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 תנאי המכרז - 1מסמך מספר 
 
 

אחזקה ופיתוח תשתיות  עבודות לביצוע)להלן: "המכרז"(   04/23 פרמס פומבי מכרז
  שוטפות 

 בשהם
 

 כלליים תנאים .1

בקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות מ"( המועצה)להלן: "שהם  קומיתמהועצה מה 1.1
לכתב  בהתאםהמועצה המקומית שהם,  תחוםב אחזקה ופיתוח תשתיות שוטפות 

 .("העבודות: "להלן) לחוזה המכרז 5 כמסמך המצורףהמחיר  והצעתהכמויות 

 היקף העבודות ותנאי ביצוען יהיו בהתאם למפורט בחוזה המכרז ובשאר מסמכי המכרז. 1.2

במידת הצורך גם עבור החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט  העבודות יבוצעו 1.3
ותאגיד המים והביוב שיוקם, כמפורט בחוזה  ביישוב)חמש( שהם בע"מ, בתי הספר 

 המכרז וביתר מסמכי המכרז.

 מסמכי המכרז הם: 1.4

 תנאי המכרז.  - 1מסמך  1.4.1

 חוזה המכרז.  - 2מסמך  1.4.2

 הצעת המשתתף במכרז.  - 3מסמך  1.4.3

 ערבות לתקופת המכרז. – 4מסמך  1.4.4

 כמויות והצעת מחיר.כתב   – 5מסמך   1.4.5

 ערבות ביצוע. – 6 מסמך 1.4.6

 ביטוח. נספח – 7 מסמך 1.4.7

 ניסיון מסמך פרטי המציע והוכחת – 8 מסמך 1.4.8

 תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים – 9 מסמך 1.4.9

 הוראות בטיחות - 10מסמך מספר  1.4.10

כל הנספחים למסמכים הנ"ל וכל מסמך שנקבע לגביו במסמך מהמסמכים  1.4.11
 הנ"ל, כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז.

המועצה תהא רשאית לממש את ההצעה בשלמותה, לא לממשה כלל, לממש רק חלק  1.5
ממנה, לפצלה בין קבלנים שונים, לממשה בשלבים, וכל זאת ללא כל אישור מהקבלן 
הזוכה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. צו התחלת עבודה יצא בהתאם 

ה זו ידועה לו ולא תזכה את הקבלן מצהיר כי עובד התקציביות של המועצה.למגבלות 
 הקבלן בכל תוספת שהיא .

 ממורשילהגדיל את היקף העבודות בהודעה מראש בכתב  שמורה האופציה  למועצה 1.6
 לבצע מתחייב הקבלן.   בלבד הבלעדי דעתה שיקול"י עפ וזאתהחתימה של המועצה 

 הזכות תעמוד לא לקבלן מקרה בכל. הקבלן שבהצעת למחירים בהתאם אלו עבודות
  קטן.גדל או לשהוא על כך שהיקף העבודות כ פיצוי לתבוע

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, בשלמותה או  1.7
 חלקים ממנה.

 חוזה המכרז. - 2ההתקשרות עם הזוכה או הזוכים במכרז, תעשה על פי מסמך  1.8
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 תנאי סף  .2

 רשאים להשתתף במכרז:

 131לפחות ו/או ענף  1-ג 100לפחות ו/או ענף  1-קבוצה ג 200קבלני ענף קבלן בעל סיווג  2.1
 לפחות . יש לצרף אישור סיווג קבלני עדכני . 1-קבוצה א

 אחזקה, במתן שירותי 2020-2022שנים לפחות , בין השנים  3של  מוכחמציע בעל ניסיון  2.2
ו/או תאגידים עירוניים עבור רשויות מקומיות  זה במכרז הנדרש מהסוג תשתיות ופיתוח

 בתנאיעל המציע לצרף להצעתו אישורים/אסמכתאות בדבר עמידתו . ו/או תאגידי מים 
 אלו םשירותי המשתתףלעיל ורשימת הגופים להם נתן 

פרטים בדבר  8 במסמךלעיל על המציע למלא  ףעמידתו בתנאי הסף בסעי להוכחת
 .כמפורט שם ניסיונו הקודם וכן לצרף אסמכתאות לניסיון המוצהר

 

כנדרש ע"פ  קבלן רשוםשהינו  (תאגידגוף משפטי )עוסק מורשה או מציע שהינו יחיד או   2.3

 .1969-לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טחוק רישום קבלנים 

 להלן. 3.1בנקאית בהתאם למפורט בסעיף המציע הגיש ערבות  2.4

 להלן. 10.1המציע רכש את מסמכי המכרז בהתאם לאמור בסעיף  2.5

בזאת כי עמידה בתנאי הסף הנ"ל וצירוף האישורים/האסמכתאות הנ"ל מהווה מובהר  2.6
 יגרום לפסילת ההצעה.צירופם  תנאי סף להשתתפות במכרז ואי

 ערבויות בנקאית .3

להבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יצרף הקבלן להצעתו, ערבות בנקאית  3.1
ל כל התנאים שבנוסח עבנוסח העונה לפקודת המועצה,  ₪ 00051,ע"ס אוטונומית 

ערבות זו (. "לתקופת המכרז "הערבות)להלן:  4כמסמך  לתנאי המכרז הערבות המצורף
  .  31.05.23יום לעד תהא בתוקף 

הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית בהתאמה לאמור לעיל תיפסל על הסף ולא תובא 
 לדיון בפני ועדת מכרזים.

  :כי מובהר

 את יאריך והמציע נוספת לתקופה הערבות תוקף הארכת לדרוש רשאית תהא המועצה
-אי. )הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה( הדרישה י"עפ הערבות תוקף

 המשתתף. הצעת לפסילת עילה, כשלעצמה, תהווה כנדרש הערבות הארכת

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

 .זה מכרז

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

 :הבאים במקרים

 להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמשתתף אימת כל 3.1.1
 א.שהי דרך בכל, הצעות

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמשתתף אימת כל 3.1.2

  לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר שהמשתתף אימת כל 3.1.3
 מדויק.

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

 .להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז הקבועות
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 מעשים עקב לה שיגרמו הפסד או/ו נזק כל בגין לפיצוי המועצה מזכות לגרוע מבלי והכל
 המחאת או/ו אישית המחאה כערבות תתקבל לא כי יודגש ספק הסר למען. לעיל כאמור

 .ערב עסק

 

הערבות הבנקאית לתקופת המכרז כנגד  קבלןלהחתימה על חוזה המכרז תוחזר במועד  3.2
העונה על הוראות  ,6 כמסמך המצורף בנוסחלתקופת החוזה, בנקאית  המצאת ערבות

שהצעתם לא נתקבלה, תוחזר הערבות הבנקאית לתקופת  קבלנים. להמכרזחוזה 
 לאחר קביעת ההצעה הזוכה במכרז ע"י המועצה.והמכרז, בסמוך 

  

 ההצעה .4

כתב הכמויות והצעת המחיר  נוסחהעתקים ע"ג  בשלושהיגישו את הצעותיהם  הקבלנים 4.1
 לא יכללו מס ערך מוסף.וחדשים  בשקלים. המחירים בהצעה ינקבו  5 כמסמך המסומן

 מסמכי כל את ףכל מסמכי המכרז, ולצר שלנדרש לחתום בתחתית כל עמוד  קבלןה 4.2
 במפורטמעטפת ההצעה, בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים ל החתומים המכרז

 אישור ניכוי מס, ,עם גופים ציבוריים עפ"י חוק עסקאות ספרים ניהול אישור: להלן
או העתק מאושר של מסמכי  עוסק מורשהאישור , אישור סיווג נדרש אצל רשם הקבלנים

 .ההתאגדות, אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד המציע

מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות לביצוע באופן  תתייחסנה ת המחירוהצע 4.3
 הוו חלק בלתי נפרד ממנה.יוונספחיהם,  מסמכי המכרזכל פי -יש לבצע עלאותן 

 אחת בלבד. כל קבלן יגיש הצעה  4.4

, יחולו התנאים במקרהכל קבלן יכול שיגיש הצעתו לבד, או ביחד עם קבלני משנה.  4.5
 כדלקמן:

 ההצעה תוגש על שמו של הקבלן אליו נשלחה ההזמנה בלבד. 4.5.1

ב"פרטי הקבלן" שימסרו עם ההצעה, יש להוסיף את שמו/ם של קבלן/י  4.5.2
 המשנה ופירוט של חלוקת העבודה.  

 אלא אם ניתן אישור בכתב ומראש להעסקתו.לא יועסק קבלן משנה  4.5.3

המועצה יכולה לסרב להצעה שתוגש ביחד עם קבלני משנה ואולם, הסכמת  4.5.4
המועצה להעסקתו של קבלן משנה, לא יהיה בה כדי לשחרר את הקבלן אשר 

 בשמו הוגשה הצעה, מהתחייבותו ואחריותו לפרויקט.

אשר יהיה אחראי  הקבלן אשר על שמו תוגש ההצעה, הואמודגש בזאת, כי  4.5.5
באופן בלעדי כלפי המועצה לכל העבודות, הפעילויות והתוצרים של כל קבלני 
המשנה או של כל צד שלישי אחר והוא ימציא ערבות מחשבונו להשתתפות 

 במכרז.

למועצה ו/או לכל מי מטעמה שמורה הזכות לבקש את החלפתו של קבלן משנה  4.5.6
לפגיעה באחריות  הווה הדבר עילהללא צורך בהנמקה. במידה וייעשה כן, לא י

 .הכוללת של הקבלן

ידי הקבלן שאליו נשלחה ההזמנה להציע הצעות -כתבי הערבויות יינתן על 4.5.7
 בלבד.

  הגשת ההצעה .5

מסמכי המכרז יש להפקיד שבאת ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים  5.1
שהם, לא  63במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בכתובתה רח' האודם 
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להצעה יש לצרף מס' טלפון, כתובת דואר ומס' פקס  .15:00 בשעה 21.02.23 יאוחר מיום
 מהמועצה. לקבלת דברי דואר

על ידו כשהם חתומים על  שיוגשומסמכי המכרז  כללצרף להצעתו, בנוסף ל קבלןעל ה 5.2
 ידו, את כל המסמכים והאסמכתאות שנדרשו במסמכי המכרז. 

. כל  15:00בשעה   21.02.23פתיחת מעטפות המציעים תבוצע במשרדי המועצה ביום   5.3
 אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

 

 תוקף ההצעה .6

  מועד האחרון להגשתה. המ יום 120ל ש ההצעה תהא בתוקף לתקופה

 ובחירת ההצעה הזוכה ההצעותבדיקת  .7

במכרז ייבחנו ע"י נציג מטעם המועצה, שייבחן את עמידת ההצעות בתנאי  ההצעות 7.1
הסף ואת המסמכים שיצורפו להצעות במכרז ויביא את הנתונים בפני ועדת המכרזים 

 של המועצה, אשר תמליץ על ההצעה הזוכה.

 המועצה בהצעה אשר המיטיבה עימה ביותר.ככלל תבחר  7.2

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  7.3
או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת  המכרזשייעשו במסמכי 

בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה 
ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע  להשלמתה ו/או

 ע"י ועדת המכרזים.

אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום  7.4
לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי  אולפסילת ההצעה 

 .שייקבע ע"י ועדת המכרזים

רשאית שלא לדון בהצעת משתתף  המועצהכלליות האמור לעיל, תהא מבלי לפגוע ב 7.5
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

על ידי שגיאות  המועצהתה להוליך שולל את ישכוונתו היהמקובלת בהליכי מכרז, או 
שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה 
מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה 

 .אינם סבירים

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת  המועצה 7.6
 ועצה לפצל את הזכייה בין מספר קבלנים, כאמור לעיל. המהזוכה. כן רשאית 

לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סמכות הנתונה למועצה לפי דין, לשם בחירה  מבלי 7.7
בין הצעות מחיר זהות, ככל שיוגשו כאלה וככל שתידרש בחירה ביניהן, תהא המועצה 

שלא תעלנה רשאית לקיים הליך של הגשת הצעות מחיר חדשות במעטפות סגורות )
 על המחיר המקורי(, ו/או הליך של הגרלה, והכל לפי שיקול דעתה.

שומרת לעצמה את הזכות שלא להביא לדיון כל הצעה שאיננה עומדת בכל  המועצה 7.8
תנאי ומסמכי המכרז, או כל הצעה חלקית או כל הצעה המכילה שינויים או 

 הסתייגויות לעומת האמור במסמכי המכרז.  

היה רשאית, לאחר שנתנה לבעל הצעה הזדמנות להביא את ועדת המכרזים ת 7.9

טענותיו, שלא להמליץ על ההצעה הזולה ביותר בהתחשב בכושרו, ניסיונו או יכולתו 

של בעל ההצעה לבצע את החוזה המוצע או לעמוד בתנאיו. הוועדה תביא במכלול 

לבעל  שיקוליה גם את ניסיונו של בעל ההצעה בעבודות דומות בהתקשרויות שהיו
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ההצעה איתה ו/או עם רשויות אחרות באותו סוג או סוגי עבודות דומים שביצע בעל 

 ההצעה בעבר.

 המציע של וכושרו אמינותו את ההצעות בחינת במסגרת לבחון רשאית המועצה 7.10
 .המכרז"י עפ הנדרשות העבודות את לבצע

 

 הבהרות ושינויים .8

ימים לפני המועד הסופי  10תשובות לשאלות והבהרות, יש לפנות עד  קבלת לשם 8.1

אשר ישלח  WORDבקובץ להגשת ההצעה. כל הפניות בגין בקשות כאמור תעשנה 

 .yossip@shoham.muni.ilבאמצעות הדוא"ל לכתובת 

על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך  8.2
 :הבאבמבנה 

 
 

 

 

 

 

על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי  8.3
בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות 

ולפרטם בכתב, וזאת עד  מועצהמהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות ל
דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד  8.1 למועד הנקוב בסעיף

הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי 
 התאמות כאמור

, תשובת מועצה 7.1קבלנים תוגשנה במועד ובכתב לכתובת כמצוין בסעיף  שאלות 8.4
 מסרנה על פי הכתובות שימסרו למועצה.תי

תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, להכניס  המועצה 8.5
הבהרות, שינויים ותיקונים באילו מבין מסמכי המכרז, ביזמתה או בתשובה לשאלות 
הקבלנים המשתתפים במכרז. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד 

המכרז בדואר רשום ו/או  מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי
בפקסימיליה לפי הכתובות ומספרי הפקס שימסרו על ידי הקבלנים, עם רכישת 

 המסמכים.

הודעה שנשלחה ע"י המועצה באחת מהדרכים האמורות לעיל תחשב כאילו  כל 8.6
ימים ממועד שליחתה, או במועד אישור קבלת הפקס  3נתקבלה אצל הקבלן בתוך 

 ע"י הקבלן. 

 סיור קבלנים .9

 .12:00. היציאה מבנין המועצה בשעה 01.02.23סיור קבלנים יתקיים ביום 

אשר לא ייקח חלק בסיור הקבלנים   מציע. כל חובה אינה המציעים בסיור הקבלנים השתתפות
בין מסמכי המכרז לשטח העבודה או כל טענה  יהיה מנוע מלטעון כל טענה בדבר אי התאמה

 . אחרת לעניין שטח העבודות, דרכי הגישה אליו וכיוצ"ב

 כללי .10

מספר עמוד  מס"ד
בחוברת 

 המכרז

הסעיף 
בחוברת 

 המכרז

פירוט 
 השאלה
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לפקודת המועצה המקומית ₪  1,000התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז הינו בסך של  10.1
 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגביה במועצה. שהם.

 הודעה לזוכה והתקשרות .11

ימים מיום  7תוך  ימציאתודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז. הזוכה  המועצה 11.1
 ישור ביטוח.שיידרש לכך על ידי המועצה ערבות ביצוע וא

לעיל, תוך התקופה  11.1מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף לא  11.2
האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא 

לבטל את זכייתו של הזוכה  מועצהנוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית ה
במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי 

ע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרו
במקרה זה להתקשר  מועצההפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית ה

המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי  מושאב
פי כל -פי המכרז ו/או על-על מועצהלגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

  דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות  11.3
, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, מועצההזכייה כאמור וה

( כפיצויים מוסכמים קלים חדשים)אלף ש 1,000₪זכאית לסך של  מועצהתהא ה
דלעיל ועד למועד  11.1וב בסעיף וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנק

 קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 

 יכנס לתוקפו בחתימת המועצה על החוזה. החוזה 11.4

 יתחיל בביצוע האמור בחוזה ההתקשרות למכרז, במועד שייקבע ע"י המועצה.  הזוכה 11.5

 

 אישור תקציבי  .12

מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  12.1
לבטל את  המועצהלמכרז, רשאית  חברהה, ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב במועצה
 המכרז.

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד  המועצה תהיהכן  12.2
תקציב המאושר ולתוצאות להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם ל

 המכרז. 

ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין  למציע 12.3
 בזכויותיה אלו.   חברההבשל שימוש  המועצהשהוא כלפי 

 

 ביטול המכרז .13

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  המועצה 13.1
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  –תהא רשאית  המועצהי כל דין, מובהר בזאת, כי בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ" 13.2
 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  אתלבטל  -לא חייבת 

הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר  שהוגשוההצעות  13.2.1
 כמחיר הוגן וסביר לשירותים. למועצהמהאומדן שנערך ו/או מהמחיר שנראה 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות  13.2.2
ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות  פתיחתההבהרה ו/או לאחר 



 מועצה מקומית שהם

 7 חתימה + חותמת _________________

המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או 
 שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

לם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או סביר להניח שהמציעים, כו בסיסיש  13.2.3
 פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי  המועצה החליטה 13.3
 ו/או כלפי מי מטעמה. המועצהמסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 

 הוראות כלליות .14

ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע  , בין באמצעות המציעלמועצההתברר  14.1
במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או  המועצההמציע כלפי  שהציגאו מצג אחר 

 –לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה  המועצהמדויקים, רשאית 
 לבטל את הזכייה.

ך הגשת , אשר מועבר למציעים לצורהמועצהמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של  14.2
לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת  איןההצעות בלבד. 

 ההצעות.

הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  השיפוטסמכות  14.3
 .במחוז מרכזהקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 

 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 איתן פטיגרו

 ראש המועצה המקומית שהם
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 ערבות לתקופת המכרז - 4מסמך מספר 
 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית שהם

  1ת.ד. 
 60850שהם 

 
 ערבות בנקאית אוטונומיתהנדון: 

 
"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל הקבלןעל פי בקשת __________________ )להלן: " .1

"(, שתדרשו הסכום הבסיסיש"ח )להלן: " חמישה עשר אלףובמילים ₪,  15,000סכום עד לסך של 
    בשהם.אחזקה ופיתוח תשתיות לביצוע עבודות  04/23מאת הקבלן בקשר עם מכרז פומבי מספר 

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

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

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

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול. .4
 
 
ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען   31.05.23ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5

 וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  31.05.23הרשום מטה עד ליום 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 

 בכבוד רב,        
 

 בנק _________________
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 חוזה המכרז – 2מספר  מסמך 

 

 חוזה

 בשהם   _______________ ביום שנערך ונחתם

 

 

 מועצה מקומית שהם  : בין

  60850, שהם מיקוד 1ת.ד. 

 ;מצד אחד       "(המועצה)להלן: " 

 

       _______________ .פ. ח ,  ______________________ :לבין
                                                                                   _____________________________  _תובת:כ 

                                     ___________פקס: ____________;טלפון:

    פלאפון:             שם נציג החברה: 

 ;שני צדמ                     "( הקבלן" :)להלן 

 

 

 אחזקה ופיתוח תשתיותלביצוע עבודות  04/23פר מס פומביוהמועצה פרסמה מכרז   והואיל:
ועל פי כתב הכמויות המצורף  מסמכי המכרזתחום המועצה המקומית שהם על פי ב

 (;לפי העניין ",העבודותו" "המכרז)להלן: "  5כמסמך 

ומורשה ומומחה לביצוע  ,לביצוע העבודות מתאיםהקבלן  הינומצהיר כי  והקבלן : והואיל
, האיתנות כוח האדם הכלים, סיון, המומחיות,י, הנהאמצעיםבעל  הינוהעבודות וכן כי 

לבצען כאמור  שישוהכישורים הדרושים לביצוע עבודות מסוג העבודות  הפיננסית 
 ם;ומעולילעיל, וזאת ברמה, באיכות ובטיב משובחים 

והקבלן הגיש את הצעתו למכרז הנ"ל לאחר שקרא והבין את מסמכי המכרז ואת פרטי  והואיל:
 שיש בהם להשפיע על ביצוע העבודות; המפרטים הטכניים, התכניות וכל יתר הנתונים

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

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

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

 והוצהר כדלקמן: הותנההוסכם,  לפיכך

 

 ופרשנות מבוא .1

 .ממנולחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד  המבוא 1.1

 זה או סעיפיו. חוזההסעיפים בחוזה זה לא תהיה כל משמעות בפרשנות  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, 
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 שמצורףחוזה זה ונספחיו, מסמכיו וצרופותיו, וכן כל מסמך אחר  – "החוזה" 1.3.1
 .בהסכמה של המועצה ו/או יצורף לו

החברה העירונית לתרבות נוער המועצה המקומית שהם, לרבות  -"המועצה"  1.3.2
ים והביוב וחוגי ספורט )חמש( שהם בע"מ, בתי הספר ביישוב שהם, ותאגיד המ

 לכשיוקם., שיוקם בתחומה

שתפקידו לפקח  ועצהאו נציג מטעם המ מנהל מחלקת תחזוקה  – "המפקח" 1.3.3
 ביצוע העבודות או חלק מהן. על

בכתב  וכמפורטלפי חוזה זה,  התחזוקהביצוע כל עבודות  – "העבודות" 1.3.4
 נספחי החוזה.יתר וב הכמויות

 .להלן 6.1 התמורה לה יהא זכאי הקבלן לפי סעיף – "התמורה" 1.3.5

ביצוען המלא, הגמור ובמועד של כל העבודות במלואן  – "השלמת העבודות" 1.3.6
זה ולאחר שניתן אישור המועצה או המפקח בכתב על השלמת  חוזהלפי 

 .כאמורהעבודות 

ומסומנים ומוגדרים  ממנולחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד  להלן מצורפים המסמכים 1.4
מנספחיו, אחד  לביןכדלקמן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות החוזה 

 (:הנספחיםיגבר האמור בחוזה על פני נספחיו )ואשר ביניהם יגבר המפרט על יתר 

 כתב כמויות והצעת מחיר.  – 5מסמך  1.4.1

 ערבות ביצוע. – 6מסמך  1.4.2

 .ביטוח נספח– 7מסמך  1.4.3

  החוזה מהות .2

של  ן, את ביצועמועצהבזאת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו מאת ההמועצה מוסרת  2.1
 חוזה זה הוראותעל פי המקומית שהם המועצה  בתחום אחזקה ופיתוח תשתיותעבודות 

העבודות כוללות את כל הכרוך בביצוע העבודות, כולל אספקת . והנספחים המצורפים לו
למפרט הטכני ולכתב בהתאם  הכל, כוח האדם והציוד הנדרש לביצוען, החומריםכל 

  . 5 כמסמך זה המצורפים לחוזה הכמויות

 בתמורהרצונה של המועצה  לשביעותם את העבודות הקבלן מתחייב לבצע ולהשלי 2.2
 . 5 כמסמך המצורפיםובמועדים להם התחייב במסגרת כתב הכמויות והצעת המחיר, 

הקבלן יבצע את העבודות על פי הזמנות עבודה שימסרו לו מעת לעת )חתומות על ידי  2.3
המועצה( ובהתאם למפרטים ולכתבי הכמויות שימסרו לו על ידי  מורשי החתימה מטעם

המפקח.



דות אשר בוצעו ללא הזמנת עבודה חתומה כאמור המועצה לא תשלם לקבלן עבור עבו 2.4
לעיל. קריאה ראשונית יכולה שתיעשה באופן טלפוני, ובלבד כי לפני תחילת העבודה 

תימסר לקבלן הזמנת עבודה בכתב.



 אחרי זה לצורך וימלא המועצה של המוחלטת הרצונ לשביעות העבודות את יבצע הקבלן 2.5
.בחוזה מפורטות שאינן ובין בחוזה מפורטות שהן בין, נציגיה הוראות כל



הקבלן הוראות ו/או מפרטים ממהנדס המועצה או  קיבלן אשר לגביו לא ידבר ועני כלב 2.6
 לקבוע בספר הכחול. בהתאםהמפקח, יבצע הקבלן את העבודות 



ימי עבודה ממועד קבלת צו התחלת עבודה  2תוך בביצוע העבודות  יתחיל הקבלן 2.7
בודות דחופות עליהם יחול האמור להלן:מהמועצה, למעט במקרים של ע
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 06:00: הזמנת עבודה שהגיעה לקבלן במהלך יום העבודה משעה עבודה דחופה 2.7.1
אחה"צ תבוצע באותו יום. הזמנת  עבודה שהגיעה לאחר  16:00בבקר עד 

תבוצע למחרת היום. 16:00

: הקבלן מתחייב להגיע עם הציוד במקרה של עבודה דחופה מקרים חריגים 2.7.2
שקשורה לסיכוני חיים, לשיטפון מים קריטי ובעיות בלתי צפויות מראש.מאד 

 גםחוזה זה והנספחים המצורפים לו,  ותהקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי הורא 2.8
 )חמש( שהם בע"מ, בתי הספר ביישוב עבור החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט

הפרטנית ותשלום  העבודה. הזמנת ת כן, ככל שיתבקש לעשוותאגיד המים והביוב שיוקם
ישירות על ידי גם יכול שתעשה התמורה בגינה בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו, 

להסרת ספק מובהר בזאת, כי אין באמור משום התחייבות  .הגופים הנ"ל אל מול הקבלן
 מטעם המועצה ו/או מטעם הגופים הנ"ל להזמנת העבודות מהקבלן.

 וטיב ביצוע העבודות אופן .3

כי ערך את כל המדידות הדרושות ובדק את כל התכניות, הנספחים, כתבי  ,הקבלן מצהיר 3.1
כי למד  ,כן מאשר הקבלן-כמווהמפרטים הטכניים וכי הם ברורים ומובנים לו.   הכמויות

לתנאים הנ"ל וכל יתר העובדות המשפיעות על העבודות.  בקשראת כל הדרוש לידיעתו 
את ההוצאות הכלליות והמקריות שתידרשנה  כוללכהמחיר שהציע הקבלן ייחשב 

 .וסביבתותנאים הנ"ל של האתר ל התאםב

להוראות החוזה,  בהתאםמתחייב בזה לבצע את העבודות במיומנות ובדייקנות  קבלןה 3.2
  ,התוכניות, המפרט הטכני, באיכות ובטיב משובחים ומעולים, עד להשלמת העבודות

 על מסמכיו, נספחיו וצרופותיו.  החוזהתוך עמידה בלוח הזמנים וכאמור ביתר סעיפי 

 : כדלקמןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב 

, התקנים והבנייהני התכנון את העבודות תוך שמירה קפדנית על די לבצע 3.2.1
החלים, דרישות מכון התקנים, לרבות התקן הישראלי החל ביחס לחומרים 

העבודות, הוראות הדין, כללי המקצוע הנהוגים באותו ענף או תחום  וביצוע
 .הו/או מי מטעמ המועצהשיימסרו לקבלן מעת לעת ע"י  בכתבוכל ההוראות 

האינטרסים  עלובשקידה תוך שמירה במהלך ביצוע העבודות בנאמנות,  לנהוג 3.2.2
 . מועצהשל ה

הבטיחות  ותקנותאת העבודות תוך כדי שמירה על כל נוהלי, חוקי  לבצע 3.2.3
 בעבודה, ומילוי קפדני של כל הוראות הדין בכל הקשור לבטיחות בעבודה. 

, הכלים, המכשירים הניסיוןכי יש לו היכולת, הידע, הכישורים,  ,מצהיר בזה הקבלן 3.3
 דים מיומן לביצוע העבודות בטיב ובאיכות מעולים. וצוות עוב

, החומרים, המכשיריםהאדם, הציוד,  חכומתחייב לספק על חשבונו את כל  הקבלן 3.4
 פי חוזה זה.  עלהעבודה ושירותים אחרים הדרושים לשם ביצוע העבודות -המתקנים, כלי

 המקומית המועצה גזבר"י ע חתומה רכש הזמנת קבלת ללא עבודה כל יבצע לא הקבלן 3.5
, אלא באישור מראש לעבודותלא יבצע כל עבודה נוספת או תוספת מעבר  הקבלן .שהם

לגבי האמור ובתמורה הקבועה מראש ובכתב. המקומית שהם  ועצההמגזבר ובכתב של 
החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי במקרה בו מדובר בהזמנת עבודה מטעם  - בסעיף זה

גזבר   - שיוקםככל  תאגיד המים והביוב /ביישוב  בית ספר/  ספורט )חמש( שהם בע"מ
 מנכ"ל החברה .משמע: המקומית שהם המועצה 

עם גמר ביצוע  מיידבזמן ביצוע העבודות.  ביצוע העבודותאתר יקפיד על ניקיון  הקבלן 3.6
יסלק את  הקבלןהעבודות ינקה הקבלן את האתר ויסלק מהם עודפי החומרים והציוד. 

 סעיףם מאושר כדין לסילוק אשפה מאותו סוג. רק לאחר ביצוע הוראות האשפה למקו
 זה, ייחשב הקבלן כמי שהשלים את העבודות. 
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כי ידוע לו כי במקביל לביצוע העבודות מתנהלת ותתנהל פעילות תושבים  ,הקבלן מצהיר 3.7
באתר והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת פעילות שוטפת של 

לכל  ובהתאם  ויועץ הבטיחות של המועצה תחזוקההמשתמשים, בהתאם להוראות אגף 
 .דין

)להוציא אם נאמר להלן לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תעשה כל עבודת קבע  בכפוף 3.8
להסתיים  חייבותידוע לקבלן כי כל העבודות ו אחרת(, בשבתות או בימי שבתון אחרים,

 . או החג שבתהלכל המאוחר עד שעתיים לפני כניסת 

ביצוע .4

 
המועצה תוכל לעשות שינויים בתכנית העבודה ו/או בסדר הביצוע של העבודות, הכל לפי  4.1

עצה לשינוי תכנית העבודה ו/או לוחות הזמנים יועברו שיקול דעתה הבלעדי. הנחיות המו
 בכתב אל הקבלן.



בו נקבה המועצה  התאריך לאחר ימים 5 בתוךהעבודות  בביצוע הקבלן התחיל לא 4.2
 הקבלן שהפקיד הערבות את לחלט, החוזה את לבטל מועצהה תרשאי, לתחילת העבודות

לבצע את העבודה  , לרבותכך בשל מועצהל שיגרם נזק כל על פיצוי מהקבלן ולתבוע
באמצעות קבלן אחר ולחייב את הקבלן בכל הוצאותיה ונזקיה בגין ההפרה.

 
גרמו עיכובים בביצוע העבודה ו/או בהשלמתה בגין נסיבות אשר לדעת המפקח לקבלן נ 4.3

תה שליטה עליהן, וכן לא יכול היה לצפותן מראש, יגיש הקבלן למפקח בקשה יאין ולא הי
וזה, אם ימצא את הבקשה מוצדקת ובתנאים שימצא, רשאי להמליץ  מפורטת ומנומקת,

ה , לפי שיקול דעתהמועצהעל הארכת המועד לביצוע התחייבויות הקבלן; ו מועצהבפני ה
לשנות ו/או להאריך את המועדים לביצוע התחייבויות הקבלן, והכל  תהבלעדי, רשאי
.המועצהקבע תבתנאים כפי ש

 
היו בכתב בלבד, וכל עוד אלה לא נרשמו ביומן העבודה ו/או שינוי ו/או הארכה כאמור י 4.4

, לא יהיה להם כל תוקף שהוא.מהנדס המועצהבדרך אחרת אותה קבע 

 
 אי או/ו בעובדים מחסור או/ו םבחומרי מחסור או/ו סגר או/ו" אינתיפאדהמובהר כי " 4.5

 אקלים תנאי או/ו השבתות או שביתות או/ו זרים פועלים של להעסקתם שיונותיר קבלת
 הארכת המצדיקות נסיבות יהוו לא, ל"מחו חומרים או/ו ציוד באספקת תלות או/ו

 . זה הסכם לפי מועדים
 

 למועצה הקבלן ישלם, העבודות במועדים הקבועים בלוח הזמנים את הקבלן השלים לא 4.6
 בהשלמת איחור של יום כל בגין( חדשים שקלים אלף) ₪ 1,000 של בסך מוסכם פיצוי

.  המפקח קביעת פי על, העבודה

 
 ומשקף וראוי סביר הוא לעיל הנקוב המוסכמים הפיצויים סכום כי מסכימים הצדדים 4.7

 תםולצפ שניתן כפי, העבודה שלבי בביצוע האיחור עקב מועצהל שיגרמו הנזקים את
 . זה הסכם של עריכתו במועד

 
 את להפסיק הזכות שמורה מועצהל, זה בהסכם אחר מקום בכל האמור למרות 4.8

 את לנמק העלי שיהא ומבלי שהיא סיבה מכלבכל עת ו, זה הסכם מושא ההתקשרות
 הבעצמ העבודה את לבצע תרשאי המועצה היהת, כאמור הופסקה. ההתקשרות הפסקת

, והמוחלט הבלעדי הדעת שיקול ולפי לנכון מצאתש כפי, שלישי צד כל באמצעות או/ו
. כך בשל תביעה או/ו טענה כל לקבלן שתהא מבלי

 
 נוספים תרופה או סעד לכל המועצה שלה מזכות גורע איננו זה בסעיף האמור דבר שום 4.9

. כאמור העבודה ביצוע אי בגין דין כל פי על או/ו החוזה פי על
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  מחירים תכולת .5
 

 הפעולות ותהעבוד כל ביצוע עבור המלא התשלום את תככולל התמורה את יראו מקרה בכל
 : להלן האמור כל את היתר ובין, לחוזה בהתאם לבצע הקבלן שעל וההתחייבויות
 

 לוואי עבודה, מכניים מוצרים זה ובכלל, הפחת לרבות, והחומרים הציוד, העבודה כל 5.1
 . החוזה מסמכי י"עפ העבודה לביצוע הדרושים, עזר וחומרי

 
 בזק, חשמל חברת, אחרים קבלנים כוללבמידה ויידרש לכך הקבלן,  ,הגורמים כל עם תיאום 5.2

'. וכו

 
 . לרבות הסדרי תנועה הפרעות למניעת זהירות אמצעי 5.3

 
 לאתר האחר והציוד המוצרים, המועצה ידי על או הקבלן ידי על שסופקו החומרים כל הובלת 5.4

 . וממנו לאתר עובדים הסעת וכן ופריקתם העמסתם זה ובכלל, החזרתם, ותהעבוד
 

 והגנה אחזקתם, שנסתיימו עבודה חלקי על שמירה וכן, ושמירתם וציוד חומרים אחסנת 5.5
 . למסירתם עד עליהם

 
. החוזה מסמכי לפי ותהעבוד כל לביצוע הנדרשות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל 5.6

 
מהם לאתרים מורשים והטמנתם על חשבון  ועודפים פסולת וסילוק, ותהעבוד יאתר ניקוי 5.7

 . הקבלן
 

, בלו, מכס, קניה מס, סוציאליות והטבות ביטוח לקרנות מסים, למיניהם הביטוח דמי 5.8
. שהוא וסוג מין מכל והיטלים אגרות, מסים

 
 העסקת עובדים. 5.9

 
. זה חוזה במסגרת התחייבויותיו מילוי עם בקשר הקבלן של והנזקים ההוצאות כל 5.10

 
 ותיקונים בדק עם בקשר החוזה לפי שייגרמו שהוא וסוג מין מכל והנזקים ההוצאות כל 5.11

 . בתקופתו
 

 . קבלן רווחי 5.12
 

 כל על, ממנו חלק המהווים המסמכים או החוזה מתנאי המתחייבות ההוצאות יתר כל 5.13
 כל זה ובכלל, העקיפות והן הישירות הן, מהם הנובעים או, עמם הקשורות או, פרטיהם
 כולן האמורות שההוצאות בין, והערבויות המימון הוצאות לרבות, הקבלן של התקורה

. בעתיד להם שתיוודענה ובין לצדדים עתה ידועות

 

.שהוא ומין סוג מכל, הצמדה הפרשי יתווספו לא התמורה לסכום כי מובהר ספק הסר למען 5.14



עוד מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר  5.15
 מועצהיחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. ה

כה מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, תנ
היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

 
 נזקים תיקון .6

 
 נגרמו הקלקול או שהנזק בין, ותהעבוד ביצוע כדי תוך שייגרם קלקול או נזק שכל אחראי הקבלן

 הוא חשבונו עלבאופן מיידי  יתוקן, ותהעבוד לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה שהיו ובין באקראי
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 הטיפול על לפקח המוסמכים רשות או אדם כל ושל המפקח של רצונו ולשביעות ביותר היעיל באופן
 . כאמור בתשתיות

 
 

 



 

  נמחק .7

 בטיחות .8

 
פי כל דין ותנאים -תנאי בטיחות הנדרשים על באתר העבודות הקבלן מתחייב להנהיג 8.1

.לשמירת שלום העובדים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין



הקבלן מצהיר כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות והדינים החלים על העבודות  8.2
ובמיוחד, מבלי גרוע מכלליות האמור, דיני הבטיחות, כי בדק את הסיכונים הקיימים 

כי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות  ,ותבאתר העבוד
תוך אבטחה מלאה של  ותאלה, וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבוד

ועוברי אורח. מבלי לגרוע מכלליות האמור  מועצהבטיחות ובריאות עובדיו, עובדי ה
ניסיון להתמודד עם הסיכונים ונושאי לעיל, מצהיר הקבלן, כי יש לו ולעובדיו הידע וה

 חוזה זה והציוד הנדרש לצורך עבודות אלו. מושאהבטיחות הכרוכים בעבודות 
 

הקבלן מתחייב להפסיק באופן מיידי כל עבודה בה התגלה ליקוי בטיחות ולתקן הליקוי  8.3
 בטרם תמשך העבודה.

 
בטיחות, הקבלן מבלי לגרוע מההוראות לעיל ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן בנושא ה 8.4

   .כנספח ה'הבטיחות המצורף להסכם זה  מתחייב בזאת לקיים במלואן הוראות נספח



  כסדרן העבודות ביצוע אי .9
 

(, חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים חוק הוראות יחולו זה הסכם של הוראותיו הפרת על 9.1
. 1970 – א"תשל



 לאחר אף וזאת, שנקבעו בתדירות או/ו באופן העבודות את יבצע לא הקבלן אם, בנוסף 9.2
 מוסכם פיצוי מועצהל הקבלן ישלם, כנדרש העבודות את לבצע המועצה מן הודעה קבלת

 כנדרש העבודות בביצוע איחור של יום כל בגין( שקלים חדשים ףאל)₪  1,000 של בסך
. המפקח קביעת פי על, בהשלמתם או/ו



 בגין מראש לצפותו שניתן הפיצוי הוא המוסכמים הפיצויים שיעור כי מסכימים הצדדים 9.3
 .  העניין בנסיבות סביר והינו כראוי העבודה ביצוע אי

 
 שיגיע סכום מכל 9.2 בסעיף האמורים הפיצויים סכום את לנכות תרשאי האת מועצהה 9.4

 לגבותו תרשאי האת וכן, דין לפי או אחר חוזה לפי, החוזה לפי, שהוא זמן בכל, לקבלן
 משום כשלעצמו בו אין ניכויים ביצוע או הפיצויים תשלום. אחרת דרך בכל מהקבלן

 החוזה לפי אחרת התחייבות מכל או העבודה את להשלים מהתחייבותו הקבלן שחרור
 . דין כל ולפי

 
 ובכללעיל  האמור על נוסף, מועצהה תרשאי, כמוסכם העבודות ביצוע אי של במקרה 9.5

 בתקופה המפקח ידי על שאושרו חשבונות תשלום לדחות או לעכב, בחוזה אחרת הוראה
 . ריבית יישא ולא צמוד יהיה לא החשבון סכום. כנדרש העבודות בוצעו לא בה
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 פי על תרופה או סעד לכל המועצה של המזכות גורע איננו זה בסעיף האמור דבר שום 9.6
. כאמור העבודה ביצוע אי בגין דין כל פי על או/ו החוזה

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .10

, ואין הנוגעים להסכם זה ולכל עניין דברעצמאי לכל קבלן  ומוצהר בזאת, כי הקבלן הינ 10.1
או  לקבלן בהסכם זה ובאיזה חיוב הכלול בו וגם/או הנובע ממנו כדי ליצור בין המועצה

 יחסי עובד ומעביד בכל צורה. קבלןה בין המועצה למי מעובדי

המפורשת, ייקבע על ידי ערכאה אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים  10.2

מוסמכת, כי המועצה הינה המעבידה של הקבלן ו/או של האדם המועסק על ידו ו/או 

באמצעותו, מתחייב הקבלן לשפות את המועצה, בכל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל 

כך, בתוספת סכומי הוצאותיה בקשר עם כך לרבות שכ"ט עו"ד, וזאת מיד לפי דרישתה 

המועצה. להסרת ספק מובהר בזאת, כי התחייבות זו של הקבלן לשיפוי  הראשונה של

הקבלן מצהיר . המועצה תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות ועד בכלל

ומאשר בזאת כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו בלבד וכי הם 

ישא בכל ההוצאות והתשלומים  יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא

על פי כל דין הכרוכים  זכויות הסוציאליותההכרוכים בהעסקתם לרבות בתשלום 

 בהעסקתם. 

הקבלן מתחייב למלא כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם,  10.3

הוראות החוק הקיימות במועד חתימת ההסכם וכל הוראת חוק שתחוקק לרבות חוק 

, חוק דמי  1951 –, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1987-נימום התשמ"זשכר מי

-, חוק עבודת נשים התשי"ד 1950-, חוק חופשה שנתית התשי"א1976 –מחלה תשל"ו 

, חוק 1958-, חוק הגנת השכר תשי"ח1964 -, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד1954

)נוסח משולב( וחוק ביטוח בריאות  מי, חוק הביטוח הלאו1983 –פיצויי פיטורין תשכ"ג 

 ,.1994 –ממלכתי התשנ"ד 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק מבלי לפגוע באמור לעיל, יודגש במיוחד כי 

"(, ואחר האיסורים הקבועים חוק עבודת נוער)להלן: " 1953-עבודת הנוער, תשי"ג

הוראות החוק על ידי א לחוק המפורטים להלן. מובהר, כי הפרת 33 -ו 33בסעיפים 

 בין הצדדים. הסכםהיסודית של  ההקבלן, תהווה גם הפר

 א לחוק עבודת נוער: 33 -ו 33וזו לשון סעיפים 

 –עביד נער באחד מאלה המ)א( . 33" 

או בניגוד להוראות היתר  4א או 2)ג(, -)א(, )ב( ו2ניגוד להוראות סעיפים ב (1)
 שניתן מכוחן; 

, כי עבודה של 5הרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף ו מקום ששר העבודהב (2)
 נער בו עלולה לסכנו; 

עבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או ב (3)
 ; 6הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7עבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף ב (4)

 , 14ד להוראות סעיף ניגוב (5)

( לחוק העונשין, 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –נו יד
 חוק העונשין(. –להלן ) 1977-תשל"ז
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שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד  18המעביד צעיר או מי שמלאו לו  )ב( 
הקנס הקבוע בסעיף מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן  –(, דינו 1)ב2להוראות סעיף 

 ( לחוק העונשין.2)א()61

 

 –ד מאלה חעביד נער באהמ .א33

או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11ניגוד להוראות סעיפים ב (1)
 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11

, או בניגוד להוראות היתר 24-א ו22, 22, 21, 20ניגוד להוראות סעיפים ב (2)
 , שענינן שעות עבודה ומנוחה; 25שניתן לפי סעיף 

, 4א, או 2, 2י חוק זה ושלא לפי סעיפים פת היתר שניתן לאוניגוד להורב (3)
לרבות הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות 

 ודה או עבודה בלילה. בעב

 "( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  –נו יד

הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים,  10.4

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

כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עימו יתקשר הקבלן. במידה באמצעות קבלן 

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

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

 

 משך ההתקשרות .11

חתימת החוזה יום מחל ה חודשים 12הינה לתקופה של ההתקשרות בין הצדדים  11.1

 _________.עד ליום _________ ו

ת ונוספ תייםשנאת משך ההתקשרות בהמועצה שומרת לעצמה את האופציה להאריך  11.2

עפ"י שיקול כן ניתנת למועצה הזכות להאריך פעם נוספת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

וזה תקופת הח)ובסה"כ  תונוספ תייםשנאת תקופת החוזה לתקופה של דעתה הבלעדי 

ת ותנאי חוזה זה יחולו גם בתקופ .( תייםשנ+   תייםשנ+ שנה  הינה המקסימאלית

 יום לפני תום תקופת החוזה. 30ארכה. המועצה תודיע לספק על החלטתה לפחות הה

, בתיאום מלאקבלת ההזמנה  ממועדימים  3תוך העבודות לבצע את מתחייב  הקבלן 11.3
 .מועצהשביעות רצון הול

בתיאום מלא קבלת ההזמנה  ממועדשעות  4תוך  להגיב לבעיות בטיחותמתחייב  הקבלן 11.4
 .מועצהשביעות רצון הול, 

שלישיים על השלמת  צדדיםכלפי  ההתחייבועצה קבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמה 11.5

נזקים רבים  מועצההעבודות יגרום ל בהשלמתהעבודות על פי לוח זמנים, ועל כן איחור 

בביצוע חלקים אחרים בפרויקט,  עיכוביםסות, פיצוי מוסכם, וכבדים, לרבות תשלום קנ

הטוב. על כן, מוסכם ומותנה  הולשמ ועצהונזקים למוניטין המ ןבענייתשלום נזקים 

עיקרי ויסודי בחוזה זה והפרתו  תנאיבמפורש בין הצדדים כי האמור בלוח הזמנים מהווה 

הנובעות מכך. אם הקבלן  ההשלכותכהפרת תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה, על כל תיחשב 

פיצוי  ועצהלמפי המועדים שבלוח הזמנים, יהא עליו לשלם  עללא ישלים את העבודות  

עד להשלמת העבודות, וזאת קלנדרי  יום איחור לכל"ח ש 500קבוע ומוסכם מראש בסך 
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בגין האיחור,  קבלןלקבל מה תזכאיהמועצה  האתשמבלי לגרוע מכל סעד ו/או פיצוי 

 עקב כך.  מועצהוהעקיפים שנגרמו ל הישיריםות שיפוי מאת הקבלן על כל הנזקים לרב

 התמורה .12

לביצוע התאם , ובובמועדןלביצוע העבודות לפי חוזה זה על ידי הקבלן במלואן  בתמורה 12.1
 עפ"ילקבלן ועצה המשלם ת, במלואן ובמועדן התחייבויות הקבלן לפי חוזה זה מלוא

ע"י  שהוצע כפי תוספת או הנחה אחוז לאחר הרשום בהצעת המחיר בכתב בכמויות
אחוז הנחה/ תוספת _____שיעור של  __ שהינו הקבלן, וכפי שאושרה ע"י ועדת מכרזים 

במידה  .תתבצע מדידת כמויות בפועל למדידה העבודה  על מחירי כתב הכמויות.
העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט החברה  שהזמנת העבודה בוצעה ישירות על ידי

יכול , תשולם התמורה שיוקם תאגיד המים והביוב /בית הספר  / )חמש( שהם בע"מ
, יגיש עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלןישירות על ידי הגוף המזמין. שיעשה 

, בהתאם לתמורה הנקובה בכתב הכמויות הקבלן לידי המועצה חשבונית מס לתשלום
 .  5 כמסמךהמחיר המצורפים ובהצעת 

 תוספת כל תהיה לא .ת ההתקשרות תקופכל המחירים בהצעת המחיר יהיו קבועים ל  12.2
  .החוזה למחירי סוג מכלנוספת  הצמדה או

הם מחירים  -בכתב הכמויות בהצעת הקבלן הנקובים  םמחיריהכי  ,מצהיר הקבלן 12.3
את כל החומרים, הציוד, הכלים, האביזרים, הובלות, קבועים וסופיים והם כוללים 

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

 ור בחוזה זה. והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת אלא כאמ שהואלא ישתנו בכל תנאי 

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

או מחירים /ומחיר  בסיסאם תיקבע התמורה עבור עבודה זו בשלמותה או בחלקה על 
 ואז תחולנה הוראות סעיף זה גם על עבודות אלו. הכמויותהנקובים בכתב 

הינם סופיים  כפי שנקבעו בחוזה זה כי התמורה ודרך תשלומה ,ומוצהר בזאת מוסכם 12.4
התחייבויותיו של הקבלן לפי  לכלוכוללים תמורה מספקת, מלאה ומתאימה  ומוחלטים
 בר לתמורה. מקרה לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום שהוא ו/או תוספת מע ובכלחוזה זה, 

מידע לא השיג  שהקבלןתתקבל שום תביעה של הקבלן לתשלום נוסף, על סמך הטענה  לא 12.5
הקבלן פטור  יהיהנכון או מתוך אי ידיעת תנאי המשק בזמן הגשת הצעת המחיר וכן לא 

, על סמך ההסכםמכל אחריות או התחייבות המוטלת עליו או שהוא נטל על עצמו מכוח 
כל  לצפותאו על סמך הטענה שהוא לא צפה או לא יכול היה  איזו שהיא טענה כאמור

 .העבודותדבר אשר עשוי במידה זו או אחרת להשפיע או שאכן השפיע על ביצוע 

המועצה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודות בהודעה מראש בכתב ממורשי  12.6
צעת של המועצה והקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו בהתאם למחירים שבה החתימה

הקבלן. בכל מקרה לקבלן לא תעמוד הזכות לתבוע פיצוי כלשהוא על כך שהיקף העבודות 
נוספות אלה  עבודותמהקבלן לבצע עבודות נוספות, יחולו על ביצוע  ועצההמ הדרשקטן. 

במידה והעבודות הוראות החוזה על מסמכיו, נספחיו וצרופותיו, בשינויים המחויבים. 
 .25%פחות בניה הנוספות לא מתומחרות בהצעת המחיר ישולם לקבלן לפי מחירון דקל 

לאישור המועצה כי העבודות הושלמו את החשבון האמור, ובכפוף  המועצה תבדוק 12.7
אישור החשבון ממועד יום  60תוך בחשבון  מאושרשלם לקבלן את הסכום הבמלואן, ת

  . ע"י המפקח

או /וייעשה אך ורק כנגד חתימת הקבלן על כתב העדר תביעות   הסופיתשלום החשבון  12.8
 הנוסחחוזה זה ו/או בגין ביצוע העבודות לפי  בגין ועצהמאת המדרישות נוספות כלשהן 

את הערבות כאמור  מועצהוכן בכפוף לכך שהקבלן המציא ל ועצההמקובל אצל המ
 להלן.  8.4 בסעיף
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 העבודותופיקוח על ביצוע  המפקח .13

להנחת דעתו של  להסכםיבצע, וישלים את העבודות בהתאמה מלאה וקפדנית  הקבלן 13.1
המפקח וימלא בקפדנות אחר הוראותיו של המפקח בכל עניין, הנוגע לעבודות או הקשור 

 מהמפקח או מנציגו של המפקח.  רקבהן. הקבלן יקבל הוראות 

לבדוק את טיב  רשאיםו/או המפקח יהיו  הו/או אדם אחר מטעמ הו/או נציגיועצה המ 13.2
כל חומר  לפסולהעבודות המבוצעות ע"י הקבלן והחומרים בהם הוא משתמש, וזכותם 

והריסה  שינויאו עבודה שאינם בהתאם לדרישות חוזה זה, וכן לדרוש מהקבלן תיקון, 
להחליף  הקבלןשל העבודות )אשר לא בוצעו על פי התוכניות או לפי הוראות המפקח( ועל 

על  לתקןוכן  מועצהונו כל הטעון תיקון ו/או החלפה לשביעות רצון הולתקן על חשב
חשבונו ללא דיחוי כל סטייה מהקבוע בהוראות התוכניות ו/או כל סטייה מהנחיות 

 . הו/או מי מטעמ ועצההמ

 תחום, או עבודה במהןיהיה רשאי להפסיק את העבודות בכללותן, או חלק  המפקח 13.3
 המפקח.  להוראותבהתאם לתוכניות, למפרט הטכני או מסוים אם לפי דעתו אינה נעשית 

, לטיב העבודה החומריםיהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  מפקחה 13.4
 ולאופן ביצועה.

 ת בנקאיתערבו .14

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למועצה, במועד חתימת  14.1
 .₪ 40,000בסך של של בנק ישראלי, לתי מותנית חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית וב

 לחוזה זה. 6במסמך (. נוסח הערבות הבנקאית יהא כאמור "הבנקאית"הערבות )להלן: 
בהתאם לזאת, ובמידה ותבחר  תוקף הערבות חודשיים לאחר תום תקופת ההתקשרות.

המועצה להאריך את תקופת ההסכם, יהיה מחויב הקבלן להגיש למועצה כתב ערבות 
 תקף וזאת לא יאוחר מיום תחילת תקופת ההארכה. 

שביצע ולאיכות  העבודות ומותנה בין הצדדים כי הקבלן יהא אחראי לטיב מוסכם 14.2
מתקופות האחריות  פחותחודשים ולא  12החומרים בהם עשה שימוש למשך תקופה של 

"(. תקופת האחריות האחריות תקופתו/או הבדק הקבועות בכל דין או חיקוק )להלן: "
 . ובהתאם לאישור המועצה בכתב העבודות השלמתתחל במועד 

ו/או נזקים בחומרים  קלקוליםובתקופת האחריות יתגלו ו/או יתהוו פגמים ו/או  היה 14.3
 המועצהדעת בלעדי של  שיקולו/או בציוד הנלווה לעבודות ו/או בעבודות הנובעים, לפי 

או בלתי מתאים ו/או בגין שימוש בחומרים ו/או /וו/או המפקח, בגין טיב עבודה לקוי 
הקבלן לתקן על חשבונו והוצאותיו כל  מתחייבאביזרים שלא על פי הוראות חוזה זה, 

 הו/או אביזרים, והכל מיד לאחר דרישת חומריםאו קלקול ו/או נזק ולהחליף כל פגם ו/
עליו כאמור לעיל במועד שנקבע  המוטל. אם הקבלן לא יבצע את ועצההראשונה של המ

או באמצעות אחרים את /ו הלבצע בעצמ תרשאי ועצההיה המת ועצהלכך על ידי המ
ו/או יגרמו לו  שנגרמות ודמי הנזק התיקונים הדרושים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאו

 כתוצאה מכך.

לתקופת האחריות בנוסח שיוכן על  אחריותכתב  ועצהסיום עבודתו ימסור הקבלן למ עם 14.4
 ובלתי מותנית אוטונומית"( וכן ערבות בנקאית האחריות כתב)להלן: " ועצהידי המ

בתוקפה למשך תעמוד הטיב ערבות  .₪  40,000של , צמודה למדד בסכום )ערבות טיב(
, הטיב לחלט את הערבות תרשאיהיה ת ועצההמ חודשים מיום השלמת העבודות. 12

 ועצה,של המ הבלעדי הדעת כולה או מקצתה, בכל מקרה שהקבלן לא מילא, לפי שיקול
 התחייבויות כמפורט בסעיף לעיל. האת 
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 אחריות .15

ולכל נזק אחר שייגרם הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש,  15.1
ו ו/או/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה  המטעמלכל גוף ו/או  מועצהל

מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן 
בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי 

 מרותו.לעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון 

 ועצהייגרם למש נזקמייד על כל  הלשפות ועצהבלבד יהא אחראי כלפי המ הקבלן 15.2
ו/או  ועצההמ נגדכתוצאה מפעולות הקבלן ו/או ממחדליו ו/או בקשר לכל תביעה שתוגש 

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

  ביטוח .16

 יחולוכי על הקבלן  מובהרלגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין,  מבלי 16.1
 חלק בלתי נפרד ממנו.  ומהווה 8הוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 

16.2  

 ביטול החוזה .17

כולן   - מוצהר ומותנה, כי בשל אי ביצוע התחייבויותיו של הקבלן המפורטות בחוזה זה 17.1
רצונה המלא של המועצה, רשאית המועצה להפסיק את החוזה,  לשביעות -או חלקן  

 ע"י משלוח הודעה לקבלן ללא כל צורך בהנמקה. ,בהתראה של חודש מראש

המועצה בכל עילה  הפסקת החוזה כאמור לעיל לא תקים לספק כל זכות לפיצוי מאת
 שהיא.                                                       

 ופיצוייםהפרות  .18

נשוא חוזה זה ו/או לא מילא אחר התחייבות כלשהיא  עבודותאת ה קבלןלא ביצע ה 18.1
ישא בכל ההוצאות י קבלןעל פי החוזה, יחשב הדבר כהפרת חוזה. ה ומהתחייבויותי

כן תהא כמו . מועצההמועצה בקשר להפרת החוזה ובכל הנזקים האחרים שיגרמו ל
על פי החוזה את הוצאותיה והנזקים  קבלןסכום שיגיע להמועצה רשאית לנכות מכל 

 שיגרמו לה עקב ההפרה.

 ומהתחיבויותי ולא ישחררו אותקבלן תשלום פיצויים או ניכויים מהסכומים המגיעים ל 18.2
 על פי חוזה זה.

זה מוסכם, כי המועצה  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  18.3

תהא זכאית לנכות מהתמורה המגיעה לקבלן את הסכומים הבאים, בגין ההפרות 

 הבאות: 

. 15%עלות תיקון הנזק בתוספת תקורה של -גרימת נזק לרכוש תוך כדי עבודה   18.3.1

.₪ 

 ₪. 800 – ות בטיחות לבעי אי עמידה בלוח זמנים 18.3.2

 ₪. 500 –אי שמירה על כללי בטיחות  18.3.3

 ₪. 400 –עבודה באיכות לא ראויה  18.3.4
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מובהר כי בכל מקרה לא ישולם לקבלן תשלום כלשהוא בגין עבודה שלא בוצעה כלל או  18.4

 שלא בוצעה כראוי.

המועצה זכאית לקזז את הקנסות מכל תשלום שמגיע לקבלן או לחלטם מהערבות  18.5

 בכל דרך חוקית אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.הבנקאי או 

ו מהתחיבויותי ולא ישחררו אות קבלןתשלום פיצויים או ניכויים מהסכומים המגיעים ל 18.6

 על פי הסכם זה.

 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האירועים הבאים יחשבו הפרה יסודית של החוזה: 18.7

ה הקבלן לא גילאינה נכונה או כי  קבלןם יתברר כי הצהרה כלשהיא של הא 18.7.1
לפני חתימת החוזה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת המועצה  מועצהל

 להתקשר בחוזה.

הוטל עיקול זמני או קבוע ונעשתה פעולה כלשהיא של הוצאה לפועל לגבי נכסי  18.7.2
 , כולם או חלקם.קבלןה

, והתראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי קבלןהוגשה נגד ה 18.7.3
בקשת פשיטת רגל, או נתקבלה החלטה  קבלןכולם או חלקם, או הוגשה נגד ה
 מפרק. ובקשה לפירוק או מונה לקבלן על פירוק מרצון או הוגשה נגד ה

 הסתלק מביצוע החוזה. קבלןמועצה כי הההוכח לדעת  18.7.4

 לחוזה זה.  ספח א'בנכל שינוי במפרט הטכני המפורט  18.7.5

 שונות .19

או ימחה ו/או יעביר את החוזה או כל חלק ממנו או איזו שהיא זכות /ולא יסב   הקבלן 19.1
 . ועצהשל המובכתב לצד ג' כלשהו, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש  לפיוו/או חובה 

או יותר  אחתאחד הצדדים על הפרה קודמת או על אי קיום קודם של  ויתור 19.2
 שהיאמהתחייבויותיהם כלפי הצד האחר, בין שאותה התחייבות כלולה בהסכם זה ובין 

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

פי הסכם זה או על פי  עלשל אחד הצדדים משימוש בזכות כלשהי, הניתנת לו  הימנעותו 19.3
 זכות. אותהכל מסמך או הסכם אחר או על פי כל דין, לא תפורש כוויתור על 

אם נעשה בכתב ונחתם  אלאתוקף -שינוי ו/או תיקון מהקבוע בחוזה זה לא יהיה בר כל 19.4
יהיה בר תוקף  לאידי שני הצדדים. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים -על

 חתם ע"י אותו צד. אלא אם נעשה בכתב ונ

, מצגים, הסכמים הצהרותדברים ו/או סיכומים, הבטחות, פרסומים, -זיכרון כל 19.5
, ושאינם לפרויקט בקשרפעם בין הצדדים -והתחייבויות, בכתב ו/או בע"פ, אם נעשו אי

הקשורים  התנאיםנכללים בהסכם, בטלים ומבוטלים וחוזה זה בלבד ממצה את כל 
 ביחסים שבין הצדדים. 

 .לקיזוזחובות והתחייבויות הצדדים לפי חוזה זה ניתנים  כל 19.6

להסכם זה. כל הודעה שתימסר מצד אחד למשנהו  במבואהצדדים הן כמבואר  כתובות 19.7
ובאם נתקבלה במועד שאינו שעות  מסירתהבמסירה אישית תחשב כאילו התקבלה עם 

תה; הודעה הראשון שלאחר מסיר העסקיםכאילו נתקבלה ביום  -וימי עסקים מקובלים 
 ימי עסקים לאחר שנשלחה. שלושהכאמור שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה 
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 החתום: עלבאו הצדדים  לראיה
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 הצעת המשתתף במכרז - 3מסמך מספר 
 
 

 לכבוד
  מועצה מקומית שהם  

  63האודם  וברח
  1ת.ד 

 60850שהם 
 
 

 בשהם אחזקה ופיתוח תשתיותעבודות לביצוע   04/23מספר  פומבימכרז הנדון: 
 
 
 

 בזה ומתחייבים מצהירים המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו שקראנו לאחר, מ"הח אנו
 : כדלקמן

 

 ובדקנו, אליו מצורפים שאינם ובין אליו המצורפים בין, המכרז במסמכי האמור כל את הבנו .1

 . ןעליה להשפיע העלולים או/ו העבודות בביצוע הקשורים הגורמים כל את

 

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן  .2

הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל 

המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו הגורמים האחרים 

את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם 

, אלא על האמור במסמכי המכרז וו/או מי מטעמ וו/או עובדי מועצהשנעשו בעל פה על ידי ה

 תביעות כל נציג ולאמים לכל האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכי

 . כאמור טענות על מראש בזאת מוותרים ואנו הבנה אי או/ו ידיעה אי על המבוססות דרישות או

 

 לביצוע הדרושים והכישורים ההיתרים, שיונותיהר, הכשירות, המומחיות, הידע בעלי אנו .3

 מסמכי לכל בהתאם, המקצועית מהבחינה והן המימון מבחינת הן, המכרז מושא העבודות

.המכרז

 

 הדרישות כל על עונה זו והצעתנו במכרז מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו .4

 ולא במידה כי לנו ידוע. הנדרשים המסמכים כל את מצרפים אנו ולראייה המכרז שבמסמכי

 עוד. הצעתנו את לפסול עלולה המכרזים ועדת, דלעיל המפורטים מן אישור או/ו מסמך נצרף

 ולדרוש או/ו שלישיים לצדדים ולפנות לחקור הזכות שמורה המכרזים לוועדת כי לנו ידוע

, מומחיותנו, ניסיוננו, כשירותנו להוכחת יידרש אשר נוסף מסמך /מידע כל להציג מאיתנו

 מסמך או מידע למסור נסרב אם. ב"וכיו העבודות לביצוע התאמתנו, המימון אפשרויות

. ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק הוועדה רשאית, כאמור

 

 כל בלא במכרז הכלולים והתנאים ההתחייבויות כל את לבצע עצמנו על מקבלים אנו .5

.  הסתייגות
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 המקצועי האדם וכוח הנדרש הציוד וכל המקצועיים, הטכניים האמצעים כל את לנו יש .6

 ואנו, המכרז במסמכי הנקובים במועדים העבודה את ולהשלים לבצע מנת על והמיומן

 .  במכרז נזכה אם כן לעשות מתחייבים

 

תקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות ת מועצההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז וה .7

מושא המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי 

 .מועצהנו להלן, לשביעות רצון ההמחירים הנקובים בהצעת

 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם  .8

 לא הוזכרה במפורש במסמך זה.

 
 . אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי בזה מצהירים אנו .9

 
 רשאית לפצל את העבודות בין קבלנים שונים.אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמועצה תהיה  .10

 
 אנו מצהירים כי ידוע לנו שסכום רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה. .11

 

( תשעים) 90 במשך תקפה ותהא, לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה זו הצעתנו .12

 הארכת לדרוש תרשאי האת מועצהה כי, לנו ידוע. במכרז הצעות להגשת האחרון מהמועד יום

 מבלי והכל, מהצעתו בו שחזר כמי נחשב, לכשנדרש זו הצעתנו נאריך לא אם וכי, ההצעה תוקף

 .  דין כל פי-על או/ו המכרז פי-על המועצה תזכאי להם אחרים תרופה או סעד מכל לגרוע

 

 המסמכים כל את נמציא, ידכם על לכך שנדרש במועד כי מתחייבים אנו, תתקבל והצעתנו היה .13

 ערבות, כדין חתום, ההסכם לרבות, המכרז למסמכי בהתאם להמציא שעלינו והאישורים

. ביטוחים עריכת על והאישור הביצוע

 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את העבודות מושא  .14

. 5בנספח  מהמחירון כאמור תוספת או להנחההמכרז בתמורה 

 

כדי לחייב את המועצה לרכוש ו/או לבצע את הפריטים בו והמועצה  אין במחירוןידוע לנו כי 

תוכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי פריט מסוים או מספר פריטים לא יבוצעו או 

, הכל על פי צרכיה ולפי העניין.בהזמנות העבודה לשנות את הכמויות

 

 על בעתיד יחולו אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה וםתשל, היטל, מס כל כי לנו מובהר כן .15

 מועצהה כהתנ, כך לצורך. ידינו על וישולמו עלינו יחולו, זה חוזה י"עפ העבודות ביצוע

 תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת, דין כל לפי לנכות שעליה סכום כל לנו שיגיעו מהסכומים

  .לנו תשלום
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 בשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו כי מצהירים אנו .16

 דין פי-על מניעה כל אין וכי, זו הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאים אנו כי, ההצעה מוגשת

 . זו הצעה על לחתימתנו הסכם או

 

אנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד המועצה, אשר אינו מהווה  .17

מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  סעד כספי, ואנו 

 מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי. 

 

 :זו הצהרתנו של המלאה משמעותה את שהבנו לאחר החתום על באנו ולראיה .18

 
 

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________

מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: כתובת )כולל 
_______________ 

 דוא"ל: ______________________ 

 איש קשר: _______________ טל' נייד : _____________________

 

 :______________________חתימה  ________  תאריך
  

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 

ח.פ.         עו"ד של    אני הח"מ

___________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה 

בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל       זו ה"ה 

האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה 

 כי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.זו  ו

__________________ 
 _____________________             

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                              תאריך

 

 להגשת הצעה ע"י יחיד  -אישור עו"ד 

אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז. ________________ 
 )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו. 

 

__________________ 
 _____________________             

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                           תאריך
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 ערבות ביצוע - 6מסמך 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית שהם

  63האודם  רחוב
  1ת.ד 

 60850שהם 
 

 
 

 ערבות בנקאית אוטונומית
 

"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל קבלןה"על פי בקשת __________________ )להלן:  .1
"(, אשר הסכום הבסיסיבמילים ___________ )להלן: "₪ סכום עד לסך של ____________ 

להלן, שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם  2יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 
 . בשהם אחזקה ופיתוח תשתיותלביצוע עבודות  04/23רז פי מכ-עלביצוע חוזה 

 
לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם על  1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2

לחודש _________  15-ידי הלשכה לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב
 "(.המדד הבסיסי)דהיינו, ________ נקודות( )להלן: " 2023שנת 

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

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

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

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

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

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. .5
 
בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ערבות זו תעמוד .6

 למען הרשום מטה עד ליום _________ וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 
 
 
 בכבוד רב,          

 
 בנק _________________

 
 ________כתובת הבנק________

 
 
 
 
 



 מועצה מקומית שהם

 26 חתימה + חותמת _________________

 ביטוח נספח -  נספח ד' 
 

 
 ניסיון והוכחת המשתתף פרטי -  8מסמך מס' 

 

 המשתתף פרטי
 

 פרטים על המשתתף .1

 
           שם המשתתף:

            מס' הזיהוי:

          מען המשתתף )כולל מיקוד(:

         איש הקשר אצל המשתתף:  שם

           איש הקשר:  תפקיד

            טלפונים:

            פקסימיליה:

           אלקטרוני:  דואר

 
 (.22 בסעיף הקבועים סף בתנאי)עמידה  ניסיון .2

 

אחזקה ופיתוח תשתיות  , במתן שירותי2020-2022שנים לפחות , בין השנים  3של  מוכחמציע בעל ניסיון 
על המציע . ו/או תאגידי מים ו/או תאגידים עירוניים עבור רשויות מקומיות מהסוג הנדרש במכרז זה 

לעיל ורשימת הגופים להם נתן המשתתף  בתנאילצרף להצעתו אישורים/אסמכתאות בדבר עמידתו 
 ם אלושירותי

 

 מזמין מס"ד
 השירותים

שם איש  
 קשר+ טלפון

היקף  העבודותתיאור 
כספי של 
 העבודות

התקופה: 
ממתי ועד מתי 

בוצעו 
 שירותיםה

1      

2      

3      

4      

5      

6      

  
 תוכניותשל העבודות השונות המפורטות במסמך זה , לרבות צילומים,  תיעוד** יש לצרף 

 .כמפורט ובמועדים בהיקפים העבודות ביצוע על המעידים והסכמים חשבוניות

 
                                                                   

 המשתתף חתימת
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 חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  -  9מסמך מס' 

 

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

 האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה

 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02 יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור

 -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

חוק )להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 "( אינן חלות על המציע.שוויון זכויות

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 3 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 הרווחה העבודה משרדל "למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם

 הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים

 חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(.

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.6

 חתימה:__________________

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ 

ופיע/ה בפני מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי ה
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עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה 

 כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 חתימה וחותמת:____________
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 בטיחות הוראות - 10מספר  מסמך

 

באחריות הקבלן לעבור הדרכת הבטיחות אצל ממונה בטיחות, שאושר לעניין זה מראש בכתב ע"י 
"ממונה הבטיחות"(, לחתום על 'טופס הצהרת בטיחות' המצורף לנספח בטיחות זה  –המועצה )להלן 

 ממונה הבטיחות מטעם המועצה.ולהחתים עליו גם את 

 מועד ומיקום הדרכת הבטיחות יתואמו ע"י הקבלן מול ממונה הבטיחות באופן ישיר.

 התשלום לממונה הבטיחות יבוצע ע"י הקבלן במזומן ובמועד ההדרכה.

 ימי עסקים מיום החתימה על ההסכם. 7-על הקבלן לעבור את הדרכת הבטיחות לא יאוחר מ

 מותנות בהצגת "הצהרת הבטיחות" חתומה ע"י הקבלן וע"י ממונה הבטיחות. תחילת העבודות בפועל

 הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות מושא מכרז  .א
זה לפני שעבר את הדרכת הבטיחות האמורה במבוא לנספח זה, קרא והבין את הוראותיו 
של נספח בטיחות זה  וחתם על "הצהרת  הבטיחות" המצ"ב, ובה הוא מאשר כי קיבל 

תה, קרא את נספח הבטיחות והוא מתחייב לפעול הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין או
 –בביצוע התחייבויותיו מושא הסכם זה ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 

 , נספח הבטיחות והוראות הדין.1970 -ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1954

כללי הבטיחות הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות מושא מכרז זה על פי  .ב
והגהות, על פי הוראות הדין, הנחיות והוראות מהנדס המועצה ו/או המפקח במועצה 

 ונספח בטיחות זה.

 
 נושאי בטיחות: דגשים

על הקבלן במסגרת התחייבויותיו מושא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות  .א
חוק ארגון לן: ")לה 1954-בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

פקודת )להלן: " 1970-"( ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"להפיקוח
 "( והתקנות על פיהם.הבטיחות

על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו מושא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם  .ב
כל  שלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את

הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות מהנדס המועצה ו/או 
 המפקח במועצה.

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע  .ג
העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר 

נקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך הנם בשימוש, ידאג ל
 את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות  .ד
מושא הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של המועצה או מטעמו 

בדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר הבאים  לפיקוח או ל
 המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות מושא המכרז.

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט  .ה
ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים 

עבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח במהלך ה
)בהתאם להוראות פק' הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים 
ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה 

ת נאותים ומספקים להבטחת וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחו
 שלומו של כל אדם בשעת דלקה.
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על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך  .ו
 ובהתאם לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה  .ז
מוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים המצויים בשי

 או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  .ח
 להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות מושא הסכם זה.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה  .ט
באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם 

 להוראות הדין וכללי הבטיחות.

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או  .י
של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למהנדס המועצה  ברכושו

 ו/או למפקח במועצה, ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע למהנדס  .יא
ד האירוע לרבות הסקת מסקנות שעות ממוע 72המועצה ו/או המפקח במועצה תוך 

 והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד.

במידה וימצא מהנדס המועצה ו/או המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר  .יב
התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו מושא הנספח דנן, יוכל המועצה באמצעות מהנדס 

קבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה המועצה ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור ל
ימים ממועד קבלת ההתראה, יוכל המועצה באמצעות מהנדס המועצה ו/או  7כנדרש תוך 

המפקח, להפסיק את התקשרותו עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות 
 יהיה מועד קבלת ההודעה.

ע משאר הסעדים למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרו .יג
 והתרופות העומדים לרשות המועצה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.

למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות  .יד
במועצה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על 

 מושא הסכם זה.הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו 

כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו  .טו
מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות במכרז זה והארגונים להם הוא 

 כפוף.
 

 ציוד מגן אישי

ין ובפרט הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל ד .א
תקנות ציוד )להלן: " 1997-בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז

 "(, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.מגן אישי

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה,  .ב
הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא  חזק ועמיד, בעל מבנה ותכונות

 בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. .ג

במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, יוכל המועצה באמצעות מהנדס  .ד
המפקח ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות  המועצה ו/או

 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 7אשר לא מולאה תוך 

 
 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה  .א
, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין

לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק 
מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים 

שר וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד א
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יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר 
הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם 

 ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

וודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן ל .ב
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי 
יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים 

בלים. המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקו
מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או 
רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט 

 בסעיף זה.

 
 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה

מאן דהוא המבצע עבודות על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של  .א
על גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה 

"(, תקנות העבודה על גגות שבירים)להלן: " 1986-על גגות שבירים או תלולים(, תשמ"ו
 בהתחשב במבנה הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר.

שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין במקומות הגישה והעלייה לגג  .ב
 "זהירות, גג שביר".

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל  .ג
חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות 

קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו  שבירים". הקבלן יוודא כי עובדיו, מועסקיו,
 בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו  .ד
בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות 

 שבירים.

 .2007-וד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודה בגובה( תשס"זהקבלן מתחייב לעב .ה
 

 גהות תעסוקתית

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו  .א
מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי 

במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי העבודה, בתהליכי העבודה, במתקנים, 
 התחייבויותיו מושא הסכם זה.

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את  .ב
העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או 

 צוע העבודות מושא הסכם זה.בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי בי

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות  .ג
הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על 

 מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.
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 טופס הצהרת בטיחות

 

שעלי אני החתום מטה, ................................................................ מצהיר בזאת, כי הובאו לידיעתי 
לבצע את העבודה בתחום המועצה תוך שמירת חוקים, פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום הבטיחות 

 שות למניעת תאונות עבודה בגינם. , והדרכים הנדרעבודהוכי נהירים לי הסיכונים האפשריים בבעבודה 

בתחום  לבצע את העבודה תוך שמירת חוקים, פקודות ותקנות רלוונטייםהריני מתחייב להקפיד 
ועפ"י כל דין, וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במשרד הבטיחות בעבודה בסביבה פתוחה 

ו/או במועצה ולנהוג בהתאם להן. הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מכל  הכלכלה
או כל נציג רלוונטי אחר ולפעול מיידית  האו ממונה הבטיחות מטעמ מועצהרשות מוסמכת ו/או מה

 בהתאם.

הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי, לרבות עובדים ו/או 
ועסקים ו/או קבלני משנה שיבצע ו/או עובדיו ו/או מועסקיו והנני אחראי, באופן בלעדי ומוחלט, מ

למסור להעביר לכל אחד מאלה את הדרכת הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה וכן הנני 
הנחיות אחראי לכך שיקוימו ע"י כל אחד מאלה כל כללי הבטיחות המחויבים מהוראות כל דין ו/או מ

 הגופים האמורים באישורי זה דלעיל. 

הנני מתחייב להדריך בתחום הבטיחות בעבודה את כל עובדי העובדים בפרויקט וכן את כל קבלני 
 המשנה המועסקים מטעמי בפרויקט

ידוע לי כי הפרת הוראות ונהלי הבטיחות תהווה, מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, גם הפרה יסודית 

 .מועצהשרות שנערך ביני לבין השל הסכם ההתק

 ולראיה באתי על החתום:

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

 ...................................העבודה .....................................................................

 תאריך.................................................... חתימה .............................................................

 

הריני מאשר כי העברתי לנ"ל הדרכת בטיחות ומסרתי לידיו עותק הנחיות בטיחות וסיכונים 
 אפשריים.

........................................................... השם:

 חתימה:................................................................................

 חותממונה הבטיהקבלן והצהרה זו תמולא ותחתם בנוכחות הערה: 

 


