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החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
עבודות שיקום גג בריכות -בריזה
מכרז פומבי מס' 8/2021
החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן" :החברה"( מזמיה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות שיקום גג בריכות
קאטרי-קלאב בריזה שברחוב אורה פורת  4חולון )להלן" :בריזה"( ,וזאת על פי התאים המפורטים במסמכי המכרז.
את חוברת המכרז יתן לרכוש במשרדי החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ ,רחוב מפרץ שלמה  66פית סוף רחוב הר
הצופים )במתחם ימית פארק המים(  ,בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של  ,₪ 500שלא יוחזרו בכל מקרה.
יתן לעיין בחוברת המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתה באתר החברה ,www.reh.co.il ,לשוית "מכרזים".
כס מציעים וסיור קבלים יערך ביום  30.9.2021בשעה  ,13:00בקאטרי קלאב בריזה-רחוב אורה פורת  4חולון.
את ההצעות יש להפקיד ,במעטפה סגורה ,ושאות ציון מכרז פומבי מספר  ,8/2021במסירה אישית בלבד )לא לשלוח
בדואר( בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ,ברחוב מפרץ שלמה  66פית סוף רחוב הר הצופים )במתחם ימית פארק
המים(  ,עד ליום  18.10.2021עד לשעה .14:00
החברה איה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
לפרטים וספים יתן לפות למשרדי ההלת החברה בטלפון  - 03-5582050לעו"ד רוית יוגב.

שמשון חן ,מכ"ל
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החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
מכרז פומבי מס' 8/2021
לביצוע עבודות שיקום גג בריכות קאטרי-קלאב בריזה
מסמכי המכרז
.1

תאים כלליים של המכרז.

.2

דף מידע ארגוי וצוות היהול המקצועי של המציע.

.3

פירוט פרויקטים בישראל בהם הותקו יריעות מהסוג המוצע על ידי המציע במבי מתיחה.

.4

תצהיר המציע.

.5

הצעת מחיר.

.6

וסח ערבות בקאית.

.7

חוזה ההתקשרות וספחיו.
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החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
מכרז פומבי מס' 8/2021
עבודות שיקום גג בריכות -בריזה
תאים כללים
.1

כללי
 .1.1החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן" :החברה"( מזמיה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות שיקום
גג בריכות קאטרי קלאב בריזה ,וזאת בהתאם לתאים המפורטים במסמכי המכרז.
תיאור העבודות :עבודות פירוק יריעות קיימות ואספקה והתקה של יריעות חדשות על גבי קוסטרוקציה
קיימת בשטח בהיטל אופקי של כ 2,600 -מ"ר .הקירוי מורכב מיריעות  PVCהמתוחות על גבי קוסטרוקציה
קיימת .העבודות כוללות :פירוק היריעות הקיימות ,תיקון ושיקום הקוסטרוקציה והתאמה לפרטי העיגון
החדשים ,תיקוי צבע והתקת היריעות ,הכול כמפורט במסמכי המכרז ,החוזה והמפרט הטכי.
 .1.2תאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על ספחיו כחלק
בלתי פרד ממסמכי המכרז.

.2

תאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומד ,במועד הגשת ההצעות ,בכל התאים המפורטים להלן:
.2.1

מי שרשום על פי חוק רישום הקבלים לעבודות הדסה באיות תשכ"ט 1969 -בעף משה  150סוג .2
על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על רישום ,כאמור.

.2.2

יריעות הקירוי המוצעות על ידי המציע הין מתוצרת של יצרן שיריעותיו הותקו בלפחות שלושה
פרוייקטים ,בתקופה שמיום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעות ,במבי מתיחה מסוג ממברות שהסתיימו
כאשר באחד הפרויקטים הותקו יריעות ,כאמור ,בהיקף של  2000מ"ר לפחות.
על המציע לצרף להצעתו את שם ומפרט היצרן של היריעות המוצעות על ידו וכן לפרט במסמך המצ"ב
כחלק ממסמכי המכרז לפחות  3פרויקטים בהם הותקו היריעות של הספק בתקופה האמורה ולצרף
אסמכתאות כגון אישור יצרן היריעות ,תמוות ,תכיות ,כתבות וכיו"ב ושמות אשי הקשר אצל המזמיים.

.2.3

המציע חתם על תצהיר המציע המצורף למסמכי המכרז וצירף להצעתו אישורים תקפים על יהול פקסי
חשבוות ורשומות ועל יכוי מס במקור ,כדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976 -

.2.4

להצעה במכרז תצורף ערבות ,אוטוומית ,שהוצאה על ידי בק בישראל ,על סך של  ₪ 100,000על פי וסח
הערבות המצ"ב למסמכי המכרז -יתן להמציא ערבות דיגיטלית ,בתוקף עד ליום  18.1.2022לפחות ,וזאת
להבטחת כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז ועל פי חוזי ההתקשרות שבמסגרתו.
החברה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תאי
המכרז וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,וזאת מבלי לגרוע מכל
סעד ותרופה אחרים העומדים להם על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין.

.2.5

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,העומדת ,בעצמה ,בכל תאי הסף המפורטים לעיל והערבות
הבקאית תהיה על שם המציע המגיש את ההצעה למכרז.

-5.3

.4

.5

.6

ההצעה
.3.1

הצעות המחירים תוגשה על גבי טופס הצהרת המציע והצעת מחיר ,בעט בלבד ,בשי עותקים של מסמכי
המכרז .ההצעה תקוב במחיר פאושלי ,סופי וקבוע ,ביחס לכלל העבודות המפורטות במסמכי המכרז.

.3.2

הצעת המחירים תכלולה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי
המכרז.

.3.3

יש לחתום על כל מסמכי המכרז ,בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.

.3.4

ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

מסמכים ואישורים
המציע יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:
.4.1

אישור יהול ספרים ,יכוי מס במקור.

.4.2

במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורפו אישור רישום  ,וכן אישור לגבי שמות מורשי החתימה
וסמכותם לחייב את בחתימתם.

.4.3

קבלה על רכישת מסמכי המכרז ,על שם המציע.

.4.4

מסמכי הבהרות ,ככל שהוצאו ,בקשר עם המכרז ,חתומים על ידי המציע.

הוצאות המכרז ושמירת זכויות
.5.1

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולה על המציע.

.5.2

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה  ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכת והגשת הצעה במכרז זה.

.5.3

החברה תהיה זכאית לאכוף על המציע שהצעת תקבע כזוכה את הצעתו.

כס מציעים-הבהרות ושיויים
.6.1

כס מציעים וסיור קבלים יתקיים ביום  30.9.2021בשעה  13:00בקאטרי-קלאב בריזה רח' אורה פורת
 4חולון .המעוייים להשתתף מוזמים לדייק ולבוא בזמן.
שאלות הבהרה יש להעביר לכתובת הדוא"ל  - Ronity@reh.co.ilעד ליום  ; 7.10.2021ולוודא קבלת
הדוא"ל באישור קריאה חוזר או בטלפון.03-6506543 -
שאלות ההבהרה תוגשה במסמך מסודר .המסמך יכלול פירוט שאלות ההבהרה לרבות ציון הסעיף והעמוד
במסמכי המכרז הדרשים להבהרה.

-6.6.2

החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכיס שיויים ותיקוים במסמכי המכרז,
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השיויים והתיקוים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי פרד מתאי
המכרז ,יועלו לאתר החברה יחד עם מסמכי המכרז וכן יובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז
בדואר אלקטרוי או בפקסימיליה לפי הכתובות שימסרו על ידם.
באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים בקשר עם המכרז שיועלו לאתר החברה ,ולא תשמעה כל
טעות בקשר עם אי ידיעה של מסמך כלשהו שהועלה לאתר החברה.

.6.3

החברה לא תהיה אחראית לתשובות או הסברים שייתו בעל פה ולא תתקבל טעתו של מציע שיטען כי
קיבל הסבר או הבהרה בעל פה.

.7

הגשת ההצעה
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בלבד )לא לשלוח בדואר או בכל דרך
אחרת( ,במעטפה ושאת מספר מכרז פומבי מס'  ,8/2021בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ,רח' מפרץ שלמה ,66
חולון ,מתחם ימית  2000פארק המים ,לא יאוחר מיום  ,18.10.2021עד לשעה  .14:00הצעות שתגעה מאוחר ממועד
ה"ל ,תוחזרה למציע כפי שהם ללא כל התייחסות.

.8

בחית ההצעות
.8.1

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תאיה או בשל חוסר התייחסות
לתאי המכרז באופן שלדעת ועדת המכרזים מוע הערכת ההצעה כדבעי .מחירים בלתי סבירים עלולים
לגרום לפסילת ההצעה.

.8.2

ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מהמציעים ,כולם או חלקם ,להציג לבדיקתה דוגמא של היריעות
המוצעות על ידו בהצעתו למכרז.

.8.3

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שיוי ,תוספת או הסתייגות ביחס
למסמכי המכרז ,בין אם עשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי ,לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה,
ועל פי שיקול דעת בלעדי של ועדת המכרזים ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

.8.4

ועדת המכרזים תהיה רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמיותו וכושרו של המציע
לבצע את החוזה המוצע ואת יסיון החברה ו/או יסיון רשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים עם המציע
בעבר.

.8.5

ועדת המכרזים איה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.

.8.6

ועדת המכרזים רשאית לקבוע כשיר שי במכרז.

.8.7

המציע מסכים כי כל שיוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם על ידי
תוספת בגוף המסמכים ,בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת ,ייחשב כאילו לא כתב.

.8.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז ,בין אם עשו בגוף המסמכים
ובין אם במכתב לוואי ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

-7.8.9

ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצוה המלא ,גם לאחר פתיחת
ההצעות וקודם לבחירת הזוכה ,על מת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה ,כאמור.

 .8.10ככל שמספר מציעים יגישו הצעות כספיות זהות ,שתהייה ההצעות הכשירות הזולות ביותר ,תערך הגרלה
בין אותם מציעים.
 .8.11מובהר בזאת ,כי בהתאם לתקה )22ה (1לתקות העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח) 1987-להלן" :התקות"(
אם תמצא הועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מהן היא של עסק בשליטת אישה,
תמליץ הועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר בהתאם לקבוע בתקות.
.9

הודעה על תוצאות המכרז
.9.1

לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה בדואר אלקטרוי.

.9.2

מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום ,אליה תצורף ערבות המקור שהוגשה על
ידו במכרז.

.9.3

מציע שזכה במכרז מתחייב ,תוך  14יום מיום קבלת ההודעה ,להמציא לחברה כתב הארכה לערבות
שהומצאה על ידו למכרז וכן אישורים על עריכת ביטוחים ,הכול על פי הקבוע בחוזה ההתקשרות שבמסמכי
המכרז .ככל שלא יומצאו ערבות ו/או ביטוחים ,כאמור ,תהיה החברה זכאית לחלט את סכום הערבות
שבידיה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו היא תהיה זכאית על פי כל דין.

.9.4

מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהיה החברה רשאית לבטל את הזכייה בהודעה
בכתב למציע ,החל בתאריך שייקבע בהודעה ,וזאת לאחר שיתה למציע הודעה בה דרש לתקן את המעוות,
והמציע לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות
הצדדים על פי כל דין.

.9.5

החברה תהיה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:

.9.6

.9.5.1

יש בידי החברה הוכחות ,להחת דעתה ,כי המציע או אדם אחר מטעמו תן או הציע שוחד,
מעק ,דורון או טובת האה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

.9.5.2

התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המציע שיתה במכרז איה כוה ,או שהמציע לא גילה
עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

בוטלה הזכייה ,מכל סיבה שהיא ,רשאית החברה להגיש את הערבות שבידיה לגביה ולחלט את סכום
הערבות כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על
פי כל דין .וכן רשאית היא להכריז כזוכה חלופי את המציע שדרוגו היה הבא בתור.
בכבוד רב,
החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
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החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
מכרז פומבי מס' 8/2021
עבודות שיקום גג בריכות -בריזה
מידע ארגוי
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו
לכבוד
החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

לבקשתכם ,הריו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז ,כדלהלן:
.1

שם המציע.___________________________________ :
מספר רישום ברשם הרלווטי:
כתובת המשרד הרשום:
כתובת הפעילות:

.2

מספר טלפון קווי:

טלפון ייד:

מספר פקסימיליה:

דוא"ל:

איש/ת קשר מטעם המציע:
איש הקשר מטעם המציע למכרז זה היו גב'/מר ________________________.
טלפון קווי ,__________ :טלפון ייד ____________:פקס'__________ :דוא"ל______________ :
פיות אליו ,ככל שתהייה בכל הוגע למכרז ,והתשובות שתימסרה לו תחייבה את המציע.
חתימת המציע

שם ___________________________ :חתימה ;______________ :שם _______________ :חתימה_______________ :

אישור עורך דין
אי הח"מ ______________עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפי ה"ה שם_______________ :
ת.ז _____________ :ו -שם _______________ :ת.ז ,____________ :המשמש/ים כמהלי הספק ,הרשאים מטעמו
לחתום ולחייב את הספק בחתימתם לכל דבר ועיין ,וחתמו בפי על מסמך זה.
_________________
חתימת וחותמת עורך דין

-9-

החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
מכרז פומבי מס' 8/2021
לביצוע עבודות שיקום גג בריכות -בריזה
פרויקטים בהם הותקו יריעות מתוצרת היצרן שיריעותיו מוצעת במבי מתיחה
בתקופה שמיום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעות במכרז
שם יצרן היריעות._________________________________ :
המזמין

מקום
העבודות

ביצוע פירוט
העבודות

מועד
העבודות

סיום שטח היריעות

______________________
חתימת המציע

פרטי איש קשר
אצל המזמין ומס'
טלפון

- 10 -

החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
מכרז פומבי מס' 8/2021
לביצוע עבודות שיקום גג בריכות-בריזה
תצהיר המציע
לכבוד
החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן" :החברה"(
ג.א,..
אי הח"מ :שם ____________ :ת.ז ________________ מרח' ____________________ ,המשמש מורשה
חתימה של המציע ,___________________ ,ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי
משותף מס' ) 8/2021להלן" :המכרז"( ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כך ,מצהיר בזאת כדלקמן:
כללי
.1

הבו לפרטיהם את כל האמור במסמכי המכרז ,בין המצורפים ובין שאים מצורפים ,ואו מקבלים על עצמו לבצע
את כל הפעולות וההתחייבויות שבמסמכי המכרז .כל הפרטים ,שאו מוסרים בכל מסמכי המכרז ,לרבות בכל
הספחים והתצהירים ,הים כוים ,מלאים ,מדויקים ואמת לאמיתה.

.2

ההצעה במכרז מוגשת לאחר שערכו את הבדיקות הדרושות ,להחת דעתו ,בכל הוגע לכלל הגורמים וההוצאות
הכרוכות בביצוע העבודות ,וכי לא בססו הצעתו על מצגים ו/או הבטחות ו/או אמירות שעשו בעל פה על ידי החברה
ו/או מי מגורמיה ,וכי לא ציג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי הבה ו/או אי ידיעה ,ואו מוותרים ,מראש,
על כל טעות ,כאמור.

.3

המציע עומד בכל תאי הסף והדרישות האחרות הדרשות מהמציעים על פי מסמכי המכרז .למציע הידע ,המומחיות,
האיתות הכספית ,האמצעים הטכיים ,הציוד ,כוח האדם המקצועי ,הרישיוות וההיתרים וכל הדרש לביצוע
העבודות על פי מסמכי המכרז.

.4

המציע לא הציע ו/או תן ו/או שילם ,במישרין או בעקיפין ,כל טובת האה ,בכסף או בשווה כסף ,בקשר עם הליך
המכרז ,למי מעובדי החברה ו/או היועצים השוים המועסקים על ידי מי מגופים אלה בקשר עם מכרז זה.

.5

הצעת המציע היה בתחום המטרות ,התקות ,ההלים והסמכויות ,הקבועים במסמכי התאגדות של המציע )במקרה
שהמציע היו תאגיד( ,וכי תקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים וכל מיעה על פי כל דין ו/או חוזה
לחתימותיו על כל מסמכי מכרז זה ועל הצעת המציע וכי חתימותיו מחייבות את המציע לכל דבר ועיין.

.6

הצעת המציע מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.

.7

כון ליום תצהיר זה המציע איו מצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק וכן לא מתהלים כגדו הליכים משפטיים
העלולים לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,במלואם ובמועדם.

.8

הצעת המציע היה בלתי חוזרת ותהיה בתוקף לתקופה של  90יום ,אלא אם החברה תדרוש להאריך את תוקף ההצעה
ל 30 -יום וספים ,שאז תעמוד ההצעה בתוקף לתקופה של  120יום.

 - 11חוק עסקאות גופים ציבוריים
קיום דיי עבודה ועמידה בחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות
.9

בתצהירי זה ,המוחים "בעל זיקה" "עבירה"" ,הורשע" ו" -תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף 2ב)א( לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976-אי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מוחים אלה וכי אי מבי/ה
אותם .הי מצהיר כי המציע היו "תושב ישראל".

.10

המציע ו"בעל הזיקה" לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ,התש"א 1991-ו/או לפי חוק שכר
מיימום ,התשמ"ז ,1987-אשר עברו אחרי יום  31באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,או אם
הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה לפחות שה אחת ממועד ההרשעה
האחרוה.

.11

הוראות חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות ,התש"ח) 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע
או;
.11.1

הוראות חוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן דהיו:
המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,ואי מצהיר בשם המציע על התחייבותו לפות למהל הכללי של
משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחית חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,
ובמידת הצורך – לשם קבלת החיות בקשר ליישומו; ואולם לא תיתן החיה שיש בה כדי להטיל טל
כבד מדי כהגדרתו בסעיף ) 8ה( לחוק שוויון זכויות או;

.11.2

המציע התחייב בעבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות
סעיף 10.1לעיל ועשתה איתו התקשרות שלגביה התחייב ,כאמור ,באותו סעיף משה – הוא הצהיר כי
פה כדרש ממו ,ואם קיבל החיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומו;

.11.3

אי מצהיר על התחייבותו של המציע להעביר העתק מתצהיר זה למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30יום ממועד ההתקשרות

אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או יגוד עייים
.12

הו מצהירים בזאת ,כי הוראות הסעיפים בפקודת העיריות ,המפורטים להלן ,ידועות והירות למציע ולו.
סעיף  122א)א( לפקודת העיריות )וסח חדש(
"חבר עירייה ,קרובו ,סוכו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה של עשרה אחוזים בהוו או
ברווחיו או שאחד מהם מהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם החברה; לעיין זה" ,קרוב" -
בן זוג ,בן או בת ,אח או אחות".
סעיף ) 174א( לפקודת העיריות )וסח חדש(
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה וגע או מעויין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו
או סוכו ,בשום חוזה שעשה עם החברה ובשום עבודה המבוצעת למעה".
סעיף ) 12א( בהודעה בדבר כללים למיעת יגוד עייים של בחרי הציבור ברשויות המקומיות

 - 12"חבר החברה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעיין זה; "חבר עירייה" – חבר עירייה או
קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף )(1)1ב( ו)(1)5 -ב("(.
"בעל שליטה"  -מהל או עובד אחראי בגוף ,או מי שיש לו חלק העולה על  10%בהון או ברווחים של גוף.
"קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ,סוכן או שותף.
הו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי לא קיימים בין המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או ראש
החברה ו/או לסגיו ו/או לחברי מועצת החברה ו/או לעובד/ת מעובדי החברה ו/או ו/או חברי הדירקטוריון של
ו/או מכ"ל ו/או עובדי  ,קירבה משפחתית ו/או חברות ו/או גיעה ו/או הכרות אישית )להלן" :קירבה"( כל יגוד
עייים ו/או עיין ו/או גיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי או קשר אחר כלשהו קבוע או זמי ,כאמור לעיל ,ואם כן
הו מתחייבים לצרף להצעתו למכרז זה מכתב בו פרט עם מי יש למציע קירבה ו/או קשר ,ומאיזה סוג.
הו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי המציע מתחייב להימע מכל פעולה שיש בה יגוד עייים ביו לבין החברה
ו/או ראש החברה ו/או לסגיו ו/או לחברי מועצת החברה ו/או לעובד/ת מעובדי החברה ו/או ו/או חברי
הדירקטוריון של ו/או מכ"ל ו/או עובדי  ,במישרין ו/או בעקיפין ,ומתחייב בזאת להודיע לעירייה על כל חשש
לקיום יגוד עייים כאמור.
הו מצהירים בזאת ,כי לא מתקיים כל יגוד עייים בין התחייבויות המציע על פי המכרז והחוזה לבין כל פעילות
ו/או התחייבות אחרת שלו.
.13

אי והמציע לא הייו מעורבים באירוע המצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בעין/ושא/תחום שהיה
באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו .כמו כן ,המציע לא הציע ,במסגרת הצעתו במכרז ,כל עובד ו/או מהל ו/או
קבלן משה ,אשר היו מעורבים ,למיטב ידיעתי ,באירוע כאמור .לצרכי סעיף זה "אירוע" ייחשב כאירוע בו
מתקיימים כל התאים המפורטים להלן:
.13.1

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק ,במישרין ו/או בעקיפין ,בסוג השירותים ו/או במתן
השירותים שוא המכרז ובעיין עבירה שמתחום טוהר המידות;

.13.2

האירוע מצא תחת חקירה פלילית או היה תחת חקירה פלילית;

.13.3

אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד
ו/או המהל ו/או קבלן המשה;

.13.4

לא קבע לגבי אירוע ,כאמור ,על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המהל ו/או קבלן
המשה לא יכולים היו למועו גם אם היו וקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין ,הסכם ווהג
המקובל בתחום.

_____________________
תאריך

________________
חתימת המצהיר
אישור עורך דין

אי הח"מ ______________עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפי ה"ה שם_______________ :
ת.ז _____________ :מורשה חתימה של המציע ,ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפי את כוות תצהירו זה ,וחתם עליו בפי.
_________________ חתימה וחותמת עו"ד
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החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
מכרז פומבי מס' 8/2021
לביצוע עבודות שיקום גג בריכות קאטרי-קלאב בריזה
הצעת מחיר
.1

הו מתחייבים לבצע את כל העבודות שבמסמכי המכרז-לרבות ביצוע מלא ומושלם של כל העבודות ,המטלות,
הפעולות וההתחייבויות שעליו לבצע על פי חוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז ,ובתמורה או מבקשים לקבל:
מחיר פאושלי סופי וקבוע בסך של ___________  ,₪בתוספת מע"מ כדין.
המחיר המוצע לא יעלה על סך של  ₪ 1,600,000בתוספת מע"מ )להלן" :המחיר המקסימלי"( .הצעת מחיר אשר
הסכום בה יהיה גבוה מהמחיר המקסימלי תפסל על הסף.

.2

המחיר המבוקש על ידיו כוללת את כל ההוצאות הכלליות והמיוחדות ,בין קבועות ובין משתות ,לרבות הוצאות
בלתי צפויות ,העשויות להידרש לצורך ביצוע העבודות בכל היקפן .או מתחייבים לבצע את כל העבודות ,המטלות,
הפעולות וההתחייבויות שבמסמכי המכרז מבלי לבוא אליכם בדרישות ו/או טעות ,כספיות או אחרות ,כלשהן,
מעבר לתמורה המבוקשת על ידיו על פי סעיף  1לעיל .ידוע לו כי המחיר המבוקש על ידיו הים קבוע וסופי ולא
ישתו מכל סיבה שהיא ולא יתווספו אליו התייקרויות כלשהן ו/או ריבית כלשהי.

.3

או מאשרים כי בחו אל כל הוראות מסמכי המכרז לרבות המפרט הטכי והתוכיות; כי ידוע לו שכל התכיות
המצורפות למכרז/לחוזה זה הין תכיות "למכרז בלבד" שאין מושלמות לפרטיהן אך ותות יחד עם יתר מסמכי
המכרז ,מידע מספיק להצגת מחיר פאושלי בכתב הכמויות ,לקביעת סכום ההצעה .או מאשרים ,בעצם הגשת
הצעתו ,שהמידע ה"ל סיפק אותו לצורך הגשת הצעתו ,וכי לא עלה כלפיכם כל טעות ו/או תביעות ,כספיות או
אחרות ,מכל עילה שהיא לרבות לא תביעות לתוספת תשלום כלשהי ו/או להארכת זמן ביצוע העבודות בגין התכיות
הלא מושלמות.

.4

תאי התשלום יהיו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות.

.5

הצעתו בלתי חוזרת ואיה יתת לביטול או לשיוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.6

או מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בייו לביכם.
_________________________

______________________

חתימת המציע

תאריך

כתובת המציע ___________________ :טלפון _______________ פקס' __________ דואל ______________
אישור עו"ד
חתמו
)להלן" :המציע"( מאשר בזה כי ביום
 ,עו"ד של
אי הח"מ
בשם המציע ,כי אצל המציע תקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על
בפי על הצהרה זו ה"ה
פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת
את המציע.
,עו"ד
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החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
מכרז פומבי מס' 8/2021
עבודות שיקום גג בריכות -בריזה
ערבות בקאית
לכבוד
החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
מפרץ שלמה  66חולון
)להלן" :החברה"(
א.ג,.
הדון :ערבות בקאית
על פי בקשת ____________ ח.פ/.ת.ז) __________ .להלן " -המבקש"( או ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד
לסך ) ₪ 100,000במילים :מאה אלף ) (₪להלן" :סכום הערבות"( ,וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז פומבי מס'
 8/2021עבודות שיקום גג בריכות-בריזה ולהבטחת מילוי תאי מסמכי המכרז והתחייבויותיו על פי חוזה ההתקשרות
שבמסמכי המכרז.
או מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ל ,מיד עם דרישתכם הראשוה בכתב שתגיע אליו ,מבלי
להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מהסכום ה"ל בלבד ,בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה"ל.
ערבות זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  18/1/2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אליו אחרי  18/1/2022לא תעה.
לאחר יום  18/1/2022ערבותו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו יתת להארכה או לחילוט בפיה בפקסימיליה מס' _____________ או בדואר רשום או במסירה אישית
לכתובת הסיף.
בכבוד רב,
_____________ בק
שם איש קשר_____________ :
טלפון__________________ :
פקס'___________________ :
כתובת__________________ :
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חוזה
עבודות שיקום גג בריכות -בריזה
שערך וחתם בחולון ביום ______ לחודש _______ שת 2021
 בין -החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ ח.פ51-0356280 .
מרח' מפרץ שלמה  66חולון
)להלן" :החברה"(
מצד אחד;
לבין-_________________________
_________________________
)להלן" :הקבלן"(
מצד שי;
והואיל:

והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  8/2021לביצוע עבודות שיקום גג בריכות קאטרי קלאב בריזה ,והקבלן
הציע לחברה לבצע את העבודות בהתאם למסמכי המכרז;

והואיל:

והצעת הקבלן קבעה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל:

והחברה מבקשת להתקשר עם הקבלן לביצוע העבודות הכלולות במכרז והמפורטות בחוזה זה להלן;

והואיל:

וברצון הצדדים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות בייהם;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי
.1.1

דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

.1.2

בחוזה זה יהיו למוחים המפורטים בטור הימי דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי
דלהלן ,אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:
"המכרז"

מכרז פומבי מס'  8/2021עבודות שיקום גג בריכות -בריזה ,שפורסם על ידי
החברה.

"החברה"

החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ ו/או מי מטעמה.

"הקבלן"

לרבות ציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שליחיו ,מורשיו המוסמכים ,ולרבות כל קבלן
משה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות.

"החוזה"

פירושו החוזה ,על כל ספחיו ,בין שצורפו ובין שאים מצורפים ,לרבות תכיות,
כתבי כמויות וכל מסמך ,מכל מין וסוג שהוא ,שיצורף לחוזה בעתיד ,ולרבות
מפרטים וספים ו/או תכיות וספות או תכיות משות.
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המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן סביבתם
הקרובה ,לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע
העבודות על פי חוזה זה.

"המפקח"

מי שיקבע על ידי החברה לפקח על ביצוע העבודות.

"העבודות"

עבודות שיקום ושיפוץ גג בריכות בריזה ,לרבות כל העבודות ,הפעולות ,המטלות
וההתחייבויות וכל חלק של העבודות ,הפעולות ,המטלות וההתחייבויות שעל
הקבלן לבצע בהתאם לחוזה זה וספחיו ,בין אם הן מפורשות ובין אם לאו ,וכן
עבודות שתוטלה על הקבלן בהתאם לחוזה על ידי המפקח לרבות עבודות
ארעיות הדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של חוזה זה.

.1.3

חוזה זה ,על ספחיו השוים  -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -לא יפורש במקרה של סתירה ,ספק ,אי וודאות
או דו-משמעות כגד מסחו אלא לפי הכווה העולה ממו ,וללא כל הזדקקות לכותרות ,לכותרות שוליים
ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משה.

.1.4

חוק הפרשות יחול על החוזה .לצורך פרשות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק ה"ל.

 .1.5המסמכים המפורטים להלן ,בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו ,מהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה:
ספח א'
המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית )הספר הכחול( של מהדורה אחרוה
מעודכת ותקות הבטיחות בעבודות ביה ,תשס"ח 2008 -בוסחם המעודכן  -לא
מצורף .מובהר בזאת כי ההפיות במפרט הכללי להוראות חוזה מדף  3210לא תחולה
על ההתקשרות במסגרת מכרז זה.
ספח ב'
מפרט ורשימת ותכיות.
ספח ג'
אישור על קיום ביטוחים.
ספח ד'
ערבות טיב.
ספח ה'
פרוטוקול מסירה.
ספח ו'
תעודת השלמה.
ספח ז'
הצהרה על חיסול תביעות.
ספח ח'
תעודת סיום.
ספח ט'
כתב התחייבות בושא בטיחות.
ספח י'
מסמך/י הבהרות.
כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות חוזה זה ותאי המכרז ,יכוו להלן ולשם הקיצור "החוזה".
.1.6

הקבלן מצהיר כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה ,לרבות אלה שלא צורפו ,כי קרא
אותם ,הבין את תוכם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודות על פי כל האמור
בהם .אי-הבת תאי כלשהו מתאי החוזה על ידי הקבלן או אי-התחשבות בו על ידו לא תקה לקבלן זכות
כלשהי לקבלת תשלום וסף מכל סוג שהוא ,ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות כלפי החברה ו/או החברה
בעיין זה.
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בכל הכרוך בביצוע העבודות ,לרבות לעיין הבטיחות בעבודה ,ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין ,לרבות
הוראות בדבר מתן הודעות ,קבלת רישיוות ותשלום מסים ואגרות .הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש ,לרבות
שיאה על חשבוו בתשלומים ובמתן ערבויות ,לשם השגת רישיוות ואישורים הדרשים לביצוע העבודות
מהרשויות המוסמכות על פי כל דין .לפי דרישת המפקח יציג לו הקבלן את הרישיוות והאישורים כאמור
לפי תחילת ביצוע העבודות ,וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודות
לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.

.1.8

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה ,לשביעות רצוה המוחלט של החברה וימלא לצורך זה אחרי כל
הוראותיהם של המפקח ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאין מפורטות בחוזה.

.1.9

ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהיה הקבלן אחראי להחזיק את אתר העבודה במצב תקין,
לשמור עליו כמהג בעלים.

 .1.10הקבלן יישא בכל המסים והתשלומים ,ההיטלים והאגרות ,מכל מין וסוג שהוא ,שיחולו בגין ו/או בקשר
עם ביצוע העבודות ,אלא אם קבע אחרת ובמפורש בחוזה זה.
.2

.3

הצהרות הקבלן
.2.1

הקבלן מצהיר כי ביקר באתר העבודה ובחן את התאים ,התוים והסיבות הקשורים בביצוע העבודות
ו/או הובעים מהן ,לרבות תכיות בין העיר והתשתיות ,והכול קודם לחתימתו על חוזה זה .הקבלן מצהיר
ומתחייב כי לא תהייה לו כל טעות ו/או תביעות כספיות או אחרות ,כלפי החברה ו/או החברה שמקורן
באי ידיעה של תאי או תון כלשהו.

.2.2

הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיסית ,הידע ,המיומות ,היסיון ,הכישורים המקצועיים והטכיים
וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודות בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין וכי אין מיעה
להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות
של צדדים שלישיים כלשהם.

סתירות במסמכים והוראות מילואים
.3.1

הקבלן יבדוק מיד עם קבלת החוזה ,או כל אחד ממרכיביו ,את כל התוים והמידע האחר הכלולים בהם.

.3.2

גילה הקבלן ,בין לפי האמור בסעיף  3.1ובין בכל עת אחרת ,סתירה ,אי התאמה ,דו-משמעות ,וכיוצא באלה
בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממו או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הכון של מסמך
או של כל חלק ממו ,או שמסר המפקח הודעה לקבלן ,שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה ,יפה
הקבלן בכתב למפקח ,והמפקח ייתן הוראות בכתב ,לרבות תכיות לפי הצורך ,בדבר הפירוש שיש להוג
לפיו .הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפי ביצוע העבודות
ולקבל הוראות כאמור .הוראות המפקח שיתו בהתאם לאמור לעיל מחייבות את הקבלן ,אולם אין באמור
בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.

.3.3

מובהר בזה כי יש לראות את המפרט המיוחד ,המפרט הכללי והתוכיות כמשלימים זה את זה ,והתיאור
הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים ,לפי העיין.
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ביצוע העבודות  -סדר עדיפויות
.4.1

בכל מקרה של סתירה ,אי-התאמה ,דו-משמעות ,אפשרות לפירוש שוה וכיוצא באלה בין האמור בהוראות
חוזה זה לבין האמור באחד מספחיו ,או בין ספח לספח ,בעיין הוגע לביצוע העבודות תכריע ההוראה
הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:
לצורכי ביצוע :תכיות; כתב כמויות; המפרט; המפרט הכללי; תקים וסטדרטים; החוזה.
לצורכי מדידה ותשלום :כתב הכמויות; המפרט; התכיות; המפרט הכללי; תקים וסטדרטים; החוזה.
הקודם עדיף על הבא אחריו ,אלא אם המסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם ,שאז יהיה
המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.

.5

התחלת העבודות והשלמתן
.5.1

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד שקבע בצו התחלת עבודה ,שיוצא לו על ידי החברה ,וישלים את
ביצוע העבודות ומסירתן לחברה כשהן מושלמות ומוכות לשימוש מידי ,וזאת בתוך  3חודשים מהמועד
שקבע בצו התחלת העבודה לתחילת העבודות .התקופה האמורה לעיל כוללת את הזמן הדרוש לקבלת כל
האישורים הדרושים ,תקופת ההתארגות לעבודות ,יבוא היריעות ,שחרורן מהמכס ,ביצוע העבודות
ומסירתן כשהן מושלמות ומוכות לשימוש מידי ,לרבות קבלת תעודת השלמה.

.5.2

הקבלן יגיש לאישור המתכן ,בתוך  14ימים ממועד הוצאת צו התחלת עבודה ,תכית מפורטת של היריעות
ופרטי אביזרי המתיחה .התכית תעשה על בסיס תכית תלת ממד שהוכה על ידי המתכים ,שעשתה על
מדידה של מודד מוסמך.

.5.3

הקבלן מתחייב להזמין את העומדות במפרט האכי מהיצרן שהוצע על ידו במכרז .ההזמה תכלול הדרכה
ופיקוח של התקת היריעות מטעם החברה.

.5.4

הקבלן יגיש למתכן ,לבדיקתו ואישורו ,מיד עם תחילת העבודות ,תכיות ייצור והרכבהshop drawings-

של יריעות הממברה ואביזרי המתיחה.
.5.5

למען הסר כל ספק מובהר בזאת ,כי התכיות שצורפו למכרז אין סופיות ועלולים לחול בהן שיויים .אם
יחול שיוי כלשהו בתכון ,תימסר מהדורה חדשה של התכיות לקבלן על ידי המפקח .על הקבלן לגוז את
התכיות במהדורה הקודמת ולבצע את העבודה בהתאם למהדורה החדשה ,ולא תהייה לו כל טעות ואו
תביעות ,כספיות או אחרות ,מכל עילה שהיא בגין השיויים בתכון.

.5.6

הקבלן יבצע את העבודות אך ורק בהתאם לתכיות הושאות חותמת "מאושר לביצוע" ,בין אם מסרו
במהלך העבודות למטרת הבהרות ,הסברים ,השלמות ו/או שיויים.

.5.7

הקבלן לא יחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי משלו אשר לא בדק קודם לכן על ידי חשמלאי מוסמך.

.5.8

מובהר בזאת כי העבודות תבוצעה על פי סדרי הביצוע וסדרי העדיפויות שיקבעו על ידי החברה .החברה
שומרת לעצמה את הזכות להחליט על סדר הביצוע.

 - 19.5.9

בוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה זה מודגש כי העבודות תתבצעה בקאטרי קלאב פעיל לרבות פעילות
ילדים ולפיכך על הקבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הדרשים על פי כל דין ועל פי דרישת כל רשות
מוסמכת ,הכול על חשבוו והוצאותיו .בהתאם להחלטת המפקח יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה ,והקבלן
לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

 .5.10מיד לאחר חתימת חוזה זה יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק ממו הדרוש ,לדעת המפקח,
להתחלת ביצוען של העבודות והמשכתן ,בהתאם ללוח הזמים הזכר .לאחר מכן יועמדו לרשות הקבלן,
מזמן לזמן ,חלקים וספים מאתר העבודה ,הכול כפי שיידרש ,לדעת המפקח ,לביצוע העבודות בהתאם
ללוח הזמים.
 .5.11העבודות תבוצעה בימים א' -ה' בין השעות  07:00ועד  19:00בימי ו' וערבי חג בין השעות מ 07:00-ועד
שעתיים לפי כיסת השבת /החג .למען הסר ספק מובהר בזאת כי יתן להתארגן לפי ביצוע העבודות לפי
השעה  07:00בבוקר ואולם לא יתן לבצע עבודות הגורמות לרעש לפי השעה  07:00בבוקר.
המפקח יהיה רשאי ,במקרים מיוחדים בהם העבודות בלתי מעות או הכרחיות ,לדרוש מהקבלן לבצע את
אותן עבודות בשעות הלילה ,בשבת ,במועדי ישראל או בימי שבתון אחרים ,ובלבד שייתן לכך אישור,
בכתב ,של החברה .במקרה כזה ידאג הקבלן לקבלת אישורים מתאימים מטעם הרשות המקומית ,משרד
העבודה ו/או רשויות רלווטיות אחרות.
על הקבלן להתארגן לביצוע העבודות בימים ובשעות ,כאמור ,לרבות בשעות החשיכה ,ככל שיידרש לכך על
ידי המפקח ,ולצורך כך הוא דרש להעמיד את כל הציוד הדרש לרבות תאורה וכיו"ב ,על חשבוו והוצאותיו
וללא כל תוספת תשלום ,לא בגין העבודות בימים ובשעות האמורים לעיל ולא בגין הציוד שיידרש לצורך
ביצוע העבודות.
 .5.12סבר המפקח כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודות ,מחמת שיויים או תוספות לעבודות ,או
מחמת כוח עליון ,או תאים מיוחדים המחייבים ,לדעת המפקח ,מתן הארכה ,רשאי המפקח לתת ,לפי
שיקול דעתו ,אם תבקש לעשות כן על ידי הקבלן ,ארכה להשלמת העבודות לתקופה המתאימה ,לפי שיקול
דעתו.
 .5.13במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות – הן תבוצעה על ידי הקבלן ועל חשבוו ותוסרה על ידי הקבלן עם גמר
העבודה .במידה שיידרש ,יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו .התווית דרכי
הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח .הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עוות השה לפי
החיות המפקח .דרכי הגישה הארעיות אין רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם
אחר ללא תמורה.
.6

בדיקות מוקדמות
.6.1

הקבלן מאשר כי בדק את אתר העבודה וסביבתו ,את טיב קוסטרוקציית הגג הקיימת ,את כמויותיהם
וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות ,את דרכי הגישה ,מיקומן של מערכות התשתית
והחיבורים אליהן ותאי העבודות ,ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על
התחייבויותיו ,וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טעה בעיין.
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.7

.6.2

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצעה בשטחים בהם קיימות תשתיות קרקעיות ותת
קרקעיות לרבות :צרת גז ,דלק ,חשמל ,מים וביוב ,יקוז ,תאי ביקורת ,שוחות ,עמודי חשמל ,כבלי חשמל,
תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים שוים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע ,כולם או חלקם,
ובאחריותו לבצע בדיקות מקדימות לאיתור תשתיות ,כאמור ,על חשבוו ,ולא תהייה לו כל טעות ו/או
תביעות ,כספיות או אחרות ,מכל עילה שהיא ,כלפי החברה ו/או החברה בעיין תשתיות קיימות.

.6.3

הקבלן מצהיר כי שוכע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הקובים בחוזה זה ,מיחים את דעתו
ומהווים תמורה הוגת לכל התחייבויותיו לפי החוזה .לא תוכר כל תביעה הובעת מאי לימוד או מהערכה
בלתי כוה של תאי העבודות על ידי הקבלן.

.6.4

המפקח רשאי אם רצוו בכך ,להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שעשו מטעם החברה ו/או החברה לצורך
העבודות ,אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד ,לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת
עליו לבצע בעצמו בדיקות ,כדרש בסעיף  6.1לעיל .החברה תהיה משוחררת מכל חבות או אחריות לשלמות
ולדיוק הדו"חות והסקרים שהמציאו ,אם המציאו ,לקבלן ,כאמור לעיל.

רישיוות ואישורים
.7.1

לפי תחילת ביצוע העבודות ידאג הקבלן לכל הרישיוות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכיות מכל
רשות מוסמכת .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת
רישיוות .תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת שהיא עבורם.
רשות מוסמכת בסעיף זה הכווה היה :עירייה ,משרדי הממשלה ,חברת חשמל ,משרד התקשורת ,חב'
"בזק" ,חברות הכבלים ,מע"צ ,משטרת ישראל ,שירותי כבאות ,רשויות אזוריות ומקומיות על כל
מחלקותיהן ,מקורות ,רשות העתיקות ,רשויות היקוז ,איגוד ערים וכל רשות מוסמכת וספת.

.8

.7.2

כל דרישה של מי מהרשויות שלעיל תיושם על ידי הקבלן ,על חשבוו והוצאותיו ,והוא לא יהיה זכאי לכל
תוספת תשלום בגין כך.

.7.3

על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הוגעות בדבר ,לפי התחלת העבודות ,אישורי מעבר ואת כל
האיפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקים וקווי תשתית תת  -קרקעיים )מים ,חשמל,
טלפון ,דלק ,ביוב ,תיעול וכיו"ב( ולדאוג להזמת מפקח מטעם הרשות המוסמכת ,שיהיה וכח במקום
במשך כל זמן ביצוע העבודות בסמוך למתקן תת קרקעי ,או חצייתו.

דרכי ביצוע ולוח זמים
.8.1

הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח ,לא יאוחר מאשר תוך  7יום ממועד חתימת חוזה זה ,הצעה ,בכתב,
בדבר דרכי הביצוע של העבודות ,לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות,
לרבות המועדים להוצאת האישורים המפורטים בסעיף  9לעיל ,והכול בתוך לוח הזמים שבסעיף  5.1לעיל.

.8.2

הקבלן ימציא למפקח ,לפי דרישתו ,מזמן לזמן ,הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמים
האמור ,לרבות עדכוים ופירוטים.

 - 21.8.3

בוסף לאמור בסעיף  8.1לעיל ,ימציא הקבלן ,אחת לחודש וכן תוך  7ימים מדרישת המפקח ,מעת לעת ,לוח
זמים מעודכן בשיטת "גאט" או תכית אחרת לזמי ביצוע העבודות לאישורו .לוח הזמים המעודכן יפרט
את התקדמות הביצוע ואת העבודות המתוכות לחודש הקרוב .לוח הזמים יכלול פירוט מלא של הציוד
שבדעת הקבלן להשתמש בו .עדכון לוח הזמים איו גורע מחובה כלשהי של הקבלן על פי החוזה ,לרבות
החובה להשלים את ביצוע העבודות וכן כל שלב של העבודות במועד שקבע בחוזה זה.

.8.4

הקבלן מתחייב ,יחד עם הגשת כל חשבון חלקי ,להגיש לוח זמים מעודכן למועד הגשת החשבון .בלוח
הזמים ,כאמור ,יראה הקבלן כיצד בכוותו להתגבר על איחורים שוצרו ,אם וצרו ,בביצוע העבודות.

.8.5

לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים  8.1ו ,8.2-יוכן לוח הזמים על ידי המפקח ,והוא יחייב
את הקבלן .הוצאות ההכה ,כאמור ,יחולו על הקבלן.

.8.6

המפקח רשאי ,בכל עת ,בין בשל כך שהעבודות אין מתהלות בהתאם ללוח הזמים ובין מסיבה אחרת
בהתאם להוראות החוזה ,להורות על שיוי לוח הזמים או על החלפתו באחר ,ועל הוראת המפקח יחולו
סעיפים  8.2ו 8.3 -בשיויים המחויבים .שוה ,תוקן ,או הוחלף לוח הזמים  -יחייב לוח הזמים את הקבלן
מזמן אישורו על ידי המפקח.

.8.7

המצאת כל מסמך ,תכית ,או חומר לפי הוראות סעיף זה למפקח ,בין שאושר על ידו ובין שלא אושר ,איה
פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.

.8.8

החליט המפקח כי התפוקה איה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמים ,הוא יוכל על ידי הוראה בכתב להורות
לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודות על ידי:

.8.9

.8.8.1

הבאת ציוד וסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.

.8.8.2

הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השוים.

.8.8.3

עבודה בלילות וימי מוחה ,כפוף לסעיף  5.10לעיל ,ולעשות כל דבר שהתאים יחייבו כדי למוע
חריגה הזמים המוקצבים.

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמים ,לרבות
האמור לעיל ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין :תגבור הציוד ,תגבור כוח אדם ,עבודת
שעות וספות בלילות ובימי מוחה וכיו"ב.

 .8.10במקרה של צורך בעבודה של שעות וספות ,שעות לילה ובימי מוחה ,יהיה על הקבלן לפעול כאמור בסעיף
 5.10לעיל.
.9

הפסקת העבודות
.9.1

על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות ,לזמן מסוים או לצמיתות ,לפי הוראה בכתב מאת המפקח ,בהתאם
לתאים ולתקופה שצויו בהוראה ,ולא יחדשה אלא אם יתה לו על ידי המפקח הוראה בכתב על כך.

.9.2

הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לפי סעיף  ,9.1יקוט הקבלן באמצעים להבטחת אתר העבודה
והעבודות ולהגה עליהם לפי הצורך ,לשביעות רצוו של המפקח.
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.10

.9.3

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת העבודות לתקופה שאיה עולה על  30יום.

.9.4

הקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות ישירות בלבד ,לא כולל תקורות כלשהן ,שגרמו לו כתוצאה מהפסקת
ביצוע העבודות לתקופה שעולה על  30יום ,כאמור בסעיף  ,9.1בלבד .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח,
לאחר שתיתן לקבלן הזדמות להשמיע טעותיו ,ובלבד שהדרישה של הקבלן הוגשה בתוך  60יום ממועד
ההודעה על הפסקת העבודות.

.9.5

גרמה הפסקת העבודות ,באשמת הקבלן ,תחולה ההוצאות שגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח
לפי סעיף זה על הקבלן.

.9.6

הופסק ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,לצמיתות ,והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל ,יהיה הקבלן זכאי
לתשלום בגין העבודות ,שביצע בפועל ,לפי מדידות סופיות שתעשה לגבי אותו חלק מהעבודות שביצועו
הופסק ולפי המחירים שבהצעתו ,הכול לפי קביעת המפקח .גרמה הפסקת ביצוע העבודות ,כאמור לעיל
באשמת הקבלן  -לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו.

.9.7

תשלום כאמור בסעיף  9.6ישולם לקבלן תוך  60יום מיום שבו יתה לקבלן הודעה בכתב כאמור לעיל.

.9.8

תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן ,ולקבלן לא תהייה כל תביעות ו/או טעות כלשהן
כלפי החברה ,כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודות ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות
שגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודות וכתוצאה ממה.

פיקוח
 .10.1כל העבודות תבוצעה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה של הקבלן עם המפקח ,על פי החיות והוראות המפקח.
אין להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 .10.2כל פיות הקבלן למפקח בעיין שיויים ו/או תוספות ו/או הבהרות תעשייה בהתאם להלים שיקבעו על
ידי המפקח ויימסרו לקבלן.
 .10.3המפקח רשאי לבדוק את העבודות ,כולן או חלקן ,ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים
שמשתמשים בהם ,איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה העשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות.
כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ,את הוראות החברה ואת הוראותיו  -הוא.
 .10.4הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ,ולכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכס בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום אחר
שבו עשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממו מובאים מוצרים ,חומרים ,מכוות וציוד
כלשהם לביצוע החוזה.
 .10.5הקבלן יעמיד ,על חשבוו ,לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים החוצים בשביל בחית
העבודות .למפקח תהיה תמיד הרשות להיכס למבה או למקום העבודה של הקבלן או למקומות עבודה
אחרים ,בהם עשות עבודות עבור הפרויקט.
 .10.6המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מעת לעת ,תוך כדי מהלך העבודות:
.10.6.1

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה ,בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה ,בכל מקרה
שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם.

 - 23.10.6.2

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים בסעיף  12.5.1לעיל.

.10.6.3

על תיקוו ,שיויו ,סילוקו ,הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות
שהוקם או עשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או ביגוד
לחוזה ,והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו ,על חשבוו.

.10.6.4

על סילוק של כל פסולת או אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה מאושרים על ידי
הרשויות המוסמכות.

.10.6.5

על החלפת ציוד פגום או בלוי ,חלקים פגומים או בלויים ,לבצע תיקוים ופעולות בקשר עם
העבודות.

.10.6.6

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הראים לו כבלתי מתאימים לעבודות .כמו
כן ,יהיה המפקח רשאי לדרוש בדיקה ובחיה של כל חומר – וסף לבדיקות הקבועות בתקים
הישראליים .הקבלן לא ישתמש בחומר שמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

.10.6.7

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממה או עבודה במקצוע מסוים אם
לפי דעתו אין העבודה עשית בהתאם לתכיות ,המפרט הטכי או הוראות המפקח .ההפסקה
לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשיוי במועד שקבע בחוזה זה למסירת העבודות.

 .10.7המפקח רשאי לתת לקבלן ,בכל זמן שהוא ,הוראות שוות ,לפי שיקול דעתו ,בכל הוגע לפסילת ציוד
וחומרים מלשמש בביצוע העבודות ,הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שפסלו וכיו"ב הוראות.
הקבלן יהג על פי הוראות המפקח ,וההוצאות יהיו על חשבוו .אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור
כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם ,בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן
שימוש ,והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא.
 .10.8אין לראות בזכות הפיקוח שיתה למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל
שלביו על ידי הקבלן ,ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קוה ומוכר של סחורות הן במידה והמדובר
הוא באחריות לגבי כל צד שלישי והן מבחית אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה
והחברה ולתוצאות הביצוע.
 .10.9המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב העבודות ולאופן
ביצוען.
 .10.10הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפי שהוא עומד לכסות עבודות כלשהן בכדי לאפשר לו לבקרן
ולקבוע לפי כיסוין את אופן הביצוע הכון של העבודות האמורות .במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי
המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודות או להרוס כל חלק מהעבודות על חשבון הקבלן.
 .10.11השגחת המפקח על ביצוע העבודות איה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודות על פי כל
תאי חוזה זה ,הפיקוח ה"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תאי החוזה.
.11

יהול יומן עבודה אלקטרוי
 .11.1הקבלן יהל יומן עבודה אלקטרוי )דוגמת רמדור ,ביארית וכדומה( ,תירכש על חשבון הקבלן )רישיון
לקבלן בלבד( בקשר עם העבודות וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה וירשום בו את הפרטים הבאים:

 - 24.11.1.1

מספרם של העובדים לסוגיהם ,המועסקים על ידו בביצוע העבודות.

.11.1.2

כמויות החומרים למייהם המובאים לאתר העבודה או המוצאים ממו.

.11.1.3

כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות.

.11.1.4

הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממו.

.11.1.5

השימוש בציוד מכי בביצוע העבודות.

.11.1.6

תאי מזג האוויר השוררים באתר העבודה.

.11.1.7

תקלות והפרעות בביצוע העבודות.

.11.1.8

ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום.

.11.1.9

הוראות שיתו על-ידי המפקח.

.11.1.10

הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות.

.11.1.11

כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי
במהלך ביצוע העבודות.

 .11.2היומן ייחתם כל שבוע על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח ,והעתק חתום מהרישומים בו
יימסר למפקח.
 .11.3הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות ,אולם רישומים אלה לא יחייבו את החברה,
אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב.
 .11.4אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע
עבודות כלשהן ו/או אי-מילוי הוראות המפקח או הוראות החוזה ,והקבלן מתחייב לבצע את העבודות ואת
הוראות המפקח ,בפרד וללא כל תלות בדרישותיו הכספיות או האחרות ,ככל שישן.
.12

ציוד ,מתקים וחומרים
 .12.1כל החומרים ,האביזרים ,המוצרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ,בלתי משומשים ,ממין משובח
ויתאימו מכל הבחיות לדרישות התקים הישראליים העדכיים ,ובהעדרם – לדרישות התקים הזרים
כמפורט להלן.
 .12.2כל החומרים ,האביזרים ,המוצרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו גם לאותם הדגימות ,החומרים,
האביזרים ו/או המוצרים ,שאושרו על ידי המפקח קודם לכן .חומרים ,אביזרים או מוצרים שלא יתאימו
ל"ל יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבוו וחומרים ,האביזרים ו/או המוצרים מתאימים
אחרים ,יובאו במקומם.
.12.3

אישור החומרים והמוצרים ו/או מקורם על ידי המפקח לא יפטור בשום פים את הקבלן מאחריות מלאה
ובלעדית לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

 - 25 .12.4כל הציוד ,המיכון וכלי העבודה אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה ,טעון אישור המפקח לפי
התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו הציוד וכד' ,כולו או בחלקו( .ציוד
אשר לא אושר על ידו יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבוו ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר.
 .12.5כל העבודות תבוצעה לפי פרטי התכיות ובאורח מקצועי כון ,בהתאם לדרישות המפרט והתקים
הזכרים לעיל .כמו כן תבוצעה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים ,צווים או תקות בי תוקף
מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן ,הוא בתחומי סמכותה הרשמית.
 .12.6המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להביא לידו אישור רשמי בכתב על התאמת העבודה או כל חלק ממה
לחוקים ,לתקות ,לדרישות וכד' של אותן רשויות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באים יידרש .קבלת
העבודות או חלק מהן על ידי המפקח או המצאת אישור על טיב העבודה ,אין פוטרות את הקבלן מאחריות
לטיב העבודה בהתאם לחוזה ולמפרטים.
 .12.7הקבלן מתחייב לספק על חשבוו הוא את כל הציוד ,המתקים ,החומרים והדברים האחרים הדרושים
לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש.
 .12.8הקבלן יהיה אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע
העבודות ,אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקים הישראליים ,מפרטי מכון התקים
או תקים זרים ואושרו על ידי המפקח.
.12.9

מקום שיתת אחריות לחומר או למוצר ,הדרשים לביצוע העבודות ,חייב הקבלן לקבל מן היצרן או הספק
של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה ,ולמסרו למפקח.

 .12.10הקבלן איו רשאי להוציא מאתר העבודה חומרים או מבים ומתקים ארעיים כאמור או ציוד שהובא
לאתר העבודה לשם ביצוע העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב.
 .12.11כל אימת שפסלו ציוד וחומרים ,או הורה המפקח בכתב ,שהחומרים ,הציוד והמבים או המתקים
הארעיים אים חוצים עוד לביצוע העבודות ,חייב הקבלן להוציאם מאתר העבודה .קבע בהוראה לפי
סעיף זה מועד לסילוק הציוד ,החומרים או המבים או המתקים הארעיים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מהמועד שקבע ,כאמור.
 .12.12הקבלן אחראי ,על חשבוו ,לשמירתם הבטוחה של הציוד ,החומרים ,המבים והמתקים הארעיים והוא
רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות.
 .12.13הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים ,בתוכיות ,בכתב
הכמויות ובשאר מסמכי החוזה ובכמויות מספיקות.
 .12.14חומרים שלגביהם קיימים תקים או מפרטים מטעם מכון התקים הישראלי ,יתאימו בתכוותיהם
לתקים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר ,אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין באחד
ממסמכי החוזה סוג אחר .בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקים זרים לפי קביעת המפקח.
 .12.15הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה .חובה
זו לא חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן השגחה.

 - 26 .12.16היה וסופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה -אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי
טיבן של העבודות.
 .12.17בכל מקרה בו צוין לגבי מוצר ,ציוד או חומר כלשהם ,שם היצרן או השם המסחרי שלהם על הקבלן לספק
אותם .אספקת מוצר שווה ערך תהיה רק אם המוצר שווה הערך אושר ,מראש ובכתב על ידי המפקח.
 .12.18החומרים ,המכוות ,המכשירים וכל ציוד אשר יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודות ,יהיה בהם כדי
להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבן ואיכותן.
 .12.19כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה .הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר ,יש
להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכיות .עיין זה חל
במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות ביצוע.
 .12.20כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות ,טעוים אישור היועץ
והמפקח לפי הזמתם אצל אחרים או לפי מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן ,גם אם הם תואמים
מפורשות את הדרש .לפי מתן האישור ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד – תכיות,
הסברים ותיאורים טכיים.
 .12.21היועץ והמפקח יאשרו הזמת ציוד ואביזרים רק אצל יצרים או ספקים אשר יכולים להוכיח שהים בעלי
ידע ויסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש במתקן ה"ל.
 .12.22כמו כן ,עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על ידיהם מצא בפעולה לשביעות רצון המשתמשים בו במשך
 5שים לפחות .לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי ,ייתן עדיפות ליצרים בעלי שם מוכר הותים שרות יעיל
ומהיר .להזמת ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תיתן עדיפות ליצרים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ
סוכות המחזיקים מלא של חלקי חילוף ולציוד הדרוש שרות ,לכאלה המחזקים בארץ ארגון שרות יעיל.
לא יאושר ציוד כלשהוא של ספק או יצרן שלא תן שירות טוב בעבר ללקוחותיו .האישור להזמת ציוד
ייתן על ידי היועץ והמפקח על גבי העתק הזמת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכיים לקביעת סוג
הציוד ,טיב הציוד ותאי האחריות.
 .12.23התאים הטכיים להזמת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח  3סטים של הוראות
הרכבה ,החזקה והחזקה מועת ,על כל התכיות והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי
חילוף מומלצים להחזיק במלאי .את כל הדוקומטציה ה"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפי הרכבת
הציוד במקום ,והדבר יירשם ביומן .אין באישור המפקח  /יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של
הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקיה והמושלמת ,ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום
ואיו עומד בדרישות ,הוא יוחלף מידית על ידי הקבלן ללא כל זכות ערעור ,וללא תוספת כספית כל שהיא.
 .12.24חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודות בהתאם לדרישות המפרט
או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמים שקבע או שאים במצב מכי תקין ,יסולקו ממקום העבודה על
ידי הקבלן ועל חשבוו ,ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.
 .12.25לא יוחל בשום עבודות עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותן עבודות יימצאו במקום בכמות
ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח.

 - 27.13

בדיקות מעבדה
 .13.1הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת ויהיה אחראי להזמה ותאום וביצוע של כל בדיקות המעבדה ,מכל סוג,
ככל שיידרש ,לפי ביצוע ולאחר ביצוע על פי כל התקים ועל פי דרישת הפיקוח על ידי גורמים חיצויים
)יועצים ,מכון התקים וכדומה( על פי המפרט הכללי וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח ,מעת לעת ,או
על פי המפרטים הטכיים.
 .13.2הבדיקות תבוצעה במעבדות מוסמכות שתאושרה על ידי המפקח ,ותוצאות הבדיקות ה"ל תחייבה את
שי הצדדים .העתקי תעודות של תוצאות הבדיקות יועברו למפקח במקביל להעברתם לקבלן.
.13.3

תיאום הבדיקות יבוצע באחריות מלאה של הקבלן .כל עיכוב שייגרם למהלך העבודה בגין ביצוע הבדיקות
לא ייחשב לצורך תביעות לוח זמים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בתכון ביצוע מערך הבדיקות.

.13.4

מודגש בזאת ,כי מערך הבדיקות יכלול גם את כל קבלי המשה על כל מוצריהם בהתאם לדרישת המפקח
לרבות:

.13.5

.13.4.1

כל בדיקה שתידרש על פי כל דין ועל פי דרישת המפקח.

.13.4.2

כמו כן ,רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות ,באופן עצמאי ,על חשבון הקבלן ,ככל שימצא
לכון ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,או לחילופין להזמין מעבדה חיצוית ,על חשבון החברה,
שתקבע את התוצאות .

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה ,ישירות על ידי המעבדה
אל המפקח.

 .13.6כל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת מטעם הקבלן ועל חשבוו.
 .13.7הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך  14יום מקבלת צו התחלת
העבודה .עבור כל הבדיקות ה"ל ,תיקון ליקויים ובדיקות חוזרות ,עד לקבלת כל האישורים הדרושים ועד
אישור סופי של המפקח לא ישולם לקבלן בפרד ועלותם תחול על הקבלן.
.13.8

וסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל ,על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה ,כדי לוודא שהביצוע
ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח.

 .13.9וסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממו מוסכם כי מתן הוראות על-ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי
הוראותיו איו גורע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים ,המלאכה והעבודות כדרש בחוזה זה ,וחובת
ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות התקים והמפרטים מוטלת על הקבלן.
 .13.10עיכוב הבדיקות במעבדה או המתה לתוצאותיהן לא יקו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת העבודות ולא
ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.
.14

בדיקות חלקי העבודות שועדו להיות מכוסים
 .14.1הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודות.

 - 28 .14.2הקבלן מתחייב למוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות ,שועד להיות מכוסה או מוסתר,
ללא שאותו חלק מהעבודות בדק.
 .14.3הושלם חלק מהעבודות שועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח בכתב ,שהחלק האמור מוכן
לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפי כיסויו או
הסתרתו.
 .14.4הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח ,לצורך בדיקתו,
בחיתו ומדידתו ,ולאחר מכן יחזירו לתיקו לשביעות רצוו של המפקח .לא מילא הקבלן אחר הוראות
המפקח לפי סעיף זה ,רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקו לשביעות רצוו של
המפקח.
 .14.5ההוצאות הכרוכות בעבודות האמורות בסעיף  14.4לעיל תחולה על הקבלן ,אלא אם כן קיים הקבלן את
התחייבותו לפי סעיפים  14.2ו 14.3-לעיל ,והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצוו של המפקח.
.15

אספקת מים וחשמל
 .15.1הקבלן יספק על חשבוו את המים הדרושים לביצוע העבודות ולשימוש עובדיו .במידה ויתן הדבר ,יורשה
הקבלן להתחבר לקודות מוצא מקווי אספקת מים עירויים ,וזאת בתאי שיתקין שעון מים
אלוגי/דיגיטאלי ,הכול לפי דרישות תאגיד המים והביוב מי שקמה.
 .15.2הקבלן יעשה על חשבוו הוא את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם ,כגון :הפעלת
משאבות ,החת ציורות ,מכלים ,מכלים רזרביים ,מכויות וכיו"ב .כל ההוצאות הקשורות באספקת המים
ובהובלתם יכללו בהצעת הקבלן ולא ישולמו בפרד .הקבלן יידרש להמציא ,יחד עם החשבון הסופי ,אישור
על תשלום בגין צריכת המים.
 .15.3הקבלן יספק על חשבוו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת דיזל-גרטורים או התחברות
לקווי חשמל המצאים בשכות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון :קבלת אישורים מחברת חשמל
וכיו"ב ,והכל על פי אישור המפקח .כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כאמר לעיל ,על פי מוה חשמל
זמי שיותקן ,והקבלן יידרש להמציא ,יחד עם החשבון הסופי ,אישור על תשלום בגין צריכת חשמל.
 .15.4בגמר העבודות ,יפרק הקבלן את כל חיבורי המים והחשמל שהותקו על ידו ויחזיר את המצב לקדמותו.

.16

הגה על חלקי העבודות
 .16.1הקבלן יאחז ,על חשבוו ,בכל האמצעים הדרושים לשם הגה על החומרים והמוצרים בתהליכי העבודות
ועל העבודות וחלקי העבודות מפי זק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה ,שיטפוות ,רוח ,שמש ,השפעות
אקלימיות אחרות וכדומה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז ,על חשבוו ,בכל האמצעים
הדרושים להגת העבודות וחלקי העבודות מפי גשמים או מפי כל מקור מים אחר ,לרבות באמצעות,
שאיבת מים ,סתימת תעלות יקוז ושאיבה של מקווי מים שוצרו בשטח והרחקת המים לאזורי יקוז וכל
הדרש לאחזקת האתר במצב תקין במשך כל עות הגשמים וסתימתם לפי מסירת העבודות ,לרבות כל
עבודות העזר ליקוז זמי .מובהר כי כל העבודות לעיל לא תימדדה ותהייה על חשבון הקבלן.

 - 29 .16.2כל זק אשר גרם לחומרים ,למוצרים ,לעבודות או לחלקי העבודות ,על ידי הגורמים המפורטים בסעיף
 ,1.1בין שקט הקבלן באמצעי הגה אותים ובין שלא ,יתוקן על ידי הקבלן מיד ,על חשבוו ,לשביעות רצוו
של המפקח.
 .16.3הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודות מפי כל זק העלול להיגרם לו ,לרבות זקים העלולים להיגרם על
ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.
.17

צוות היהול ועובדי הקבלן
 .17.1הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת ביצוע העבודות צוות יהול ועובדים מקצועיים לרבות מהל
עבודה שהיו מהל עבודה מוסמך בעל יסיון מוכח של  5שים ,העומד בקריטריוים שקבעו ו/או יקבעו,
מעת לעת ,על ידי משרד הכלכלה ותקות הבטיחות בעבודה )עבודות ביה( התשמ"ח ,1988 -כפי שיהיו מעת
לעת ,בהיקף משרה מלא וכן ממוה בטיחות בעבודה ,מוסמך ,בעל יסיון מוכח של  3שים לפחות.
 .17.2הקבלן ישלח למשרד הכלכלה ,מיד עם ההודעה על הזכייה במכרז ,מכתב ,בדואר רשום עם אישור מסירה,
על ביצוע העבודות ועל זהות מהל העבודה ,על פי הקבוע בדין ,עם העתק לחברה וכן ימציא למפקח ,אישור
ממשרד הכלכלה על עמידת מהל העבודה בקריטריוים כאמור.
 .17.3ממוה הבטיחות יבקר באתר העבודה ,לפחות אחת ל 14 -יום ,ויפיק דוח בהתאם לממצאיו .העתק הדוח
יועבר למפקח .הקבלן מתחייב ליישם ,מידית ,את המלצות הממוה על הבטיחות ,בכפוף להחיות המפקח
בעיין.
 .17.4הקבלן מתחייב כי מהל העבודה ימצא באופן קבוע באתר העבודה ,יהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח
על קיום הוראות חוזה זה.
 .17.5המפקח יהיה רשאי לסרב למיוי כלשהו ,וכן יהיה המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות,
מבלי למק את החלטתו .דרשה החלפת חבר צוות ,ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבוע ממועד תיתה.
למען הסר ספק מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו גם על חבר צוות אשר מוה בעקבות דרישת החלפה
כאמור.
 .17.6כל הוראה ו/או הודעה שייתו על ידי המפקח למי מהצוות ,ייחשבו כאילו יתו לקבלן עצמו.
 .17.7כל הוראה ו/או הודעה שייתו על ידי המפקח למי מצוות היהול של הקבלן ,ייחשבו כאילו יתו לקבלן
עצמו.
 .17.8מובהר בזאת כי לא יהיה בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו ,כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו
לפי חוזה זה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן
לביצוע כון ומלא של העבודות בהתאם לחוזה זה.
 .17.9במשך כל תקופת הביצוע יספק הקבלן שירותי מדידה של מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא ,כולל
דיסטומט ,לצורך עבודותיו ,ובכל עת שתידרש על ידי המפקח .המודדים יעמדו לרשות המפקח למדידת כל
סוג מדידה בתוואי הצרת שתידרש לצורך ביצוע העבודות וזאת ללא כל תשלום וסף.

 - 30 .17.10בוסף ,הקבלן מתחייב לספק ,על חשבוו ,את כל העובדים ו/או כוח האדם המקצועי הדרושים לביצוע
העבודות בהיקף הדרוש לביצוע העבודות במועד שקבע בחוזה זה ,את ההשגחה והפיקוח עליהם ,אמצעי
תחבורה ,יהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם תוים לפיקוחו ,מרותו והשגחתו במישרין או
באמצעות באי כוחו המוסמכים .הקבלן יקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים
מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמים של הפרויקט ושלבי
הבייים של לוח הזמים.
 .17.11עבודות שלביצוען יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל
רישיון או היתר ,כאמור.
 .17.12הקבלן מתחייב שבביצוע העבודות יוהלו ,לשביעות רצוו של המפקח ,פקסי כוח אדם שיירשם בהם שמו,
מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד ,וכן ימי עבודתו .הקבלן מתחייב להמציא למפקח ,לפי דרישה ,את
פקסי כוח האדם לשם ביקורת ,וכן להמציא למפקח לפי דרישתו ,ולשביעות רצוו ,מצבת כוח אדם שתכלול
את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם.
 .17.13הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות שוא חוזה זה לא יעסיק עובדים שאים מורשים לעבוד בישראל
בעבודות שוא חוזה זה.
 .17.14הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו ,וכן למלא אחר חוק הביטוח הלאומי
]וסח משולב[ תשכ"ט.1968-
 .17.15הקבלן מתחייב להבטיח תאי בטיחות ולקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למיעת תאוות עבודה ,וכן
לקיים את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד ,1954-ותקות הבטיחות בעבודה )עבודות ביה(,
תשמ"ח .1988 -
 .17.16הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי וחיות ומקומות אכילה אותים באתר
העבודה ,לשביעות רצוו של המפקח.
 .17.17הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו בביצוע
העבודות אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת המפקח התהג אותו אדם שלא
כשורה ,או שאיו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא והג מעשה רשלות בביצוע תפקידו .אדם שהורחק לפי
דרישה כאמור -לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר העבודה או בביצוע העבודות.
 .17.18שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השוים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב העבודה
ו/או כוח עליון וכיו"ב .על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור  48שעות לפי תחילת
עבודתם באתר .האישור לעובד מסוים היו זמי ויתן לביטול במהלך ביצוע העבודות.
 .17.19הכיסה והיציאה של מכויות הקבלן ,לצורך אספקת ציוד וחומרי ביה תהיה באופן שיסוכם מראש עם
המפקח.
 .17.20מודגש בזאת כי לית פועלים באתר העבודה אסורה בהחלט.

 - 31.18

קבלי משה
 .18.1הקבלן איו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,או כל חלק ממו ,וכן אין הוא
רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי החוזה .למען הסר ספק מובהר בזאת
כי האיסור לעיל חל גם על צירוף שותף לביצוע העבודות.
.18.2

הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלן/י משה בביצוע של חלק מהעבודות אלא אם קיבל לכך את אישור
החברה ,מראש ובכתב ,ובסייגים שייקבעו על ידה ואשר הקבלן יתחייב במפורש למלא אותם .קבלי
המשה והספקים הקשורים בהקמת מבה הקירוי חייבים להיות קבלים המתמחים בהקמת מבי
מתיחה .החברה רשאית לפסול קבלי משה שאים מוסים בהקמת מבי מתיחה.

 .18.3הסכמת החברה למסירת כל חלק של העבודות לקבלן משה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן ,לא
תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודות לפי כל תאי חוזה זה ,כאילו
עשו העבודות שבוצעו על ידי קבלן המשה ,על ידי הקבלן עצמו.
לצורך אישור קבלי משה יגיש הקבלן יחד עם הבקשה לאישור קבלן משה רשימת עבודות שבוצעו על ידי
אותו קבלן משה ,וזאת בהיקף כספי שאיו מוך מהיקף העבודות שהקבלן מעויין להעביר לביצוע קבלן
משה מטעמו.
 .18.4הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשה בביצוע כל חלק מהעבודות מיד לאחר שיידרש לכך
בכתב על ידי המפקח ,והקבלן לא יהיה רשאי לבוא בכל טעות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,מכל עילה
שהיא ,כלפי החברה בשל כל זק או הוצאה שעמד בהם בקשר להפסקת עבודתו של קבלן המשה על ידי
המפקח.
 .18.5בכל מקרה בו יעסיק הקבלן קבלן משה יחתום קבלן המשה על כתב התחייבות בושא בטיחות.
 .18.6הסכמת החברה בהתאם לאמור בסעיף  18.2לעיל ,איה מטילה חבות כלשהי על החברה ואין היא פוטרת
את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או
מחדל של מבצעי העבודות ,באי כוחם ועובדיהם.
.18.7

.19

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,עבודה עליה חל חוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות ,תשכ"ט ,1969 -
מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משה שאיו רשום בהתאם להוראות חוק זה.

אפשרות עבודה לקבלים וספים
 .19.1הקבלן יאפשר לכל קבלן ולכל אדם אחר שיאושרו על ידי המפקח וכן לעובדיהם לפעול ולעבוד באתר
העבודה וכן ישתף עימם פעולה ,כולל תאום ביצוע עבודות שוות ,וכן יאפשר להם ,לפי קביעת המפקח,
שימוש בשירותים ומתקים שהוקמו על ידו לצורך ביצוע העבודות ,לרבות ,שירותי קבלן ראשי ,הכוללים,
בין היתר ,את השירותים המפורטים להלן:
.19.1.1

אספקת מים ,חשמל ותאורת עזר.

.19.1.2

מתן מידע על העבודות ועל המערכות הקיימות באתר העבודה ובסביבתו.

 - 32.19.1.3

מתן אפשרות כיסה לאתר העבודה ,גישה למקומות אחסון וזכות שימוש בדרכים ארעיות
וכיו"ב.

.19.1.4

הכוות מועדי חיבור ,הפעלה והרצה של מערכות עם הגורמים האחרים.

.19.1.5

אפשרות שימוש ,מתואם מראש ,בכל אמצעי הרמה ושיוע הקיימים באתר העבודה.

.19.1.6

הגה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים כך שלא ייפגעו על ידי עובדי הקבלן.

.19.1.7

יקיון כללי וסילוק פסולת במהלך ביצוע העבודות ובגמר העבודות.

.19.1.8

אחראי בטיחות בעבודות.

.19.1.9

עבודות תשתית על ידי חח"י בזק וכל חב' תשתיות כזו או אחרת שתידרש לעבוד בשטח.

.19.1.10

לו"ז יעודכן בהתאם לצורך במהלך זמן העבודות.

 .19.2הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין התיאום ו/או השימוש ,כמפורט בסעיפים  19.1.1עד 19.1.10
לעיל ,לרבות לא יהיה הקבלן זכאי לתקורת קבלן ראשי.
.20

שמירה ,גידור ,אמצעי זהירות ומתקים באתר העבודה
 .20.1ממועד העמדת אתר העבודה או כל חלק ממו לרשות הקבלן יהיה הקבלן אחראי כמהג בעלים לשמירה
ולהשגחה על האתר וכל חלק ממו שהועמדו לרשותו.
 .20.2הקבלן יקוט ויהיה אחראי כי כל הבאים מטעמו יקטו בכל אמצעי הזהירות הדרשים להבטחת רכוש וחיי
אדם באתר העבודה ,בדרך לאתר העבודה ובסביבתו ,בעת ביצוע העבודות לרבות בעת הובלת חומרים לאתר
העבודה ויספק ויתקין שמירה ,גידור ,אורות ,שלטי אזהרה ,תמרורי אזהרה  -לרבות פסים מהבהבים,
פיגומים , ,מעקות בטיחות ,גדרות זמיות ושאר אמצעי זהירות ,לביטחום ולוחותם של הציבור ושל
העובדים באתר ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי
הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי .הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפה את אתר העבודה יהיה עליו
לסלק את כל המכשולים והמפגעים ששארו באתר העבודה ,וזאת ללא כל תמורה וספת מהחברה.
.20.3

תחום העבודה וההתארגות יוגדרו לקבלן לפי תחילת העבודות.

 .20.4תחומי העבודה ודרכי הכיסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לתוים הקיימים ובהתאם להוראות
המפקח.
 .20.5תוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תרשים ארגון האתר הכולל מבים
קיימים ,מבים מוצעים ,דרכי גישה ,שערי כיסה ותוואי הגדר .שטח ההתארגות באתר העבודה יהיה אך
ורק במקום שיקבע על ידי המפקח .על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקים
השוים.

 - 33 .20.6תוך  7ימים מיום הקוב ב"צו התחלת עבודה" יקים הקבלן באתר גדרות ,מחיצות ושערים סביב העבודות
להגה על בי אדם ולהגת הרכוש ,כולל שלטי אזהרה "כאן בוים" ,הכול בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי
תקות משרד העבודה .תוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח ,בהתאם להחיות המפקח.
 .20.7הגדר תהיה אטומה ,עשויה מפחי "איסכורית" חדשים בגובה  2מטר לפחות ,סמכים על קוסטרוקציית
פלדה צבועה .כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח .יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי החיות
המפקח .הגדר תעה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר ולהחיות החברה.
 .20.8על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבי עזר בהתאם להתקדמות העבודות,
וזאת ללא תשלום כלשהו ,לרבות מיקומם מחדש על מערכותיהם.
 .20.9במקומות הדרושים יותקו שערים להכסת כלי רכב ,ציוד וחומרי ביה והולכי רגל ,אשר יוחזקו במצב עול
במהלך כל העבודה .השערים יהיו מפלדה צבועה.
.21

שילוט
 .21.1הקבלן יכין ויתקין ,על חשבוו והוצאותיו ,שלט פח בגודל  4/3מטר לפחות ,באתר הבייה או בסמוך לו.
השלטים יכילו את שם העבודות ,שמות המתכים ,שם הקבלן ופרטים וספים .תוכן השלט ,צורתו ,גודל
האותיות ,צורת ומיקום ההתקה ,וכל עיין אחר הקשור בשלטים ,יקבעו בלעדית על ידי המפקח.
 .21.2על הקבלן להביא בחשבון ,כי יתכן שבמהלך הפרויקט יידרש לשות את מיקומו של השלט ,ללא תמורה,
כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב דרישות של המפקח או מכל סיבה אחרת.
.21.3

.22

פרט לשלט האמור לא יורשה כל שילוט אחר אלא אם הורה על כך המפקח ו/או דרש על פי חוקי הבטיחות.

אי פגיעה בזכויות צדדים שלישיים וברכוש ציבורי
 .22.1הקבלן ימע כל זק מהחברה ויפצה אותה על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,זק ,הוצאה ,היטל וכיו"ב שיתעוררו
כתוצאה מפגיעה בזכויות פטטים ,מדגמים ,סמלי מסחר ,זכות יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש,
תוך כדי ביצוע העבודות במתקי העבודה ,במכוות או בחומרים או בציוד שיסופקו על ידי הקבלן.
 .22.2אם יהיה צורך לביצוע העבודות בקבלת זכות האה או שימוש כלשהו ,כגון :זכות מעבר או שימוש ,או זכות
לשפיכת אשפה ופסולת ,או כל זכות דומה  -יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשולם
תמורתה ,כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.
 .22.3הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בוחות הציבור ,ולא תהיה כל הפרעה
שלא לצורך בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל או ברכוש ציבורי כלשהו,
והוא יקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.
 .22.4הקבלן אחראי שכל זק או קלקול שייגרם לכביש ,לדרך ,למדרכה ,לשביל ,לרשת המים ,לביוב ,לתיעול,
לחשמל ,לטלפון ,לציורות להעברת גז או למובילים אחרים כיו"ב )להלן" :מובילים"( תוך כדי ביצוע
העבודה ,בין שהזק או הקלקול גרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה ,יתוקן
על חשבוו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצוו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על
הטיפול במובילים כאמור.

 - 34 .22.5אם לשם ביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום זק למובילים,
כאמור לעיל ,אם לא ישתמשו באמצעי הגה מיוחדים ,יודיע הקבלן בכתב למפקח ,לפי ההעברה ,על פרטי
החפץ שיש להעבירו ועל תכיתו להבטחת אמצעי הגה מתאימים.
 .22.6הקבלן יקוט ,על חשבוו ,בכל האמצעים שקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו על ידי המפקח,
כדי למוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש ,כמוגדר בתקות הרלווטיות ובמפרט הכללי ,לשביעות רצון
המפקח.
 .22.7במהלך כל זמן ביצוע העבודות השוות יקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגת המבה  /העבודות,
הציוד הכלים והחומרים בפי השפעות אקלימיות ,לרבות גשמים ,רוח ,אבק ,שמש וכיו"ב.
 .22.8הקבלן יקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח העבודה
וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח .אמצעי ההגה יכללו כיסוי,
אטימה ,אספקת משאבות מים והפעלתן ,הערמת סוללות ,חפירת תעלות ליקוז המים ,אחזקתן במצב תקין
במשך כל תקופת ביצוע המבה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על
ידי המפקח .כל אמצעי ההגה ה"ל ייקטו על ידי הקבלן ,על חשבוו הוא ,והכל באופן ובהיקף שיהיו
לשביעות רצוו המלאה של המפקח.
 .22.9כל זק שייגרם לעבודות גם אם קט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו על יד המפקח ,יתוקן על
ידי הקבלן ועל חשבוו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצוו המלאה.
 .22.10להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודות הגרמים עקב תאי מזג אויר ,לרבות גשמים ,לא ייחשבו
ככוח עליון.
.23

הסדרי תועה ומיעת הפרעות לתועה
 .23.1הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות ,לרבות הקמת כל מבה ארעי וביצוע כל עבודה ארעית ,לא תהייה
הדרכים המובילות לאתר העבודה תוות שלא לצורך לתועה שתקשה על התועה הרגילה בדרכים
האמורות ,לרבות הכשרת דרך עוקפת והחזקתה במצב תקין ,ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל
תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת וייקטו כל האמצעים ,לרבות בחירתם של הדרכים ,של
כלי הרכב ושל זמי ההובלה ,כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתועה הרגילה בדרכים האמורות ויימע
ככל האפשר זק לדרכים.
 .23.2כל תועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פיאומאטיים קיים וכאשר
יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הסיעה.
 .23.3הקבלן ימע החיית כלי רכב ,המגיעים לאתר העבודה ,בדרכים ואלה יוחו במקומות שייועדו לכך .הקבלן
מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה ,וכן השטחים הציבוריים ,יהיו פתוחים לשימוש החברה ו/או
קבלים אחרים ,לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח ,וכי הוא לא יאחסן עליהם מכוות ו/או כלי רכב
ו/או חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.
 .23.4הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה ,יוצבו ,על חשבוו , ,אמצעים כפי שיורה
המפקח.

 - 35 .23.5גידור אתר העבודה יאושר אך ורק אחרי שהקבלן השלים בקפדות וקיבל את האישורים של המפקח
והחברה בהתייחס לתכית הגידור שמוצעת על ידו ,אמצעי הכווה ובטיחות ,שילוט ,תאורה ,תמרור וכיו"ב.
 .23.6פיוי האתר מתשתיות ואלמטים קיימים אחרים )תת קרקעיים ועיליים( מהווה מטלה לביצוע מידי לאחר
מסירת הצו להתחלת העבודה .באם תמצאה מערכות תשתיות ״חיות״ ,מחייב ביצוען המקדים של תשתיות
חלופיות ,כך שלא תגרמה כל הפרעות לביצוע העבודה .אין לבצע כל יתוק של קו מערכת חיה לפי השלמת
ביצועה של התשתית החלופית וקבלת אישור על כך מהמפקח ומציגי החברה או הרשות המוסמכת
הרלווטית.
 .23.7הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש הדבר לצורכי
העבודות ,והמפקח התיר לו ,בכתב ומראש ,לעשות כן.
.24

אחריות לעבודות
 .24.1מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד לתום ביצוע העבודות ,יהיה הקבלן אחראי לשמירת אתר
העבודה והעבודות ולהשגחה עליהם .הקבלן יתקן על חשבוו ובמהירות המרבית ,כל זק שיגרם לאתר
העבודה ולעבודות ,מכל סיבה שהיא.
 .24.2הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה לכל זק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו לחומרים
ו/או לעבודות ,בין שהזק או הקלקול גרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש ,בקשר לביצוע
העבודות והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם המצא בשרותה ,מכל אחריות לכל אובדן ו/או
זק לגוף או לרכוש ,כאמור.
 .24.3הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ,זק או קלקול לציוד מכל סוג המצא בשימושו בקשר עם ביצוע
העבודות ,והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם המצא בשרותה ,מכל אחריות לכל אובדן ו/או
זק לגוף או לרכוש ,כאמור.

.25

אחריות לגוף או לרכוש
 .25.1בוסף לאמור בכל דין ,יהיה הקבלן אחראי לכל זק או אובדן ,מכל סוג שהוא ,שייגרמו תוך כדי ביצוע
העבודות או בקשר עמן ,לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ,והוא יקוט בכל האמצעים למיעתם .החברה
תהיה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה כגד הקבלן בגין זק או
אובדן ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצוה.
 .25.2הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ,זק או קלקול לציוד מכל סוג שהוא המצא בשימושו בקשר עם ביצוע
העבודות ,והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן ,זק או קלקול,
כאמור.
 .25.3הקבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם ,או שתשלם ,בגין זק או אובדן להם אחראי הקבלן
על פי סעיפים  25.1ו 25.2 -ו/או על פי כל דין ,לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השוות שתישא בהן בקשר
לדרישה ,כאמור .החברה תהיה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה
כגד הקבלן בגין זק או אובדן ,כאמור ,עד אשר תיושבה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצוה.
לקבלן תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותיתן לו אפשרות להתגון מפיה.

 - 36 .25.4הקבלן ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל זק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזחה
במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו של הקבלן תחול גם
לגבי כל מקרה של רשלות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.
 .25.5על אף האמור בסעיף  25.1לעיל ,הקבלן לא יהיה אחראי לזקים המפורטים להלן ואין הוא חייב לשפות את
החברה בגים :זק הובע ממסירת אתר העבודה לקבלן לצורך ביצוע העבודות ללא זכות או בשל כך שאין
לחברה זכות לבצע את העבודות או כל חלק מהן בהתאם לחוזה.
.26

אחריות לעובדים ולשלוחים
 .26.1הקבלן מתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר המצא בשרותו של
הקבלן כתוצאה מתאוה או זק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה ,והוא פוטר בזאת את החברה ,החברה ומי
מטעמן מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו ,לרבות זק שגרם לאדם המספק שירותים ,חומרים או
מוצרים ,קבלי משה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלי המשה .החברה
תהיה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה כגד הקבלן בגין זק או
תאוה ,כאמור ,עד אשר תיושבה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצוה.
 .26.2הקבלן ישפה את החברה ו/או את החברה בגין כל תשלום שתחויבה לשלם כתוצאה מאי-קיום התחייבותו
שבסעיף  26.1לעיל .דרשו החברה ו/או החברה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או
מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודות ,ישפה אותן הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה כגד
הקבלן בגין זק או אובדן ,כאמור ,עד אשר תיושבה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה
ו/או החברה .לקבלן תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותיתן לו אפשרות להתגון
מפיה.

.27

ביטוחים
 .27.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין ,ומבלי שהחברה וטלת אחריות כלשהי כלפי
הקבלן ,החברה מתחייבת לערוך פוליסת ביטוח עבודות קבליות כמפורט בהמשך )להלן" :ביטוח העבודות
הקבליות"( מפי אבדן ,זק או אחריות הקשורים או הובעים מביצוע העבודות )להלן" :העבודות"( .בכפוף
לתאים ,סייגים ,גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית ,הכלולים בביטוח העבודות
הקבליות ,יכלול ביטוח העבודות הקבליות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:
.27.1.1

פרק ) - (1זק רכוש :אבדן או זק פיזיים ובלתי צפויים ,שייגרמו לעבודות באתר העבודות )להלן:

"אתר העבודות"( במשך תקופת הביטוח .מובהר כי פרק זה איו חל על ציוד ,מתקים ואמצעים
אחרים ,אשר לא ועדו להוות חלק בלתי פרד מהעבודות ואשר מובאים על ידי הקבלן או מי
מטעמו לצורך ביצוע העבודות.
.27.1.2

פרק ) - (2אחריות כלפי צד ג' :חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופית או זק לרכוש,
שייגרמו במשך תקופת הביטוח ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.

.27.1.3

פרק ) - (3אחריות מעבידים :חבות על פי דין כלפי עובדים המועסקים בביצוע העבודות בגין
פגיעה גופית הגרמת באתר העבודות במשך תקופת הביטוח ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.

 - 37 .27.2שם המבוטח בביטוח העבודות הקבליות יכלול גם את הקבלן וקבלי משה ,ועל הקבלן להשתתף בדמי
הביטוח בגין עריכת ביטוח זה על ידי יכויים משכר החוזה ,כשהם צמודים למדד חודש ספטמבר  ,2021של
סכום השווה ל 0.5% -ממו .היכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר ,שיוגש לחברה על ידי הקבלן .החברה
שומרת לעצמו את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות בדמי הביטוח ,שיידרש מהקבלן מעבר לשיעור
האמור לעיל ,באופן יחסי ,בשל שיויים ,העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי החברה בגין עריכת
ביטוח העבודות הקבליות ,עקב הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לתקופת הביטוח
הקובה במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבליות.
 .27.3לדרישת הקבלן ,תועבר פוליסת ביטוח העבודות הקבליות לעיון הקבלן ,ועל הקבלן טרם תחילת ביצוע
העבודות הקבליות ,ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבליות על כל תאיו ,ולפעול על פיו .הקבלן מאשר
כי לא תהיה כל טעה ,תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא ,באשר לתוכן ביטוח העבודות הקבליות על כל
תאיו.
 .27.4הקבלן מתחייב להודיע לחברה ו/או למבטח ביטוח העבודות הקבליות ,על כל אירוע ,העשוי להוות עילה
לתביעה על פי ביטוח העבודות הקבליות מיד עם קרותו ,ולשתף פעולה עם החברה ,ככל הדרש ,לשם
מימוש תביעת ביטוח בקשר עם האירוע כאמור.
 .27.5על הקבלן חלה האחריות כלפי החברה ו/או מי מטעם החברה בגין תגמולי ביטוח שמעו עקב הפרה של
תאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן ,לרבות הפרת חובת הדיווח המוטלת על הקבלן בסעיף
 4לעיל .לחברה הזכות לתבוע או לקזז מהקבלן בכל צורה שהיא ,סכומים בגין זקים ,שייגרמו לחברה עקב
ההפרה כאמור ,וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של החברה.
 .27.6למען הסר ספק ,מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי מבטח הקבלן לא
ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,לרבות במקרה,
שהביטוח איו מכסה את העילה לתביעה או במקרה ,שתגמולי הביטוח אים מספיקים לכסוי האבדן או
הזק שגרם ,תבע ,פסק או כל מקרה אחר .לקבלן לא תהא כל טעה או תביעה כלפי החברה והבאים
מטעם החברה לגבי גובה תגמולי הביטוח )בין אם התקבלו ובין אם לאו(.
 .27.7מובהר בזאת כי לחברה תוה הזכות ליהול משא ומתן מול מבטח ביטוח העבודות הקבליות )אלא אם
החברה הורה אחרת( וכן תהא לו הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח העבודות הקבליות בגין אבדן
או זק לעבודות .שיקם הקבלן את האבדן ו/או הזק והציג בפי החברה תעודה חתומה על ידי המפקח ו/או
מהל העבודות ו/או מהל הפרויקט ,כי הזק שוקם לשביעות רצום ,אזי יעמיד החברה לרשות הקבלן את
הסכומים ,שקיבל מאת המבטח בגין אותו אבדן ו/או זק לעבודות עד לסכום הדרוש ,לשם קימום האבדן
ו/או הזק לעבודות המבוצעות על ידי הקבלן.
 .27.8בהתקשרות הקבלן עם קבלי משה ,שיבצעו עבודות ו/או יספקו שירותים מטעם ו/או עבור הקבלן ,לרבות
חברות שמירה ,יועצים ומתכים ,על הקבלן לוודא כי במסגרת ההסכם מול מי מהגורמים דלעיל ,לא תיכלל
כל הוראה על פיה הקבלן מוותר )בשם הקבלן ,בשם החברה ,או בשם המבטח שיערוך את פוליסת ביטוח
העבודות הקבליות( על זכות חזרה ,שיפוי או שיבוב כגד אותם קבלי משה ו/או פוטר את הגופים הזכרים
לעיל מאחריותם על פי דין ו/או הסכם .מובהר כי אי ויתור על זכויות כאמור ,מהווה תאי לזכויות הקבלן
והחברה על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבליות ,ועל הקבלן יהיה לשפות את החברה ,בגין הפרת דרישה
זו.

 - 38 .27.9לחברה שמרת הזכות לבצע שיויים בביטוח העבודות הקבליות או לבטלו ללא צורך באישור הקבלן ,אולם
כל שיוי ,שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הקיים לקבלן כאמור לעיל ,יובא לידיעת הקבלן בכתב זמן
סביר טרם ביצועו.
ביטוחי הקבלן
 .27.10מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים על חשבון הקבלן
באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ,החל מיום העמדת האתר העבודות לרשות הקבלן או מתן האישור
לביצוע העבודות )לפי המוקדם( ,ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו
של הקבלן מאתר העבודות )לפי המאוחר( )ולעיין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר ,למשך שלוש שים
וספות לפחות לאחר תום תקופת העבודות והבדק( ,את הביטוחים המפורטים להלן וכן את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי הוסח המצורף להסכם זה כספח ג' והמהווה חלק בלתי
פרד ממו )להלן בהתאמה" :אישור ביטוחי הקבלן" או "ביטוחי הקבלן"(:
.27.10.1

ביטוח "חובה" כדרש על-פי דין בגין פגיעה גופית עקב השימוש בכלי רכב;

.27.10.2

ביטוח אחריות בגין זק לרכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב ו/או כלי צמ"ה ,החייבים
בביטוח "חובה" ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 500,000בגין זק אחד; ככל שתוגש תביעת צד
שלישי כגד החברה או מי מהבאים מטעם החברה ,בגין זק אשר היה אמור להיות מכוסה לפי
ביטוח כאמור בסעיף זה ,על הקבלן יהיה לשפות את החברה או מי מהבאים מטעם החברה,
בגין זק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

.27.10.3

ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכוים" לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה ,המובאים לאתר העבודות
על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות .על אף האמור לעיל,
לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח "מקיף" ו/או צמ"ה כאמור בסעיף זה ,במלואו או בחלקו,
ובלבד שהאמור בסעיף  27.22להלן יחול כאילו ערך הביטוח במלואו.

.27.10.4

ביטוח רכוש מסוג "כל הסיכוים" לכיסוי אובדן או זק ,לרבות גיבה ופריצה ,רעידת אדמה,
סיכוי טבע וזק בזדון  ,על בסיס ערך כיון ,לכל רכוש ,ציוד ומתקים מכל סוג שהוא שיובאו
על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לצורך הפרויקט ,אשר לא ועדו להוות חלק בלתי פרד
מהעבודות .ביטוח זה יכלול הוראה כי הביטוח קודם לכל ביטוח הערך על ידי החברה ו/או
המפקח ו/או מהל הפרויקט ,וכי המבטחים מוותרים על כל דרישה ו/או טעה בדבר שיתוף
ביטוחים אלו.
על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור בסעיף זה ,במלואו או
בחלקו ,ובלבד שהאמור בסעיף  27.22להלן יחול כאילו ערך הביטוח במלואו.

 .27.11על הקבלן להמציא לידי החברה ,לא יאוחר מ) 7-שבעה( ימים ממועד החתימה על חוזה זה ,ובכל מקרה
טרם כיסת הקבלן לאתר העבודות ,את אישור ביטוחי הקבלן חתום על ידי מבטח הקבלן .לא יאוחר ממועד
תום תקופת ביטוחי הקבלן ,על הקבלן להפקיד בידי החברה את אישור ביטוחי הקבלן ,בגין הארכת תוקפו
לתקופה וספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי החוזה )או למשך כל תקופה וספת כמפורט בסעיף
 27.10לעיל(.

 - 39ביטוחים-הוראות כלליות
 .27.12למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על הקבלן לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית ,הקובים במסגרת
ביטוחי הקבלן ובפוליסת ביטוח העבודות הקבליות .סכומים אלה יהיו תוים לקיזוז על ידי החברה מכל
סכום ,שיגיע לקבלן על פי חוזה זה.
 .27.13משך כל התקופה הקובה בסעיף  27.10לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:
.27.13.1

לקיים את כל תאי ביטוחי הקבלן )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,המלצות הסקר
החיתומי ותאי המיגון לעיין כיסויי פריצה וגיבה בקשר עם ביטוח העבודות הקבליות(;

.27.13.2

להאריך את ביטוחי הקבלן מדי פעם בפעם לפי הצורך;

 .27.14מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם או בשיויים ,כדי להוות אישור בדבר
התאמתם ,ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או לצמצם את אחריות הקבלן על פי הסכם זה
או על פי כל דין .במקרה של אי התאמה בין
 .27.15האמור באישור ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה ,על הקבלן לגרום לשיוי הביטוחים האמורים ,על
מת להתאימם להוראות חוזה זה.
 .27.16מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בסעיף  27זה ,לרבות באישור ביטוחי הקבלן ,הה
בבחית דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאיה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו על פי חוזה זה ו/או
על פי כל דין .לקבלן לא תהא כל טעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בכל הקשור
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טעה אחרת בושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי ,שהוצא על ידי
הקבלן.
 .27.17ככל שלדעת הקבלן ,קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבליות ו/או היקף ביטוחי הקבלן
ו/או לערוך ביטוחים וספים ו/או משלימים ,על הקבלן להרחיב את ביטוחיו ו/או לערוך ביטוחים וספים
ו/או משלימים ,על חשבון הקבלן .בכל ביטוח רכוש וסף או משלים שייערך ,ייכלל וויתור על תחלוף כלפי
החברה ומי מהבאים מטעם החברה ו/או המפקח ו/או מהל הפרויקט אולם הוויתור כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לזק בזדון.
 .27.18בביטוחי הרכוש של הקבלן ו/או בכל ביטוח רכוש וסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף
 27.17לעיל ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי החברה ו/או מי מטעם
החברה ו/או המפקח ו/או מהל הפרויקט; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון.
 .27.19במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלי משה בקשר עם חוזה זה ,על הקבלן לוודא כתאי לתחילת העסקתם,
כי הים אוחזים בביטוחים המפורטים בסעיף  27זה ,בשיויים המחויבים את אופי והיקף התקשרותם עם
הקבלן ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן ו/או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף
 27זה .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי אות לקבלי משה מוטלת ,על
הקבלן.
 .27.20כמו כן ,על הקבלן לגרום לכך ,כי הוראות סעיף  27זה יובאו לידיעת מהלי ועובדי הקבלן וקבלי המשה )מכל
דרגה( ,המועסקים בביצוע העבודות.

 - 40 .27.21על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרשים לשם מיעת פגיעה ,אבדן
או זק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות ,ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות
בחום .בוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות
חוק הביטוח הלאומי )וסח משולב( תש"ה 1995-וחוק ביטוח בריאות ממלכתי תש"ד ,1994-וכל הצווים
ותקות שהותקו על פי החוקים לעיל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדי
ושלוחי הקבלן וקבלי המשה ,המועסקים בביצוע העבודות ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות
זכאים לכל הזכויות ,שעל פי החוקים לעיל.
 .27.22הקבלן פוטר במפורש את החברה ו/או המפקח ו/או מהל הפרויקט ואת כל הבאים מטעם הגופים הזכרים
לעיל ,וכן את כל הקבלים הקשורים בביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם כלל פטור מקביל לטובת
הקבלן( ,מכל אחריות לאבדן ו/או לזק ,אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או
מטעמו )לרבות כלי עבודה ,מתקי עזר ,כלי רכב ,כלים הדסיים ומופים( לאתר העבודות ,ולא תהיה לו כל
טעה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין זק כאמור; אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לזק בזדון.
 .27.23סעיף  27זה היו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה .על אף האמור לעיל ,אי המצאת
אישור ביטוחי הקבלן כאמור בסעיף  27.11לעיל לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו ) 10עשרה( ימים
ממועד בקשת החברה בכתב להמצאת אישור ביטוחי הקבלן.
.28

תעודת השלמה
 .28.1השלים הקבלן את ביצוע העבודות יודיע על כך למפקח ,בכתב ,ויצרף להודעתו חמישה סטים מושלמים וכן
את הקובץ הממוחשב בפורמט  DWGשל תכיות בדיעבד ) .(AS MADEהתוכיות  ,AS MADEמאושרות
על ידי המתכן ,תוגשה בפרד בהתאם לסוגי העבודות השוות.
התוכיות תוגשה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות( ותכלולה פירוט מדויק
של כל העבודות .כמו כן ייכלל בתוכיות כל המידע הוסף הדרוש להפעלה ואחזקה של העבודות לרבות
כבלים ותשתיות של חברת החשמל ,בזק ומקורות , ,מידות ומיקום מבים וכיו"ב.
כן יופיעו בתוכיות פירוטים של תאי האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה אחרת שתידרש על ידי המפקח.
המפקח יספק לקבלן ,דיסקט בתוכת  CADעליה משורטטות התכיות .על הקבלן לעדכן את התכון על פי
הביצוע בשטח.
בהעדר תכון ממוחשב יסופקו לקבלן תכיות סמי אורגילים עליהן יסמן הקבלן את כל המידע המפורט
לעיל .כל ההוצאות בגין האמור לעיל ,יחולו על הקבלן וכלולות בהצעתו.
 .28.2המפקח יבחן את העבודות תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה )להלן " -בחית העבודות"(.
.28.3

מצא המפקח בבחית העבודות כי העבודות אין מתאימות לתאי החוזה ואיה משביעה את רצוו ,ימסור
לקבלן רשימה של התיקוים ו/או עבודות השלמה )להלן" :התיקוים"( הדרושים לדעתו ,והקבלן חייב
לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח .סתיים ביצוע התיקוים  -יחול על העבודות האמור בסעיף  28.1לעיל.

 .28.4למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקוים כללת בתקופת הביצוע של העבודות לפי החוזה,
ולא תיתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודות בשל הצורך בתיקוים וביצועם.
 .28.5אישר המפקח כי העבודות מתאימות לתאי החוזה ומשביעה את רצוו ,ימסור לקבלן ,בתום קבלת
העבודות ,תעודת השלמה.

 - 41 .28.6קבע המפקח כי העבודות אין מתאימות לתאי החוזה ואין משביעות את רצוו ,יחול האמור בסעיפים
 28.1ו 28.2 -לעיל .המפקח רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפי ביצוע התיקוים,
כגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן ,שיבצע וישלים ,לשביעות רצום של המפקח את התיקוים
המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח ,בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח.
 .28.7אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה ,או כל אדם אחר מטעמה ,להחזיק בעבודות ,כולן או
חלקן ,ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה התיקוים ולא יתה תעודת השלמה .עשתה כן אין הדבר גורע
מחובת הקבלן לבצע את התיקוים תוך התקופה שקבעה לכך על ידי המפקח.
 .28.8מתן תעודת השלמה לגבי העבודות או חלקן ,איו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תאי מתאי
החוזה.
 .28.9קבע המפקח כי הושלמו העבודות ,או הושלם חלק מסוים מהעבודות שעל הקבלן היה להשלימו במועד
מסוים ,חייב הקבלן למסור לחברה את העבודות או אותו חלק מסוים מהעבודות ,כאמור ,הכול לפי העיין.
הקבלן איו רשאי לעכב את מסירת העבודות או החלק המסוים מהעבודות ,מחמת דרישות ,טעות או
תביעות כלשהן שיש לו.
 .28.10יתה תעודת השלמה לכל העבודות ,חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד ,המבים הארעיים ואת
עודפי החומרים השייכים לו .שילמה החברה עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שיורה המפקח.
.29

אחריות ,בדק ,תיקוים ותעודת סיום
 .29.1לצורך חוזה זה תקופת האחריות היה תקופה של  36חודשים מיום הוצאת תעודת השלמה לכל העבודות
או מיום ביצוע כל התיקוים ,כמשמעותם בסעיף  28לעיל ,לפי המאוחר שבהם ,אלא אם קבעו תקופות
בדק אחריות ארוכות יותר במפרט או בדין ,ביחס לעבודות או מוצרים מסוימים ,והוראות סעיף זה,
בשיויים המחויבים יחולו על תקופות הבדק והאחריות הארוכות יותר.
 .29.2זקים ,פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת הבדק בעבודות ואשר לדעת המפקח הם
תוצאה מביצוע העבודות שלא בהתאם לחוזה או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח או תוצאה משימוש
בחומרים פגומים או מביצוע לקוי ,יהיה הקבלן חייב לתקם או לבצעם מחדש מיד הכול בהתאם לדרכי
הביצוע ,לשיטה וללוח הזמים שיוכו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח ולשביעות רצוו ,ובלבד
שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת הבדק המתייחסת לאותו ליקוי ,זק,
פגם או קלקול.
 .29.3לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכית ,השיטה ולוח הזמים ,יקבע אותן המפקח
על חשבון הקבלן.
.29.4

משהחל הקבלן בביצוע התיקוים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה פרט לתיקוים דחופים לפי דרישת המפקח,
תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.

 .29.5הקבלן ימע ,במידת האפשר ,מגרימת הפרעות ואי וחות .אחרי השלמת התיקוים יחזיר הקבלן לקדמותו
את אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקוים או שפגעו ,במישרין או בעקיפין ,מבצוע
התיקוים.

 - 42 .29.6לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעיין בדק ותיקוים ,תהיה החברה רשאית לבצע את תיקון הליקויים
על חשבון הקבלן והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא וישלם לה את כל ההוצאות ,לרבות הוצאות משפטיות
ושכר טרחת עו"ד ,אם יהיו כאלה.
 .29.7היה והפגמים ,הליקויים והקלקולים בעבודות שבוצעו לפי החוזה אים יתים לתיקון ,לדעת המפקח ,יהיה
הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי המפקח.
 .29.8החברה תקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק בסמוך לתום שת הבדק ותזמין את הקבלן להשתתף בה,
בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות.
 .29.9בתום תקופת הבדק ימסור המפקח לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבודה הושלמה בהתאם לחוזה וכי
כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצוו המלאה של המפקח.
 .29.10מסירת תעודת הסיום איה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הובעות מהחוזה ואשר מטבע הדברים
משכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
 .29.11על הקבלן להחזיר ,על חשבוו והוצאותיו ,את אתר העבודה במצב תקין ולאחר תיקון כל הזקים שגרמו
במהלך ביצוע העבודות .כמו כן יקה הקבלן את אתר העבודה וסביבתו .לפי תחילת העבודות יצלם הקבלן
בווידיאו את אתר העבודות וימסור העתק הצילום למפקח.
 .29.12ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן.
.30

פגמים וחקירת סיבותיהם
 .30.1תגלה פגם בעבודות בזמן ביצוען ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם ,ושיתקו
בשיטה שתאושר על ידי המפקח .היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה
והתיקון על החברה והקבלן מתחייב לבצעם מיד ,כפי שיורה לו המפקח .היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו
לפי החוזה  -יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהיה הקבלן חייב לתקן מיד ,על חשבוו הוא ,את הפגם
וכל הכרוך בו .אם הפגם איו יתן לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה .ההחלטה אם הפגם
יתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח.
 .30.2תגלה פגם מהותי בעבודות לאחר גמר תקופת הבדק ,הובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתאי החוזה,
יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו ,על חשבוו ,ואם הפגם איו יתן לתיקון ,יהיה הקבלן
חייב בתשלום פיצויים לחברה .ההחלטה אם הפגם יתן לתיקון אם לאו תהיה בידי החברה.

.31

תשלומים לקבלן
 .31.1תמורת ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהיה הקבלן זכאי לתשלום פאושלי ,סופי וקבוע ,בסך של
____  ,₪בתוספת מע"מ כדין )להלן" :התמורה"( .מובהר כי התמורה היה קבועה וסופית ,ולא תשתה,
מכל סיבה שהיא ,לרבות כתוצאה מהתייקרויות כלשהן ,ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית
כלשהם.
 .31.2אם לא קבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה ,יראו בכל מקרה את התשלומים המפורטים בסעיף
 31.1לעיל ככוללים את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות ,הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע
בהתאם לחוזה ,ובין היתר את כל האמור להלן:

 - 43.31.2.1

כל העבודות ,הציוד והחומרים ,לרבות הפחת ,ובכלל זה מוצרים מכאיים ,עבודות לוואי
וחומרי עזר ,הדרושים לביצוע העבודות על פי החוזה.

.31.2.2

תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין.

.31.2.3

אמצעי זהירות למיעת הפרעות ותקלות ,לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.

.31.2.4

אספקה ושימוש בציוד מכי ,כלי עבודה ,פיגומים ,מכל סוג שהוא ,טפסות ,דרכים זמיות,
אמצעי גידור ,אמצעי מיגון וכיו"ב וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם ,החזקתם באתר
העבודה פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

.31.2.5

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה ,המוצרים והציוד האחר לאתר
העבודה ,החזרתם ,ובכלל זה העמסתם ופירקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממו.

.31.2.6

אחסת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי העבודה שסתיימו ,אחזקתם והגה
עליהם.

.31.2.7

מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

.31.2.8

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הדרשות לביצוע העבודות לפי התוכיות.

.31.2.9

כל ההוצאות הדרשות בגין עבודת לילה.

.31.2.10

כל ההוצאות הדרשות להכת העתקי תוכיות או מסמכים אחרים לפי החוזה.

.31.2.11

יקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממו.

.31.2.12

דמי הביטוח למייהם ,מסים לקרות ביטוח והטבות סוציאליות ,מס קיה ,מכס ,בלו ,מסים,
אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא.

.31.2.13

ההוצאות להצבת שלטים ,תמרורים ואביזרי הכווה לרבות פסים מהבהבים בעל ספק כוח
עצמי )ספקו או שוות ערך( כדרש על פי החוזה.

.31.2.14

ההוצאות להכת לוחות זמים ועדכום השוטף.

.31.2.15

ההוצאות בגין הכת תוכית בדיעבד  AS MADEלכל סוגי העבודות ,ללא יוצא מן הכלל ,לרבות
כבישים ,מבים וכל המערכות התת-קרקעיות והעיליות המופיעות בכתב הכמויות ואלה
המצאות באתר העבודה והקשורות לביצוע העבודה אפילו לא בוצעו על ידי הקבלן.

.31.2.16

אספקת וצריכת מים ,חשמל וטלפון.

.31.2.17

דמי בדיקות ,דגימות וכל סוגי הבדיקות הדרשות על פי חוזה זה.

.31.2.18

סילוק של כל פסולת אל מחוץ לשטח אתר העבודה אל אתר פסולת מאושר ,לרבות תשלום
אגרות לאתר הפסולת המורשה.

 - 44.31.2.19

בטלת כלים ,מכל סיבה שהיא.

.31.2.20

כל ההוצאות והזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.

.31.2.21

רווחי הקבלן.

.31.2.22

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממו על כל פרטיהם,
או הקשורות עמם ,או הובעות מהם ,הן הישירות והן העקיפות ,ובכלל זה כל התקורה של
הקבלן ,לרבות הוצאות המימון והערבויות ,בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים
ובין שהן תיוודעה להם בעתיד.

 .31.3אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה לעכב ,לחלט ,לקזז ולהפחית מהכספים
המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ,כל סכום המגיע לה ממו.
.32

תשלום התמורה
 .32.1לא יאוחר מ 30-יום מיום מתן תעודת השלמה לעבודות ,יגיש הקבלן לחברה חשבון לתשלום התמורה
המגיעה לו על פי המפורט בסעיף  31.1לעיל ,בצירוף כל המסמכים הקשורים בו כדלקמן:
.32.1.1

כל התכיות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה פרט למערכת תכיות אחת הדרושה לו
לסיכום החשבון הסופי .מערכת זו תוחזר עם קביעת שכר החוזה.

.32.1.2

תכיות ) (AS-MADEב 5 -עותקים ועל גבי דיסקט בתוכת  CADובפורמט התואם את דרישות
ה GIS -של החברה ו .דרישות ה GIS -יתואמו מול ציג החברה לפי ביצוע.

.32.1.3

אישורי כל הבדיקות ,מכל הסוגים ,שערכו לכל סוגי העבודות המפורטים.

.32.1.4

יומי העבודה וההוראות המיוחדות שתו לקבלן במהלך ביצוע העבודות.

.32.1.5

תעודת השלמה.

.32.1.6

הצהרה על חיסול תביעות.

 .32.2שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המפקח והחברה וישולם ,ביכוי המקדמה ששולמה ,אם שולמה ,על פי
סעיף  32.4להלן ,וזאת בתאי שוטף 45 +ימים ממועד אישור החשבון על ידי המפקח והחברה .בתקופה
האמורה לא יהיה סכום החשבון צמוד ולא תשולם בגיו ריבית כלשהי.
 .32.3לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בסעיף  39.1לעיל ,רשאי המפקח ו/או החברה לערוך
את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתם ועל יסוד המסמכים המצאים ברשותם וחשבון זה ייחשב כאילו ערך
על ידי הקבלן ויחייב את הקבלן.
 .32.4על אף האמור בסעיף  32.1לעיל יהיה הקבלן רשאי לבקש מהחברה לשלם לו מקדמה עד לגובה עלויות
רכישת היריעות ויבואן לישראל וזאת בכפוף לקיום כל התאים שלהלן:
.32.4.1

הקבלן יציג לחברה אסמכתאות בדבר רכישת היריעות ועלויות יבואן לישראל.

 - 45.32.4.2

הקבלן ימציא לחברה ,טרם תשלום המקדמה ערבות בקאית אוטוומית ,שהוצאה לבקשתו
על ידי בק בישראל ,אשר תהיה בתוקף לתקופה של  90יום לפחות.

 .32.5החברה תהיה זכאית לכות מהחשבון כל סכום המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.
 .32.6החשבון ישולם לקבלן כגד ערבות בקאית ,אוטוומית ,כמפורט בסעיף  33.4להלן .לא המציא הקבלן
ערבות בקאית ,כאמור ,ידחה תשלום החשבון הסופי עד להמצאת הערבות הבקאית כדרש והקבלן לא
יהא זכאי להפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם בגין אי התשלום ולא תהייה לו כל תביעות ו/או טעות
בעיין.
 .32.7כל תשלום לקבלן יעשה כגד חשבוית מס כדין .לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ ,כפי שיהיה ביום
ביצוע התשלום.
.33

ערבויות
 .33.1להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הקבלן לחברה ,תוך  14ימים ממועד ההודעה על הזכייה
במכרז ,כתב הארכה לערבות הבקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז )להלן" :ערבות
הביצוע"( ותהיה בתוקף עד להמצאת ערבות כמפורט בסעיף  33.4להלן.
 .33.2הקבלן מתחייב להאריך ,מעת לעת ,את ערבות הביצוע לפחות  14יום קודם למועד פקיעתה שאם לא יעשה
כן תהיה החברה רשאית להורות על מימוש הערבות ולהחזיק את סכומה תחת ידיה ,להבטחת ביצוע כל
התחייבויות הקבלן ,כאמור.
 .33.3הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל
תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
.33.3.1

כל זק או הפסד העלול להיגרם לעירייה ו/או לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי
תאי כלשהו מתאי חוזה זה.

.33.3.2

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם
בקשר עם חוזה זה.

.33.3.3

בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,בפעם אחת
או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.

 .33.4להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות טיב ביצוע העבודות וביצוע התיקוים בתקופת בדק
ימציא הקבלן לחברה ,לפי תשלום החשבון בגין העבודות ,על חשבוו והוצאותיו ,ערבות בקאית
אוטוומית ,לטובת החברה בשיעור  2 %מכלל התשלומים )כולל המע"מ( המגיעים לקבלן בגין העבודות
)להלן" :ערבות טיב"( ,ותוקפה יהיה לתקופה של  12חודשים .הוראות סעיפים  33.2ו 33.3 -לעיל תחולה,
בשיויים המחויבים ,גם על ערבות הטיב לפי סעיף זה.

 - 46.34

הפרות ותרופות
 .34.1מוסכם בין הצדדים כי המועד להשלמת העבודות ומסירתן שעל פי סעיף  5.1לעיל היו תאי עיקרי ויסודי
בחוזה זה ואיחור במועד השלמת העבודות ומסירתן או כל חלק מהן ,יחשב כהפרה יסודית של החוזה
המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  5,000ש"ח לכל יום פיגור.
 .34.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  34.1לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים ,18.1 ,13.1 ,5.5 ,5.4 ,5.3 ,5.2 ,5.1
 27.1 ,21.1 ,19.1 ,18.2עד וכולל  ,27.8על סעיפי המשה 33.2 ,33.1 ,ו 33.4-הים תאים עיקריים ויסודיים
והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש בסך .₪ 300,000
 .34.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  34.1ו 34.2-לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקים לעירייה על פי חוזה
זה או על פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן תהיה החברה זכאית
לפיצויים מוסכמים כמפורט בציידם:
תיאור ההפרה

הפיצוי המוסכם

אי פיוי פסולת.

 ,₪ 500לכל מקרה ולכל יום קלדרי.

פועלים ללא חולצה עם שם הקבלן -אפודות.

 ,₪ 500לכל מקרה ולכל יום קלדרי.

אביזרי בטיחות חסרים.

 ,₪ 500לכל מקרה ולכל יום קלדרי.

אי רישום מהל עבודה במשרד הכלכלה.

 ,₪ 1,000לכל יום קלדרי של איחור
ברישום.

אי ציות להוראות המפקח.

 ,₪ 1,000לכל מקרה.

איחור בביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות על פי לוח  ,₪ 1,500לכל יום קלדרי.
זמים שקבע.
אי הרחקת ציוד /חומרים פגומים

 ,₪ 500לכל מקרה.

אי פיוי פסולת /מפגעים מאתר העבודה בגמר יום  ,₪ 1,000לכל מקרה ולכל יום קלדרי.
עבודה.
אי אספקת אמצעי שמירה ,גידור ובטיחות בהתאם  ,₪ 5,000לכל מקרה ולכל יום קלדרי.
להוראות המפקח.
אי תיקון זק שגרם על ידי הקבלן לתשתיות ציבוריות.

 ,₪ 5,000לכל יום קלדרי של עיכוב.

אי ביצוע הוראות המפקח לעיין הבטיחות בביצוע  ,₪ 2,000לכל יום קלדרי של איחור.
העבודות שלא פורטה לעיל.

 - 47 .34.4החברה תהיה זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הקובים בסעיפים  34.2 ,34.1ו 34.3 -לעיל
מהערבויות או לכותם מכל תשלום המגיע לקבלן או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.
 .34.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  34.2 ,34.1ו 34.3-לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו
כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקים לה על פי חוזה זה ועל פי כל
דין.
.34.5.1

הוטל עיקול זמי או קבוע או עשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי כס מהותי של
הקבלן ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  30יום ממועד ביצועם.

.34.5.2

מוה לכס מהותי של הקבלן כוס כסים זמי או קבוע או מפרק זמי או קבוע.

.34.5.3

הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כגדו בקשה לפירוק או שהוצא גדו צו פירוק
או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם ושיו ,כולם או חלקם או שיזם פה לושיו למען יקבל
אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת החברות )וסח חדש( ,התשמ"ג-
.1983

.34.5.4

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן איה כוה או כי לא גילה לעירייה ,לפי חתימת חוזה
זה ,עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על חוזה זה.

.34.5.5

הוכח להחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

.34.5.6

הוכח להחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו תן או הציע שוחד ,מעק ,או
טובת האה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

 .34.6הפר הקבלן חוזה זה תהיה החברה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים )תרופות
בשל הפרת חוזה( ,התשל"א– .1970מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהיה החברה זכאית לחלט את
הערבות הבקאית ,לבטל את החוזה ,לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה ,לתפוס את החזקה
באתר העבודה ,להשלים את ביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת
החוזה.
.34.7

החליטה החברה לבטל את החוזה תיתן לקבלן הודעה על כך בכתב )להלן" :הודעת ביטול"(.

 .34.8עם קבלת ההודעה יהיה הקבלן חייב לפות מידית את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו לידי החברה.
הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה בגין תביעה ו/או טעה כלשהי שיש לו כלפי החברה וזאת
מבלי לגרוע מזכותו לקוט בהליכים שימצא לכון לגביית אותם סכומים.
 .34.9עם קבלת החזקה באתר העבודה יהיה הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודות שבוצעו על ידו ,עד למועד
הודעת הביטול לפי קביעת המפקח ,וזאת ביכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע לחברה מהקבלן על פי
הוראות חוזה זה או על פי כל דין.
 .34.10החליטה החברה לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודות באמצעות קבלן אחר תהייה
הוצאות השלמת העבודות על חשבון הקבלן ,והוא יישא ,בוסף להוצאות האמורות ,בתוספת  17%מהן
כתמורה להוצאות משרדיות ,מימון ותקורה.

 - 48 .34.11תפסה החברה את אתר העבודה ,יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב ,ויציין בהודעה את הערך המשוער של
חלק העבודות שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה ,ואת פירוט החומרים ,הציוד והמתקים שהיו באתר
העבודה אותה שעה.
 .34.12תפסה החברה את אתר העבודה ,ויהיו בו חומרים ,ציוד או מתקים ,רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש
מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים ,הציוד והמתקים או כל חלק מהם ,ואם לא ציית הקבלן
לדרישה זו תוך  15ימים ,רשאית החברה ,על חשבון הקבלן ,לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שיראה
בעייה ,והיא לא תהיה אחראית לכל זק או אובדן שיגרם להם .מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה החברה
רשאית להשתמש בחומרים ,בציוד ובמתקים של הקבלן להשלמת העבודות ,או למכרם ולהשתמש
בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לה מאת הקבלן.
 .34.13תפס אתר העבודה  -לא תהיה החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה ,אלא בכפוף לאמור
בסעיף  34.14להלן.
 .34.14תפסה החברה את אתר העבודה ,זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד ליום
תפיסת אתר העבודה ,כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעיף  34.11לעיל וכן לתשלום עבור החומרים ,הציוד
והמתקים שתפסו באתר העבודה ושמכרו על ידי החברה ,או לתשלום דמי שימוש בציוד ובמתקים
שתפסו כאמור ,הכול  -לפי השווי והערך שיקבע המפקח ,ביכוי כל ההוצאות ,הזקים והפיצויים שגרמו
ו/או יגרמו לחברה עקב הפרת החוזה ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודות ,כפי שיוערכו על ידי
המפקח.
 .34.15פיגור של  30ימים בתשלום/ים לקבלן לא יהווה הפרה ,החשבון לא יהיה צמוד ולא תשולם בגיו ריבית
כלשהי.
 .34.16הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה והחברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.
.35

תקופת החוזה
 .35.1חוזה זה יהיה בתוקף עד למילוי כל התחייבויות הקבלן המפורטות בחוזה זה.
 .35.2על אף האמור בסעיף  35.1ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  34לעיל ,תהיה החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה,
להפסיק בכל עת ,את ההתקשרות בחוזה זה ,בהודעה לקבלן של  30יום מראש ובכתב .תה לקבלן הודעה,
כאמור ,לא תהייה לקבלן כל תביעות ו/או טעות מכל מין וסוג שהוא ,כספיות או אחרות ,למעט לתשלום
בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת ,בהתאם לקביעת המפקח והוראות חוזה זה.

.36

שוות
 .36.1הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הוגע לתוכו של חוזה זה ,על כל מרכיביו ,וכל מידע
אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ,ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא
לצורך ביצוע של חוזה זה.
 .36.2הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כגד החברה ,בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו,
ביחד עם צד שלישי כלשהו.

 - 49 .36.3הקבלן איו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,או כל חלק ממו ,וכן אין הוא
רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי החוזה.
 .36.4כל התחייבות ,לרבות שיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא מע מלבצע אותה,
והוראות אשר קיבל מאת המפקח ואשר מע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה זה ,תהיה החברה
רשאית לבצען ,בעצמה או באמצעות אחרים ,ולחייב את הקבלן בהוצאות אשר גרמו לה בביצוע כל אותן
התחייבויות או הוראות ,בתוספת  17%שייחשבו כהוצאות כלליות ,מימון ותקורה.
 .36.5אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות החברה לגבות את הסכומים
האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.
 .36.6החברה רשאית לקזז כגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה ,כל חוב ,בין קצוב ובין שאיו קצוב ,המגיע
לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבייהם או על פי כל דין .הוראות סעיף זה אין גורעות
מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
 .36.7הימעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  -אין בה ולא
תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין ללמוד מהתהגות זו ויתור כלשהו על
זכויותיה לפי חוזה זה.
 .36.8הסכמה מצד החברה ו/או המפקח לסטות מתאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו
ממה גזרה שווה למקרה אחר.
 .36.9כל ויתור וארכה לתאי החוזה או להוראות שיתו על פיו על ידי החברה או מי מטעמה לא יפגעו בזכויותיה
של החברה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן ,ולא ייחשבו כוויתור
מצדן על זכות מזכויותיה.
 .36.10מוסכם בין הצדדים כי תאי חוזה זה משקפים כוה את המוסכם והמותה בייהם במלואו ,וכי החברה
לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה,
שאים כללים בחוזה זה ואשר עשו ,אם עשו ,קודם לחתימתו.
 .36.11כל שיוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם עשה בכתב ובחתימת שי הצדדים והקבלן יהא
מוע מלהעלות כל טעה לשיוי אלא אם עשה בדרך האמורה.
 .36.12הודעות הצדדים תהייה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה .כל הודעה שתישלח לפי
הכתובות ה"ל תיחשב כאילו הגיעה למען בתוך  72שעות ממסירתה למשרד הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________________
הקבלן

_________________________
החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
ראש העיר
מכ"ל
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ספח א'

המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית
)הספר הכחול( מהדורה אחרוה מעודכת
תקות הבטיחות בעבודות ביה ,התשמ"ח 1988 -בוסחן המעודכן
-לא מצורף-
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ספח ב'
מפרט ורשימת תכיות
)מצורפים בדיסק און קי(
.1

תיאור העבודות
.1.1

מפרט זה מתייחס לעבודות הקשורות בפירוק יריעות קיימות והתקה של יריעות חדשות על גבי
קוסטרוקציה קיימת .שטח בהיטל אופקי כ 2,600 -מ"ר .הקירוי מורכב מיריעות ממבריים המתוחים על
גבי מערכת של קוסטרוקציה קיימת.

.1.2

העבודה כוללת את המפורט להלן:

.1.3
.2

.3

.4

.1.2.1

פירוק היריעות הקיימות.

.1.2.2

תיקון קוסטרוקציה השלמת פרטי מתיחה ותיקוי צבע.

.1.2.3

אספקה והתקת יריעות ואביזרי מתיחה על פי המפרט.

היריעות שתותקה תהייה מתוצרת חברת  Taiyo Europeאו חברת  IASOאו שוות ערך.

ריתוך ,חיתוך וקידוח
.2.1

כל עבודות הריתוך ,החיתוך והקידוח יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות ביין פרק .19

.2.2

הריתוכים יהיו כולם היקפיים ומלאים – בעובי מיימאלי של  5מ"מ ובהתאם לדרש בתכיות.

.2.3

כל הקידוחים יבוצעו בקידוח ו/או יקוב בלבד.

.2.4

כל הריתוכים יבוצעו על ידי רתכים מוסים ובעלי תעודה לפי ת"י  ,127המתכן יהיה רשאי לערוך לרתכים
מבחים ולפסול כל רתך שלא יעמוד במבחן והקבלן יהיה חייב להחליפו באתר.

גילוון:
.3.1

כל האלמטים והפרופילים שיתווספו לקוסטרוקציה הקיימת לרבות אביזרי פח המרותכים אליהם
יגולווו על ידי טבילה באבץ חם ,לאחר יקוי בחומצה.

.3.2

תיקוי צבע לפי המפרט.

צביעת הקוסטרוקציה
יקוי לפי צביעה :זמן קצר לפי צביעת כל אלמט ,יבצע הקבלן ,יקוי משמן וגריז על ידי שטיפה בממיס "ארדורקס
 "551 – Gמתוצרת "כימתכת" או מדלל חריף אחר .כמו-כן ישחיז הקבלן ויקה בליטות ריתוך.

.5

צביעת פלדה מגולוות
לאחר הרכבה ולפי ביצוע מערכת הצביעה ,יבוצעו תיקוי גלוון )בצבע עשיר אבץ( באזורי הריתוכים אשר בוצעו
באתר .מערכת הצבע לכל חלקי הקוסטרוקציה תהיה עשויה כמפורט להלן:
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שכבת יסוד אפוקסי מסוג "אפוגל" בעובי  40מיקרון) .ראה מפרט טמבור(.

.5.2

שכבת צבע עליון מסוג גלזורית  21בגוון שייקבע על ידי החברה) .ראה מפרט טמבור(.

.5.3

יישום הצבע לפי הוראות היצרן.

.6

תיקוי צבע לאחר ההרכבה
לאחר גמר ההרכבה יבצע הקבלן את כל תיקוי הצבע הדרושים .התיקון יתבצע על ידי שיפשוף קל של האזור על
ידי מברשת פלדה וביצוע שכבת הצבע העליוה בגוון הקיים.

.7

אביזרים לדריכת הבד
אביזרי דריכת הבד עשויים מפרופילי אלומיום ויסופקו ביחד עם היריעות.

.8

יריעות הקירוי
.8.1

סוג היריעה :יריעת  P.V.Cדגם  1302במשקל של כ 1,300 -ג"ר/מ"ר של חברת פרארי מצרפת או שווה ערך
בגוון לבן על בסיס ארג מסיבי פוליאסטר ,או שווה ערך באישור המתכן.

.8.2

.9

על היריעה לכלול את המוספים הבאים:
.8.2.1

ערב .U.V.

.8.2.2

ערב גד פטריות.

.8.2.3

ערב לעמידות בתקן אש.

.8.2.4

לכה בצד החיצוי והפימי לעמידות גד אבק.

שיטת ייצור היריעה
שלבי הייצור
.9.1

סימון על פי טבלאות פרישה.

.9.2

חיבור הפלחים זה לזה ייעשה אך ורק בשיטת הלחמה  H.Fלא יותר חיבור בתפירה למעט מקומות שיאושרו
על ידי המתכן.

.9.3

בשפות היריעה מולחמים שרוולים.

.9.4

היריעה תובא לאתר מקופלת ארוזה וקייה מלכלוך .על הקבלן לאשר את בית המלאכה לייצור היריעה.

הרכבת היריעה באתר-שלבי ההרכבה:
.9.5

היריעה תיפרש על גבי פוליאתילן )למיעת לכלוך(.

.9.6

הפת היריעה והחתה על גבי שלד הפלדה אך ורק בקודות התלייה על גבי היריעות שועדו לכך.

 - 53.9.7

שיטת הפת היריעה תותאם עם המתכן לפי הביצוע.

.9.8

אין להיף את היריעה ברוח מעל  30קמ"ש.

.9.9

דריכת היריעה תיעשה בהחיית המתכן באתר.

 .9.10אין להשאיר את היריעה לא מאובטחת ליום המחרת .האבטחה תיעשה במידה ותידרש בעזרת חבלים.
 .9.11הבד הגולמי מסופק בגלילים .רוחב ואורך הגליל בהתאם לתוי היצרן.
.9.12

.10

טבלאות פרישה מדויקות לייצור יבוצעו על פי הקוסטרוקציה ומדידת הקוסטרוקציה הקיימת כפי
שבוצעה בפועל.

תכון מבה הקירוי
 .10.1במסגרת מכרז זה הקבלן מקבל תכון מוקדם של מבה הקירוי.
 .10.2על ספק הקירוי מטעם הקבלן לבצע תכון מפורט לביצוע של כל מרכיבי הקירוי לרבות כל פרטי החיבור
והמתיחה הדרשים המתאימים לתכון המוקדם.
 .10.3מתכן הקירוי יעביר למזמין חישובים סטטיים/דימיים של מבי הממברה לרבות הריאקציות בקודות
החיבור של מבה הקירוי.
 .10.4על מתכן הקירוי לתאם פרטי החיבור והריאקציות בקודות החיבור.
 .10.5על מתכן הקירוי לקבל אישור לתכון המפורט ממהדס הפרויקט.
_______________
חתימת הקבלן

 - 54ספח ג' אישור ביטוחי הקבלן
תאריך הפקת
האישור)(DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

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

מבקש האישור
שם:
החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ
או חברת האם ו/או חברות קשורות
ו/או עיריית חולון
ח.פ.
מען:
הר הצופים  ,1חולון
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי ביטוח

אופי העסקה

המבוטח

☐דל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

שם:

ת.ז/.ח.פ.
מען:

מספר
הפוליסה

וסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע

רכוש

צד ג'
אחריות מעבידים

לא דרש

אחריות מקצועית

אחר  -צמ"ה

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלי משה
☒חברה שירותים
☐חברה מוצרים
☐אחר______ :
כיסויים וספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לספח ד'

 -309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 - 328ראשויות
 - 313כיסוי בגין זקי טבע
 - 314כיסוי בגין פריצה ושוד
 - 316כיסוי בגין רעידת אדמה

לא דרש

חבות המוצר

מעמד מבקש האישור

 – 302אחריות צולבת
 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 - 321מבוטח וסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח
 – 328ראשויות
 – 332תקופת גילוי ) 12חודשים(

1,000,000

500,000

₪

 –309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 - 321מבוטח וסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח
 – 328ראשויות
 – 325מרמה ואי יושר עובדים
 – 327עיכוב /שיהוי
 – 301אובדן מסמכים
 – 332תקופת גילוי ) 6חודשים(
 -309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 - 328ראשויות
 - 313כיסוי בגין זקי טבע
 - 314כיסוי בגין פריצה ושוד
 - 316כיסוי בגין רעידת אדמה

פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בספח ג'(:

 009ביה  -עבודות קבליות גדולות
ביטול/שיוי הפוליסה
שיוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שיוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השיוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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ספח ד'
פקודת שיויים
מכרז פומבי משותף מס' 8/2021
חוזה מיום ______
פקודת שיויים מס'___
תאריך_____________ :
שם הקבלן:

_____________________

.1

מהות השיוי
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

.2

הגדלת ההיקף הכספי של העבודות במחירי בסיס החוזה) לא כולל מע"מ(

.3

_______________

________________

היקף כספי לפי השיוי

תוספת כספית

__________________
היקף כספי מעודכן

הארכת לוח הזמים
______________
תאריך סיום העבודות
לפי השיוי

__________________
_____________
תוספת ימים קלדריים תאריך מעודכן של סיום העבודות
אישור
__________________
מהל הפרויקט

__________________
המפקח

_________________
מכ"ל החברה

__________________
סמכ"ל כספים
_____________
חותמת החברה

מאשר
______________
חתימת הקבלן
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ספח ה'
ערבות טיב
לכבוד
החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

ג.א,..
הדון :כתב ערבות
להלן " -המבקש"( או ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
ח.פ.
על פי בקשת
במילים( וזאת ולהבטחת מילוי התחייבויות המבקש על פי
ש"ח )
של
חוזה ההתקשרות והבטחת טיב העבודות לרבות בתקופת הבדק.
או מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשוה בכתב שתגיע אליו,
מבלי להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מהסכום ה"ל בלבד ,בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה"ל.
ערבות זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ______ועד בכלל.
דרישה שתגיע אליו אחרי ________לא תעה.
לאחר יום _________ ערבותו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
תשלום למי מהמוטבים על פי הערבות ייחשב כתשלום לכלל המוטבים על פי ערבות זו.
ערבות זו יתת להארכה או לחילוט בפיה בפקסימיליה מס' _____________ או בדואר רשום או שליח לכתובת
הסיף.
בכבוד רב,
_____________ בק
שם איש קשר_____________ :
טלפון__________________ :
פקס'___________________ :
כתובת__________________ :
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ספח ו'
פרוטוקול מסירה
)דוח התיקוים הדרשים מהקבלן(

חוזה מיום
.1

.2

.3

שם העבודות

החברה לבידור ולבילוי

בתאריך…………………… ערך סיור מסירה מס' …… לעבודות שבדון בהשתתפות :
.1.1

ציג החברה:

.1.2

ציג הפיקוח :

.1.3

ציג הקבלן :

לאחר הסיור מצאו כי העבודות בוצעו בשלמותן והושלמו לשביעות רצוו פרט לליקוים המפורטים מטה:
.2.1

____________________________________________________________

.2.2

____________________________________________________________

.2.3

____________________________________________________________

.2.4

____________________________________________________________

.2.5

____________________________________________________________

.2.6

____________________________________________________________

הערות:
.3.1

____________________________________________________________

.3.2

____________________________________________________________

.4

על הקבלן לתקן את הליקויים ה"ל עד תאריך

.5

סיור למסירה סופית של העבודות יערך בתאריך

חתימת הקבלן

חתימת המפקח

בשעה

חתימת החברה לבידור
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ספח ז'
תעודת השלמה
)אישור על ביצוע התיקוים שדרשו מהקבלן(

חוזה מיום

החברה לבידור ולבילוי

או החתומים מטה מאשרים שהקבלן
לשביעות רצוו המלאה .
מתאריך

שם העבודות

ביצע את כל התיקוים שדרשו במסירה

תאריך

חתימת הקבלן

חתימת המפקח

החברה לבידור ולבילוי
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ספח ח'
הצהרה על חיסול תביעות
לכבוד
החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ
מפרץ שלמה  ,66חולון
ג.א,..
הדון :הצהרה על חיסול תביעות
מכרז פומבי מס' 8/2021
הואיל :

וביום ___________הוזמן מאתו על ידי החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן" :החברה"( ,במסגרת
המכרז שבדון ,ביצוע עבודות _______________ ב__________________________ )להלן :
"החוזה"(.

והואיל :

וביום __________________ הגשו לכם חשבון סופי בגין העבודות האמורות )להלן" :החשבון הסופי"(.
לפיכך הו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

.1

הסכום הכולל והסופי שאו מבקשים תמורת ביצוע החוזה או בקשר אליו ותמורת כל התחייבויותיו לפיו ועל פי
היו הסכום שפורט בחשבון הסופי מיום _____ ,שהיו בסך של _______________ ש"ח )כולל מע"מ(
)להלן" :התמורה הסופית"(.

.2

הריו מצהירים ומאשרים בזאת ,כי החשבון הסופי שהוגש על ידו ואושר על ידי כל הגורמים )החברה ,המפקח /
המתכן( ,היו חשבון סופי לכל דבר ועיין וכי פרט לתמורה המפורטת בחשבון הסופי ,אין לו ולא תהייה לו כל
תביעות ,טעות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם ,בכל עיין הקשור
בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או הובע מהם והכל במישרין או בעקיפין .או
מוותרים בזה על כל תביעה ,טעה או דרישה כאמור ,בין שהיא ידועה לו כיום ובין שתיוודע לו בעתיד ,ואו פוטרים
אתכם מכל חבות כלשהי כלפיו.

.3

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עליו לפי החוזה בעיין אחריות ,בדק ותיקון פגמים וליקויים
כמפורט בחוזה.

ולראיה באו על החתום היום_____________ :
הקבלן
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ספח ט'
תעודת סיום )בתום תקופת הבדק(
תאריך:
לכבוד

א,..
הדון :מכרז פומבי מס' 8/2021

חוזה מיום

החברה לבידור ולבילוי

שם העבודות

בתוקף סמכותי לפי החוזה ,הריי מאשר בזה כי העבודות בוצעו ,הושלמו ומסרו לחברה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות
הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוי המלאה.

תאריך

חתימת הקבלן

חתימת המפקח

החברה לבידור ולבילוי

 - 61ספח י'
כתב התחייבות בושא בטיחות
הואיל והחברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן "החברה"( מבקשת לשים דגש מיוחד בושא הבטיחות בעת ביצוע
עבודות שיקום גג בריכות בריזה )להלן" :העבודות"( המפורטות במסמכי מכרז פומבי מס' ) 8/2021להלן" :המכרז"( עבור
החברה ולוודא כי ____________ )להלן "הקבלן"( מבצע את העבודות על פי כל דרישות דיי וכללי הבטיחות הוגעים
עבודות אלו.
לפיכך והקבלן מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
.1

הקבלן מצהיר בזאת כי:
 .1.1הוא הקבלן הראשי בביצוע העבדות האמורות ,כמשמעו בתקות הבטיחות בעבודה )עבודות ביה( ,תשמ"ח-
 ,1988על כל המשתמע מכך מעצם היותו מבצע הבייה בפועל.
 .1.2הוא בעל הידע ,המיומות ,היסיון ויכולת הביצוע הדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח אדם
מיומן ,שעומד לרשותו ,ציוד כלים וכל הדרש לביצוע העבודות.
 .1.3כי מוכרים וידועים לו כל החוקים ,התקות ודיי הבטיחות החלים על ביצוע עבודות אלו ,וכי יפעל לפיהם,
ובדגש על דיים אלו:
 .1.3.1תקות הבטיחות בעבודה )עבודות ביה( ,תשמ"ח.1988-
 .1.3.2תקות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז.2007-
 .1.3.3תקות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(  -התש"ז.1997-
 .1.3.4תקות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים( ,התש"ט.1999-
 .1.4כי הוא מוסה בטיפול בסיכוי הבטיחות בעבודות אלו וכי בדק את הסיכוים הקיימים באתר העבודה וכי יש
לו ולעובדיו ,היסיון והידע להתמודד עם סיכוים וושאי בטיחות אלו ,וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים
לביצוע העבודות ,תוך אבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו ,עובדי החברה ועוברי האורח .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל מצהיר הקבלן כי יש לו ולעובדיו הידע והיסיון להתמודד עם סיכוים וושאי בטיחות
הכרוכים בעבודות.
 .1.5העובדים המועסקים מטעמו בעבודות המתוארות ,בקיאים בוהלי הבטיחות הדרשים לשם ביצוע העבודות.
 .1.6הקבלן מצהיר כי הוא מודע לטבלת הפיצויים המוסכמים במסגרת מכרז זה ,בדגש על פיצוי בגין הפרות
הוראות בטיחות ,ומצהיר כי אין ולא יהיו לו כל טעות בקשר לכך.

.2

הקבלן מתחייב בזאת:
 .2.1שהוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו ,יהגו על פי כל החוקים ,התקות ודיי הבטיחות החלים על עבודות
אלו ,על כל פרטיהם ,בעת ביצוע העבודות.

 - 62 .2.2להקפיד כי כל מי שפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בעבודה בהתאם
להוראות דיי הבטיחות ,החוקים והתקות והכללים הוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה
ובלעדית לכל עבירה של כל עובד כאמור על איזו מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את החברה
מכל אחריות לאי ביצוע של איזו מהן על ידו או על ידי כל מי שפועל מטעמו.
 .2.3להעסיק עובדים מקצועיים ,מיומים ומוסים בלבד ושהוכשרו לסוגי העבודה הספציפיים המפורטים
במסמכי המכרז ועברו הדרכת בטיחות על הסיכוים לעבודות אלו ,על-ידו או מי מטעמו ,תוך פיקוח אישי
שלו.
 .2.4לספק לעובדים מטעמו את כל העזרים והאמצעים ,ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הדרשים בעבודתם.
ולקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות ,לרבות הקמת והצבת גדרות ומעקי
ביטחון ככל הדרש ,סימון אתרי העבודה ביום בסרטים זוהרים ובלילה על ידי הצבת תאורה ,החת שלטי
זהירות והקמת אמצעי מעבר מוגים באזור העבודה ולהימע מהשארת פתחים ,בורות ,חפירות ותעלות ללא
כיסוי ,גידור ושילוט.
 .2.5למות מהל לעבודה מטעמו ,ולהודיע על מיויו למשרד הכלכלה ,מהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית,
כמתחייב בחוק .מהל העבודה יימצא באתר העבודה בכל עת ביצוע העבודה על פי המכרז ומאשר בזאת כי כל
הוראה או הודעה שתיתן למהל העבודה ,מטעמו של הקבלן ,באתר תיחשב לכל דבר ועיין כאילו יתה
לקבלן עצמו.
 .2.6כלי-העבודה והציוד ,יהיו שלמים ,תקיים ותקיים ,כשכל אמצעי המיגון וההגה שלהם ,יהיו שלמים
ומורכבים עליהם ,כדרש על ידי היצרן והחוק .כל הכלים הדרשים בדיקה על ידי היצרן או על ידי בודק
מוסמך על פי החוק ,אכן עברו בדיקה וצוידו בתעודה /מסמך מתאים ובר-תוקף.
 .2.7כל העובדים יהיו בעלי רישיוות והסמכות הדרשים והמתאימים להפעלת ציוד וכלים ,ולעבודות חשמל ,על
פי החוק והתקות ,ויהיו ברי-תוקף.
 .2.8העובדים יהיו במצב בריאותי ופשי תקיים וללא השפעת סמים ואלכוהול ,ושלא תותר עבודתם תחת השפעת
תרופות שעל פי הוראות השימוש בהן עלולות לגרום לאי יציבות ,פגיעה מוטורית ,בלבול ,פגיעה ביכולת
ההיגה ו/או כל מצב שלא יאפשר עבודתם עם או בלי כלי עבודה ,זאת על מת שלא יזיקו לעצמם ,לעובדים
עימם ולסביבתם.
.3

בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף  2לעיל ,הקבלן מתחייב:
 .3.1לוודא כי בכל עבודה בגובה ,תבוצע העבודה תוך קיטת כל אמצעי הבטיחות באופן מדויק וקפדי על פי כל
חוקי הבטיחות והתקות הרלווטיים לתחום העבודות ובמיוחד לעבודה בגובה )לכל סוגי-עבודות אלה וכולל
עבודה במקום מוקף( כמשמעותה בסעיף  50לפקודת הבטיחות ועל פי "תקות הבטיחות בעבודה )עבודה
בגובה( ,התשס"ז .2007-העובדים יהיו בוגרי-קורס עבודה בגובה שמתאים לסוג העבודות שהם מבצעים
ותעודת ההסמכה תהיה בתוקף ומצאת ברשותם או בידי הקבלן.

 - 63 .3.2לעבודות הרמה ,הפה והורדה של רכיבים כבדים במסגרת העבודה באמצעות כלי-הרמה ,כדוגמת עגורים
)מופים להעמסה עצמית( הקבלן מתחייב לבצע במועד בדיקות לכל ציוד הרמה שבבעלותו ו/או שיופעלו על
ידו לצורך העבודות שוא המכרז .העובדים שיפעילו ציוד הרמה כאמור יהיו מוסמכים וכשירים להפעיל ציוד
זה ,על פי תקות הבטיחות בעבודה-עגוראים מפעילי מכוות הרמה ואתתים ולפי כל דרישות פקודת הבטיחות
בעבודה )וסח חדש( ,1970-שוגעות לציוד הרמה ,והוא בלבד יהיה אחראי לתקיות הציוד ולהפעילו רק בעזרת
עובדים מיומים שעברו הכשרה מתאימה ,כאמור.
 .3.3למוע כל מגע של עובדים בגובה בקווי חשמל ,לקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למיעת התחשמלותם ותוך
הקפדה על דיי הבטיחות הרלווטיים לעבודה עם חשמל.
 .3.4להקפיד כי השימוש במכשירים חשמליים מטלטלים ייעשה דרך מפסק לזרם דלף )ריליי פחת( ובהתאם
לתקות הבטיחות בעבודה וחוק החשמל ותקותיו וכן כי תיקון כלי עבודה חשמליים וציוד חשמלי ייעשה על
ידי חשמלאי מוסמך בלבד .הקבלן מתחייב גם כי המכשירים החשמליים המטלטלים יהיו תקיים ותקיים
בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקותיו.
 .3.5להקפיד כי עבודות חפירה קידוח וכו' יבוצעו באופן שימע פגיעה בכבלי חשמל או בתשתיות/במערכות תת
קרקעיות אחרות ותוך הקפדה על דיי הבטיחות הרלווטיים ולספק ציוד מתאים למיעת התחשמלותם של
העובדים.
 .3.6בעת ביצוע עבודה חמה :הלחמה ,ריתוך ,השחזה ,חימום וכל עבודה מסוג זה שעלולה לגרום לשריפה ,להקדים
ולהכין את סביבת העבודה באמצעים ,כגון :יריעות בידוד וכדומיהן מפי גצים ואש ,פיוי חומרים וחפצים
שעלולים להידלק ,להציב אדם )"צופה-אש"( שישגיח על העובד ובעיקר על סביבת העבודה ,כדי למוע
התפתחות אש ושריפה ,כשהצופה יהיה מצויד במטפה לכיבוי-אש תקין ושהוא ידע להפעילו אם תפרוץ
דליקה/שריפה .שהצופה יבצע סיור לאחר תקופת זמן ארוכה לאחר שהסתיימה העבודה החמה כדי לוודא
שלא התפתחה שריפה.
 .3.7להקפיד על שימוש בטיחותי וכון בחומרים מסוכים :צבעים ,מדללים ,חומצות ,חומרים מסוכים וכל
החומרים האחרים שדרשים לעבודות אלה ,שעלולים לגרום פגיעה פיזית או בריאותית כלשהי בעובד ,לספק
לעובדיו את הכלים המתאימים לעבודות אלה ולספק לו ציוד מגן אישי מתאים לעבודות בחומרים אלו כולל
בדיקות רפואיות שדרשות על-פי כל התקות והחוקים של מדית ישראל ,לגבי החומרים שבשימוש בעבודות
אלה.
 .3.8לספק לעובדים מטעמו את כל ציוד המגן האישי הדרש ב"תקות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( ,התש"ז-
 ,1997לשם מיעת פגיעה בבריאותם ובבטיחותם והציוד שיהיה מתאים לסוג העבודה והחומרים שמעורבים
בתהליך ,ובדגש על ציוד מגן אישי לעבודות שיבוצעו במהלך העבודות.
 .3.9להדריך את כל העובדים מטעמו ,בין עובדיו ובין עובדים אחרים לרבות קבלי משה ,ספקים ,ציגים
ועובדיהם ,בהתאם להוראות תקות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים( ,התש"ט-
 ,1999ולוודא קיום הדרכות והסמכות ספציפיות לעבודות שהוגדרו במסגרת המכרז.
 .3.10להודיע לממוה הבטיחות של החברה ישירות ומיד על כל תאוה ופגיעה בעבודה שאירעה לו או לכל עובד
מטעמו או לעובר אורח באתר העבודה או סביבו ,וזאת בוסף לכל הודעה הדרשת על פי פקודת תאוות
ומחלות משלח-יד )הודעה(.1945 ,

 - 64 .3.11לדווח למשרד הכלכלה ,מהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,כדרש בדיי הבטיחות על כל תאוה
שאירעה לעובד מטעמו ושבעטיה עשה טול יכולת עבודה מעל שלושה ימים בשל פציעה או שגרמה למותו של
העובד.
.4החברה רשאית לחייב את הקבלן בושאים טכיים או בקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע העבודות על פי הסכם זה
או באתרי העבודה על פי והקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות הביצוע שיקבל .אם עקב הוראה כאמור תהא לקבלן
טעה כספית או אחרת תועבר זו להכרעה במישור אחר והקבלן לא יעכב את ביצוע העבודות .אין בסעיף זה כדי
להטיל על החברה חובת פיקוח על הבטיחות בעבודות המצויות בתחום מומחיותו של הקבלן ולא בתחום מומחיותה
של החברה .אין בסעיף זה גם כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לכל ושאי הבטיחות על פי כל סעיפי המכרז.
.5

הקבלן מתחייב להורות לכל עובדיו וכל מי מטעמו אשר יעסקו בביצוע העבודה כדלקמן :בעת ביצוע העבודות הם
ימלאו אחר הוראות המפקח על העבודות מטעם החברה או מי מטעמו ,ו/או ממוה הבטיחות של החברה או מי
מטעמם .אין בכפיפות זו כדי להטיל על החברה חובת פיקוח על העבודות אשר הוטלה במפורש במכרז על הקבלן ועל
מהל העבודה מטעמו לאור מומחיותם בעבודות אלו ולאור העדר מומחיות של החברה בתחומים אלו.

.6

בוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן להקפיד על המפורט להלן:
 .6.1על הקבלן להכין דפי הדרכה לעובדיו המכילים את כל האזהרות והסיכוים הכרוכים בביצוע עבודותיהם על
פי המוגדר במכרז ולוודא חלוקת דפי הדרכה אלו לכל עובד חדש מטעמו במסגרת עבודת על פי המכרז,
ולהחתימו על המסמך.
 .6.2מודגש כי אין להשאיר שום ציוד ו/או חומרים ,ללא השגחה וקיטת כל האמצעים העלולים לגרום להפרעה,
זק לרכוש ופגיעה בבי אדם.
 .6.3לפעול בהתאם ולפי משטרת ישראל ,הוראות כל דין והוראות המפקח.
ולראיה באתי על החתום

תאריך_______________:

חתם בוכחות_____________________:

שם החותם_____________:

תעודת זהות_____________:

טלפון_________________:

חתימה/חותמת._______________ :
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מסמך/י הבהרות

