת, כי התחייבות זו של ה

מצהיר ומאשר בזאת כי העובדים שיבצעו  המפעילתקופת ההתקשרות ועד בכלל. 

מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו 

ספק מובהר בזאת, כי התחייבות זו של הקבלן לשיפוי  להסרתוהשגחתו המלאים. 

 וד בתוקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות ועד בכלל.המועצה תעמ

ומאשר בזאת כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם  מצהיר הקבלן 5.2

עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא ישא 

בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם לרבות כל התשלומים על פי כל 

 ן הכרוכים בהעסקתם. די

מתחייב לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת משכר המינימום המשולם  המפעיל 5.3

לשכירים במשק באותה עת, בתוספת כל התשלומים הנוספים הנדרשים על פי חוק, 

 לקבלת התשלום הסופי.   כתנאיועליו להגיש אישור מרו"ח על תשלום שכר כאמור 

חוקי חוקי המגן לעובדים וכל הוראות  מתחייב למלא כלפי כל עובדיו את הקבלן 5.4

הוראות החוק הקיימות במועד חתימת את על פיהם, שתוקנו העבודה והתקנות 

, חוק 1987-שכר מינימום התשמ"ז חוק: לרבותההסכם וכל הוראת חוק שתחוקק 

, חוק חופשה 1976 –, חוק דמי מחלה תשל"ו  1951 –שעות עבודה ומנוחה התשי"א 

 לעובדת, חוק שכר שווה 1954-, חוק עבודת נשים התשי"ד 1950-שנתית התשי"א

, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1958-, חוק הגנת השכר תשי"ח1964 -ולעובד תשכ"ד

ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד  חוק, חוק הביטוח הלאומי)נוסח משולב(, 1983 –

 .1953 -"ג תשי,עבודת נוער חוקו 1994 –

מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים  הקבלן 5.5

זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין עם על ידי הקבלן 

גורם אחר עימו יתקשר הזוכה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל 

 הקבלן. 

ויועסק מומחה חוץ, הקבלן מתחייב כי יהיו ברשותו כל האישורים וההיתרים  במידה

 הנדרשים לפי כל דין. אי עמידה בהוראה זו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/335289F7-90C0-4874-AFB3-DA70F3C2B230.htm
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 התמורה .6

לביצוע העבודות לפי חוזה זה )אספקה + התקנה( על ידי הקבלן במלואן  בתמורה 6.1
בהצעת  הרשוםסך ה אתלקבלן  המועצהשלם תבהתאם להוראות החוזה, ו ובמועדן

המחיר בכתב בכמויות לאחר אחוז הנחה כפי שהוצע ע"י הקבלן, וכפי שאושרה ע"י 
 4מסמך בשיעור _______ אחוזי הנחה לכל המחירים הנקובים ב ,ועדת המכרזים

ובמוסדות סככות והצללה בגנים ציבוריים  הקמתל, והצעת המחיר כתב הכמויות
התקנתם  לאחר בפועל המשטחים. תשלום התמורה יתבצע בהתאם למדידת   חינוך

 לשביעות רצון המועצה. 

פי -על בפועל שבוצעו כפי העבודה יחידות של למכפלה השווהסכום   תשלם  המועצה 6.2
 הכמויות בכתב הנקובים היחידות במחירי, המועצה"י ע אושרו ואשרספירה /מדידה
 .המחיר בהצעת המציע שמילא חהההנ אחוז בניכוי

של כל חלק ממנה המע"מ  תשלוםלכל  תווסףהתמורה אינה כוללת מע"מ, ועל כן י
תשלום ותשלום וכנגד  כלשלאחר  15-לפי כל דין באותה עת, אשר ישולם ביום ה  החל 

 לתמורה לא תתווסף הצמדה כלשהי.חשבונית מס כדין. 

השבה ות תשתית הכוללות בין היתר לא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא בגין עבוד
והשלמת החומרים שהוצאו לצורך ביצוע 

העבודות
  

יום ממועד אישור החשבון ע"י  45שוטף + התשלום יבוצע ע"י המועצה תוך  6.3

 להלן.  6.11 – 6.9המפקח, בכפוף לסעיפים 

הם  -בכתב הכמויות בהצעת הקבלן קובים היחידות הנ מחיריכי  ,מצהיר הקבלן 6.4
את כל החומרים, הציוד, הכלים, האביזרים, מחירים קבועים וסופיים והם כוללים 

הובלות, שכ"ע ותנאים נלווים, ביטוחים וכל שאר הוצאותיו של הקבלן  בנוגע 
, מלאה ומתאימה לכל התחייבויותיו של מספקתתמורה לביצוע העבודות ומהווים 

והקבלן לא יהיה זכאי לכל  שהואהחוזה, הם לא ישתנו בכל תנאי הקבלן לפי 
 תוספת אלא כאמור בחוזה זה. 

תחולנה על חישוב התמורה שתגיע לקבלן עבור עבודה שתבוצע  לאסעיף זה  הוראות
 בכתב שניתנה על ידי המועצה, מאושרת האו עבודת חריג/ועל ידו לפי הוראת שינוי 

או /ומחיר  בסיסודה זו בשלמותה או בחלקה על אלא אם תיקבע התמורה עבור עב
 ואז תחולנה הוראות סעיף זה גם על עבודות אלו. הכמויותמחירים הנקובים בכתב 

הינם  כפי שנקבעו בחוזה זה כי התמורה ודרך תשלומה ,ומוצהר בזאת מוסכם 6.5
התחייבויותיו  לכלוכוללים תמורה מספקת, מלאה ומתאימה  ומוחלטיםסופיים 

מקרה לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום שהוא ו/או  ובכללפי חוזה זה, של הקבלן 
 תוספת מעבר לתמורה. 

לא השיג  שהקבלןתתקבל שום תביעה של הקבלן לתשלום נוסף, על סמך הטענה  לא 6.6
 יהיהמידע נכון או מתוך אי ידיעת תנאי המשק בזמן הגשת הצעת המחיר וכן לא 

וטלת עליו או שהוא נטל על עצמו מכוח הקבלן פטור מכל אחריות או התחייבות המ
, על סמך איזו שהיא טענה כאמור או על סמך הטענה שהוא לא צפה או לא ההסכם

כל דבר אשר עשוי במידה זו או אחרת להשפיע או שאכן השפיע על  לצפותיכול היה 
 .העבודותביצוע 

המועצה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודות בהודעה מראש בכתב  6.7
ורשי החתימה של המועצה והקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו בהתאם ממ

למחירים שבהצעת הקבלן. בכל מקרה לקבלן לא תעמוד הזכות לתבוע פיצוי 
מהקבלן לבצע עבודות  ועצההמ הדרשכלשהוא על כך שהיקף העבודות קטן או גדל. 
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נספחיו  נוספות אלה הוראות החוזה על מסמכיו, עבודותנוספות, יחולו על ביצוע 
במידה והעבודות הנוספות לא מתומחרות בהצעת וצרופותיו, בשינויים המחויבים. 

 .10%המחיר ישולם לקבלן לפי מחירון דקל פחות 

עד  10%חשבונות חלקיים מאושרים ע"י המפקח שיוגשו יקוזז מהם בכל מקרה  6.8
 לחשבון הסופי.

ודות בצירוף כל בכתב לאחר השלמת העב סופיחשבון מפורט  מועצהיגיש ל הקבלן 6.9
 והמפורטים להלן:  נטייםהרלווהמסמכים 

 ;דיקות והאישורים הנדרשים ע"פ תקןמתקן הכולל את כל הבהכנת תיק  6.9.1

 ;חתימת  מפקח + מנהל פרויקט  השלמת 6.9.2

   קונסטרוקטור אישור 6.9.3

 ;שנים   8לתקופה של  אחריות טופס 6.9.4

 העדר תביעות;  טופס 6.9.5

 ;טיב ערבות 6.9.6

 . תקנים מכון אישור 6.9.7

לאישור המועצה כי העבודות הושלמו את החשבון האמור, ובכפוף  דוקהמועצה תב 6.10
שלם לקבלן את הסכום לעיל, ת 6.9במלואן ומילוי כל התנאים המפורטים בסעיף 

 . יום ממועד אישור החשבון ע"י המפקח 45שוטף+תוך בחשבון  מאושרה

ת  ייעשה אך ורק כנגד חתימת הקבלן על כתב העדר תביעו הסופיתשלום החשבון  6.11
חוזה זה ו/או בגין ביצוע העבודות  בגין ועצהאו דרישות נוספות כלשהן מאת המ/ו

את  מועצהוכן בכפוף לכך שהקבלן המציא ל ועצההמקובל אצל המ הנוסחלפי 
  להלן. 8.5 הערבות כאמור בסעיף

ומצהיר בזאת כי לא  הכמויותמודע לכך כי ייתכנו שינויים בתוכניות ובכתב  הקבלן 6.12
 ביצועעקב כל זאת לוח הזמנים מ וכי לא יחרוגל תביעות כספיות תהיינה לו כ

 במידה ויהיו כאלה.  ,השינויים

הגשת חשבון סופי כאמור, תהווה חזקה לפיה הסכומים בחשבון סופיים, והקבלן  6.13
 לא יהא זכאי לכל תשלום שהוא שלא נכלל בחשבון הסופי.

 העבודותופיקוח על ביצוע  המפקח .7

להנחת דעתו  להסכםת העבודות בהתאמה מלאה וקפדנית יבצע, וישלים א הקבלן 7.1
של המפקח וימלא בקפדנות אחר הוראותיו של המפקח בכל עניין, הנוגע לעבודות 

 מהמפקח או מנציגו של המפקח.  רקאו הקשור בהן. הקבלן יקבל הוראות 

לבדוק את  רשאיםו/או המפקח יהיו  הו/או אדם אחר מטעמ הו/או נציגיועצה המ 7.2
 לפסולודות המבוצעות ע"י הקבלן והחומרים בהם הוא משתמש, וזכותם טיב העב

כל חומר או עבודה שאינם בהתאם לדרישות חוזה זה, וכן לדרוש מהקבלן תיקון, 
והריסה של העבודות )אשר לא בוצעו על פי התוכניות או לפי הוראות המפקח(  שינוי
ו החלפה לשביעות רצון להחליף ולתקן על חשבונו כל הטעון תיקון ו/א הקבלןועל 

על חשבונו ללא דיחוי כל סטייה מהקבוע בהוראות התוכניות  לתקןוכן  מועצהה
הקבלן מחויב בעמידה בכל . הו/או מי מטעמ ועצההמו/או כל סטייה מהנחיות 

 התקנים הרלוונטיים.

 תחום, או עבודה במהןיהיה רשאי להפסיק את העבודות בכללותן, או חלק  המפקח 7.3
 להוראותפי דעתו אינה נעשית בהתאם לתוכניות, למפרט הטכני או מסוים אם ל

 המפקח. 
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, לטיב החומריםיהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  מפקחה 7.4
 העבודה ולאופן ביצועה.

 ערבויות בנקאיות ותקופת אחריות .8

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למועצה, במועד  8.1
ע"ס זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, ת חוזה חתימ

נוסח הערבות הבנקאית יהא (. "הערבות הבנקאית")להלן:  ,כולל מע"מ₪   30,000
 לחוזה זה. 7במסמך כאמור 

 למועצה האחרונה העבודה מסירת לאחריום  60תוקף הערבות יהיה לתקופה של 
 (.השניים מבין המאוחר)לפי  ההסכםתקופת  יום ממועד סיום  60 םו/או בתו

שביצע ולאיכות  העבודותומותנה בין הצדדים כי הקבלן יהא אחראי לטיב  מוסכם 8.2
מתקופות  פחותשנים ולא  8החומרים בהם עשה שימוש למשך תקופה של 

"(. האחריות תקופתהאחריות ו/או הבדק הקבועות בכל דין או חיקוק )להלן: "
 העבודות ובהתאם לאישור המועצה בכתב.  השלמתמועד תקופת האחריות תחל ב

ו/או נזקים  קלקוליםובתקופת האחריות/ יתגלו ו/או יתהוו פגמים ו/או  היה 8.3
דעת  שיקולבחומרים ו/או בציוד הנלווה לעבודות ו/או בעבודות הנובעים, לפי 

ין או בלתי מתאים ו/או בג/וו/או המפקח, בגין טיב עבודה לקוי  המועצהבלעדי של 
הקבלן לתקן  מתחייבשימוש בחומרים ו/או אביזרים שלא על פי הוראות חוזה זה, 

ו/או  חומריםעל חשבונו והוצאותיו כל פגם ו/או קלקול ו/או נזק ולהחליף כל 
את כל החומרים ו/או אביזרים הנדרשים, והכל מיד לאחר  ולפנותאביזרים, 

עליו כאמור לעיל  המוטל. אם הקבלן לא יבצע את ועצההראשונה של המ הדרישת
או /ו הלבצע בעצמ תרשאי ועצההיה המת ועצהבמועד שנקבע לכך על ידי המ

באמצעות אחרים את התיקונים הדרושים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות ודמי 
 ו/או יגרמו לו כתוצאה מכך. שנגרמוהנזק 

ולכל חומרים  להתקנה אחריותכתב  ועצהסיום עבודתו ימסור הקבלן למ עם 8.4
בהתאם לאמור במפרט הטכני   ועצהתקופת האחריות בנוסח שיוכן על ידי המל

"(. בנוסף, הקבלן ימציא גם את כתב האחריות מטעם היצרן האחריות כתב)להלן: "
 .  לאריג

, ימציא לעילוכנגד תשלום החשבון הסופי כאמור  דותהשלמת העבו לאחר, בנוסף 8.5
ת ובלתי מותנית, עשויה לטובת פיננסי-ערבות בנקאית אוטונומית ועצההקבלן למ

 והמאושרמ( הכולל, המצטבר התמורה )כולל מע" מסכום 5%של  בשיעור ועצההמ
 חודשים 12להבטחת טיב העבודות ואיכות החומרים ואשר תעמוד בתוקפה למשך 

לחלט את  רשאיתהיה ת ועצההמ "(.טיב ערבותת )להלן: "מיום השלמת העבודו
 הכל מקרה שהקבלן לא מילא, לפי שיקול דעתערבות הטיב, כולה או מקצתה, ב

. להסרת ספק מובהר בזאת, כמפורט לעיל יו, את התחייבויותועצהשל המ הבלעדי
 3.2כי במידה ויבוצעו עבודות נוספות, לרבות לפי האופציות המפורטות בסעיף 

לעיל, ימציא הקבלן למועצה ערבות טיב נוספת, בתנאים המפורטים לעיל, לאחר 
 ודה הנוספת וכנגד תשלום החשבון הסופי. השלמת העב

תשלומי  אישור -ותחליט המועצה לשלם לקבלן תשלום ביניים כלשהוא, אזי  היה 8.6
לטיב  ועצההמ ואו הסכמה מאת  אישוראין בהם משום  ביניים וכן תשלומם בפועל

ו/או  המחירים לנכונותהעבודות שנעשו ו/או לאיכותם של החומרים ו/או 
עליהם מבוססים תשלומי הביניים ו/או לנכונות הכמויות לאומדנים כלשהם 

 בחשבון. כל התשלומים הנ"ל יחשבו כמפרעות ששולמו לקבלן בכפוף הנקובות
 הסופי כאמור בחוזה לעיל. חשבונוועד לאישור  למילוי מלוא התחיבויותיו 

 אחריות .9
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אחר  הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק 9.1
כתוצאה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, לכל גוף מטעמן ו/או  מועצהשייגרם ל

ו מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין ו/אכתוצאה ממעשה מביצוע העבודות ו/או 
במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע 

ן אם נגרם על ידי עובדיו ו/או העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בי
 מרותו.לשלוחיו ו/או כל הנתון 

 ועצהשייגרם למ נזקמיד על כל  הלשפות ועצהבלבד יהא אחראי כלפי המ הקבלן 9.2
 נגדכתוצאה מפעולות הקבלן ו/או ממחדליו ו/או בקשר לכל תביעה שתוגש 

ו , באם תוגש, ושעילתה נזק לאדם ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו ו/אועצההמ
 הקבלן בקשר לעבודות. שלממחדליו 

  ביטוח .10

מובהר כי על הקבלן מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין,  10.1
 יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 

 ביצוע העבודות, הפרות וסעדים הפסקת .11

  העבודותהתקדמות  ב, קצטעמהועצה ו/או מפקח משל המ הולפי שיקול דעת היה 11.1
מתנהל באופן שמתעורר חשש באשר לאפשרות השלמת העבודות במועד הקבוע 

ללא  - תרשאי ועצההיה המתזה, והדבר לא תוקן לאחר מתן התראה לקבלן,  בחוזה
על פי החוזה ו/או עפ"י כל דין  המבלי לגרוע ו/או לפגוע ביתר זכויותיוהתראה נוספת 

הקבלן על פי חוזה זה, להורות לו לחדול מביצוע  ות עםהתקשרהלהפסיק את  -
 הוהפרויקט, להשלים את העבודות בעצמ מהאתרהעבודות, לסלק את ידו של הקבלן 

לשם כך בכל החומרים,  ולהשתמשו/או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת 
אותם או כל חלק  למכורה, או יהכלים והמתקנים, או בכל חלק מהם, שבמקום הבנ

ו/או  החוזהמהקבלן לפי  ועצהמהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למ
 בגין מועצהלפי כל דין. הקבלן מצהיר בזאת במפורש כי לא תהיה לו כל טענה כלפי ה

 .מטעמה ו/או המפקח ועצההחלטה כזו של המ

במקרים  אףלעיל  11.1לנקוט בצעדים המפורטים בסעיף  תהא רשאית מועצהה 11.2
 הבאים:

, בקשה להסדר קבועהקבלן או בגינו הוגשה בקשה לצו פירוק זמני או  כנגד 11.2.1
עם נושיו, בקשה לאכיפת שעבוד צף, בקשה לצו כינוס נכסים זמני או 

, בקשה לפשיטת רגל, בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, קבוע
 ד.(, נאמן או מנהל מיוחקבועמפרק )זמני או 

 הוראההפר הפרה יסודית הוראה מהוראות חוזה זה ו/או  הקבלן 11.2.2
מהוראות חוזה אחר שבינו ובין המועצה. הפרה יסודית משמעה, הפרת 

לחוזה זה או הפרת כל הוראה אחרת אשר לא  10, 9, 8, 4, 3, 2 סעיפים 
 יום לאחר שניתנה לו התראה על כך. 14 תוךתוקנה על ידי הקבלן 

 .ימים 15הפסיק את ביצוע העבודות למשך תקופה העולה על  הקבלן 11.2.3

 .ימים 15העולה על הפסיק את פעילותו למשך תקופה  הקבלן 11.2.4

ו/או  לפעולכנגד הקבלן צו מאת רשות מוסמכת כלשהי האוסר עליו  הוצא 11.2.5
 המונע את ביצוע העבודות על ידו.

 יום. 30עיקול זמני על עיקר נכסי הקבלן והוא לא הוסר בתוך  הוטל 11.2.6

 .הושמדונכסיו של הקבלן ניזוקו, נתפסו, אבדו או  עיקר 11.2.7
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עלולים  דעתה של המועצהכנגד הקבלן הליכים, אשר לפי שיקול  יינקטו 11.2.8
לסכל ביצועו של חוזה זה ו/או להשפיע לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע 

 על פי הוראות חוזה זה. העבודותאת 

חייבת  מועצההכאמור, לא תהא  המועצהסילוק ידו של הקבלן מהאתר ע"י  משעת 11.3
שתסתיים תקופת האחריות ולאחר  שהו בקשר להסכם עדכללשלם לקבלן סכום 

, הוצאות השלמת העבודות וכן מועצהשיתבררו ויאושרו בכתב על ידי ה עדמכן 
הקבלן וכן פיצויים  כתוצאה מסילוק הקבלן מהאתר ועצהלמ שנגרמונזקים 

. רק לאחר מכן יהא שלישייםאחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם לצדדים 
שבו ביצע את  השלבו על פי החוזה עד אותו הקבלן זכאי לקבל את יתרת המגיע ל

 . העבודות בפועל

סיבה שתיראה  ומכל ת המועצהאף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי על 11.4
בכתב  כךלהביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי הודעה על ה בעיני

הובא יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה.  -לקבלן. ניתנה הודעה כאמור 
לקבלן את שכרו  תשלם המועצההקבלן,  עקב הפרתו על ידילידי גמר שלא  החוזה

עד לסיום ( נהידו בשלמות )אספקה + התק-על בוצעויחסי בגין העבודות אשר ה
שנגרמו  וההוצאותסילוק מלא של כל הנזקים, ההפסדים החוזה, ותשלום זה יהווה 

 טענותלקבלן לא תהיינה עוד כל ו ,לקבלן עקב הבאת החוזה לידי גמר כאמור לעיל
 עקב כך.  ועצהו/או תביעות כנגד המ

 -תשל"א  ,חוזה( הפרתהפרת החוזה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל  על 11.5
1970 . 

האחרות של  הזכויותיבאמור בסעיפי המשנה לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל  אין 11.6
 על פי החוזה ו/או על פי כל דין. ועצההמ

, ישלם הקבלן החוזהרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפרה יסודית של לג מבלי 11.7
)עשרה  10%בשיעור של  נזקהוכחת בללא צורך  פיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה

. אולם, מועצה, וזאת ללא קשר לגובה נזקי ההקבועה בחוזה מהתמורהאחוזים( 
בפועל עקב  ההנזקים שנגרמו ליתרת את  לתבוע מהמועצהלא יהא בכך כדי למנוע 

  .עקיפיםהפרת החוזה על ידי הקבלן, בין ישירים ובין 

 

 שונות .12

או ימחה ו/או יעביר את החוזה או כל חלק ממנו או איזו שהיא /ולא יסב   הקבלן 12.1
 ועצהלצד ג' כלשהו, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש של המ לפיוזכות ו/או חובה 

 בכתב. 

או יותר  אחתאי קיום קודם של אחד הצדדים על הפרה קודמת או על  ויתור 12.2
מהתחייבויותיהם כלפי הצד האחר, בין שאותה התחייבות כלולה בהסכם זה ובין 

כלולה או תיכלל בכל מסמך אחר, לא ייחשב כהצדקה או כאמתלה להפרה  שהיא
 נוסף של איזה תנאי או התחייבות כאמור.  קיוםנוספת או לאי 

פי הסכם זה או  עללשהי, הניתנת לו של אחד הצדדים משימוש בזכות כ הימנעותו 12.3
 זכות. אותהעל פי כל מסמך או הסכם אחר או על פי כל דין, לא תפורש כוויתור על 

אם נעשה בכתב  אלאתוקף -שינוי ו/או תיקון מהקבוע בחוזה זה לא יהיה בר כל 12.4
יהיה  לאידי שני הצדדים. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים -ונחתם על
 אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י אותו צד. בר תוקף 

לחוזה זה, או  בקשרמקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים  בכל 12.5
אחרת  צורהבכל עניין הנובע ממנו, הקבלן לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל 

  .בהמשך ביצוע העבודות על אף חילוקי הדעות
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הדעות ו/או בפתיחת  בחילוקייהא  לקבלן על ביטול החוזה לא ה המועצההודיע 12.6
 הליכים משפטיים כדי להוות עיכוב בפינוי הקבלן מהאתר. 

, מצגים, הסכמים הצהרותדברים ו/או סיכומים, הבטחות, פרסומים, -זיכרון כל 12.7
, לפרויקט בקשרפעם בין הצדדים -והתחייבויות, בכתב ו/או בע"פ, אם נעשו אי

 התנאיםוחוזה זה בלבד ממצה את כל  ושאינם נכללים בהסכם, בטלים ומבוטלים
 הקשורים ביחסים שבין הצדדים. 

 .לקיזוזחובות והתחייבויות הצדדים לפי חוזה זה ניתנים  כל 12.8

"ד ו/או בכל תשללחוק חוזה קבלנות  5מצהיר כי על אף האמור בסעיף  הקבלן 12.9
, או ציודעל כל נכס, חומרים,  ןעיכבוחוק אחר לא תהיה לקבלן בשום מקרה זכות 

  חלקי עבודה שבוצעו על ידו.

מוסכם כי אך ורק בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי מרכז, יהא מקום   12.10
 השיפוט  במקרה של סכסוך משפטי בין הצדדים.

להסכם זה. כל הודעה שתימסר מצד אחד  במבואהצדדים הן כמבואר  כתובות 12.11
לה במועד ובאם נתקב מסירתהלמשנהו במסירה אישית תחשב כאילו התקבלה עם 

הראשון שלאחר  העסקיםכאילו נתקבלה ביום  -שאינו שעות וימי עסקים מקובלים 
ימי  שלושהמסירתה; הודעה כאמור שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה 

 עסקים לאחר שנשלחה.

 

 החתום: עלבאו הצדדים  לראיה

 

____________ ____________ 

 הקבלן המועצה
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 והצעת מחיר כתב כמויות – 4 מסמך

 הערות כלליות למחירון וכתב הכמויות

 להתקשר עם הקבלן על בסיס ביצוע עבודות בפועל דהיינו על פי המחירון המועצהבכוונת  .1
סככות מחירון וכתב כמויות להקמה, פרוק, תחזוקה ואחסנה של  -המפורט בטבלה  
 חדשות וקיימות..

ת והגהות המתוארת בטבלאות למען הסר ספק עבודת הקונסטרוקטור ומהנדס הבטיחו .2
 תהיה על חשבון הקבלן בלבד. להלן

כתב הכמויות כוללים גם מחירון מחירי הסככות הנקובים בלמען הסר ספק , יובהר כי   .3
התקנת מגן טיפוס מפלדה מורכב על עמוד סככה וכיסוי מגן לעמוד אספקה ואת עלות 

 לבלימת הולם
 

נן מופעיות בטבלת המחירים תבוצע העבודה במידה ותידרש המועצה לבצע עבודות אשר אי
 הנחה. 20%בהתאם למחירון דקל בהפחתה של 

 

 חדשות וקיימותסככות מחירון וכתב כמויות להקמה, פרוק, תחזוקה ואחסנה של 

 יחידה מחיר יחידה תיאור מק"ט
 בש"ח לפני מע"מ

 עד)התקנה חדשה של סככת מפרש עם עמודי מתכת  1
 5ובה הסככה יהיה עד וסוכך מרשת, ג (מ"ר 200

מ"ר כולל חתימה של קונסטרוקטור  1-מחיר ל. מטר
 בטיחות וגהות ומהנדס

 185 "רמ 1

התקנה חדשה של סככת מפרש עם עמודי מתכת  2

,הסוכך מרשת ,גובה הסככה יהיה עד  (מ"ר200מעל )

מ"ר כולל חתימה של קונסטרוקטור  1-מחיר ל .'מ 5
 ומהנדס בטיחות וגהות

 170 מ"ר 1

 עד)התקנה חדשה של סככת מפרש עם עמודי מתכת  3

 מ' 5וסוכך מרשת ,גובה הסככה יהיה מעל ( מ"ר 200

מ"ר כולל חתימה של קונסטרוקטור  1-מחיר ל
 ומהנדס

 בטיחות וגהות

 200 מ"ר 1

 התקנה חדשה של סככת מפרש עם עמודי מתכת מעל 4
( 

 מ' 5וסוכך מרשת ,גובה הסככה יהיה מעל ( מ"ר 200

מ"ר כולל חתימה של קונסטרוקטור  1-ל מחיר
 ומהנדס

 בטיחות וגהות

 185 מ"ר 1

עם עמודים ( ממברנה)התקנה חדשה של סככת צל 5
לשטח )מ'  5בהיקף ועמוד מרכזי תומך בגובה של עד 

 185 מ"ר 1
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 יחידה מחיר יחידה תיאור מק"ט
 בש"ח לפני מע"מ

מ"ר כולל חתימה של  1-מחיר ל (מ"ר 200עד 
 קונסטרוקטור ומהנדס בטיחות וגהות

 עם עמודים( ממברנה)צל  התקנה חדשה של סככת 6

 לשטח)מ'  5בהיקף ועמוד מרכזי תומך בגובה של עד 

 מ"ר כולל חתימה של 1-מחיר ל (מ"ר 200מעל 

 קונסטרוקטור ומהנדס בטיחות וגהות

 170 מ"ר 1

 עם עמודים (ממברנה)התקנה חדשה של סככת צל  7

 גובה (מ"ר 200לשטח עד )בהיקף ועמוד מרכזי תומך 

מ"ר כולל חתימה  1-מ מחיר ל 5הסככה יהיה מעל 
 של

 קונסטרוקטור ומהנדס בטיחות וגהות

 200 מ"ר 1

 עם עמודים (ממברנה)התקנה חדשה של סככת צל  8

( מ"ר 200לשטח מעל )בהיקף ועמוד מרכזי תומך  
 גובה

כולל חתימה  מ"ר 1-מ מחיר ל 5הסככה יהיה מעל 
 של

 קונסטרוקטור ומהנדס בטיחות וגהות

 185 מ"ר 1

 4עם  (פגודה)התקנה חדשה של סככת צל מלבנית  9

 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות בצורת פירמידה.

 מ"ר. המחיר 49הסוכך עשוי מרשת צל. בשטח של עד 

 ליחידת מטר מרובע כולל חתימה של קונסטרוקטור

 ומהנדס בטיחות וגהות

 175 מ"ר 1

 4עם )פגודה(  התקנה חדשה של סככת צל מלבנית 10
דים בפינות ותמיכה של צינורות בצורת פירמידה עמו

 מ"ר. 49הסוכך עשוי מרשת צל. בשטח של מעל מ 
 המחיר ליחידת מטר מרובע כולל חתימה של

 קונסטרוקטור ומהנדס בטיחות וגהות

 185 מ"ר 1

 התקנה חדשה של מגן טיפוס מפלדה מורכב על עמוד 11

 סככה

 מחיר

 ליחידה

240 

 מגן לעמוד לבלימת הולם. התקנה חדשה של כיסוי 12
 ל יח' מחיר

 מחיר

 ליחידה

300 
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 יחידה מחיר יחידה תיאור מק"ט
 בש"ח לפני מע"מ

התקנה חדשה של סוכך מרשת , ללא קונסטרוקציה  13
– 

 המחיר ליח' מטר מרובע.

 100 "רמ 1

 עמודים 4התקנה חדשה של סככת צל מלבנית עם  14

 פירמידה. בפינות ותמיכה של כבלי מתכת בצורת
המחיר  מ"ר. 49בשטח של עד  עשוי מרשת צל. הסוכך

מטר מרובע. כולל חתימה של קונסטרוקטור  ליחידת
 בטיחות וגהות ומהנדס

 185 מ"ר 1

 עמודים 4התקנה חדשה של סככת צל מלבנית עם  15

 פירמידה. בפינות ותמיכה של כבלי מתכת בצורת
מ"ר.  49 -בשטח של יותר מ עשוי מרשת צל. הסוכך
ליחידת מטר מרובע. כולל חתימה של  המחיר

 ומהנדס בטיחות וגהות וקטורקונסטר

 210 מ"ר 1

התקנה חדשה של סככה מקונוס' מתכת וסוכך  16
בצורת ממברנה ללא עמוד מרכזי  מרשת צל

מחיר למ"ר. כולל חתימה של  ולמפתחים גדולים.
 בטיחות וגהות קונסטרוקטור ומהנדס

 260 מ"ר 1

 התקנה חדשה של סככת צל מלבנית עם מבנים בשני 17

 1יחידת שטח של  כך עשוי מרשת צל.הסו הצדדים.
מרובע. כולל חתימה של קונסטרוקטור ומהנדס  מטר

 וגהות בטיחות

 170 מ"ר 1

 עמודים 2התקנה חדשה של סככת צל מלבנית עם  18

הסוכך עשוי  בפינות עם חיבור למבנה בצד אחד.
 מרשת

 מ"ר. כולל חתימה של 1יחידת שטח של  צל.

 גהותקונסטרוקטור ומהנדס בטיחות ו

 200 מ"ר 1

 6התקנה חדשה של עמוד פלדה חתך עגול בקוטר " 19

 מ"א. 1להגבהת עמודים או הוספת עמודים מחיר ל 

 מ"א 1לרבות פירוק העמוד הישן כולל פינויו .מחיר ל 

 כולל חתימה של (העמודים יהיו מגלוונים באבץ חם)

קונסטרוקטור ומהנדס בטיחות וגהות כולל חתימה 
 של

 ר ומהנדס בטיחות וגהותקונסטרוקטו

 400 אורך מטר 1
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 יחידה מחיר יחידה תיאור מק"ט
 בש"ח לפני מע"מ

אספקה והתקנת חדשה של עמוד פלדה חתך עגול  20
להגבהת עמודים או הוספת עמודים.  8" בקוטר

 מ"א 1העמוד הישן כולל פינוי .מחיר ל  לרבות פירוק
 (מגלוונים באבץ חם העמודים יהיו)

 450 אורך מטר 1

 100 עמוד מיגון לעמודים מחיר לכל עמוד 21

 35 מ"ר 1 תיקון רשת בד לסככה קיימת 22

 65 "רמ 1 החלפת רשת קיימת 23

 7 "רמ 1 פרוק הצללה קיימת 24

ואחסנה של מצללה לתקופת  הובלה )שני כיוונים( 25
 החורף

 1 "רמ 1

 11 "רמ 1 הרכבת הצללה מחדש 26

 1 "רמ 1 ניקוי ופינוי עלים, אשפה ולכלוך ממצללה 27

 65 מ"ר 1 פת איקסיםתיקון ברזל החל 28

 אספקה והתקנת שקל + מותחן מנירוסטה. 29

 )חיבור לכל עמוד(מחיר ליחידה 

 90 'יח 1

שעות עבודה עבור עבודות שיפוץ תיקונים חריגים.  30
 ש"ע . 1ל  מחיר

 150 שעת עבודה

 30 מ"ר 1 התקנת הצללה זמנית 31

ת עמוד מרכזי וקש ללאהצללה דגם פעמון  התקנת 32
הצללה ומתקני  פטוריזחברת  שלחיצונית  תמיכה
 "מ או ש"עבע םמשחקי

 270 "רמ 1

של חברת פטוריז הצללה  נסגר נפתח דגם הצללה 33
ייצור אספקה -  ומתקני משחקים בע"מ או ש"ע

, קיים לקיר עגוןאו /ו' קונס"ג ע הצללהובניית 
כבלי  מערכת"י ע וסגירה לפתיחה ניתנות הרשתות

 P.V.C  רצועות חיזוק –ים פלדה ואלמנטים נלוו
 הנותנות מלמעלה מגולוונות עותעליוניות עם טב

כן גומיות  ספיגה  וכמו ההצללה למערכת יציבות
 זעזועים  בולמיהמהוות 

 215 "רמ 1

עמוד מרכזי של  ללא הצללה דגם ממברנה מרחפת  34
   חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ או ש"ע

 135 מ"ר 1



-27- 

 + חותמת_____________חתימה

 יחידה מחיר יחידה תיאור מק"ט
 בש"ח לפני מע"מ

עמוד מרכזי של חברת פטוריז  ללא גם עומרהצללה ד 35
   הצללה ומתקני משחקים בע"מ או ש"ע

 240 "רמ 1

 מנירוסטה. מ"מ תיקני 3כבל פלדה אספקה והתקנת  36

 )חיבור לכל עמוד( אורך למטרמחיר 

 1.5 אורך מטר 1

 מנירוסטה. מ"מ תיקני 4כבל פלדה אספקה והתקנת  37

 )חיבור לכל עמוד( אורך למטרמחיר 

 1.8 אורך מטר 1

 מנירוסטה. מ"מ תיקני 5כבל פלדה אספקה והתקנת  38

 (חיבור לכל עמוד) למטר אורךמחיר 

 2.5 מטר אורך 1

 מנירוסטה. מ"מ תיקני 6כבל פלדה אספקה והתקנת  39

 (חיבור לכל עמוד) למטר אורךמחיר 

 3 מטר אורך 1

 מנירוסטה. מ"מ תיקני 8כבל פלדה אספקה והתקנת  40

 (חיבור לכל עמוד) למטר אורך מחיר

 5.6 מטר אורך 1

 1800 1 יום עבודת צוות מקצועי 41

 250 1 יום עבודת עובד מקצועי 42

 

 

 

 בהנחה של __________% לכל המחירים הנקובים בכתב הכמויות והצעת המחיר 
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 טבלת קנסותנספח 

 טבלת קיזוז

 סכום הקיזוז המוסכם הליקוי

בש"ח לכל 

 בודד מקרה

אי שימוש בחומרי ביצוע בהתאם למפרטים הנדרשים 

 במכרז ו/או בהסכם

2000 

 1000 איחור יומי בכניסה לעבודה בכל אתר בהתאם ללו"ז

 1000 אי התייצבות לעבודה במועד שנקבע

בנוסף לסנקציה  3000 ביצוע לקוי/ביצוע שלא בהתאם למפרט הטכני

 המפורטת במסמכי המכרז

סירת עבודות לקבלן משנה ללא אישור מראש והצגת מ

 (ליום עבודה) אישורים מתאימים

1500 

פרק מפרט  9אי עמידה בזמני התגובה המפורטים בסעיף 

 טכני

1500 

 2איחור יומי בטיפול בתקלה/נזק שנתגלו ולא טופלו תוך 

 קיבלו אישור חריג מהממונה ימי עבודה אלא אם

500 

 הנזק יחול במלואו על מנונזק למבנה ו/או חלק מ

 הקבלן

גרימת נזק מכל סוג בשטח שיפוט המועצה, לרבות מבנים, מתקני 

מתקני גומי וכל ציוד אחר במתקן עירוני אך לא רק נזק  משחק,

 חשמל, גדרות, אבן שפה, נישות בבתי אב. לתשתיות, עמודי

 הנזק יחול במלואו על

 הקבלן             

העבודות לשביעות רצון המפקח וכל אי ביצוע ניקיון בגמר 

 אחר עבודה

1000 
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 סכום הקיזוז המוסכם הליקוי

בש"ח לכל 

 בודד מקרה

 1000 אי ביצוע הוראות הממונה ו/או מי מטעמו לכל הוראה

לרבות אך ) אי דווח שוטף על מקרה חריג במהלך ביצוען על העבודות

פציעת עובד, עיכוב משטרה, ממונה בטיחות, כוחות הביטחון  לא רק,

 (ומכבי אש

300 

 500 (לכל יום או חלק ממנו)אי העסקת מנהל עבודה 

אי הקצאת כח אדם מקצועי לרבות קבלני משנה בהתאם לצורך 

העבודה ולסיכום שבין הקבלן הזוכה לבין המועצה בעת  להיקף

 הזמנת העבודות

1000 

 1000 1נספח א' -העסקת עובד בניגוד לחוק העסקת עובדים 

 300 יםהעסקת עובד ללא ציוד מגן ו/או ביגוד ונעלי עבודה תקני

העסקה חוזרת במישרין או בעקיפין של עובד אשר הורחק 

 בהנחייתו של הממונה מטעם המועצה. מאתרי המועצה

1000 

 2500 ביצוע עבודה שלא על פי תקנות בטיחות בעבודה

 1500 עבודה ללא אמצעי זהירות

 50 עבודה ללא וסטים

 לאדם

 

  הישוב מפת
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 מפרט טכני – 3מסמך מס' 

 

 סככות לליכ מפרט

(, או כל הכדכני UV)  סגולית על קרינה בפני להגנה סוככים– 748הסככות יעמדו בדרישות ת"י  כל
 .במקומו שיבוא ישראלי תקן תו
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 90%ברמה של  UV סגולית על קרינה יסנן,כמוכן  לפחות 90% יהיה הסככות לכל ההצללה מקדם
  .לפחות

ויהיה ארוג מחוט  (HDPבדחיסות גבוהה) ןפליאטלאו  מפוליפרופילןיהיה מבד ארוג  הקרוי

   KN/M 18,חוזק הבד לקריעה : שתי UV-אשר אמור לעמוד גם כן בדרישות סינון ה מונופילמנט

 .ASTMD 4595לפחות  ע"פ תקן   24KN/Mלפחות וערב 

 אפשריים ושילוב גוון בכל הרשות דרישת לפי יהיו האריגים של והן המתכת צביעת של הן הגוונים
. 

 דליקות של וילונות לשימוש מוסדי או ציבורי . 5093"י בתהסככות יעמוד  בד

 ובכדי עמידות להם להקנות  בכדי ומשולש כפול בתפר תפורים יהיו היריעות או הסוכך רשת שולי
 .יפרמו לא שהקצוות

הסככות יהיו עשויים פלדה ויהיה מתאם לגודל הסככות ולעמידה בכוחות ועומסים  עמודי
מינימום כאשר  2"עם זאת  קוטר העמודים לא יפחת מ  414"י בתעל הסככה המצוין המופעלים 

 1.5" – לההיקפיות לא ירדו מתחת  והקורות מ"מ. 2.9עובי הדופן של העמודים לא ירד מתחת 
מ"מ וזאת בכדי למנוע סכנת קריסה של העמודים ההיקפיים אם ייתלו  2.9ועבי הדופן לא יפחת מ 

 עליהם אנשים .

יש להגן על עמודי הסככות מקרון לפחות  60החומר חייב להיות מגולוון באבץ חם בעובי  כל
 ,בולם ,המתאים למתקן שהותקן ואושר ע"י מכון התקנים . ולרפדם בחומר ספוג 

 לא יהיו אשר בשכבות בהתזה צבע לחלופין או)אלקטרוסטאטית (  באבקה צביעה תהיה הצביעה
 . מקרון 60 מ פחות

ספק חישובים סטאטיים ודינאמיים על כל סככה אשר הוא מבצע וכן את מפרט היסוד הקבלן ל על
מוסמך אשר יבדוק ויתאים את  קונסטרוקטורבהתאם ,כל האישורים יהיו מאושרים ע" מהנדס 

,עם זאת יש לקחת בחשבון שבמקומות מסוימים אשר חשופים  414הדרישות לתקן הישראלי  
 ש לקחת זאת בחישוב העומס.יותר למנהרות רוח או לרוחות י

אחוז  חוזקו, ,משקלו, להלן בדרישות לעמדות הסוכך בד  של היצרן אישורי את לספק יש
 . 748עמידות הבד תתואם לתקן הישראלי  5093ההצללה, וכן אישור מעכבי בעירה ע"פ ת"י 

בטון עמודי הסככה יבוטנו באדמה. עומק החדרת העמודים וגודל ראש יסוד ה –הסככה  עמודי
 אופיינייםעומסים  414יתאימו לכוחות הפועלים על הסככות ואשר יחושבו גם ע"פ תקן ישראלי 

 בבניינים .

 הבטון גימור את הקודם למצבו השטח את להחזיר הקבלן על מרוצפים משטחים על התקנה בזמן
 . הריצוף לגובה מתחת לבצע יש

בטון בגובה משטח האספלט את וההתקנה היא על משטח אספלט יש לסיים א גובה ה במידה
הפתיחה של משטח האספלט יש לבצע בקווים ישרים או עיגול כמה שיותר סימטרי יש להחליק 

לאחר התקנת הסככה יש לצבוע את משטח הבטון שמסביב לעמוד  .הבטוןאת המשטח העליון של 
 .שחור אספלט בצבע

 הגומי משטח את לתקן בלןהק על גומי במשטח המצופה שטח על מותקנים הסככה עמודי כאשר
 .לקרקע הסככה עמודי החדרת עקב שהוסר
בזק ,חברת חשמל ועוד וכל מפגע יתוקן על  ביוב, ,מיםהיה אחראי לבקשת נתוני תשתיות  הקבלן

 חשבונו. 

עם גמר ביצוע העבודות ינקה  מידבזמן ביצוע העבודות.  הפרויקט אתריקפיד על ניקיון  הקבלן
יסלק את האשפה למקום מאושר  הקבלןהם עודפי החומרים והציוד. הקבלן את האתר ויסלק מ
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זה כולל החזרת מצב לקדמותו  סעיףכדין לסילוק אשפה מאותו סוג. רק לאחר ביצוע הוראות 
'ב, ייחשב הקבלן כמי שהשלים את וכיוצתיקון אספלט, אבנים משתלבות, דשא סינטטי  לרבות

 העבודות. 

 ופינוי פירוק כולל העבודות ביצוע קיימות סככות תיקון/או  גשדרו,  להקמה בהזמנות כי מודגש
 .המועצה למחסן הקיימות והסככות המתקנים

 

אחידות תפירה של חלקי בד הסככות. תפרי חיבורי בד הסככות יהיו בצורה אנכית או  נדרשת
דהיינו קווי התפירה של בד הסככה יהיו  ,מעורבתאופקית .חל איסור על חלקי בד בתפירה 

 בצורה אנכית או אופקית. ,חידיםא

 מפרש  סככות .1

קצה בד המפרש יהיה מקופל  ,משולשיםהסככה יהיו עשויים בצורת מפרשים בצורת  כיסויי
או מפלדת אלחלד בקוטר  מגלוונתוייתפר כך שייווצר שרוול שבתוכו יושחל כבל העשוי מפלדה 

עומסים אופייניים  – 414המתאים לדרישות החוזק של האזור, כמפורט בתקן הישראלי ת"י 
 בבניינים . עומס רוח.

המוחזק בשכבה פנימית  PVCכמפורט או מבד העשוי  ,פלסטיתהבד יהיה עשוי מאריג רשת  כיסוי
תפירת קצוות הסוכך  ,מרובעגרם למטר  360במשקל  ,פוליאמדשל רשת סיבי פוליאסטר או 

 .מונופילמנטתעשה בעזרת חוטי תפירה מסוג 
"מ.לפינה תיתפר גם ס 40שכבות בד כנ"ל ברדיוס של לפחות  3תהיה מחוזקת ב פינת יריעה  כל

קצוות כבלי הפלדה יחוברו לצורת מענב  .לעמודשכבות לפחות אשר תחובר  2רצועת הד בעלת 
כל אבזרי החיבור יהיו  .מתיחהויחוברו לטבעות בעמודים בעזרת מחברים מתאימים ואבזרי 

 הכבלים יצרו קו מתוח ושלם. .מתוחשטח הכיסוי יהי מוגנים בפני שיתוך )קורוזיה(.מ

לפחות או עמוד מפרופיל פלדה שונה אך בחוזק  2"בקוטר פלדה מצינור עשויים יהיו הסככה עמודי
 זהה לחוזק צינור כנ"ל.

המפתח ביין  .ההזמנהאו על פי הגדרת  ,לסיכוךהסככה יהי בהתאם למתחם המיועד  גובה
 מטר. 7 –העמודים היה עד ל 

 להתקין מגן טיפוס מפלדה מורכב על עמוד סככה . יש

 

 )ממברנה( מרכזי ועמוד בהיקף עמודים עם צל סככות .2
המתוארות בפרק זה הם סככות העשויות מיריעת אריג רשת, כמפורט למעלה המוחזקות  הסככות

כאשר במרכז הסככה עמוד מרכזי אשר  ,הסככהבהיקף על ידי כבלים המחוברים לעמודים בהיקף 
 ומך את הסככה במרכזה.ת

 320משקל סגולי מינימאלי  .כיווןק"ג לכל  200אריג הרשת עבור סככות מהסוג הזה היה  חוזק
 גרם למטר מרובע.

כך שיוצר שרוול שבתוכו יושחל כבל העשוי מפלדה אל חלד  יתפריובד הסככה יהיה מכופל  קצה
עומסים אופייניים  -414לי ת"י הקוטר המתאים לדרישות החוזק של האזור, כמפורט בתקן הישרא

 בבניינים :עומס רוח.
 .מונופילמנטקצוות הסוכך תעשה בעזרת חוטי תפירה מסוג   תפירת

 ברדיוס"ל כנ בד שכבות 3 ב מחוזקת תהיה המרכזי התומך לעמוד החיבור ואזור יריעה פינת כל
 לפחות שכבות 2 בעלת בד רצועת גם תיתפר לעמוד חיבור היה בו מקום בכל"מ ס 40 לפחות של

 .לעמוד תחובר אשר
 מחברים בעזרת בעמודים לטבעות ויחוברו מענב לצורת יחוברו הפלדה כבלי קצוות

 (.קרוזיהכל אביזרי החיבור יהיו מוגנים בפני שיתוך ) .מתיחהואביזרי  מתאימים
דה עמודי הסככה יהיו עשויים מצינור פל .ושלםהכיסוי היה מתוח. הכבלים יצרו קו מתח  משטח

 או עמוד מפרופיל פלדה שונה אך בחוזק זהה לחוזק צינור כנ"ל . ,לפחות( אינץ 6" )2בקוטר 
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"י עפ או הסככה"י ע מכוסה להיות המיועד בשטח הנמצאים למיתקנים יותאם הסככה גובה
 .הזמנה הגדרת

 להתקין מגן טיפוס מפלדה מורכב על עמוד סככה . יש

 
 
 
 

 ( פגודה)סככת  מרובעת פירמידה בצורה צינורות של יכהתמ עם פלדה עמודי 4 על צל סככות .3

עמודי פלדה אנכיים ועם גג הבנוי מצינורית  4-הסככות הצל המוגדרות בפרק זה בנויות מ שלד
 הסככה אשר יצרו גג בעל ארבע שיפועים בצורה פירמידה. בקודקודרוחב ואלכסונים שיפגשו 

 2.9 דופן ועובי 2.5" של מינימלי בקוטר עגול בחתך פלדה מצינורות עשויים יהיו הסככה עמודי
 בחוזק אך שונה פלדה מפרופיל גם להיות יכולים העמודים באדמה ביסוס עם מינימום"מ מ

 "ל .כנ צינור לחוזק זהה מינימלי

מ"מ מינימום וזאת מכיוון שקיים חשש שילדים ובוגרים יתלו על הצינורות  2.9דופן  ועובי1.5"
ה צריך להתחשב בחישוב הסככה הזו גם בעומס של אדם על מרכז הצינור הללו ולכן מהנדס המבנ

 לפחות . 1.5"האופקי. הצינורות האלכסוניים יהיו צינורות פלדה בחתך עגול של 
יהיה עשוי מרשת צל כמפורט בראש המפרק. כיסוי הבד יחובר לצינורות הרוחב  הסוכך

ד יחובר לצינורות הרוחב)האופקיים( ואלכסונים הנ"ל ובכך יוצר גג בעל ארבעה שיפועים הב
ההיקפיים על ידי השחלת קצוות תפורים של הגג לתוך צינורות ההיקף ולקורות הצינור 

הסככה . הבד יהיה מתוח כך שמשטחיו יהיה מישוריים ללא  בקודקודהמשופעים הנפגשים 
ולפרקם  צינורות המבנה יחוברו האחד לשני בעזרת ברגים כך שניתן יהיה להרכיבם .שקיעה
 בשטח.
החיזוק יבוצע  .ביניהםבאזור החיבור  ,האלכסוניםבין  אופקי, ,תחתוןיש להוסיף חיזוק  בנוסף

 בעזרת צינורות כנ"ל אשר ייתנו תמיכה וחיזוק למבנה.
 .הקרקע מפני מ"ס 250 יהיה האופקי הרוחב צינורות של המינימאלי הגובה
 למתקנים ובהתאם לצורך בהתאם כההסכ גובה, מרובע מטר 49 עד של בשטח ל"כנ סככה

 מפני מ"ס 250 יהיה האופקיים הרוחב צינורת של המינימאלי הגובה, הסככה ידי על המכוסים
 .הקרקע

במקרה של חיבור למבנה יש להתייעץ עם מהנדס קונסטרוקציה לאישור  מטר. 5הסככה עד  גובה
 החיבור למבנה הקיים.

 וד סככה .להתקין מגן טיפוס מפלדה מורכב על עמ יש
 
 

  כבל סככות .4

, כמפורט למעלה עבור סככות במידות קטנות ובינוניות העשויות מיריעת אריג רשת סככה

המוחזקות בהיקף על ידי כבלים המחוברים לעמודים, חוזק אריג הרשת עבור סככות מהסוג הזה 

 גרם למטר מרובע. 320משקל סגולי מינימאלי  ק"ג לכל כיוון. 200  היה

כה יהיה מכופל וייתפר כך שיוצר שרוול שבתוכו יושחל כבל העשוי מפלדה אל חלד קצה בד הסכ

עומסים  -414הקוטר המתאים לדרישות החוזק של האזור, כמפורט בתקן הישראלי ת"י 

 אופייניים בבניינים :עומס רוח.

 תפירת  קצוות הסוכך תעשה בעזרת חוטי תפירה מסוג מונופילמנט.

שכבות בד כנ"ל ברדיוס  3בור לעמוד התומך המרכזי תהיה מחוזקת ב כל פינת יריעה ואזור החי

שכבות לפחות  2ס"מ בכל מקום בו היה חיבור לעמוד תיתפר גם רצועת בד בעלת  40של לפחות 
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 אשר תחובר לעמוד.

 קצוות כבלי הפלדה יחוברו לצורת מענב ויחוברו לטבעות בעמודים בעזרת מחברים

 ביזרי החיבור יהיו מוגנים בפני שיתוך )קרוזיה(.כל א מתאימים ואביזרי מתיחה.

עמודי הסככה יהיו עשויים מצינור פלדה  משטח הכיסוי היה מתוח. הכבלים יצרו קו מתח ושלם.

 או עמוד מפרופיל פלדה שונה אך בחוזק זהה לחוזק צינור כנ"ל . אינץ( לפחות, 6" )2בקוטר 

ד להיות מכוסה ע"י הסככה או עפ"י גובה הסככה יותאם למיתקנים הנמצאים בשטח המיוע

 הזמנה.הגדרת 

 . מגן טיפוס מפלדה מורכב על עמוד סככהיש להתקין 

  מן אספקהז .5

יום מיום קבלת הזמנת העבודה. בסככות/הצללות 21ד על הקבלן להתקין את הסככה ע  

יום מיום קבלת הזמנת  30פרק הזמן יהיה עד  המועצה(בהתאם להחלטת )גדולות 
 העבודה.

לשבוע  10% – יקנס ביימים לאמור לעיל בהזמנה למוסד חינוכי  21איחור העולה על  בכל
ההזמנה. במקרה של איחור כאמור בכל מקום אחר שאינו מוסד חינוכי גובה  מסכום

  .מסכום ההזמנה לכל שבוע איחור 5%הקנס יהיה 

 התקנה על משטחי אספלט .6

 בה הבטון בגובה משטח האספלט,במידה וההתקנה היא על משטח אספלט יש לסיים את גו

 את פתיחת משטח האספלט יש לבצע בקווים ישרים או עיגול כמה שיותר סימטרי יש להחליק

 לאחר התקנת הסככה יש לצבוע את משטח הבטון שמסביב את המשטח העליון של הבטון.

 לעמוד בצבע אספלט שחור.

 קבלן לתקן את משטחכאשר עמודי הסככה מותקנים על שטח המצופה במשטח גומי על ה

הקבלן יהיה אחראי  הגומי שהוסר עקב החדרת עמודי הסככה לקרקע באותו הצבע הקיים במקום
 על חשבונו. בזק ,חברת חשמל ועוד וכל מפגע יתוקן ביוב, לבקשת נתוני תשתיות מים,

 נדרשת אחידות תפירה של חלקי בד הסככות. תפרי חיבורי בד הסככות יהיו בצורה אנכית או

 דהיינו קווי התפירה של בד הסככה יהיו פקית .חל איסור על חלקי בד בתפירה מעורבת,או

ת.בצורה אנכית או אופקי אחידים,  

 התקנה על משטחים מרוצפים .7

 בזמן התקנה על משטחים מרוצפים על הקבלן להחזיר את השטח למצבו הקודם את גימור

 המינימאלית של כמות הבטון הבטון יש לבצע מתחת לגובה הריצוף תוך התחשבות בדרישה

 .הנדרשת

 

 על המוצראחריות  .8

 על הקבלן לתת אחריות על המוצר הכוללת אחריות על חוט התפירה, איכות האריג כולל

 7אחריות במידה וידהה מכל סיבה וכן על איכות העבודה וקונסטרוקצית המתכת וזאת למשך 

  שנים לפחות כולל נזקי טבע.
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 לטיפול תגובה זמני .9

 זמני התגובה שאליהם הקבלן מחוייב:להלן 

 ההודעה מרגע שעות 8 על יעלה שלא פרק בתוך בדחיפות מפגע הסרת .א

 שעות מרגע ההודעה. 48פירוק הצללה בהודעה מראש, בתוך פרק זמן שלא יעלה על  .ב

 שעות מרגע ההודעה 48וך פרק זמן של עד תהתקנת הצללה זמנית  .ג

 מים מרגע הנפקת הזמנת עבודהי 21 התקנת הצללה קבועה בתוך פרק זמן של .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצעת המשתתף במכרז - 5מסמך מספר 

 לכבוד
  מועצה מקומית שהם  

  63רח' האודם 
 60850, שהם  1ת.ד 

 
 

בגנים  סככות והצללהאספקה והתקנה של לביצוע עבודות   02/22מכרז פומבי מספר הנדון: 
 שהםהמקומית  רחבי המועצהבובמוסדות חינוך  ציבוריים
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___________ מצהיר/ים, מסכים/ים ח.פ _____/הח"מ ______________ ת.ז.  ו/אני

 ומתחייב/ים בזה כדלקמן :

הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי קראתי/נו בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, וכי  .1
הבנתי/נו, את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים במכרז זה, וכי 

 שקלתי/נו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי/נו.בדקתי/נו ו

הנני/נו מצהיר/ים מסכים/ים ומתחייב/ים לבצע את העבודות נשוא המכרז  .2
שבנדון, בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז וכי ברשותי/נו הידע, היכולת, 

האדם וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות, נשוא מכרז זה, בהתאם  חכוהניסיון, 
 ל האמור במסמכי המכרז. לכ

חתימתי על החוזה מחייבת אותי וכי החוזה הנני/נו מצהיר/ים ומסכים/ים כי  .3
ידוע לי/לנו כי במידה ולא  ישתכלל בחתימה של המועצה, והעברת הודעה על כך.

אעשה/נעשה כן, תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה 
לי/לנו כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח לכם על ידי/נו, וזאת מבלי ליתן 

כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם למועצה כתוצאה מאי עמידתי/נו בתנאי המכרז 
 והחוזה.

 הנני/נו מצרף/ים להצעתי/נו את המסמכים כדלקמן: .4

כשהם , 1לאחר שמולאו על פי הוראות מסמך מס' כל מסמכי המכרז,  4.1
 חתומים בתחתית כל דף.

 לתנאי המכרז.  צוע ערבות בנקאית לתקופת המכרז, בהתאםאישור על בי 4.2

, להצעתי אותם אני נדרש לצרף והאסמכתאות המסמכים, כל האישורים 4.3
 . ובשאר מסמכי המכרזמסמך תנאי המכרז במפורט כ

 : נו/להלן דברי הסבר להצעתי .5

 .ונספחיוניתנת בהתחשב בכל האמור במסמכי המכרז, תנאיו  הצעהה 5.1

 מע"מ. יםללוכואינם  "חבש יםובנקים בהצעתי המחיר 5.2

 רצ"ב דברי הסבר להצעתי וטופס הצעת מחיר. 5.3

 
 :ולראיה באתי/נו על החתום

 
 ____________: מס' עוסק מורשה/חברה    ______________:שם המציע

 
 __________________: _מספר טלפון    ________________כתובת : _

 
 _____________וחותמת:__________חתימת המציע ____: _מספר פקס

 
 

 ערבות לתקופת המכרז - 6מסמך מספר 
 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית שהם

  1ת.ד. 
 60850שהם 

 
 ערבות בנקאית אוטונומיתהנדון: 
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"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום הקבלןעל פי בקשת __________________ )להלן: " .1
"(, הסכום הבסיסיש"ח )להלן: "ובמילים עשרים אלף  ₪,  20,000כל סכום עד לסך של 

לביצוע עבודות אספקה והתקנה  02/22שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם מכרז פומבי מספר 
 בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשהם.     סככות והצללהשל 

 
ימים לאחר שתגיע  7אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך  .2

ונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את אלינו דרישתכם הראש
דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 
בפעם אחת, או במספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות .3

דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם 
 לא יעלה על סכום הערבות.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול. .4
 
גיע בכתב בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להעד ו 31.03.22 ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5

 וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. 31.03.22למען הרשום מטה עד ליום 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 

 בכבוד רב,        
 

 בנק _________________
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 ערבות ביצוע - 7מסמך מספר 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית שהם

  63רח' האודם 
  1ד ת.

 60850שהם 
 

 
 

 ערבות בנקאית אוטונומית
 

"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום הקבלןעל פי בקשת __________________ )להלן: " .1
הסכום במילים ___________ )להלן: "₪ כל סכום עד לסך של ____________ 

רשו להלן, שתד 2"(, אשר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף הבסיסי
לביצוע עבודות אספקה   02/22מכרז פומבי מספר פי -מאת הקבלן בקשר עם ביצוע חוזה על

 בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשהם.   סככות והצללה והתקנה של 
 
לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם  1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2

לחודש  15-מדד הבסיסי הוא המדד שפורסם בעל ידי הלשכה לסטטיסטיקה, כאשר ה
 "(.המדד הבסיסי)דהיינו, ________ נקודות( )להלן: " 2022_________ שנת 

 
המדד אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן: " 

ש יהיה "(, יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם לפי המדד החדש. אם המדד החדהחדש
 נמוך מהמדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי.

 
ימים לאחר שתגיע  7אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך  .3

אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 
מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון  דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר  .4

דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם 
 ום הערבות.לא יעלה על סכ

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול. .5
 
ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע  .6

בכתב למען הרשום מטה עד ליום _________ וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא 
 תחייב אותנו.

 
 נה ניתנת להעברה או להסבה.ערבות זו אי .7
 
 
 בכבוד רב,          

 
 בנק _________________

 
 כתובת הבנק________________
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 ביטוח נספח -  8מסמך מס' 

 ביטוחנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או תאגידים ו/או  מועצה מקומית שהם –" מבקש האישור"

 .ו/או עמותות בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 אספקה והתקנה של סככות והצללה  בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשהם  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח
טח פי כל דין, על המבו-פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן 
ולעניין או סיום ההסכם לפי המאוחר האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות 

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט  3למשך תקופה נוספת של  חבות מוצרביטוח 
אישור וטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים בויציאת המב

אישור ביטוחי )להלן: "ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 
 "(.ביטוחי המבוטח" -ו "המבוטח

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר  .2
לרבות, ומבלי לגרוע  שירותיםההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ההביטוחים ו

 וביטוחי רכב כמפורט להלן: מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות -ביטוח חובה כנדרש על .2.1

זכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור ה למבוטח בגין נזק אחד.₪  750,000 -שא יפחת מ
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל ₪  750,000אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 

, בגין נזק אשר מבקש האישוראו מי מטעם  מבקש האישורשתוגש תביעה מצד שלישי כנגד 
נזק או הוצאה היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין 

 כאמור.
אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  .ביטוח מקיף .2.2

  .הלןל 8ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובד .2.3
כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת 
אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק 

מבקש הביטוח יורחב לשפות את בגין כל כלי הנדסי כבד. ₪  750,000לרכוש בגבול אחריות של 
בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם  ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט האישור

עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך 
 .הלןל 8כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישיביטוח 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

זה כולל גם, אך לא רק,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5
גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, 

 אחרים.
ימים לפני מועד  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3

תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר 
המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על  , חתום בידי מבטחביטוחי המבוטחאישור את העבודות, 

  .2019-1-6הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את  .4

אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על 
 לעיל. 1תקופה נוספת כמפורט בסעיף פי ההסכם, או למשך 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או 
עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

 ם לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יו 30ביטוח חדש, 
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח 
זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות 

תהיה הרשות לעכב כל תשלום של  מוסכם במפורש כי למבקש האישור. הסכםההמבוטח על פי 
 המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  .5
לקיימם. כן מתחייב  ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח

המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם 
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ידי מבקש האישור להגישה -מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
 למבטחים. 

ובסכומי ההשתתפות למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח 
העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל 

 סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע  .6

התחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו ל
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים 
אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 

קש האישור ו/או על מי מטעם מבקש המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מב
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על 
 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח מוסכם  .7
מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות זה, הינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או -פי הסכם זה ו/או על-על
אים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה כלפי מי מהב

 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים 

ך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערו
ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש -על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

 ,בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור
ידי המבוטח -או משלים שייערך על/למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו

 יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .8

האישור, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של 
הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת 

ידי המבוטח ו/או -המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח -על

עבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי לצורך ביצוע ה
שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש 
שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא 

הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם  ההשתתפויות העצמיות
 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם  .9
ת מבקש האישור המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות א

 ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות
 .והשתתפויות עצמיות

מי על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .10
וטח על ידי המבוטח ו/או בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבמטעמו 

על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם 
 למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

על ידי למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם  .11
המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין 
לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם 
מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות 

 פוי בהסכם זה.האחריות ושי

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  .12
המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על 

יף המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסע
ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת 

 התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין 

בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח  אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות 

ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או -שבוצעו על
 ו. בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לא
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מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או 
מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל 

 תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל  .13

פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות 
ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד ו

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  .2007 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז
בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות 
ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי
שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

 שעל פי החוקים הנ"ל. 
לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  .14

יום מראש  14ור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האיש
לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל  מבקש האישור על כוונת

 ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

לערוך  עקב הפרת התחייבות המבוטח כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור
את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות 

 הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  חהמבוטמובהר, כי  כלשהי. 
. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות 
 י דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפ

 
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח 
ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות 

חרת בעניין זה. לאור האמור, תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה א
מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח 
מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור 

המפקח על הביטוח  בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות
כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח 
אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח 

 זה כאמור.

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו האישור ידי מבקש -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  הפרת תנאי ביטוחי .15.3
לקבלת  ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .15.4

ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח אחר 
חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או 

 הבאים מטעם מבקש האישור.
יג . חר2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  )למעט בפוליסת אחריות מקצועית(היקף הכיסוי  .15.5

רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח 
 . 1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי  .15.6
שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף 

טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור 
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .15.7
 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

ו/או  מועצה מקומית שהם :שם
ו חברות עירוניים ו/או תאגידים ו/א

גופי סמך רשותיים ו/או עמותות 
בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם
 

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

אספקה אחר: ☐
והתקנה של סככות 

והצללה  בגנים 
ציבוריים ובמוסדות 

 חינוך בשהם
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 תיםמזמין שירו☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי ודק לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 (302אחריות צולבת ) ₪  4,000,000     צד ג'
קבלנים וקבלני משנה 

(307) 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 
מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 
 (321) מבקש האישור

מבקש האישור מוגדר 
 (322)כצד ג' 

 (328ראשוניות )
רכוש מבקש האישור 

 (329ייחשב כצד ג' )
ויתור על תחלוף לטובת  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

 (309מבקש האישור )
היה  -מבוטח נוסף 

וייחשב כמעבידם של מי 
 (319מעובדי המבוטח )

 (328ראשוניות )
 (301אבדן מסמכים )  2,000,000     אחריות מקצועית

, השמצה והוצאת דיבה
 (303לשון הרע )

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

מבוטח נוסף בגין מעשי 
 -או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור
מרמה ואי יושר עובדים 

(325) 
 (326פגיעה בפרטיות )

עיכוב/שיהוי עקב מקרה 
 (327ביטוח )

 (328ראשוניות )
 12 -תקופת גילוי 

 (332חודשים )
        אחר

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

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר  האישור בקשלמהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
  

 


