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 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

  מוסדות חינוךפירים ו/או מעליות ב ביצועו , רישוי, עבודות התאמהתכנון

 16 /2019מכרז פומבי מס' 

 

, רישוי, עבודות תכנוןעבודות החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה בזה הצעות מחירים ל

 , וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.מוסדות חינוךפירים ו/או מעליות ב ביצועוהתאמה 

ש"ח, שלא יוחזרו,  1,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של 

 לכל מעטפת מכרז.

דם לרכישתם, במשרדי החברה, וגם באתר האינטרנט של החברה ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קו

www.reh.co,il. 

 , חולון. 66משרדי החברה ברח' מפרץ שלמה  ב 12:00, בשעה 21.5.2019כנס מציעים יערך ביום 

יש להפקיד בלבד,  16 /2019במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' עותקים של חוברת המכרז,  2 -, באת ההצעות

, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, רח' מפרץ 14:00, עד לשעה 11.6.2019מסירה אישית )לא לשלוח בדואר( עד ליום ב

 הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל, תוחזרנה למציע כפי שהן וללא כל התייחסות. , חולון.66שלמה 

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 .03-5582050ם נוספים יש לפנות לחברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ בטל': לפרטי

 

 שמשון חן,             

 מנכ"ל החברה            
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 החברה לבידור ולבילוי חולון בע"מ

 פירים ו/או מעליות במוסדות חינוך ביצועתכנון, רישוי, עבודות התאמה ו

 16 /2019מכרז פומבי 

 מסמכי המכרז

  תנאים כלליים. .1

 ופרטי מעלית וציוד מוצעים.פרטי ניסיון , מידע ארגוני .2

 תצהיר המציע. .3

 .יםהצעת מחיר .4

 חוזה התקשרות ונספחיו. .5
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 החברה לבידור ולבילוי חולון בע"מ

 פירים ו/או מעליות במוסדות חינוך ביצועתכנון, רישוי, עבודות התאמה ו

 16 /2019מכרז פומבי 

 תנאים כלליים

 כללי .1

"( מזמינה הצעות מחיר פאושליות )הכול כלול( החברההחברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ )להלן: " .1.1

, הכול על מוסדות חינוך )להלן: "הפרויקט"(עליות במפירים ו/או  ביצועו , רישוי, עבודות התאמהלתכנון

 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הפרויקט מתייחס לתכנון, רישוי, עבודות התאמה וביצוע פירים בלבד בחלק מבתי הספר ובחלק האחר  .1.2

 2ק"ג מטיפוס  630נוסעים ועומס  8 -מעליות בודדות לפירים ו ביצועו , רישוי, עבודות התאמהלתכנון

 המתאימות לתקן נכים במוסדות חינוך בחולון העוברים הליך הנגשה. 

, ככל הניתן, בהצמדה לקיר החיצוני של המבנה או בחלל הקיים בין מהלכי המדרגות פירי המעליות יבנו .1.3

, כהגדרתן בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז, בודות ההתאמהיידרש לבצע עהזוכה במכרז  .במבנה

 ביצוע גשרים, מעברים, פריצת פתחים מעקות קירות וכיו"ב. הכוללות, בין היתר, 

מעליות. המעליות  180 -ם דלת בצד אחד וחלק קטן מהן מפולשות ברוב המעליות תהינה רגילות ע .1.4

 מפלסים, בהתאם לבית הספר בו הן תותקנה.  2/3/4תשרתנה 

באופן כזה שכל מכונה תורכב בחלקו  MRLכל המעליות תהיינה מעליות חשמליות ללא חדרי מכונה מדגם  .1.5

חזית הפיר בצמוד או כחלק ממשקוף העליון של חלל הפיר על בסיס פלדה מיוחד ולוח הפיקוד יותקן ב

 התחנה העליונה.

מעלית כי אם מעלון יותקן המעלון בכפוף לאישור, בשל מורכבות הנדסית, ככל שלא יהיה ניתן להתקין,  .1.6

ק"ג מסוג הידראולי  400. המעלון יהיה לעומס מטעם הקבלן מראש ובכתב, של יועץ נגישות

 תקן בקומת הכניסה בצמוד או בסמוך לפיר המעלון. כאשר ארגז הפיקוד יו Machine Cabiner מדגם

, 2481תקן ישראלי העבודות שתבוצענה והמעליות שתסופקנה ותתוקנה יעמדו בדרישות כל דין לרבות  .1.7

 ין כלליות ובין ספציפיות לבתי הספר המפורטים במכרז זה. בהוראות והנחיות משרד החינוך, 

  24עליות שיותקנו במסגרת מכרז זה לתקופה של הזוכה במכרז חייב בתקופת אחריות ושירות למ .1.8

תקופת האחריות והשירות, כאמור לעיל ולהלן, כלולה במחיר שהוצע על ידי הקבלן במכרז. , וחודשים

בכפוף לשיקול דעת העירייה שנים נוספות,  5עד  בנוסף תוארך, באופן מעצמה תקופת השירות לתקופה של

תמורתם יהיה הזוכה במכרז זכאי לתשלום שנתי בסכום שינקב על ידו לה תימסרנה המעליות לשימוש, 

 פורט בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז. הכול כמבהצעתו למכרז, 
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 בתי הספר הכלולים בפרויקט על פי מכרז זה כוללים את בתי הספר הבאים: .1.9

 העבודות סוג הנגשה שם ביה"ס מס' סידורי

 פיר+ מעלית פרטנית הרצוג 1

 פיר+ מעלית פרטנית אורט 2

 פיר+ מעלית פרטנית תיכון ק"ש 3

 פיר+ מעלית פרטנית דינור 4

 פיר+ מעלית פרטנית ישעיהו 5

 פיר+ מעלית פרטנית שזר 6

 פיר+ מעלית פרטנית ניב 7

 פיר+ מעלית פרטנית מיתרים 8

 פיר+ מעלית פרטנית גורדון 9

 פיר+ מעלית פרטנית בנות-בית דוד 10

 פיר כללית ארן 11

 פיר כללית איילון 12

 פיר כללית קציר 13

 פיר כללית ישורון 14

 פיר כללית הס 15

 פיר כללית ניצנים 16

 פיר כללית רביבים 17

 פיר כללית עתידים 18

 פיר כללית אשלים 19

 פיר כללית שרת 20

 פיר כללית אשכול 21

 פיר כללית המגינים 22

 פיר כללית שנקר 23

 

המעליות המפורטים או /מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה במכרז את כל הפירים ו

בטבלה לעיל וכי צווי התחלת עבודה תוצאנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, צרכים ותקציב 

מאושר, ולזוכה במכרז לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, מכל עילה שהיא, כלפי 

של הזוכה במכרז, בגין הקטנת בהצעת המחיר כלשהם החברה ו/או העירייה בגין כך ולא יחולו שינויים 

המעליות שיוזמנו ממנו בפועל. הזוכה במכרז יהיה זכאי לתמורה אך מספר הפירים והפירים ו/או מספר 

 ורק בהתאם לפירים ולמעליות שיוזמנו ממנו ויבוצעו בפועל ובמחירים שעל פי הצעתו במכרז.
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בוע בחוזה ההתקשרות שבמסמכי כמו כן, תהיה החברה רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות על פי הק

המכרז, וזאת, בין על ידי הזמנת הקמת פירים ו/או מעליות נוספים לרבות הזמנת אספקת והתקנת 

 מעליות בפירים שהוקמו במסגרת מכרז זה.

חודשים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, כאשר  60 ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה לתקופה של .1.10

החודשים האמוריים. החברה  60 ל העבודות הכלולות במכרז זה בתוך תקופתהכוונה הינה להשלים את כ

 תוציא לזוכה במכרז, מעת לעת, צווי התחלת עבודה ביחס לעבודות המפורטות בטבלה לעיל.

במסמכי על פי הקבוע החברה מונתה על ידי עיריית חולון )לעיל ולהלן: "העירייה"( לנהל את הפרויקט  .1.11

 ל ביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז. המכרז ולפקח ניהולית ע

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו כחלק  .1.12

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 להשתתפות במכרז סף תנאי .2

, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים תאגידים הרשומים כדין בישראל העומדיםרשאים להשתתף במכרז זה 

 המפורטים להלן: 

ומעלה  3, בסיווג ג'1969-המציע הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  .2.1

 (.100בענף בניה )

 , כאמור.ן תקףצרף להצעתו העתק של רישיולהמציע על 

ידתו, בין היתר, בהוראות חוק עסקאות גופים המציע חתם בפני עו"ד על תצהיר המציע לעניין עמ .2.2

)להלן: "החוק"( ובידו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי  1976 -ציבוריים, תשל"ו

 החוק ואישור תקף על ניכוי מס במקור.

, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לפקודת החברה, בתוקף עד ש"ח 100,000על סך של ערבות, אוטונומית,  .2.3

לפי נוסח הערבות המצ"ב, וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז וחוזה  לפחות, 11.9.2019ליום 

 ההתקשרות במסגרתו. 

החברה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי 

ראש, וזאת מבלי לגרוע מכל המכרז וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים וקבועים מ

 סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין. 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .2.4

 על המציע לצרף להצעתו העתק מהקבלה על רכישת מסמכי המכרז.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים והאישורים הנדרשים לרבות והערבות  .2.5

 המגיש את ההצעה למכרז. הבנקאית יהיו על שם המציע
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 ההצעה .3

עותקים של חוברת  2 -, בעט בלבד, ביםהצעות מחיר, פאושליות, תוגשנה על גבי מסמך הצעת מחיר .3.1

אחת, זהה, באחוזים, ביחס לכלל המחירים המפורטים במסמך בלבד,  תנקוב בהנחהההצעה המכרז. 

מס ערך  ו, ולא יכלליםוסופי ים)כולל הכול(,קבוע םפאושלי ויהיים המתקבלים המחיר .יםהצעת המחיר

 מוסף. 

הצעות המחיר תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי  .3.2

 .המכרז

 יש לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. .3.3

 ת הצעות במכרז.יום מהמועד האחרון להגש 90ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  .3.4

 מסמכים ואישורים .4

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:

על המציע לפרט בהצעתו את שם החברה עמה התקשר לאספקת התקנת המעליות ומתן אחריות ושירות  .4.1

ולצרף את רישיונות החברה האמורה הנדרשים ליצור ו/או אספקה ו/או התקנה של מעליות ומתן שירותי 

 אחזקה להן.  

המציע ורשימת ציוד על המציע להשלים את כל הפרטים הנדרשים במסמך מידע ארגוני, פרטי ניסיון של  .4.2

 מלאה לחתום ולאמת חתימתו על ידי עו"ד.

וכן העתקים מהאישורים על עמידת  תות המוצעוקטלוגים ומפרטי ציוד של המעליסקיצות, הדמיות,  .4.3

 .המעליות בדרישות התקן הישראלי למעליות אלה

 אישורים תקפים על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות וניכוי מס במקור, על פי החוק. .4.4

אישור עורך דין בדבר ו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד -במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד .4.5

 זהות מורשי החתימה של המציע המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם.

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע. .4.6

 מסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרז, חתומים על ידי המציע. .4.7

 שינויים והבהרות למסמכי המכרז -כנס מציעים .5

, 66משרדי החברה רח' מפרץ שלמה כנס יתקיים ב. ה12:00בשעה  21.5.2019כנס מציעים יתקיים ביום  .5.1

חולון. המעוניינים להשתתף מוזמנים לדייק ולבוא בזמן. המשתתפים יכינו שאלותיהם מראש, בכתב 

 ובשני עותקים.
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למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי החברה רשאית, בכל עת, קודם  .5.2

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד 

מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני 

 ם.לפי הכתובות שימסרו על יד

נתנו בעל פה ולא תתקבל טענתו של מציע שיטען כי יהחברה לא תהיה אחראית לתשובות או הסברים שי .5.3

 קיבל הסבר או הבהרה בעל פה.

 הוצאות המכרז ושמירת זכויות .6

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על  .6.1

 המציע.  

כרז שמורות לחברה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש כל הזכויות במסמכי המ .6.2

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 החברה תהיה זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את הצעתו במכרז. .6.3

 הגשת ההצעה .7

יש להפקיד במסירה אישית  , בשני עותקים של מסמכי המכרז,הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז

, רישוי, עבודות תכנון -16 /2019בלבד )אין לשלוח בדואר( במעטפות סגורות, נושאות ציון מספר מכרז פומבי 

, 66 , בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רח' מפרץ שלמהמוסדות חינוךפירים ו/או מעליות בביצוע והתאמה 

 .14:00, עד לשעה 11.6.2019חולון, לא יאוחר מיום 

 חסות.יהצעות שתגענה מאוחר מהמועד הנ"ל, תוחזרנה למציע כפי שהן ללא כל התי

 בחינת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז .8

החברה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים /או הבהרות,  .8.1

לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את המציעים, חוסנם הכלכלי וניסיונם המקצועי, והמציעים 

 מתחייבים להמציא לחברה את הנדרש מהם, כאמור. 

ה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סביר .8.2

המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת 

 ההצעה.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס  .8.3

ים ובין אם במכתב לוואי, לא יובאו בחשבון בעת הדיון למסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכ

 בהצעה, ועל פי שיקול דעת בלעדי של ועדת המכרזים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

במקרה בו ניתן מחיר שונה בהצעה בכל אחת מחוברת מסמכי המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין  .8.4

 השניים.

ת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את נבבחיהחברה תהיה רשאית להביא בחשבון שיקוליה  .8.5

 החוזה המוצע ואת ניסיונה וניסיון רשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים עם המציע בעבר.
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המציע מסכים כי כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי  .8.6

 י ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא נכתב.תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לווא

 החברה אינה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.  .8.7

 הודעה על תוצאות המכרז .9

 לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. .9.1

אליה תצורף ערבות המקור שהוגשה מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום,  .9.2

 על ידו במכרז.

הזוכה במכרז יהיה חייב להשלים את חתימת החוזה, להמציא לחברה כתב הארכה לערבות הבנקאית  .9.3

חודשים נוספים וכן להמציא אישור על  12שנמסרה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז לתקופה של 

בו תשלח לו הודעה בכתב, על פי כתובתו שתפורט  ימים מהיום 7קיום ביטוחים, וזאת לא יאוחר מתום 

 בהצהרה המצורפת למסמכי מכרז, על זכייתו במכרז.

לעיל, תהיה החברה זכאית לחלט את סכום הערבות  9.3מציע שזכה במכרז ולא מלא אחר הקבוע בסעיף  .9.4

 כל דין.  שבידיה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהיה החברה זכאית על פי מסמכי המכרז ועל פי

לא עמד הזוכה במכרז בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה החברה רשאית לבטל את הזכייה  .9.5

בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה 

בהודעה. אין בה נדרש לתקן את המעוות, והמציע לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע 

 בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

 החברה תהיה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:  .9.6

יש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  .9.6.1

 מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 

ברה כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמציע לא התברר לח .9.6.2

גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה 

 במכרז.

בוטלה הזכייה, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להגיש את הערבות שבידה לגביה ולחלט את סכום  .9.7

קבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה הערבות כפיצויים מוסכמים ו

על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין. וכן רשאית היא להכריז כזוכה חלופי את המציע שדרוגו היה הבא 

          בתור.

    

 בכבוד רב,

 

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ
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 החברה לבידור ולבילוי חולון בע"מ

 פירים ו/או מעליות במוסדות חינוך ביצוערישוי, עבודות התאמה ו תכנון,

 16 /2019מכרז פומבי 

 מידע ארגוני, פרטי ניסיון ופרטי מעליות וציוד

 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

 לכבוד

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ  

 במכרז, כדלהלן:לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע 

 שם המציע: __________________________________________________. .1

 ______________________________. מספר רישום התאגיד במרשם הרלוונטי:

 __________________________________________. כתובת המשרד הרשום:

 _____________.___________________________________ כתובת הפעילות:

 ___________________. מספר טלפון קווי: ___________________; טלפון נייד:

 ______________________. ___________________; דוא"ל: :המספר פקסימילי

 :אנשי המפתח אצל המציע .2

 שנות ותק תחום עיסוק / התמחות שם ומשפחה

        

         

       . 

 המציע לרבות ציודו, כישוריו וניסיונותיאור כללי של  .3

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

._______________________________________________________________________________ 
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 ק"ג 630נוסעים ועומס  8 -פרטי ציוד מעלית חשמלית ל .4

 תוצרת דגם תיאור הציוד

 מכונת הרמה
 

 

)הקבלן ומס'   GEARLESSמנוע

 סיבובים(
 

 

 מערכת בקרת מהירות
 

 

 ווסת מהירות
 

 

 לוח פיקוד
 

 

 כבלים )מס' וקוטר(
 

 

 פסי תא
 

 

 פסי משקל נגדי
 

 

 התקן תפיסה
 

 

 תא
 

 

 נעלי החלקה והובלת התא
 

 

 משקל נגדי
 

 

 מפעיל דלת אוטומטית
 

 

 דלתות תא ופיר
 

 

 משקופים
 

 

 מפוח בתא
 

 

 כפיףכבל 
 

 

 אביזרי פיקוד ולחצנים
 

 

 פגושים
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 מערכת השקילה
 

 

 טור תאים פוטו אלקטריים
 

 

 ק"ג מתוצרת מקומית 400לעומס  יפרטי מעלון הידראול .5

 דגם תוצרת וארץ יצור תיאור הציוד

 יחידה הידראולית
 

 

 מנוע )הקבלן ומס' סיבובים(
 

 

 בוכנה
 

 

 כבלים )מס' וקוטר(
 

 

 פסי תא
 

 

 תא
 

 

 נעלי החלקה להובלת התא
 

 

 מפעיל דלת אוטומטית
 

 

 דלתות תא ופיר
 

 

 משקופים
 

 

 מפוח בתא
 

 

 כבל כפיף
 

 

 אביזרי פיקוד ולחצנים
 

 

 פגושים
 

 

 מערכת השקילה
 

 

 טור תאים פוטו אלקטריים
 

 

 

 אומדן משקל תא  _______ ק"ג.
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 על המציע לפרט את רשימת הציוד והחלקים העיקריים  -מעלון הידראולי מיובא קומפלט .6

 דגם תוצרת וארץ יצור תיאור הציוד

 דגם המעלון המוצע
 

 

  
 

  
 

  
 

 חתימות מורשי החתימה של המציע

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

 אישור עורך דין

אני הח"מ ______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפני ה"ה שם: _______________ 

 מטעמוהרשאים שם: _______________ ת.ז: ____________, המשמש/ים כמנהלי המציע  -ת.ז: _____________ ו

 .חתמו בפני על מסמך זהו לכל דבר ועניין, בחתימתםהמציע לחתום ולחייב את 

 _________________ חתימת עו"ד           
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 החברה לבידור ולבילוי חולון בע"מ

 פירים ו/או מעליות במוסדות חינוך ביצועתכנון, רישוי, עבודות התאמה ו

 16 /2019מכרז פומבי מס' 

 תצהיר המציע

 לכבוד

 בע"מהחברה לבידור ובילוי )חולון( 

 ועיריית חולון

 ג.א.נ

אני הח"מ: שם: ____________ ת.ז ________________ מרח' ____________________,  המשמש מורשה 

 /2019חתימה של המציע, ___________________, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם השתתפותו במכרז 

)להלן: "המכרז"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כך,  16

 מצהיר בזאת כדלקמן:

 כללי

הבנו לפרטיהם את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאינם מצורפים, ואנו מקבלים על עצמו לבצע  .1

 את כל הפעולות וההתחייבויות שבמסמכי המכרז. 

כל הפרטים שאנו מוסרים בכל מסמכי המכרז, לרבות בכל הנספחים והתצהירים, הינם נכונים, מלאים, מדויקים  .2

 ואמת לאמיתה.

מכרז מוגשת לאחר שערכנו את הבדיקות הדרושות, להנחת דעתנו, בכל הנוגע לכלל הגורמים וההוצאות ההצעה ב .3

הכרוכות בביצוע העבודות, וכי לא בססנו הצעתנו על מצגים ו/או הבטחות ו/או אמירות שנעשו בעל פה על ידי 

הבנה ו/או אי ידיעה, ואנו מוותרים, העירייה ו/או מי מגורמיה, וכי לא נציג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי 

 מראש, על כל טענות, כאמור.

לעיל הרינו לאשר כי ההצעה הביאה בחשבון את מכלול העלויות בגין ביצוע העבודות  3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4

ות ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות: ייצור, ייבוא, הובלה, אחסנה, רישוי, אגרות, רישיונות, אישורים וכיו"ב עלוי

 הוצאות הכרוכות ו/או קשורות המילוי כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז.  

המציע עומד בכל תנאי הסף והדרישות האחרות הנדרשות מהמציעים על פי מסמכי המכרז. למציע הידע, המומחיות,  .5

כל הנדרש לביצוע האיתנות הכספית, האמצעים הטכניים, הציוד, כוח האדם המקצועי, הרישיונות וההיתרים ו

 העבודות על פי מסמכי המכרז.

הצעת המציע הינה בתחום המטרות, התקנות, הנהלים והסמכויות, הקבועים במסמכי התאגדות של המציע )במקרה  .6

שהמציע הינו תאגיד(, וכי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים וכל מניעה על פי כל דין ו/או חוזה 

 ל מסמכי מכרז זה ועל הצעת המציע וכי חתימותינו מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.לחתימותינו על כ

 הצעת המציע מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.  .7

נכון ליום תצהיר זה  המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק וכן לא מתנהלים כנגדו הליכים משפטיים  .8

 לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואם ובמועדם. העלולים לפגוע ביכולתו
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 חוק עסקאות גופים ציבוריים

 קיום דיני עבודה ועמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

ב)א( לחוק 2"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" "עבירה", "הורשע" ו .9

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינ/ה 1976-בוריים, התשל"ועסקאות גופים צי

 הנני מצהיר כי המציע הינו "תושב ישראל".אותם. 

ו/או לפי חוק שכר  1991-המציע ו"בעל הזיקה" לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א .10

באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, או אם  31אחרי יום , אשר נעברו 1987-מינימום, התשמ"ז

הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה לפחות שנה אחת ממועד ההרשעה 

 האחרונה.

 חלות על המציע)להלן: "חוק שוויון זכויות"( לא  1998-הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח .11

 או

 הוראות חוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן דהינו:

עובדים לפחות, ואני מצהיר בשם המציע על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד  100המשתתף מעסיק  .11.1

מידת הצורך לחוק שוויון זכויות , וב 9העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומו; ואולם לא תינתן הנחיה שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו  –

 )ה( לחוק שוויון זכויות; 8בסעיף 

 או

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות  .11.2

הוא הצהיר כי פנה  –ות שלגביה התחייב, כאמור, באותו  סעיף משנה לעיל ונעשתה איתו התקשר 10.1סעיף 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומו; 9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 

אני מצהיר על התחייבותו של המציע להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 יום ממועד ההתקשרות 30ברתיים, בתוך והשירותים הח

 

 אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או ניגוד עניינים

 הננו מצהירים בזאת, כי הוראות הסעיפים בפקודת העיריות, המפורטים להלן, ידועות ונהירות למציע ולנו. .12

 א)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( 122סעיף 

תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה של עשרה אחוזים בהונו או  "חבר עירייה, קרובו, סוכנו או שותפו, או

 -ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 

 בן זוג, בן או בת, אח או אחות".

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( 174סעיף 

זוגו או שותפו -יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"פקיד או עובד של עירייה לא 

 או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
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 )א( בהודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות 12סעיף 

חבר עירייה או  –וזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה; "חבר עירייה" "חבר העירייה לא יהיה צד לח

 ()ב("(.1)5 -()ב( ו1)1קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 חים של גוף.בהון או ברוו 10%מנהל או עובד אחראי בגוף, או מי שיש לו חלק העולה על  - "בעל שליטה" 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, סוכן או שותף. - "קרוב" 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה ו/או ראש  המציעהננו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא קיימים בין 

העירייה ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, קירבה משפחתית ו/או חברות 

ו/או נגיעה ו/או הכרות אישית )להלן: "קירבה"( כל ניגוד עניינים ו/או עניין ו/או נגיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי 

קשר אחר כלשהו קבוע או זמני, כאמור לעיל, ואם כן הננו מתחייבים לצרף להצעתנו למכרז זה מכתב בו נפרט או 

 עם מי יש למציע קירבה ו/או קשר, ומאיזה סוג.

מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בינו לבין העירייה  המציעהננו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי 

ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, במישרין ו/או בעקיפין,  ו/או ראש העירייה

 ומתחייב בזאת להודיע לעירייה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור.

ת על פי המכרז והחוזה לבין כל פעילו המציעהננו מצהירים בזאת, כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות 

 ו/או התחייבות אחרת שלו.

אני והמציע לא הינו מעורבים באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה  .13

באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, המציע לא הציע, במסגרת הצעתו במכרז, כל עובד ו/או מנהל ו/או 

 אמור.משנה, אשר היו מעורבים באירוע, כ קבלן

 לצרכי סעיף זה "אירוע" ייחשב כאירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק, במישרין ו/או בעקיפין, בסוג השירותים ו/או במתן  .13.1

 השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;

 תחת חקירה פלילית; האירוע נמצא תחת חקירה פלילית או היה .13.2

אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או  .13.3

 המשנה; קבלןהמנהל ו/או 
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המשנה  קבלןלא נקבע לגבי אירוע, כאמור, על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או  .13.4

 לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.

  

_____________________       ________________ 

 חתימת המצהיר          תאריך

 

 אישור עורך דין

יעו בפני ה"ה שם: _______________ אני הח"מ ______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופ

שם: _______________ ת.ז: ____________, המשמש/ים כמנהלי הקבלן, הרשאים  -ת.ז: _____________ ו

מטעמו לחתום ולחייב את הקבלן בחתימתם לכל דבר ועניין, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי 

 אם לא יעשו כן, אישרו בפני את נכונות תצהירו/ם זה, וחתמו עליו.יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק 

           _________________   

 חתימת וחותמת  עורך דין           
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 החברה לבידור ולבילוי חולון בע"מ

 מעליות במוסדות חינוך פירים ו/או ביצועתכנון, רישוי, עבודות התאמה ו

 16 /2019מכרז פומבי מס' 

 יםהצעת מחיר

תמורה פאושלית )הכול לקבל על פי מסמכי המכרז אנו מבקשים וכל ההתחייבויות בתמורה לביצוע כל העבודות  .1

 .בטבלה שלהלןאחת, זהה, ביחס לכלל המחירים המפורטים  המתקבלת לאחר הנחהכלול(, סופית וקבועה 

 ההנחה המוצעת % ____.*

מספר 

 סעיף

 מחיר פאושלי  כמות שיטת מדידה תיאור העבודות

בש"ח לא כולל 

 מע"מ

 -ל MRLמעלית חשמלית, ללא חדר מכונה, מדגם  1

הנעה עם מכונה ללא   ק"ג. 630נוסעים ועומס  8

(, VVVFמבוקרת בשיטת  GEARLESSכננת )

מ'/שנ',  1.0תחנות, נעה במהירות  2המשרתת 

פועלת בפיקוד מאסף עם לוח פיקוד במפלס 

התחנה העליונה, כולל אחריות ושירות לתקופה 

חודשים וכולל ביצוע כל העבודות  24של 

וההתחייבויות שעל פי הוראות חוזה ההתקשרות 

שבמסמכי המכרז, על נספחיו, לרבות המפרט 

  הטכני המיוחד. 

 

 

 

 

 

 

 

 קומפלט

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

184,400 .₪ 

 ₪. 200,600 1 קומפלט תחנות. 3 -אך למעלית ל 1כמצוין בסעיף  2

 ₪. 216,800 1 קומפלט תחנות. 4 -אך למעלית ל 1כמצוין בסעיף  3

מעלות, ללא חדר  180 -מעלית חשמלית מפולשת ב 4

 ק"ג. 630נוסעים ועומס  8 -ל MRLמכונה, מדגם 

 GEARLESSמכונה ללא כננת )הנעה עם 

 1תחנות ) 2(, המשרתת VVVFמבוקרת בשיטת 

מ'/שנ', פועלת  1.0ממול(, נעה במהירות  1+ 

בפיקוד מאסף עם לוח פיקוד במפלס התחנה 

 24העליונה, כולל אחריות ושירות לתקופה של 

חודשים וכולל ביצוע כל העבודות וההתחייבויות 

סמכי שעל פי הוראות חוזה ההתקשרות שבמ

המכרז, על נספחיו, לרבות המפרט הטכני 

 המיוחד.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 קומפלט

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

208,000 .₪ 
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מעלות, ללא חדר  180 -מעלית חשמלית מפולשת ב 5

 ק"ג. 630נוסעים ועומס  8 -ל MRLמכונה, מדגם 

 GEARLESSהנעה עם מכונה ללא כננת )

 1תחנות ) 3(, המשרתת VVVFמבוקרת בשיטת 

מ'/שנ', פועלת  1.0ממול(, נעה במהירות  2+ 

בפיקוד מאסף עם לוח פיקוד במפלס התחנה 

 24העליונה, כולל אחריות ושירות לתקופה של 

חודשים וכולל ביצוע כל העבודות וההתחייבויות 

שעל פי הוראות חוזה ההתקשרות שבמסמכי 

המכרז, על נספחיו, לרבות המפרט הטכני 

 המיוחד.

 

 

 

 

 

 

 

 קומפלט

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

223,000 .₪ 

מעלות, ללא חדר  180 -מעלית חשמלית מפולשת ב 6

 ק"ג. 630נוסעים ועומס  8 -ל MRLמכונה, מדגם 

 GEARLESSהנעה עם מכונה ללא כננת )

 1תחנות ) 4(, המשרתת VVVFמבוקרת בשיטת 

מ'/שנ', פועלת  1.0ממול(, נעה במהירות  3+ 

חנה בפיקוד מאסף עם לוח פיקוד במפלס הת

 24העליונה, כולל אחריות ושירות לתקופה של 

חודשים וכולל ביצוע כל העבודות וההתחייבויות 

שעל פי הוראות חוזה ההתקשרות שבמסמכי 

המכרז, על נספחיו, לרבות המפרט הטכני 

 המיוחד.

 

 

 

 

 

 

 

 קומפלט

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

238,000 .₪ 

 2ק"ג המשרת  400מעלון הידרואלי לעומס  7

מ'/ שנ', עם ארגז פיקוד  0.15תחנות, נע במהירות 

במפלס התחנה התחתונה, כולל אחריות ושירות 

חודשים וכולל ביצוע כל העבודות  24לתקופה של 

וההתחייבויות שעל פי הוראות חוזה ההתקשרות 

שבמסמכי המכרז, על נספחיו, לרבות המפרט 

  ד. הטכני המיוח

 

 

 

 

 קומפלט

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

126,000 .₪ 

 ₪. 137,200 1 קומפלט תחנות. 3 -אך למעלון ל 7כמצוין בסעיף  8

 ₪. 147,200 1 קומפלט תחנות. 4 -אך למעלון ל 7כמצוין בסעיף  9

תוספת מחיר עבור צנרת שמן וחשמל למעלון  10

 מטר. 8באורך העולה על 

 1 לכל מטר אורך

מטר 

 נוסף.

 

100 .₪ 
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תחנות  2מחיר פאושלי עבודות בניית פיר עבור  11

וחדר מכונות, כולל העסקת כל היועצים 

 18המפורטים במסמכי המכרז לרבות בסעיף 

שבחוזה ההתקשרות, וביצוע כל העבודות 

וההתחייבויות שעל פי הוראות חוזה ההתקשרות 

שבמסמכי המכרז, על נספחיו, לרבות המפרט 

  הטכני המיוחד. 

 

 

 

 

 קומפלט

 

 

 

 

 למבנה

 

 

 

 

130,000 .₪ 

 ₪. 150,000 למבנה קומפלט תחנות. 3אך לפיר עבור  9כמצוין בסעיף  12

 ₪. 170,000 למבנה קומפלט תחנות 4אך לפיר עבור  9כמצוין בסעיף  13

תוספת לציפוי קירות תא המעלית  -אופציה 14

 בזכוכית צבעונית תקנית

 ₪. 6,000 לתא קומפלט

לא  -החודשים 24למעלית לתקופה שלאחר שירות  15

 תחנות. 2 -כולל חלפים, למעלית ל

 

 שנתי

 

1 

 

7,200 .₪ 

לא  -החודשים 24שירות למעלית לתקופה שלאחר  16

 תחנות. 3 -כולל חלפים, למעלית ל

 

 שנתי

 

1 

 

7,800 .₪ 

לא  -החודשים 24שירות למעלית לתקופה שלאחר  17

 תחנות. 4 -כולל חלפים, למעלית ל

 

 שנתי

 

1 

 

8,400 .₪ 

 24שירות למעלית מפולשת לתקופה שלאחר  18

 תחנות. 2 -לא כולל חלפים, למעלית ל -החודשים

 ₪. 7,500 1 שנתי

 24שירות למעלית מפולשת לתקופה שלאחר  19

 תחנות. 3 -לא כולל חלפים, למעלית ל -החודשים

 ₪. 8,000 1 שנתי

 24שירות למעלית מפולשת לתקופה שלאחר  20

 תחנות. 4 -לא כולל חלפים, למעלית ל -החודשים

 ₪. 9,000 1 שנתי

לא  -החודשים 24שירות למעלון לתקופה שלאחר  21

 תחנות. 2 -כולל חלפים, למעלון ל

 1 שנתי

 

3,000 .₪ 

לא  -החודשים 24שירות למעלון לתקופה שלאחר  22

 תחנות. 3 -כולל חלפים, למעלון ל

 ₪. 3,600 1 שנתי

לא  -החודשים 24למעלון לתקופה שלאחר שירות  23

 תחנות. 4 -כולל חלפים, למעלון ל

 ₪. 4,200 1 שנתי

 לכל המחירים המפורטים לעיל יתווסף מע"מ כדין. .2

 24שמעל ידוע לנו כי המחירים המוצעים על ידינו קבועים וסופיים )למעט התשלום בגין אחריות ושירות לתקופה  .3

ולא תשולם כל תוספת בגין  ,המפורט בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז(היה צמודה למדד על פי ישחודשים 

 ביצוע כל העבודות, כאמור, מעבר למחיר שנדרש על ידינו, כמפורט לעיל. 
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שנים נוספות, לפי שיקול דעת העירייה, וכי  5 ידוע לנו כי תקופת האחריות והשירות תוארך מעצמה לתקופה של עד .4

 השנים הנוספות נהיה זכאים לתשלום שנתי בסכום הנקוב בהצעתנו למכרז 5 תבתמורה לאחריות ושירות בתקופ

 , אשר ישולם לנו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז. שלעיל

אנו מתחייבים להחזיק ברשותנו מלאי חלפים למתן אחריות ושירות למעליות/מעלונים שיסופקו על ידנו לתקופה  .5

 ה.שנים ממועד ההתקנ 7של לפחות 

ידוע לנו כי העבודות שעלינו לבצע כוללות תכנון הפיר ו/או הפירים והמעליות, כולל אספקה והתקנה וכולל אישור  .6

הוצאת היתר בניה. כמו כן, כל העבודות רישוי ויועץ נגישות, בכל אחד מבתי הספר המפורטים להלן, לרבות 

דרושות למסירת הפיר ו/או הפיר+ המעלית המפורטות בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז לרבות כל העבודות ה

מושלמים ומוכנים לשימוש לרבות עבודות שלא פורטו בחוזה האמור על נספחיו ולרבות, עבודות בינוי, העתקת 

תשתיות, עבודות חשמל, עבודות צבע, פיר סגור בקירות גבס, פיגום לפתיחת קירות, הזנת חשמל ובזק, סגירת גבס 

. כמו גם כל העלויות נהשתידרש ותם והתאמות תאורה ותאורת חירום וכיו"ב כל עבודאדום לאחר הרכבת המשקופי

הקשורות והכרוכות בביטחון, בטיחות, הפרדה, עבודה בשעות עבודה שמחוץ לשעות הפעילות של בתי 

רש אחה"צ וערב( וכי לא תשולם לנו כל תוספת בגין ביצוע כל העבודות, כאמור, מעבר למחיר שנדחופשות, הספר,)

 על ידינו, כמפורט לעיל.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל הרי בגין עבודות התאמה, כהגדרתן בחוזה ההתקשרות 

 .15שבמסמכי המכרז, נהיה זכאים לתשלום בהתאם למחירון דקל שיפוצים בהנחה של % 

 . שבמסמכי המכרז זה ההתקשרותיהיו בהתאם למפורט בחוהתקשרות וביצוע התשלומים ידוע לנו כי תנאי ה .7

_________           _________________ 

 חתימת המציע            תאריך

 אישור עו"ד

חתמו בפני   )להלן: "המציע"( מאשר בזה כי ביום      , עו"ד של     הח"מ 

על פי  בשם המציע, כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים   על הצהרה זו ה"ה 

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

 פירים ו/או מעליות במוסדות חינוך ביצועתכנון, רישוי, עבודות התאמה ו

 16 /2019מכרז פומבי מס' 

 נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 , חולון66מרח' מפרץ שלמה 

 א.ג.נ,

 ערבות בנקאיתהנדון: 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקש" -על פי בקשת_____________ ח.פ./ת.ז. _____________ )להלן 

להבטחת מילוי  16 /2019וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי מס' ₪(, אלף מאה )במילים: ₪  100,000עד לסך של 

 תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות שבמסגרתו.

ימים ממועד דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

ו לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת מבלי להטיל עליכם לבסס א

המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר 

 לחיוב כלשהו כלפיכם.

ספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במ

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ________ לא תענה.

 _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. 

 

 בכבוד רב,

_____________ 

     ב נ ק
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 חוזה התקשרות

 פאושלי

 2019לחודש _______ שנת שנערך ונחתם בחולון ביום _____ 

 -בין  -

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 , חולון66מרח' מפרץ שלמה 

 )להלן: "החברה"(

 ;מצד אחד

 -לבין-

__________ 

___________ 

 )להלן: "הקבלן"(

 מצד שני

 עבודות התאמה , רישוי,הצעות מחיר )הכול כלול( לתכנוןלקבלת  16 /2019והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל:

 , והקבלן הגיש הצעה למכרז;מוסדות חינוך )להלן: "הפרויקט"(פירים ו/או מעליות ב ביצועו

 וועדת המכרזים של החברה קבעה את הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה במכרז; והואיל:

המכרז ולפקח ניהולית על ביצוע  על פי מסמכיחולון לנהל את הפרויקט  העירייהוהחברה מונתה על ידי  והואיל :

 התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז; 

והקבלן מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, הידע המקצועי, האמצעים הכספים, הטכניים והארגוניים,  :והואיל

 וכן את והמומחיות הדרושה לביצוע העבודות על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון העירייה;

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. .1.1

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. .1.2

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי  .1.3

 אחרת: דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים

, שפורסם על ידי החברה לתכנון, רישוי, עבודות 16 /2019מכרז פומבי  "המכרז"

 פירים ו/או מעליות במוסדות חינוך. ביצועהתאמה ו

 התנאים הכללים של המכרז. "תנאי המכרז"

 עיריית חולון. "העירייה"



- 24 - 

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ. "החברה"

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל       "  הקבלן"

 ה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות.קבלן משנ

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות           " החוזה"

זה תוכניות, כתבי כמויות וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא, שיצורף לחו

 בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.

מנהל אגף תשתיות בעירייה או מי שימונה על ידו לפקח על ביצוע העבודות  "המפקח"

 ועל אישור חשבונות הקבלן.

 מובמנט תנועה אנכית בע"מ. "היועץ"

 " אתר העבודה"

 

 

מעליהם תבוצענה העבודות וכן המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או 

סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן 

 לצורך ביצוע העבודות.

כל עבודות ההתאמה הנדרשות בבית הספר לצורך הקמת הפיר ו/או  "עבודות התאמה"

המעלית לרבות עבודות בינוי, העתקת תשתיות, עבודות חשמל, עבודות 

ל, וכיו"ב עבודות התאמה שתידרשנה. למען הסר כל ספק צבע, הזנת חשמ

, כלולות נספח ב'מובהר בזאת כי כל העבודות המפורטות במפרט הטכני, 

 במחירי הקבלן בהצעתו במכרז, ולא תשולמנה בגינן כל תוספת תשלום.

בגין כל צו התחלת כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע  "העבודות"

 יוצא לו על פי חוזה זה לרבות תכנון וביצוע עבודות ההתאמה; עבודה ש

תכנון הפיר ו/או הפיר והמעלית, כולל אישור יועץ נגישות, בכל אחד מבתי 

כל ; לרבות הוצאת היתר בניהרישוי והספר המפורטים להלן, לרבות 

העבודות המפורטות בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז לרבות כל 

המעלית מושלמים ומוכנים ו סירת הפיר ו/או הפירהעבודות הדרושות למ

עבודות שלא פורטו בחוזה האמור על תכנון וביצוע לרבות ו ;לשימוש

נספחיו ולרבות, עבודות בינוי, העתקת תשתיות, עבודות חשמל, עבודות 

צבע, פיר סגור בקירות גבס, פיגום לפתיחת קירות, הזנת חשמל ובזק, 

משקופים והתאמות תאורה ותאורת סגירת גבס אדום לאחר הרכבת ה

 . נהשתידרש ותחירום וכיו"ב כל עבוד

 חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.  .1.4

לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי  -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -חוזה זה, על נספחיו השונים  .1.5

כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות משמעות -וודאות או דו

 שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

המסמכים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  .1.6

 זה:
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המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית )הספר הכחול( של מהדורה אחרונה  נספח א'

לא  -בנוסחם המעודכן  2008 -מעודכנת ותקנות הבטיחות בעבודות בניה, תשס"ח

לא תחולנה  3210מובהר בזאת כי ההפניות במפרט הכללי להוראות חוזה מדף  .מצורף

 על  ההתקשרות במסגרת מכרז זה.

 .מפרט טכני נספח ב'

 אישור על קיום ביטוחים. נספח ג'

 פקודת שינויים. נספח ד'

 פרוטוקול מסירה. 'הנספח 

 תעודת השלמה. 'ונספח 

 הצהרה על חיסול תביעות. 'זנספח 

 תעודת סיום. 'חנספח 

 הוראות בטיחות. 'טנספח 

 (.קבלןהצהרת האחראי לביצוע ) 'נספח י

 .קבלןהצהרת מהנדס האתר ) אנספח י"

 הצהרת האחראי לבטיחות. בנספח י"

 (.קבלןהצהרת מנהל העבודה ) גנספח י"

 "החוזה".כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה ותנאי המכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור 

למען הסר כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה,  .1.7

צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לרבות אלה שלא 

-הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי-לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. אי

התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל 

 רישות כלפי העירייה ו/או החברה בעניין זה.תביעות או ד

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .2

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

כי ביקר באתרי העבודות ובחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים  .2.1

ה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי מהן לרבות תוכניות בנין העיר והתשתיות, והכול קודם לחתימתו על חוזה ז

לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, כלפי החברה שמקורן באי ידיעה של תנאי או 

 נתון כלשהו.

כי בכל הכרוך בביצוע העבודות, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין,  .2.2

נות ותשלום מיסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רישיו

הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רישיונות ואישורים הנדרשים 

לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח יציג לו הקבלן את הרישיונות 

עבודה, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע ה

 התאמת העבודה לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.
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כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים והטכניים וכוח העבודה  .2.3

על פי כל דין וכי אין מניעה להתקשרות המיומן הדרושים לבניית המבנה בהתאם להוראות חוזה זה ו

בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים 

 שלישיים כלשהם.

כי העבודות שתבוצענה והמעליות שתסופקנה ותתוקנה יעמדו בדרישות כל דין לרבות הוראות והנחיות  .2.4

 בין ספציפיות לבתי הספר המפורטים במכרז זה.משרד החינוך, הין כלליות ו

קיים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, כי י .2.5

, הן לגבי עובדים קבועים והן לגבי עובדים זמניים. לצורך קיום הוראות החוק האמור 2001-התשס"א

יו לעבודות, רשימה שמית של העובדים מטעמו ואישור , טרם כניסת עובדחברהמתחייב הקבלן להעביר ל

משטרת ישראל כי העובדים האמורים רשאים לעבוד במוסד לקטינים על פי החוק. למען הסר ספק מובהר 

בזאת כי רק לאחר קבלת האישור האמור יהיה הקבלן רשאי להעסיק את העובדים בעבודות על פי חוזה 

אישור ו/או שיימצא כי העובד אינו רשאי לעבוד על פי החוק  זה. ככל שלגבי מי מהעובדים לא יתקבל

 האמור מתחייב הקבלן שלא להעסיקו בביצוע העבודות על פי חוזה זה.

 תכנון ותיאום התכנון .3

הקבלן מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו שבמסגרת התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא מתחייב  לבצע, על  .3.1

ן ותיאום התכנון של העבודות, אשר יכלול, בין היתר, את ביצוע כל אחריותו, חשבונו והוצאותיו תכנו

 הפעולות והמטלות שלהלן:

תכנון, ניהול ותיאום התכנון של כלל העבודות, המפרטים והאחריות לתאום בין כל גורמי  .3.1.1

יועץ נגישות, קונסטרוקטור, בודק חשמל, יועץ בטיחות וכן  :לרבותשיועסקו על ידו התכנון, 

אחריות לתאום בין התכניות השונות כל יועץ אחר שיידרש לצורך התכנון והוצאת היתר בניה; 

בינן לבין עצמן וכן בדיקת התאמתן של כל התכניות לתקנים המחייבים ולהוראות כל דין 

והתאמתן לתכניות ולהיתר הבניה, תאום הגשת התוכניות השונות במועדן, ותאום בין כל 

עצמן, תאום לו"ז בין כל גורמי התכנון ובין כל גורמי הביצוע, לרבות תכניות העבודה לבין 

 קבלני המשנה, וקבלת אישורי מכון התקנים. 

הקבלן מתחייב להתאים את התכנון לדרישות החברה ו/או המפקח ולשינויים הנדרשים על 

 ידם על מנת להתאים את התכנון לצורכי העירייה.

העבודות, ובין  השאר יהיה אחראי על תאום בין התכניות של תאום בין כל גורמי התכנון של  .3.1.2

המתכננים, ובינם לבין עצמן, והתאמת התכניות לכל דין ו/או תקן מחייב. הקבלן יישא בלעדית 

באחריות לכל נזק, הוצאה ו/או הפסד שיגרמו עקב אי תאום כאמור ובכלל זה יתקן על חשבונו 

 תכניות.את כל הדרוש תיקון עקב אי התאמה בין ה

תברואה, תשתיות,  -כמו כן, יהיה הקבלן אחראי לתיאום התכנון ולאישורו מול גורמי העירייה השונים .3.2

 שפ"ע, גנים ונוף וכיו"ב.

במסגרת תאום התכנון, יעביר הקבלן למתכננים הערות ו/או הנחיות )לרבות דרישה לאספקת תוכניות(  .3.3

 נים. בכתב, סבירות ומנומקות, בכל הנוגע לעבודות המתכנ
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 באחריותו הבלעדית של הקבלן לדאוג לעריכת ישיבות תכנון סדירות וקבועות בהשתתפות כל המתכננים  .3.4

 פרוטוקול מכל ישיבה, כאמור, יועבר למפקח ולחברה. .ולזמן אליהן את המפקח

ראשי מיומן ומנוסה  קבלןאחריות של הקבלן לתאום התכנון כאמור לעיל הינה כפי שניתן לצפות מ .3.5

 בהיקף ומסוג דומה לעבודות נשוא חוזה זה, וכמי שנטל על עצמו התחייבות לתאום התכנון.  בעבודות

מבלי לגרוע בחובותיו ואחריותו של הקבלן כלפי החברה מובהר כי אין בתאום התכנון  כדי להסיר מעצם  .3.6

ריות חובתם ואחריותם של המתכננים להתאמת התוכניות לכל דין. בכפוף לאמור לעיל, הקבלן ישא באח

לכל נזק, הוצאה ו/או הפסד שיגרמו עקב אי התאמות כלשהן בתכנון ובתאום כאמור לעיל, ובכלל זה 

 יתקן על חשבונו את כל הדרוש תיקון עקב ליקויים בתכנון ו/או עקב אי התאמה בין התכניות.

 הקבלן יודיע לחברה, מראש ובכתב, על כל שינוי בתוכניות הנובע מתאום התכנון. .3.7

 ע פיקוח עליון על הביצוע של העבודות  באמצעות המתכנן של העבודות.הקבלן יבצ .3.8

 תיאום הביצוע של העבודות .4

הקבלן מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו שבמסגרת התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא מתחייב  לבצע, על  .4.1

יתר, את ביצוע כל אחריותו, חשבונו והוצאותיו תיאום של הביצוע של העבודות. תיאום הביצוע יכלול, בין ה

 הפעולות והמטלות שלהלן:

על הקבלן האחריות המלאה והבלעדית לבדוק את כל מסמכי המכרז, התוכניות, הנספחים  .4.1.1

המצורפים ו/או שיצורפו לחוזה זה וכן כל מסמך תכנוני שיימסר לו בשלב כלשהו, וזאת 

החל מהמועד בו קבל את מסמכי המכרז לצורך השתתפותו במכרז, ובכל שלב של ביצוע 

לקבלני משנה מטעמו ולדרישות של הרשויות השונות, העבודות, לרבות כל מסמך המתייחס 

 מעת לעת )להלן: "מסמכי העבודות"(. 

על הקבלן לתאם את לוחות הזמנים של העבודות בין כל גורמי הביצוע, לרבות קבלני  .4.1.2

 המשנה. 

, על כל אי התאמה, סתירה, טעות או השמטה כאמור במסמכי מידית, בכתבעל הקבלן להודיע למפקח,  .4.2

העבודות, בין אלה לבין עצמם ו/או בין איזה מהם לבין נתונים אחרים הקשורים לעבודות, לרבות לתקנים 

 ולנהוג לפי הוראותיו.  , בצע סביר ומנוסהקבלן ממחייבים, אשר ניתן לגלותם בבדיקה סבירה של 

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור -אמה, דוהת-בכל מקרה של סתירה, אי .4.3

בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי 

 סדר העדיפויות הבא:

 : המפרט המיוחד; המפרט הכללי; תקנים וסטנדרטים; החוזה.בעניין הנוגע לביצוע העבודות

, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, המפרט הבינמשרדי, הצעת המחירים של הקבלן במכרזום: לצורכי תשל

 תקנים וסטנדרטים, החוזה.

או מחמיר בדרישותיו, שאז  חברהמסמך מטיב עם הלמעט במקרים בהם הקודם עדיף על הבא אחריו, 

 .אחרעדיף על המסמך הזה יהיה 
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משמעות האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב -ההתאמה, דוכל ההוצאות הכרוכות בהסדרת הסתירה, אי  .4.4

 יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

 צווי התחלת עבודה-מהות ההתקשרות .5

החברה תוציא לקבלן, בתקופת חוזה זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, צרכים ותקציב מאושר,  .5.1

צו התחלת עבודה יוצא חולון.  צווי התחלת עבודה לביצוע פירים ו/או פירים ומעליות בבתי ספר בעיר

בנפרד לכל בית ספר. סוג המעלית ומיקומה יתואמו בין הצדדים קודם להוצאת צו התחלת עבודה. לצו 

 התחלת העבודה יצורף המפרט וכתב הכמויות המאושרים לביצוע עבודות ההתאמה באותו בית ספר.

את מסירתן, כשהן מושלמות אם לא נקבע אחרת בצו התחלת העבודה ישלים הקבלן את העבודות ו

 ומוכנות לשימוש מידי לרבות תכנון כולל והוצאת היתר בניה, במועדים כדלקמן:

 יום מהוצאת צו התחלת עבודה. 30תכנון והגשת היתר בניה לעבודות שבצו התחלת עבודה בתוך 

 .יום ממועד קבלת היתר בניה 60כלל צו התחלת העבודה עבודות פיר בלבד בתוך 

 . יום ממועד קבלת היתר בניה 240התחלת העבודה עבודות פיר ומעלית בתוך כלל צו 

 .יום ממועד הוצאת צו התחלת עבודה 240כלל צו התחלת העבודה עבודות מעלית לפיר קיים בתוך 

צווי התחלת עבודה פעילים, בעת בעונה אחת יהיה לוח הזמנים על פי המפורט לעיל.  8עד  םככל שקיימי

צווי התחלת עבודה פעילים יסוכם לוח הזמנים לגבי צווי התחלת עבודה נוספים  8 -מ ככל שיהיו יותר

 בהסכמה.  

יום ממועד  60צו התחלת עבודה שהוצא לגביו היתר בניה וטרם חלפו  -צו התחלת עבודה פעיל משמעו

 הוצאת היתר הבניה. 

עליו תודיע לו החברה כי  קודם להוצאת כל צו התחלת עבודה יבצע הקבלן בבית הספר -עבודות התאמה .5.2

היא בוחנת הוצאת צו התחלת עבודה ביחס לעבודות הנדרשות בבית הספר להקמת הפיר ו/או הפיר 

יום ממועד הודעת החברה, כאמור, מפרט, כתב כמויות ומחירים  14ומעלית, וימציא לחברה, בתוך 

ימים מהמועד בו  7בתוך )בהתאם להצעתו במכרז( ביחס לעבודות ההתאמה הנדרשות באותו בית ספר. 

ימציא לחברה את המפרט וכתב הכמויות ומחירים תודיע לו החברה אם החליטה להוציא צו התחלת 

עבודה ביחס לעבודות באותו בית ספר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והתקציב המאושר העומד 

ת ההתאמה ייחתמו לרשותה ביחס לעבודות באותו בית ספר. המפרט וכתב הכמויות המאושרים לעבודו

 על ידי החברה והקבלן ויצופו לצו התחלת עבודה שיוצא, אם יוצא, לאותו בית ספר.

, מעלית כי אם מעלון יותקן המעלון בכפוף לאישור, בשל מורכבות הנדסיתככל שלא יהיה ניתן להתקין,  .5.3

 Machine Cabiner ק"ג מסוג הידראולי מדגם  400מראש ובכתב, של יועץ נגישות. המעלון יהיה לעומס 

 כאשר ארגז הפיקוד יותקן בקומת הכניסה בצמוד או בסמוך לפיר המעלון. 

הקבלן מאשר כי ידוע לו כי העבודות ממומנות, כולן או חלקן, על ידי משרד החינוך ולפיכך הוא מתחייב  .5.4

ו/או לשתף פעולה עם החברה ולהכין ו/או לחתום, הוא עצמו או מי מהיועצים מטעמו, על המסמכים 

האישורים שיידרשו על ידי משרד החינוך לצורך מימון העבודות לרבות: המסמכים הנדרשים על פי 

 2011-נוהל שחרור כספים להנגשת מבנים קיימים בהתאם לתקנות הנגשת מוסד חינוך קיים תשע"א

 .  2016מחודש פברואר 
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, או ותאו תוספות לעבוד , מחמת שינוייםותסבר המפקח כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבוד .5.5

כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה, רשאי המפקח לתת, לפי  מחמת

לתקופה המתאימה, לפי  ותאם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת העבודושיקול דעתו 

 דעתו. שיקול

ענה בשלבים ולפיכך יהיה המפקח רשאי מובהר בזאת כי על הקבלן להביא בחשבון כי העבודות תבוצ .5.6

לקבוע, לפי שיקול דעתו, סדר קדימות בביצוען, ולקבלן לא תהיינה טענות ו/או תביעות, כספיות או 

 אחרות, כלפי החברה, בגין כך. 

יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק ות, עבודבצו התחלת עבודה להתחלת הבמועד, שנקבע  .5.7

. לאחר מכן יועמדו לרשות הקבלן, ןוהמשכת ותשל העבוד ןמפקח, להתחלת ביצועממנו הדרוש, לדעת ה

בהתאם  ותל כפי שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודומזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה, הכ

  ., שנקבע לביצועןללוח הזמנים

כי הוא לא יהיה זכאי הקבלן מאשר כי ידוע לו כי העבודות, כולן או חלקן, תתבצענה בתקופות החורף,  .5.8

לקבל ארכה למועד השלמת העבודות עקב ימי גשם והוא נערך להגן על עבודתו בפני גשמים ולביצוע 

 העבודות בתנאי חורף.

צו למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודה באתר העבודה ללא  .5.9

 היתר בניה כדין.הקבלן והחברה והתחלת עבודה, הזמנת עבודות התאמה חתומה על ידי 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת להזמין מהקבלן ביצוע כל הפירים ו/או הפירים  .5.10

והמעליות שפורטו בהצעת המחירים של הקבלן במכרז, ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, 

העבודות שתוזמנה ממנו, ובכל מקרה לא  כספיות או אחרות, מכל עילה שהיא, כלפי החברה ביחס להיקף

 יחול שינוי במחירים שהוצעו על ידי הקבלן בהצעתו במכרז. 

עוד מובהר בזה כי אין בחתימת חוזה זה כדי להבטיח לקבלן בלעדיות בביצוע עבודות פירים ו/או פירים 

תהינה רשאית למסור  ומעליות בבתי ספר בעיר חולון בתקופת תוקפו של חוזה זה, וכי החברה ו/או עירייה

 עבודות, כאמור, לביצוע על ידי צדדים שלישיים.

הקבלן מתחייב כי כל המעליות/ המתקנים והציוד שיסופקו ויותקנו על ידו במסגרת חוזה זה יהיו  .5.11

ו/או הוראת רשות מוסמכת החלה  2481חדשים, מקוריים ומאושרים לשימוש על פי כל תקן לרבות תקן 

 עליהם.

להחזיק ברשותו מלאי חלפים למתן אחריות ושירות למעליות שתסופקנה על ידו לתקופה הקבלן מתחייב  .5.12

 שנים ממועד ההתקנה. 7של לפחות 

תשלום לחברת החשמל עבור קו אספקת חשמל תלת פאזי ללוח ללהזמנה ו , במידת הצורך,דאגתהחברה  .5.13

החשמל בכלל זה הכנת חלוקה ציבורי הדרוש להפעלת המעלית/מעלון ולשעון חשמל. כל שאר עבודות 

 לוח חלוקה ציבורי לקליטת קו חשמל והזמנת ביקורת חברת החשמל יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן.

. לתחנה העליונה או לחדר מכונה / ארגז הפיקוד)שלא דרך מרכזיה( קו בזק / טלפון קווי החברה תזמין  .5.14

התשלום  .י לכל תשלום נוסף בגין כךחיבור הקו למעלית/מעלון הינו באחריות הקבלן והוא לא יהיה זכא

 בגין השימוש יחול על העירייה.
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תקרות ללא ובעמודים בבקירות,  לחפור/הקבלן אינו רשאי לחצובלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .5.15

 . מטעמון. עותק האישור יועבר למפקח לפני תחילת העבודות רקונסטרוקטושל , מראש ובכתב, אישור

 בשעות עבודה שמחוץ לשעות הפעילות של בתי הספרי הוא יידרש לעבוד הקבלן מאשר כי ידוע לו כ .5.16

אחה"צ וערב( וכי לא תשולם לנו כל תוספת בגין ביצוע כל העבודות, כאמור, מעבר למחיר חופשות, )

כמו כן, תחולנה הפסקות בביצוע העבודות בשל אילוצים שבפעילות בתי  .ו בהצעתו במכרזשנדרש על יד

 ה זכאי לכל תוספת תשלום בגן כך. הספר, והוא לא יהי

מוסכם בין הצדדים, על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, כי הקבלן רשאי להמחות את התחייבויותיו  .5.17

בכל הנוגע לאחריות ושירות למעליות ואת זכויותיו בגין אחריות ושירות לחברת המעליות, וזאת בהודעה 

 די החברה. בכתב, שישלח על ידו לחברה, בנוסח שיקבע על י

  תכנון .6

עותקים,  5 -ב ,, על חשבונו והוצאותיו, תוכניות עבודהולאישוריועץ, הקבלן מתחייב להכין ולהגיש ל .6.1

ועל פי התקנים והדינים הרלוונטיים החלים  עבודות הכלולות בכל צו התחלת עבודה, שיוצא לו,לביצוע ה

 .הוצאת כל צו התחלת עבודהימים ממועד  30והכול בתוך עליהם, 

 :, לפי הענייןהתוכניות לביצוע תכלולנה .6.2

 תכניות בניה כולל תכניות פיגום, עומסים בבור, מיקום ועומסים של ווים בתקרה. .6.2.1

 תכנית הרכבה כולל פרטי תא, בידוד הציוד העיקרי מהמבנה ונתוני חום מהמכונה. .6.2.2

 תכנית חשמל.  .6.2.3

 תכנית אביזרי איתות וטבלאות לחצנים בתא ובלוביים. .6.2.4

 פות, ככל שתידרשנה על ידי היועץ.תוכניות נוס .6.2.5

התכניות תיבדקנה על ידי היועץ ואם תמצאנה תואמות את תנאי החוזה תאושרנה על ידו. היה ותינתנה  .6.3

 ימים ותוגשנה שוב לאישור היועץ. 7הערות לתכניות על ידי היועץ תתוקנה אלה על ידי הקבלן בתוך 

יום מאישור התכניות, בקשה  30ידי הקבלן, בתוך  על ידי היועץ תוגש עלתוכניות העבודה לאחר אישור  .6.4

כל דרישה  להיתר בניה לביצוע העבודות, והקבלן מתחייב לפעול בשקידה ראויה להוצאת היתר הבניה.

הבקשה להיתר בניה והטעונה תיקון הועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או כל רשות מוסמכת אחרת של 

ל ידו עעל חשבונו והוצאותיו ובמסגרת המחיר שהוצע  ,בלןהתוכניות לביצוע, תיושם על ידי הקו/או 

 במכרז.

 בכתב. ו, מראש ועונה אישורשאושרו על ידי המפקח טתוכניות הכל סטייה מ .6.5

יחתמו על התוכניות החלקיות והמושלמות ועל כל מסמכי התכנון, לרבות על היתר קבלן המתכננים של ה .6.6

התכנון, בסיום הביצוע וכן יהיו אחראים על התכנון והן  הבניה, על קבלת העבודות לשביעות רצונם על פי

 על הביצוע על ידי הקבלן כמתחייב בחוק.
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טרם הרכבתם. תוכניות פרטי  יועץכל החלקים אשר ישמשו במעלית יקבלו אישור, מראש ובכתב, של ה .6.7

ימים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה וכן  55 -לא יאוחר מ יועץת תוגשנה לאישור הוהגמר של המעלי

 .אושרותלפי התוכנית המ יועץדוגמאות חומרי גלם לאישור ה

 .על ידי הקבלן ללא תשלום חברההעתקים מכל אחת מהתוכניות המאושרות יימסרו ל .6.8

העבודה,  העתקים מהחוזה, מהמסמכים המהווים חלק מהחוזה ומהתוכניות, יוחזקו על ידי הקבלן באתר .6.9

והמפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם לפי דרישתם 

 מפעם לפעם.

קודם להזמנת המעלית והציוד על הקבלן לבצע מדידה מדויקת של הפיר ולהתאים את מידות המעלית  .6.10

להעביר את תוצאות והציוד בהתאם למצב בשטח. אם חל שינוי שמצריך שינוי בתכניות על הקבלן 

 המדידה לבדיקת ואישור היועץ לפני הגשת תכניות סופיות והזמנת המעלית והציוד. 

 , בכתב ומראש, לכל סטייה מתוכניות העבודה המאושרות.היועץיש לקבל את אישור  .6.11

לשחרר למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בבדיקת ו/או הערות ו/או אישור היועץ לתכניות הקבלן כדי  .6.12

על התכנון ועל הביצוע ם ו/או היועצים מטעמו מאחריותם המלאה והבלעדית תכנניי מהמלן ו/או מהקב

 של העבודות, על כל המשתמע מכך.

 מוקדמות בדיקות .7

, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות םהעבודה וסביבת יהקבלן מאשר כי בדק את אתר .7.1

הגישה, מיקומן של מערכות התשתית והחיבורים אליהן  והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, את דרכי

ותנאי העבודות, ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו, וכי אין ולא 

 .כלפי החברהתהיה לו כל תביעה ו/או טענה בעניין 

קיימים צנרת גז, שטחים בהם בתי ספר פעילים בהקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה ב .7.2

דלק, חשמל, מים וביוב, ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת וטלפון וכן 

 מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או חלקם.

יחים , מנהצעתו למכרזהנקובים ב מחיריםהקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי ה .7.3

את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד 

 או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודות על ידי הקבלן.

המפקח רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו לצורך ביצוע העבודות, אולם אלו  .7.4

לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו יהיו למידע כללי בלבד, 

לעיל. החברה תהיה משוחררת מכל חבות או אחריות לשלמות ולדיוק  7.1בדיקות, כנדרש בסעיף 

 מצאו, אם המציאו, לקבלן, כאמור לעיל.והדו"חות והסקרים שה

 ומדידות סימון .8

 עם המפקח ועם היועץ. מיקום המעלית בכל בית ספר יתואם מראש .8.1
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הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים וההכוונה של חלקי  .8.2

העבודות בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי אחרים. הוצאות 

 ד מטעם החברה .הסימון תחולנה על הקבלן, וכל מדידה טעונה אישור של המוד

הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות הקבע, על הקבלן  .8.3

לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, יאפשר הקבלן למפקח להשתמש בנקודות 

 הקבע לביקורת העבודות.

תקין וזמין לשימוש המפקח כדי לבדוק כל סימון או  במהלך כל העבודה יהיה ציוד המדידה של הקבלן .8.4

 ביצוע כפי שימצא לנכון. מודד מטעם הקבלן וכן עוזרים מטעמו, ילוו את העבודה באופן קבוע.

כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו, ואם נעשו כבר על ידי גורמים  .8.5

 העניין והנסיבות. אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי

 ואישורים רישיונות .9

 לפני תחילת ביצוע העבודות ידאג הקבלן לכל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניות .9.1

 . שהוכנו על ידו ואושרו על ידי המפקח

הרישיונות והאישורים הנ"ל מכל רשות מוסמכת. היתרי הבניה, הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת  .9.2

היתרי בניה, חייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הקבלן מת

 רישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת שהיא עבורם.

, שירותי פיקוד העורףרשות מוסמכת בסעיף זה הכוונה הינה: עירייה, משרדי הממשלה, חברת חשמל, 

 ל רשות מוסמכת נוספת.וכ ת על כל מחלקותיהןכבאות, רשויות מקומיו

כל דרישה של מי מהרשויות שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והוא לא יהיה זכאי לכל  .9.3

 תוספת תשלום בגין כך.

על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבודות, אישורי מעבר ואת כל  .9.4

קרקעיים )מים, חשמל,  -רושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת האינפורמציה הד

טלפון, דלק, ביוב, תיעול וכיו"ב( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום 

 במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו.

י, ללא נוכחות מפקח, כאמור כאשר התשלום עבור המפקח קרקע -לא תבוצע כל עבודות סמוך למתקן תת  .9.5

 הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.

קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש לגילוי המתקן, -בכל מקרה של עבודה בסמוך למתקן תת .9.6

עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה )במידת הצורך 

 קרקעי בהתאם להוראות המפקח הנוגעת למתקן.-פקח( ויתמוך את המתקן התתובאישור המ

נוכחות המפקח מטעם החברה  אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים  .9.7

 קרקעי. –שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת
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לא ישולם לקבלן עבור עבודה בידיים, הטיפול בקבלת האישורים, תיאומים ותשלום אגרות למיניהם,  .9.8

 תשלום נפרד.

 ביצוע ולוח זמנים דרכי .10

, הוצאת כל צו התחלת עבודהיום ממועד  7הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח, לא יאוחר מאשר תוך  .10.1

לוח זמנים והצעה בדבר דרכי הביצוע של העבודות, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע 

החזויים להכנת התכניות, הזמנת הציוד מחו"ל, כניסה לעבודות  ויציין את המועדיםאת העבודות, 

 לעיל. 5, והכול בתוך לוח הזמנים שבסעיף ומסירת העבודות

הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישתו, מזמן לזמן, הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים  .10.2

 האמור, לרבות עדכונים ופירוטים.

ת כל חשבון חלקי, להגיש לוח זמנים מעודכן למועד הגשת החשבון. בלוח הקבלן מתחייב, יחד עם הגש .10.3

 .ותהזמנים, כאמור, יראה הקבלן כיצד בכוונתו להתגבר על איחורים שנוצרו, אם נוצרו, בביצוע העבוד

, יוכן לוח הזמנים על ידי המפקח, והוא 10.2-ו 10.1לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים  .10.4

 לן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן.יחייב את הקב

המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודות אינן מתנהלות בהתאם ללוח הזמנים ובין מסיבה אחרת  .10.5

בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר, ועל הוראת המפקח יחולו 

יחייב לוח הזמנים את  -שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים בשינויים המחויבים.  10.3 -ו 10.2סעיפים 

 הקבלן מזמן אישורו על ידי המפקח.

המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה למפקח, בין שאושר על ידו ובין שלא אושר,  .10.6

 אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.

עבודות חשמל מתחייב הקבלן לתאם, טרם התקנת כל מעלית, את עבודות ההתקנה לרבות בכל הנוגע ל .10.7

עם הממונה על הבטיחות בעירייה, מנהל מחלקת מאור בעירייה והממונה על המבנה לרבות ניתוקי חשמל 

 וחיבור מחדש. 

  פיקוח .11

ת טיב החומרים המפקח רשאי לבדוק את העבודות, כולן או חלקן, ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק א .11.1

שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. 

 הוא. -כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות החברה ואת הוראותיו 

עבודה ולכל מקום הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר ה .11.2

אחר שבו נעשות עבודות כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות 

 וציוד כלשהם לביצוע החוזה.
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אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל  .11.3

ס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות הן במידה שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יח

והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי 

 החברה ולתוצאות הביצוע.

 למילוי תנאי החוזה. חברההפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי ה .11.4

 ניהול יומן .12

הל יומן עבודה בקשר עם העבודות וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה וירשום בו את הפרטים הקבלן ינ .12.1

 הבאים:

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודות. .12.1.1

 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודה או המוצאים ממנו. .12.1.2

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה. .12.1.3

 המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו.הציוד  .12.1.4

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. .12.1.5

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודה. .12.1.6

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. .12.1.7

 ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום. .12.1.8

 ידי המפקח.-הוראות שניתנו על .12.1.9

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות. .12.1.10

המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  כל דבר אחר שיידרש על ידי .12.1.11

 במהלך ביצוע העבודות.

 מעלית ייחתם היומן על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח.כל בעת הרכבת  .12.2

הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות, אולם רישומים אלה לא יחייבו את  .12.3

 אותם המפקח בכתב.החברה, אלא אם כן אישר 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו או  .12.4

 מילוי הוראות המפקח או הוראות החוזה.-ו/או אי ןכלשה ותסיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבוד
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 שילוט .13

אתר העבודה שלט על פי כל ד הקבלן בתוך חמישה עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה יעמי .13.1

השלט יהיה מחומרים, במידות ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שייתן  דוגמא שתקבע על ידי החברה.

 .70חלק  2481השילוט יעמוד בדרישות תקן  המפקח לקבלן.

שם החברה, שם העבודות המתבצעות, שם הקבלן וכתובתו, שמות , השלט יכלול: שם העירייה  .13.2

 ים, שם המפקח ומספר הטלפון ושם מנהל העבודה ומספר טלפון.המתכננ

הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלט ויישא, על חשבונו  .13.3

 והוצאותיו, בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות.

של השלט, לחידושו או להחלפתו אם ניזוק,  וולניקיונ וידאג הקבלן לשלמות ותהעבוד ביצועבמהלך   .13.4

 ידאג לפירוקו ולסילוקו מהאתר או ישאירו באתר, הכול לפי הנחיות והוראות המפקח. ותובתום העבוד

הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלט האמור. שילוט נוסף יוסר מיד וכל   .13.5

 ן.ההוצאות שיגרמו בשל כך יחולו על  הקבל

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .13.6

 מכוסים בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות .14

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודות. .14.1

 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות, שנועד להיות מכוסה או מוסתר, .14.2

 ללא שאותו חלק מהעבודות נבדק.

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור מוכן  .14.3

לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני כיסויו 

 או הסתרתו.

כל חלק מהעבודות, לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו, הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים ב .14.4

בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות 

המפקח לפי סעיף זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצונו של 

 המפקח.

לעיל תחולנה על הקבלן, אלא אם כן קיים הקבלן את  14.4בסעיף  ותהאמור ותההוצאות הכרוכות בעבוד .14.5

 לעיל והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. 14.3-ו 14.2התחייבותו לפי סעיפים 

 חפירה ועודפי פסולת, פסולה מלאכה, פסולים חומרים סילוק .15

 מהלך העבודות: , תוך כדיעת לעתהמפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מ .15.1

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל  .15.1.1

 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם.
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 . 15.1.1על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים בסעיף  .15.1.2

כלשהו מהעבודות שהוקם או נעשה על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק  .15.1.3

 על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה.

על סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה ו/או עפר אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה  .15.1.4

 .היה ויידרש( –)כולל הצגת תעודות מהאתר  מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות

, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים פגומים או בלויים, עת לעתח יהיה רשאי להורות לקבלן, מהמפק .15.2

 לבצע תיקונים ופעולות בקשר עם העבודות.

הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מאתר העבודה ולהשיג את  .15.3

 15ב להחזיק באתר מיכל אשפה בקיבול של האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות. הקבלן מתחיי

 מ"ק, על חשבונו והוצאותיו.

, תהיה העירייה רשאית לבצען על חשבון הקבלן, 15.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף  .15.4

 והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.

 מים וחשמל אספקת .16

יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים העירייה ו תחבר לקו אספקת מים במיקום אותו תאשרהקבלן י .16.1

הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מכלים, מכלים 

רזרביים, מכוניות וכיו"ב. כל ההוצאות הקשורות באספקת המים ובהובלתם יכללו בהצעת הקבלן ולא 

 ישולמו בנפרד.  

שיאושר על ידי ויסדיר את אספקת החשמל הדרושה לביצוע העבודות.  תחבר לחשמל במיקוםהקבלן י .16.2

                                                                                                .  הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל האישורים הדרושים לחיבור ולאספקת החשמל

 רי המים והחשמל ויחזיר את המצב לקדמותו.יפרק הקבלן את כל חיבו ותבגמר העבוד .16.3

 הגנה על חלקי העבודותטיב חומרים ו .17

, ותוך ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים הקיימים והמקובלים ותהעבודאת הקבלן מתחייב לבצע  .17.1

. הציוד יהיה חדש ותחומרים, ציוד, מתקנים ומכשירים הדרושים לביצוע מושלם של העבודשימוש ב

הקבלן יספק ציוד שעמיד בתנאי מזג  ואיכותית גבוהה בהתאם לדרישות ולתקנים.ברמה בטיחותית 

 האוויר השורר בפרויקט. 

הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי העבודות  .17.2

, רוח, שמש, ועל העבודות וחלקי העבודות מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, שיטפונות

השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל 

מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, לרבות  ותוחלקי העבוד ותהאמצעים הדרושים להגנת העבוד

ל לפי דרישת המפקח באמצעות חפירת תעלות ניקוז, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכו

 ולשביעות רצונו.
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, על ידי הגורמים המפורטים בסעיף ותאו לחלקי העבוד ותכל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לעבוד .17.3

, בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות 17.2

 רצונו של המפקח.

מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים להיגרם  ותר של העבודהקבלן יגן על כל חלק גמו .17.4

 על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

 צוות הניהול ועובדי הקבלן .18

 :הקבלן מתחייב להעסיק צוות ניהול מקצועי הנדסי הכולל .18.1

ניות לקראת הכנת תכ היועץ לביצוע העבודות הבאות: ל ידימהנדס קונסטרוקציה שיאושר ע .18.1.1

הגשה לעיריית חולון לקבלת היתר להקמת המעלית על כל המשתמע מכך כולל קבלת היתר 

הכנת תכניות עבודה מדויקות כולל ביצוע חישובי ות; לאחר ביצוע העבוד 4וקבלת טופס 

הכנת תכניות תכניות ביסוס, תוכניות איטום, יציבות וכל המשתמע מדרישות הרשויות, 

הפיר כולל עבודות בטון, עבודות מגדרות, עבודות חיתוך,  תטרוקצייקונסביצוע לבניית 

חציבה הריסה ופירוק, מקום לארגז הפיקוד, העברת צנרת שמן וחשמל בין הפיר לארגז 

, פיקוח על ביצוע עבודות הבניה כולל קונסטרוקציה הפיר; הפיקוד והשבה למצב ראשוני

 .והכול בתיאום עם היועץ והחברה

 .יועץ נגישות .18.1.2

 יועץ חשמל. .18.1.3

 יועץ בטיחות. .18.1.4

 יועץ קרקע. .18.1.5

 מודד. .18.1.6

בתקנות הבטיחות בעבודה  כלכלהבקריטריונים שנקבעו על ידי משרד ה העומדמנהל עבודה  .18.1.7

, כפי שיהיו מעת לעת. הקבלן ימציא למפקח, על פי דרישתו, 1988 -)עבודות בניה(, התשמ"ח 

 כאמור.על עמידת מנהל העבודה בקריטריונים כלכלה אישור ממשרד ה

מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יודיע הקבלן לרשויות הרלוונטיות כנדרש על מינוי "מהנדס האחראי  .18.2

יחתום על הבקשה להיתר  פירהמהנדס האחראי על בצוע ה. לביצוע השלד", ועל מינוי מנהל עבודה

 ברשויות, כפי הנדרש.

 ותהעבודה כנדרש לביצוע העבודמהנדס הביצוע ומנהל העבודה חייבים להימצא באתר במשך כל זמן  .18.3

ולתפקוד התקין של האתר לשביעות רצון המפקח. מהנדס הביצוע או מנהל העבודה, מי מהם אשר ימונה 

 על ידי הקבלן, יהיה אחראי על הבטיחות.

הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ימצא באופן קבוע באתר העבודה, ינהל את כל העבודות באופן צמוד  .18.4

 ראות חוזה זה.ויפקח על קיום הו
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המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות,  יההמפקח יהיה רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יה .18.5

מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד 

מונה בעקבות דרישת  נתינתה. למען הסר ספק מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו גם על חבר צוות אשר

 החלפה כאמור.

כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המתאם למי מהצוות, ייחשבו כאילו ניתנו  .18.6

 לקבלן עצמו.

כשהם חתומים על ידי בעלי התפקידים   געד י" 'נספחים ילפני תחילת העבודה יעביר הקבלן למפקח את  .18.7

 השונים שאושרו על ידי המפקח.

כל תקופת הביצוע יספק הקבלן שירותי מדידה של מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא,  במשך .18.8

כולל דיסטומט, לצורך עבודותיו, ובכל עת שתידרש על ידי המפקח. המודדים יעמדו לרשות המפקח 

 למדידת כל סוג מדידה שתידרש לצורך ביצוע העבודות, וזאת ללא כל תשלום נוסף.

עה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המפקח למי מהצוות, ייחשבו כאילו ניתנו כל הוראה ו/או הוד  .18.9

 לקבלן עצמו.

מובהר בזאת כי לא יהיה בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו   .18.10

ת של הקבלן לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדי

 לביצוע נכון ומלא של העבודות בהתאם לחוזה זה.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד  .18.11

הקבוע לכך בחוזה. בעבודות שלביצוען יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק 

 יון או היתר, כאמור.רק מי שרשום או בעל ריש

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם בהם   .18.12

 שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למפקח  .18.13

, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם לפי דרישתו

 והעסקתם.

הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע   .18.14

ה דומה באותו על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבוד

 אזור.

הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק הביטוח הלאומי   .18.15

 .1968-]נוסח משולב[ תשכ"ט

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה,   .18.16

, ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 1954-ח על העבודה, תשי"דוכן לקיים את הוראות חוק ארגון הפיקו

 .  1988 -בניה(, תשמ"ח 
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הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר  .18.17

 העבודה, לשביעות רצונו של המפקח.

כל אדם המועסק על ידו בביצוע  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של .18.18

העבודות אף אם הסכימה העירייה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא 

כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו. אדם שהורחק לפי 

בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע  לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין  במישרין ובין -דרישה כאמור 

 העבודות.

הקבלן מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו או על ידי קבלני משנה מטעמו, שתאושר העסקתם,  .18.19

 יאושרו בהתאם להנחיות משרד החינוך בעניין.

 קבלני משנה .19

משנה והסכמתה תוכל להינתן  קבלןלהעסקתו של  חברההקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של ה .19.1

לקבלן  ותלמסירת כל חלק של העבוד חברהם. הסכמת האות בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלא

משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו המלאה של 

המשנה, על ידי  קבלןעל ידי  ושבוצע ותהעבוד ולפי כל תנאי חוזה זה, כאילו נעש ותצוע העבודיהקבלן לב

 הקבלן עצמו.   

המשנה בביצוע כל חלק מהעבודה מיד לאחר שיידרש לכך  קבלןהקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת  .19.2

רשאי לבוא בכל תביעה ו/או טענה כלפי החברה כתוצאה מכל נזק  יהוהקבלן לא יה ,בכתב על ידי המפקח

 המשנה על ידי המפקח.  קבלןאו הוצאה שעמד בהם בקשר להפסקת עבודתו של 

 הוראות בטיחות. 'טנספח המשנה על  קבלןמשנה יחתום  קבלןבכל מקרה בו יעסיק הקבלן  .19.3

ואין היא פוטרת  חברהת כלשהי על הלעיל, איננה מטילה חבו 19.3בהתאם לאמור בסעיף  חברההסכמת ה .19.4

את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין. מובהר בזאת כי הקבלן יהיה אחראי כלפי 

לביצוע כל ההתחייבויות על פי חוזה זה לרבות עבודות שתבוצענה, אם תבוצענה, על ידי קבלני  חברהה

 משנה.

 -אמור לעיל, כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט המבלי לגרוע מ .19.5

 לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק זה.הקבלן , מתחייב 1969
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 אפשרות עבודה לקבלנים נוספים .20

לפעול ולעבוד באתר ולכל אדם אחר שיאושרו על ידי המפקח וכן לעובדיהם קבלן הקבלן יאפשר לכל  .20.1

העבודה וכן ישתף עימם פעולה, כולל תאום ביצוע עבודות שונות, וכן יאפשר להם, במידת הרצוי 

 והאפשרי, לפי קביעת המפקח, שימוש בשירותים ומתקנים שהוקמו על ידו לצורך ביצוע העבודות.

לעיל, לרבות לא  20.1 הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין התיאום ו/או השימוש, כמפורט בסעיף .20.2

 ראשי. קבלןיהיה הקבלן זכאי לתקורת 

 שמירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה .21

של העירייה, להציב  ןהביטחולפי הנחיות מחלקת  תאיסכוריהקבלן מתחייב לגדר את אתר העבודה בגדר  .21.1

" וכן כל דרישה בתקנות שער כניסה בעל מנעול בכניסה לאתר העבודה ולהציב שלט "סכנה כאן בונים

 כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת. 1988 -הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

באופן שוטף ובמקביל לביצוע העבודות, על כן  יםספר פעיל תימובהר בזאת כי העבודות תבוצענה בב .21.2

ספר הפעיל, הקבלן מתחייב לנקוט בחובת זהירות מוגברת, לרבות הפרדה בין אתר העבודה לשטח בית ה

מנע הפרעה תוכן להקפיד על כללי הבטיחות והכל באופן שיבטיח את בטיחות האנשים והילדים ו

 לתפעול השוטף של בית הספר. 

הקבלן ינקוט ויהיה אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש  .21.3

עת ביצוע העבודות לרבות בעת הובלת וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו, ב

לרבות  -חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה 

פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות, לביטחונם 

שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או  ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום

שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם 

יפנה את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו 

 באתר העבודה. 

קפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח, וכנדרש הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עו .21.4

 מביצוע העבודה. 

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .21.5

 וכדומה פטנטים זכויות, .22

בלבד ולקבלן לא תהיינה כל זכויות עירייה תהיינה ל ןומתקניה ן, על כל חלקיהותכל זכויות הבעלות בעבוד .22.1

לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה, למעט זכויות  ןומתקניה ןבעבודות על כל חלקיה

 לתשלומים כמפורט בחוזה זה.

הקבלן ימנע כל נזק מהחברה ומהעירייה ויפצה אותן על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל  .22.2

ם, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמי

במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופקו על  ותבדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבוד

 ידי הקבלן.
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אם יהיה צורך לביצוע העבודות בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר  .22.3

יהיה הקבלן  -שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות דומה  או חול, או זכות מעבר או

 אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשולם תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 פגיעה בציבור ותיקון נזקים .23

כל הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהיה  .23.1

הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי 

 כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב, לתיעול,  .23.2

, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים כיו"ב )להלן: "מובילים"( תוך כדי ביצוע לחשמל, לטלפון

העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, 

יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים 

 פקח על הטיפול במובילים כאמור.ל

צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק למובילים,  יהאם לשם ביצוע החוזה יה .23.3

כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי 

 ימים.החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתא

הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו לכך. הקבלן  .23.4

מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן השטחים הציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש החברה ו/או 

עליהם מכונות ו/או כלי רכב קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן 

 ו/או חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.

הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש הדבר לצורכי  .23.5

 העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .24

 :בנזיקין  אחריות ושיפוי

, ולפיכך הקבלןזה תחול על חוזה מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע התכנון לפי  .24.1

ת ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע ולתוכני ו/או העירייה החברההערותיה של  או האישורי

אחריותו מ הקבלןזה, לא ישחררו את  חוזהפי -ו/או מי מטעמו על הקבלןידי -אשר הוכנו על עבודותה

אחריות כלשהי לטיב או  ןו/או על מי מטעמו/או העירייה  החברהכדי להטיל על  הםהמלאה הנ"ל ואין ב

 איכות התכנון ו/או התוכניות או המסמכים האמורים ו/או להתאמתם למטרותיהם.

ו לצד ו/א ו/או לעירייה חברההקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו ל  .24.2

בהתאם  תוכנניםמ םאינ םאו בחלק ןבשלמות עבודותבקשר לעבודות ו/או עקב כך שה כלשהושלישי 

 .חוזה זהפי -על הקבלןלהתחייבויות 
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מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר בניה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן )המוקדם  .24.3

ירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות הקבלן אחראי לשמ יהיהמבניהם( ועד מתן תעודת השלמה, 

זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, המבנים הארעיים שהוקמו  חוזהשבוצעו קודם לחתימת 

ו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי דעל י

על הקבלן לתקן את  יהרוחות, סערות, שלגים וכיו"ב, יהטפונות, ילגרוע מכלליות האמור, כתוצאה מש

א בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי וה והנזק על חשבונ

 והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. העירייהאו /ולשימוש ולשביעות רצון החברה 

תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים מהקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו לרבות כתוצאה  .24.4

פוטר את  קבלןולרבות כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי. ה

ועל  ירייההע אתאו /ו חברהומאחריות לנזקים כאמור לעיל, הקבלן ישפה את ה העירייה אתאו /ו חברהה

 שא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. ייכתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן  ןכל תביעה שתוגש נגד

, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני לעיל  24.4 -ו 24.3, 24.2, 24.1 פיםהוראות סעי .24.5

 ן ובדק על ידם בתקופת הבדק.המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקו

לקבל מאת הקבלן,  העירייהאו /והיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, זכאית החברה יבכל מקרה שהקבלן  .24.6

לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור נזקים 

שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או 

 בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 אחריות לגוף או  לרכוש

היה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק יהקבלן  .24.7

ו/או לכל רשות עירונית או  לעירייהאו /וחברה לו אגוד, לרבות גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/א

ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודות ו/או כל מבנה המצוי מחוץ 

לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה 

ו/או  וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו/או שלוחי ון ו/או על ידי עובדימביצוע העבודות על ידי הקבל

, בין וו/או קבלני המשנה של וו/או שלוחי וכתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדי

שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או ייבתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק. הקבלן 

הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. 

היה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין יכן 

ו/או לכל צד שלישי במהלך  לעירייהאו /וייגרמו כאמור לחברה )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים ש

 ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק.

 אחריות לעובדים

 וו/או הנמצאים בשרות וו/או המועסקים על יד ושל כל עובדי ולביטחונםהיה אחראי לשלומם יהקבלן  .24.8

ין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל ד

הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל 

 שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.

 

 אחריות לרכוש ציבורי
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ך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דריהקבלן  .24.9

חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, 

תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש 

, באופן יעיל ביותר ולשביעות וו/או הקלקול כאמור על חשבונתקן את הנזקים ילביצוע העבודות. הקבלן 

ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק  העירייה שלאו /ורצונה של החברה 

 -כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 קרקעיים העוברים באתר העבודות.

 יצוי ושיפוי על ידי הקבלןפ

בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות  והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ .24.10

והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

 לעיל. 24.8 -24.1 פיםסעיבאלה הנזכרים ומפורטים 

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או  העירייהאו /והקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה  .24.11

לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע 

 לעיל. 24.8 -24.1 פיםסעיבמכלליות האמור הנזכרים 

 ןו/או עובדיה העירייהאו /ו, בנעלי החברה וב הקבלן לבוא, על חשבונמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחיי .24.12

, במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור בחוזה ןו/או כל הבא מטעמ ןשלוחיה וו/א

או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכל לפי קביעת החברה ועל פי  ףכנתבע נוס ןזה ו/או להיות מוזמ

 שיקול דעתה המוחלט.

 העירייה כנגדאו /ואו כצד שלישי בתביעה כנגד החברה  ףכנתבע נוס יוזמןהקבלן מצהיר בזאת כי במידה ו .24.13

ברה מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי הח וכאמור, הינ ןו/או מי מטעמ

ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי  ןו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמ העירייהל ידי עאו /ו

הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר החברה תמצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתה  םכאמור, מסכי

 המוחלט ולשאת בתשלומם.

 העירייה אתאו /ובכתב, את החברה הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה  .24.14

בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר  ןו/או שלוחיה ןו/או  עובדיה

הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה 

 כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

או /ולגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה מבלי  .24.15

היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר יצו מאת בית המשפט,  העירייה כנגד

שים של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרו וובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובת

להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין 

 כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,  העירייה אתאו /וכמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה  .24.16

ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי   מכל עילה שהיא, שתוגש, אם

ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א  ןמה

 קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.
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ו/או  ןת לתקן בעצמורשאי והיי העירייהאו /ולן בחוזה זה, החברה מבלי לגרוע מהתחייבויות הקב .24.17

באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן לאחר 

שא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים ישהקבלן לא ביצע את התיקונים תוך זמן סביר, והקבלן  י

 .העירייה שלאו /והוצאות כלליות של החברה  20%האמורים בתוספת 

כדין לשלמו,  וחויב העירייהאו /והיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה יכל סכום שהקבלן  .24.18

זה ו/או על פי כל דין, לגבותו על פי חוזה  ןת, מבלי לגרוע מיתר זכויותיהורשאי העירייהאו /ותהיה החברה 

 יהיובכל זמן שהוא וכן  העירייה מאתאו /וו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת החברה 

 ת לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל.ורשאי

 ביטוחים .25

א אחראי על פי כל דין ולנזקים להם ה ותמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריו .25.1

 יפחתו שלאא, את העבודות בביטוחים וה ומתחייב הקבלן, לבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונ

)להלן: "האישור על  נספח געל קיום ביטוחים,  האישור בטופס המפורטים והתנאים האחריות מגבולות

 קיום ביטוחים" ו/או "אישור ביטוח העבודות"(. 

הקבלן ימציא את האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא לחברה חוזה חתימת ה עם .25.2

 על המפקח מטעם רישוי בעלת ביטוח חברת ידי על כדין חתום ביטוחים קיום על האישור אתולעירייה 

או /ו העבודות תקופתאו /ו זהחוזה  של חלותו זמן כל במשך שנה מידי, בישראל בביטוח לעסוק הביטוח

 התחזוקה תקופת במועדאו /ו העבודות מאתר הקבלן של יציאתואו /ו העבודות של הסופית המסירה עד

. ו/או העירייה החברה מצד כלשהי דרישה בקבלת צורך מבלי וזאת(, המועדים מבין)המאוחר  והבדק

 . חוזה זההמצאת האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי ב

הקבלן יערוך ויקיים ביטוח חבות מוצר החל ממועד מסירת העבודות )או חלקן(  -"מוצר"חבות  ביטוח .25.3

ו/או על פי  חוזה, וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות הו/או לעירייה לחברה

)או  העבודות מסירת מועד לפני יום 14 יאוחר, לא ולעירייה החברהכל דין. הקבלן מתחייב להמציא לידי 

"חבות המוצר" בביטוח שלא יפחת מגבולות  ביטוחעל ביצוע  המעידאישור ו/או לעירייה  לחברה( חלקן

את  ולעירייה האחריות והתנאים המפורטים באישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא לחברה 

מטעם המפקח על הביטוח לעסוק  האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי

שנים נוספות לאחר מסירת העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי  5בביטוח בישראל למשך 

. המצאת האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח חבות המוצר חתום ותקין והעירייה מצד החברה

 . חוזה זהמטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי ב

הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי  -"מקצועית "אחריות ביטוח .25.4

הקבלן ימציא את האישור על קיום ביטוחים  חוזההוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. עם חתימת ה

 האחריות מגבולות יפחת שלא בביטוח" מקצועית"אחריות  ביטוחעל ביצוע  המעידולעירייה לחברה 

את האישור  ולעירייה. הקבלן מתחייב להמציא לחברה ביטוחים קיום על באישור המפורטים והתנאים

על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח 

 שנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד החברה 5בישראל למשך 

 מטעם ותקין חתום מקצועית אחריות לביטוח בקשר ביטוחים קיום על האישור המצאת. או העירייה/ו

 חוזה זה.ב מהותי תנאי מהווה, הקבלן מבטחי
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לחברה ו/או עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .25.5

 מי מהן  העירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עללעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהחברה ו/או מ

-פי חוזה זה או על-אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהיה בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על

 פי כל דין. 

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע  -ביטוח כלי רכב .25.6

רך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות העבודות ולכל או

מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי 

הסר . למען 600,000₪ -לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

פק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ס

 ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח 

 למקרה. ₪  2,000,000-אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  .25.7

 ות הביטוח.בפוליס

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים  .25.8

מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית 

חראי לנזקים בלתי של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הקבלן יהיה א

 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  .25.9

רייה  לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת החברה ו/או העי

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  .25.10

 בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

יות החברה, הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה ו/או זכו .25.11

הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לעירייה ו/או לחברה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  יהיה

 מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיהן. יהו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהן והוא יה

חוק אחר הדן על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל  .25.12

 בביטוח עובדים על ידי המעבידים.

 הקבלן מתחייב לדווח לביטוח הלאומי על קבלני משנה העובדים מטעמו בביצוע העבודות. .25.13

 שינויים בעבודות .26
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החברה רשאית להורות, בכל עת, על שינוי בהיקף העבודות, הגדלה או הקטנה של מספר הפירים ו/או 

ו/או העתקת , מעליות בפירים שהוקמו במסגרת מכרז זה , לרבות הזמנת אספקת והתקנתהמעליות

תשתיות ו/או שינויים במיקומי מעליות וכיו"ב שינויים, ובלבד שבמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור 

, באישור דירקטוריון החברה, והקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות החברה 50%או עד  25ההגדלה על % 

ות, כלפי החברה בגין הדרישה בעניין, וזאת מבלי שלקבלן תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחר

 לשינויים, כאמור. 

הקבלן לא יעשה שינויים תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב.  162.הוראה על שינוי העבודה לפי סעיף  .26.1

 בעבודות אלא אם קיבל קודם לכן "פקודת שינויים", חתומה על ידי מורשי החתימה של החברה.

אחרון, שפורסם לפני  שיפוציםידי המפקח על פי מחירון דקל  התשלומים לקבלן בגין השינויים יקבע על .26.2

ובהעדר סעיף מתאים במחירון דקל על פי תמחור שיערוך  15%המועד שנקבע להגשת החשבון בהנחה של 

 .  10המפקח, לפי שיקול דעתו, על פי עלויות השינויים בתוספת רווח קבלני בשיעור של % 

לעיל. מובהר ומוסכם  26.3אם לערך השינויים שנקבעו לפי סעיף התשלומים לקבלן יעלו או יופחתו בהת .26.3

בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת התשלומים, כאמור, לא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או תביעות ו/או 

 דרישות אחרות בגין פקודות השינויים, שיוצאו לו, אם יוצאו.

בדעה שהשינוי מחייב את העלאת קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא  .26.4

 15יודיע למפקח, בכתב, בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת התשלומים. עברו  -התשלומים לו 

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו 

 הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על התשלומים לו.

הר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי למניעת ספק מוב .26.5

 יום מיום מתן פקודת שינויים. 30קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 

מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודות אינה מזכה את  .26.6

 למת העבודות. הקבלן בארכה להש

מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים הוראה מהוראות  .26.7

החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה 

 לפי החוזה או לפי כל דין.

ורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לה .26.8

יומית )עבודות רג'י(, כאשר התשלומים ייעשו בהתאם מחירון דקל )מאגר מחירי בניה ותשתיות( אחרון, 

ובהעדר סעיף מתאים במחירון דקל על פי  20%שפורסם לפני המועד שנקבע להגשת החשבון בהנחה של 

 .  10ול דעתו, בתוספת רווח קבלני בשיעור של % תמחור שיערוך המפקח, לפי שיק

 השלמה תעודתמסירה,  .27

את יודיע על כך למפקח, בכתב, ויצרף להודעתו שבצו התחלת העבודה השלים הקבלן את ביצוע העבודות  .27.1

 המסמכים והאישורים הבאים:
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חמישה סטים מושלמים וכן את במקרה שצו התחלת העבודה התייחס להקמת פיר בלבד:  .27.1.1

בהתאם לפירוט  כוללות( ה (AS MADEאו הסמי אורגינלים של תוכניות בדיעבד הדיסקט

חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות( ותכלולנה , כשהן העבודותוסוגי 

 .פירוט מדויק של כל העבודות

לעיל  27.1.1במקרה שצו התחלת העבודה התייחס להקמת פיר ומעלית: את האמור בסעיף  .27.1.2

הוראות , , תוכניות חשמל, תוכניות פיקוד מפורטות( של הרכבה AS-MADE) תוכניותוכן 

אחזקה וכן אישורי בדיקה מהגורמים המפורטים להלן, הכול על חשבונו והוצאותיו שימוש 

אישור , אישור בודק מוסמך של מעליות ממשרד התמ"ת, אישור חברת החשמל של הקבלן:

כל בדיקה נוספת שתידרש וכן  קרה של ספק המעליתאישור מחלקת טיב וב, מכון התקנים

הקבלן יזמן את הגורמים האמורים הרשויות לצורך מתן אישור להפעלת המעלית. ל ידי  ע

למתן אישוריהם לאחר הרכבת המעלית. התכניות האמורות יחד עם האישורים והמסמכים 

 האמורים וכל חומר נוסף שיידרש על ידי החברה יוגשו ב"תיק מעלית".

מסירת המעלית תתבצע סמוך לאישור הפעלת המעלית בנוכחות החברה, נציג הקבלן והיועץ שיבדוק את  .27.2

במידה ויתגלו  הקבלן יגיש את כל העזרה הדרושה לביצוע הבדיקה. התאמת המעלית למפרט הטכני.

 תיערך קבלה סופית. ליקויים בבדיקה הם יתוקנו סמוך מאוד לבדיקה, ולאחר ביצוע התיקונים

דם לזימון המפקח יחזיר הקבלן את אזור התקנת פיר המעלית לקדמותו, בכפוף לעבודות שבוצעו, וכן קו .27.3

  ינקה ויסלק את הפסולת מהאזור.

במסגרת המסירה יבצע הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, הדרכה לגורמים מטעם העירייה על השימוש  .27.4

ים של במקרה של הפסקת זרם או במקר מתן עזרה ראשונה ופעולות חילוץבמקרי חירום לרבות  במעלית

 . תקלות אחרות

מצא המפקח בבחינת העבודות כי העבודות אינן מתאימות לתנאי החוזה ואינן משביעות את רצונו, ימסור  .27.5

לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה )להלן: "התיקונים"( הדרושים לדעתו, והקבלן חייב 

 לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. 

למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודות לפי החוזה,  .27.6

 ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודות בשל הצורך בתיקונים וביצועם.

אישר המפקח כי העבודות מתאימות לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו ימסור לקבלן, בתום קבלת  .27.7

 בודות, תעודת השלמה.הע

קבע המפקח כי העבודות אינן מתאימות לתנאי החוזה ואינן משביעות את רצונו, יחול האמור בסעיף  .27.8

לעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד  27.1

המפקח את התיקונים המפורטים  קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונו של

 ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח.

או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודות, כולן או  חברהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של ה .27.9

אין  ברהחחלקן, ולהשתמש בהן גם אם טרם בוצעו בהן התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה כן ה

 הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
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רשאית לבצע את  חברהלא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה ה .27.10

תגבה הוצאות אלו,  חברההתיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. ה

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך  17%בתוספת 

 אחרת.

מתן תעודת השלמה לגבי העבודות או חלקן, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי  .27.11

 החוזה.

שלימו במועד כי הושלמו העבודות, או הושלם חלק מסוים מהעבודות שעל הקבלן היה לה מפקחקבע ה .27.12

את העבודות או אותו חלק מסוים מהעבודות, כאמור, הכול לפי  חברהמסוים, חייב הקבלן למסור ל

העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או החלק המסוים מהעבודות, מחמת דרישות, 

 טענות או תביעות כלשהן שיש לו.

בודה את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי ניתנה תעודת השלמה חייב הקבלן להוציא מאתר הע  .27.13

 עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שיורה המפקח. חברההחומרים השייכים לו. שילמה ה

 ושירות אחזקהבדק , אחריות .28

 אחריות ובדק לפירים

הקבלן יהיה אחראי לכל אי התאמה לרבות אי התאמה יסודית, כמשמעות מונחים אלה בחוק המכר  .28.1

)להלן: "חוק המכר"( לתקופת בדק ולתקופת אחריות, כמפורט בחוק המכר או  1973-"ג)דירות( התשל

חודשים  24 -כמפורט במפרט הטכני, לפי התקופה הארוכה מבניהם, ובכל מקרה לתקופה שלא תפחת מ

לעיל, לפי  27עבודות או מיום ביצוע כל התיקונים, כמשמעותם בסעיף למיום הוצאת תעודת השלמה 

המאוחר שבהם, אלא אם נקבעו תקופות אחריות ארוכות יותר במפרט המיוחד, ביחס לעבודות או 

 מוצרים מסוימים, והוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים יחולו על תקופות האחריות הארוכות יותר.

את בהתאם בתקופת הבדק ותקופת האחריות, כאמור, יהיה הקבלן אחראי לתיקון כל אי התאמה, וז .28.2

 למפורט בחוק המכר לגבי אופן ומועד ביצוע התיקונים.

 

 

 

 

 חודשים 24 -אחריות ושירות למעליות

)למעט  חודשים 24תקופת האחריות והשירות למעליות שיותקנו במסגרת חוזה זה הינה תקופה של  .28.3

ביצוע כל מיום הוצאת תעודת השלמה העבודות או מיום חודשים(  36 -המנוע לגביו האחריות הינה ל

לעיל, לפי המאוחר שבהם, אלא אם נקבעו תקופות אחריות ארוכות  27 התיקונים, כמשמעותם בסעיף

יותר במפרט המיוחד או בדין, ביחס לעבודות או מוצרים מסוימים, והוראות סעיף זה, בשינויים 

עיל ולהלן, המחויבים יחולו על תקופות האחריות הארוכות יותר. תקופת האחריות והשירות, כאמור ל

 לה במחיר שהוצע על ידי הקבלן במכרז. וכל
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לל שירות ה כומסירהמועד באחריות הקבלן תבטיח תפקוד רציף, תקין ושלם של המעליות כפי שהתקבלו  .28.4

 להלן. 28.6 וך תיקון תקלות שאירעו בתוך המועדים שנקבעו בסעיףות שוטף וטיפול מונע חודשי

על חשבונו והוצאותיו, לתיקון ו/או להחלפה, של כל פריט ו/או בתקופת האחריות יהיה הקבלן אחראי,  .28.5

רכיב במעלית, מכל מין וסוג שהוא, אשר התקלקל ו/או נפגם ו/או ירד ביצועו ו/או גרם לירידה בביצועים 

 המוגדרים למעלית וכיו"ב.

ביתות שעות לתקלות המש 4שעות ממועד קבלת הקריאה ותוך  6הקבלן מתחייב לבצע את התיקונים תוך  .28.6

את הפעילות. במקרה בו נדרשת החלפת חלק ו/או ציוד כלשהוא על ידי הקבלן, יחליף הקבלן את הציוד 

שעות מהמועד שנדרש לכך. כל ההוצאות והדרישות לביצוע תיקוני תקופת האחריות, לרבות בגין  24תוך 

 16:00ה עד השעה כל קריא החלפת חלקים והובלת חלקים למקום ביצוע התיקונים, תחולנה על הקבלן.

 בימי שישי תטופל בו ביום. 13:00או 

 6בתקופת האחריות הקבלן מתחייב לבצע, בין היתר, בדיקה של המעלית בתדירות של אחת לחודש עד  .28.7

פעמים בשנה. בבדיקה יהיה נוכח בודק מוסמך מטעם התמ"ת על פי  8 -שבועות ובכל מקרה לא פחות מ

 ל את המערכות החשמליות והמכאניות שלהלן:הדרישות הקבועות בחוק. הבדיקה תכלו

 וויסות עצירה והתנעה של המעלית לשימוש ובעודה נאותה. .28.7.1

ם, הציוד המכאני, החשמלי, מנגנוני הביטחון וכל יתר יניקוי, שימון וגירוז הפסים, פס השיני .28.7.2

 החלקים הדורשים ניקוי ושימון.

 בדיקת כל הפרטים של המעלית לשימוש ועבודה נאותה. .28.7.3

 ברגים. חיזוק .28.7.4

הקבלן מתחייב להחליף, על חשבונו והוצאותיו, כל רכיב ו/או פריט במעלית, מכל מין וסוג שהוא, ברכיב  .28.8

חודשים. במקרה של שריפת מנוע חשמלי  24חדש זהה, לכל רכיב חדש שסופק תינתן תקופת אחריות בת 

ש, כל שיהיה ניתן להפעיל מתחייב הקבלן לפרק את המנוע ממקומו ולהעבירו לליפוף וכן להתקין מנוע חד

 ימים ממועד קבלת הקריאה. 7 -את המעלית לא יאוחר מ

זמן תיקון התקלות יחל ממועד קבלת הקריאה לשירות לתקלה. לצורך חישוב השעות לא יילקחו בחשבון  .28.9

 שבתות וחגים, ערבי חג וימי שבתון.

לעיל  28.4הקבועים בסעיף הטיפול בתקלה יעשה ברציפות ומשך הטיפול בתקלה לא יעלה על המועדים  .28.10

 ממועד קבלת הקריאה לשירות לתקלה ועד להחזרת המעלית לפעולה מלאה. 

 תיקון התקלה כולל, בין היתר, את הפעולות המפורטות להלן: .28.11

 תיקון כל רכיב ו/או פריט, מכל מין וסוג שהוא, שאינם תקינים. .28.11.1

וזאת על  ,מידית ,תקנוהחלפה מידית של אביזרים, מכלולים או כל פריט אחר שלא ניתן ל .28.11.2

מנת להחזיר את המעלית לתקינות במהירות האפשרית. יעשה שימוש בחלקים חדשים 

 וזהים. 
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איתור ודווח מדויק של הגורם לתקלה על גבי דו"ח אירוע מפורט למנהל האחזקה שמונה  .28.11.3

 על ידי העירייה ו/או לעובד אחר מטעמו. 

 הגשת דו"ח הכולל, בין היתר, את הפרטים הבאים: .28.11.4

 שעת הקריאה ותאריך הקריאה. .28.11.4.1

 יוזם הקריאה. .28.11.4.2

 סיבת הקריאה. .28.11.4.3

 הפעולות שננקטו לתיקון התקלה לפרט את תהליך האסקלציה. .28.11.4.4

 שעת הגעה לאתר. .28.11.4.5

 רכיבים או מכלולים שהוחלפו. .28.11.4.6

 מספר השעות שהושקעו בפועל בתיקון התקלה. .28.11.4.7

 ביצוע בדיקות "החזרה לכשירות" של המעלית. .28.11.4.8

לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת האחריות והתחזוקה תהיה סופית הכרעת העירייה כי הדרישה  .28.12

 ומכרעת.

 הקבלן מתחייב להעמיד מוקד שירות אשר יספק, בין היתר, את השירותים הבאים: .28.13

שירותים הדרושים לצורך הפעלת מרכיבי המעלית בצורה רצופה, מעקב  - שירות טלפוני .28.13.1

עיות המתעוררות, מעקב אחר ביצועי אחר תקלות ובעיות בהפעלת המעלית ופתרון הב

המעלית ושיפורם במידת הצורך, שירותי אחזקה שיבטיחו את הימצאות הציוד במצב 

 עבודה תקין ללא רבב, החלפת חלקים ותחזוקה מונעת, כמקובל ביחס למעליות.

ובימי ו' בין  08:00-15:00ה' בין השעות -מוקד השרות הטלפוני יפעל, לפחות, בימים א' .28.13.2

שעות  24ובחגים ומועדים בהתאם למקובל. וכן מוקד מיוחד הפועל  08:00 - 13:00השעות 

 לקריאות חירום.

הקבלן ייערך להגדרת צוות שיתפקד בתקופות ובשעת חירום על פי המוגדר בנושא "משק  .28.13.3

 לשעת חירום" )מל"ח(.

 ת.צוות השירות יהיה נייד ומקצועי כך שיהיה ביכולתו לקבלן שירות לכל חלקי המעלי  .28.13.4

הקבלן מתחייב כי בכל שעות הפעילות של מוקד השירות ישהו בו טכנאים מיומנים וצוות תפעול מקצועי  .28.14

 שעות. 24 -ומאומן, אשר יוכלו להיענות לכל קריאה בטווח הזמן של פחות מ



- 51 - 

ממועד מסירת המעלית האחרונה שנים לפחות  7 למשךמקוריים הקבלן מתחייב להחזיק חלקי חילוף  .28.15

ולקיים רמת מלאי לכל רכיבי המעליות שסופקו, באופן סביר שיבטיח ו במסגרת חוזה זה שתותקן על יד

 את ביצוע השירות במהירות וביעילות.

בכל מקרה בו יהיה צורך להעביר לתיקון את הציוד או חלק ממנו למעבדות שירות של הקבלן, או לכל  .28.16

צאותיו ואחריותו. המועד הנקוב בסעיף מקום אחר לשם תיקון, יעשה הדבר על ידי הקבלן, על חשבונו, הו

 לעיל, כולל את זמני ההובלה והתיקון במעבדות השירות של הקבלן. 28.10

הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים מכל סוג שהוא, אובדן או כל נזק אחר שייגרם לציוד או לכל חלק ממנו  .28.17

 בעת הובלתו לקבלן, הימצאותו שם והובלתו חזרה.

מחובות הקבלן לאספקת  שבוצעו במועד המסירה כדי לגרוע מאיזויקות הקבלה אין בתנאי האחריות ובד .28.18

מוצר תקין ושם ראוי תוך אחריות מלאה של היצרן לכל פגם נסתר כלשהו, אם יתגלה, או נזק כלשהו 

 , בתנאי הפעלתו המוגדרים.עלית, בתקופת מחזור חיי המעליתלגוף או מבנה, אם ייגרמו מפעולת המ

יסופקו על  אחזקהרים, הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן שירותי הכל הציוד, האביז .28.19

ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום מעבר לתשלומים שנקבעו במפורש 

 בחוזה זה.

יתוקנו, בתום תקופת האחריות והשירות של כל מעלית תערך על ידי הקבלן בדיקה מקיפה של המעלית ו .28.20

על ידו ועל חשבונו כל הליקויים שיתגלו, אם יתגלו. הוחלפו חלפים תינתן עבורם תקופת אחריות נוספת 

 חודשים נוספים. 24של 

לאישור ל כל ביצוע טיפול, תיקון או החלפת חלקים בנה בו מצויה המעלית עיש להחתים נציג מטעם המ .28.21

 .ותביצוע העבוד

בינו לבין תשלום נוסף שיסוכם היה הקבלן זכאי לים בתקנים יביצוע עבודות כתוצאה משינויבגין  .28.22

 .העירייה, מראש ובכתב, וקודם לביצוע העבודות

ל הקבלן מתחייב לשלוח נציג מטעמו לבדיקה חצי שנתית למעלית. התשלום לבודק המוסמך יהיה ע .28.23

 .  חשבון העירייה

 פרולאחריה מתחייב הקבלן שמסיוגדרו כתקופת הרצה לפעילות כל מעלית חודשיים ראשונים ששת ה  .28.24

 תקלות לשנה. 6התקלות המשביתות את המעלית לא יעלה על 

 תקלות הנובעות מהסיבות הבאות לא יחשבו כתקלות: .28.25

 שימוש לא נכון של המשתמשים. .28.25.1

 תקלות כתוצאה מלכלוך או מפגעים בבניין. .28.25.2

 חשמל לא סדירה. אספקתתקלות כתוצאה מ .28.25.3

תקלות רלבנטיות להשבתת המעלית ונובעות משרות לקוי, ציוד  על פי הרישום בספר יפסוק היועץ אלו

 פגום או הרכבה והפעלה שגויים.
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 לא כולל חלפים -חודשים 24לאחר  שירות למעליות

חודשים נוספים, עד  12מוסכם בין הצדדים כי תקופת השירות תוארך מעצמה, בכל פעם לתקופה של  .28.26

שלעיל  28.2החודשים המפורטים בסעיף  24 -את מעבר לשנים נוספות, וז 5לתקופה נוספת כוללת של עד 

)להלן: "תקופת/ות השירות הנוספת/ות"(. ההתקשרות לתקופות/ות השירות הנוספת/ות תהיינה 

 במישרין בין הקבלן לביו העירייה, ועל פי התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל.

פי הצעתו במכרז, אשר ישולם לו  בתקופת/ות השירות הנוספת/ות יהיה הקבלן זכאי לתשלום שנתי על .28.27

יום מתום כל שנת  30בתשלום אחד בתום כל שנת שירות נוספת. הקבלן יגיש לעירייה את החשבון בתוך 

שירות ואחריות. התשלום, כאמור, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( מהמדד שהיה ידוע במועד 

יום  45כל חשבון, כאמור, וישולם לו בתוך הגשת ההצעות במכרז ועד למדד שיהיה ידוע במועד הגשת 

 ממועד הגשתו. 

על אף האמור לעיל תהיה העירייה רשאית להודיע לקבלן, בכל עת, על סיום ההתקשרות עימו,  .28.28

 וההתקשרות תסתיים בתום שנת האחריות והשירות שבתוקף במועד ההודעה, כאמור. 

ותי אחזקה שוטפים ומונעים על פי המפורט בכל תקופת שירות נוספת, כאמור, ייתן הקבלן למעלית שיר .28.29

אם יידרש להחליף חלקים או לעיל ואולם השירות לא יכלול אספקת חלפים.  28.25עד  28.2בסעיפים 

ים המקובלים אצל הקבלן או חומרים לביצוע העבודה ישולם עבור החלקים או החומרים את המחיר

 ., לפי הנמוך מבניהםבשוק יםהמקובלהמחירים 

 לקבלן תשלומים .29

, בגין העבודות הכלולות בכל צו התחלת יצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהיה הקבלן זכאיבגין ב .29.1

מחירים שפורטו בהצעת הקבלן במכרז וכן על פי הקבוע בהזמנת העבודה לעבודה, תמורה בהתאם 

 .  החתומה בגין עבודות ההתאמה )להלן, ביחד: "התמורה"(

 29.1סעיף מורה על פי במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את התאם לא נקבע במפורש אחרת  .29.2

תשלום מלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם  תלעיל ככולל

 לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:

, תכנון, ייצור, יבוא )לרבות כל המיסוי הכרוך בכך(, אחסנה, הובלה ופריקה, אספקה .29.2.1

 חודשים. 24התקנה, הדרכה, אחריות ושירות לתקופה של 

כל העבודות, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכאניים, עבודות לוואי  .29.2.2

 וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודות על פי החוזה.

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין.  .29.2.3

 לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות,  .29.2.4
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אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי גידור,  .29.2.5

אמצעי מיגון וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה פירוקם 

 וסילוקם בסיום העבודה.

ייה, המוצרים והציוד האחר הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי העיר .29.2.6

לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופירקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה 

 וממנו.

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי העבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה   .29.2.7

 עליהם.

 ם לשם כך.מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושי .29.2.8

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע העבודות לפי התוכניות. .29.2.9

 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה. .29.2.10

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה. .29.2.11

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו. .29.2.12

ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות  .29.2.13

 מסים, אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא.

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף. .29.2.14

לכל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל,  AS MADEההוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד  .29.2.15

עות בכתב הכמויות קרקעיות והעיליות המופי-לרבות כבישים, מבנים וכל המערכות התת

 ואלה הנמצאות באתר העבודה והקשורות לביצוע העבודה אפילו לא בוצעו על ידי הקבלן.

הפרדת  אתר העבודה, גידור האתר, העתקת מבנה כניסה לצורך העבודות וכל עבודה  .29.2.16

 .הנדרשת בהתאם להוראות משרד החינוך ומחלקת הביטחון בעירייה.

 יקות הנדרשות על פי חוזה זה.דמי בדיקות, דגימות  וכל סוגי הבד .29.2.17

סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח אתר העבודה אל אתר פסולת או  .29.2.18

 שפיכה מאושר, לרבות תשלום אגרות במידת הצורך.

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה. .29.2.19

 רווחי הקבלן. .29.2.20
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החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו על כל  כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי .29.2.21

פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל 

התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן 

 ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של העירייה לעכב, לחלט, לקזז ולהפחית מהכספים  אין באמור בסעיף זה .29.3

 המגיעים לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו.

 תשלומים בגין פיר

לקבלן בשיעורים ובמועדים בגינם התמורה כלל צו התחלת העבודה עבודות פיר וחדר מכונות תשולם  .29.4

 המפורטים להלן:

 .%10       ותוכניות מאושרות לביצוע קבלת היתר בניה .29.4.1

 .%5            תוכניות יצור .29.4.2

 .%85         היתרה לאחר ביצוע ומסירת הפיר .29.4.3

 תשלומים בגין מעלית

לקבלן בשיעורים ובמועדים בגינה התמורה כלל צו התחלת העבודה אספקת והתקנת מעלית תשולם  .29.5

 המפורטים להלן:

 20מקדמה בשיעור של %  צו התחלת עבודה,, לאחר הוצאת הקבלן יהיה רשאי לקבל .29.5.1

בכפוף להמצאת ערבות בנקאית, אוטונומית, לפקודת תמורה המגיעה לקבלן, וזאת מה

 .הגעת המעלית לאתר העבודהבגובה המקדמה, אשר תהיה בתוקף עד  חברהה

מהתמורה  %50  -הקבלן יהיה רשאי לקבל תשלום נוסף על חשבון התמורה בסך השווה ל .29.5.2

 המעלית בפועל לאתר העבודה.לאחר הגעת 

מהתמורה  %20  -הקבלן יהיה רשאי לקבל תשלום נוסף על חשבון התמורה בסך השווה ל .29.5.3

 לאחר הרכבת המעלית.

לאחר קבלת אישור מכון התקנים,  5נוסף בשיעור של % הקבלן יהיה רשאי לקבל תשלום  .29.5.4

 .4אישור היועץ וטופס 

 .כי כל ההערות שניתנו על ידו תוקנומהתמורה תשולם לאחר אישור היועץ  5היתרה %  .29.5.5

מהתמורה רק לאחר שהמעלית תתקבל  95למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הקבלן יהיה זכאי לקבלת % 

 לשימוש שוטף.

 יועץיום מהמועד שיאושר על ידי ה 60כל תשלום על חשבון התמורה ישולם לקבלן בתנאי שוטף +  .29.6

והחברה, כנגד חשבונית מס כדין. בתקופה האמורה לא יהיה סכום החשבון צמוד ולא תשולם בגינו ריבית 

 כלשהי.
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 ביצוע ערבות .30

במועד חתימת חוזה זה, כתב הארכה  חברהלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן ל .30.1

אשר תשמש להבטחת ביצוע כל  לערבות הבנקאית, שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז,

 יום. 60במשך כל תקופת החוזה בתוספת של ותהיה בתוקף  ,התחייבויותיו על פי חוזה זה

יום קודם למועד פקיעתה שאם לא יעשה  14הקבלן מתחייב להאריך, מעת לעת, את ערבות הביצוע לפחות  .30.2

ידיה, להבטחת ביצוע כל  רשאית להורות על מימוש הערבות ולהחזיק את סכומה תחת חברהכן תהיה ה

 התחייבויות הקבלן, כאמור.

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה. מבלי לפגוע בכלליות האמור  .30.3

 לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

עקב או בקשר עם כל הפרה או אי  עירייהו/או ל חברהכל נזק או הפסד העלול להיגרם ל .30.3.1

 מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

להוציא או  ותעירייה עלולחברה ו/או הכל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שה .30.3.2

 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם  חברהה יהבכל מקרה כאמור תה .30.3.3

ר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים אחת או במספ

 כאמור.

 הפרות ותרופות .31

מוסכם בין הצדדים כי המועד להשלמת העבודות ומסירתן הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואיחור  .31.1

 חברהבמועד השלמת העבודות ומסירתן או כל חלק מהן יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את ה

ש"ח לכל יום פיגור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד  1,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין.  חברהל

, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1, 4.1, 3.11, 2.5 לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 31.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .31.2

5.9 ,5.11 ,5.12 ,5.15 ,5.16 ,6.1 ,10.1 ,18.1 ,18.19 ,21.1 ,21.2 ,25.1 ,25.2 ,25.3 ,25.4 ,25.5 ,25.6 ,25.7 ,

הינם תנאים עיקריים ויסודיים  30.2 -ו 30.1, 28.25, 28.6, 28.3, 28.2, 28.1, 26.3, 26.2, 26.1, 25.9, 25.8

בפיצויים מוסכמים וקבועים חברה חד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את הוהפרת כל א

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין. חברהוזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד ל₪,  100,000מראש בסך 

על פי חוזה  לחברהלעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  31.2 -ו 31.1בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .31.3

תהיה החברה זכאית, לפי על פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן זה או 

 לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם: שיקול דעת המפקח,

 הפיצוי המוסכם תיאור ההפרה

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית.

 לכל יום.₪,  500 אי שימוש ביומן עבודה.
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 לכל יום.₪,  1,000 מעברים חסרים/ לא תקינים להולכי רגל.

 לכל יום איחור.₪,  1,000 אי רישום מנהל עבודה במשרד הכלכלה.

לכל מקרה, לכל יום איחור ₪,  1,000 אי ציות להוראות המפקח/היועץ.

 במילוי הוראת המפקח.

איחור בביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות על פי לוח 

 מנים שנקבע.ז

 לכל יום.₪,  1,500

אי פינוי הציוד, המכשירים, החומרים והחפצים מאתר 

 העבודה בתום ביצוע העבודות

 לכל יום.₪, 2,500

אי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבודה בגמר יום 

 עבודה.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  1,000

אי תיקון נזק שנגרם על ידי הקבלן למבנה/תשתיות 

 ציבוריות.

 לכל יום עיכוב.₪,  5,000

לעיל  31.3 -ו 31.2, 31.1תהיה זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים  חברהה .31.4

 מהערבויות או לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו  31.3-ו 31.2, 31.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .31.5

בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי  חברהכהפרה יסודית של החוזה ויזכו את ה

 כל דין.

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,  .31.5.1

יום  30האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה 

 ממועד ביצועם.

 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. .31.5.2

הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו  .31.5.3

שיו, כולם או חלקם או שיזם פנה לנושיו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נו

לפקודת החברות )נוסח  233למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983-חדש(, התשמ"ג

, לפני חתימת חברהאם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה ל .31.5.4

 ום על חוזה זה.חוזה זה, עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחת

 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. חברההוכח להנחת דעתה של ה .31.5.5

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  חברההוכח להנחת דעתה של ה .31.5.6

 או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
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ל פי חוק החוזים )תרופות זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה וע חברההפר הקבלן חוזה זה תהיה ה .31.6

זכאית לחלט את  חברה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהיה ה1970-בשל הפרת חוזה(, התשל"א

הערבות הבנקאית, לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה, לתפוס את החזקה 

 פיצויים על הפרת החוזה. חר ולתבוע מהקבלןקבלן אבאתר העבודה ולהשלים את ביצועה באמצעות 

 (."הודעת ביטול"לבטל את החוזה תיתן לקבלן הודעה על כך בכתב )להלן:  חברההחליטה ה  .31.7

. חברהאת אתר העבודה ולמסור את החזקה בו לידי ה ,מידית ,הקבלן חייב לפנות יהעם קבלת ההודעה יה .31.8

לשהי שיש לו כלפי החברה, הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה בגין תביעה ו/או טענה כ

 וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם סכומים.

עם קבלת החזקה באתר העבודה יהיה הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על ידו, עד למועד  .31.9

מהקבלן על פי  הודעת הביטול לפי קביעת המפקח וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע  לעירייה

 הוראות חוזה זה או על פי כל דין.

אחר תהיינה  קבלןלתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודות באמצעות  חברההחליטה ה .31.10

מהן  17%על חשבון הקבלן, והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת  ותהוצאות השלמת העבוד

 כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה.

את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את הערך המשוער של  חברהה התפס .31.11

חלק העבודות שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו 

 באתר העבודה אותה שעה.

מפקח בכל עת שהיא לדרוש את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי ה חברהתפסה ה .31.12

מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית 

, על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מקום חברהימים, רשאית ה 15הקבלן לדרישה זו תוך 

אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה  יהלא תההיא שיראה בעיניה, ו

, או למכרם ותרשאית להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן להשלמת העבוד חברהה

 ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לה מאת הקבלן.

ר לחוזה, אלא בכפוף לאמור חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקש חברהלא תהיה ה -נתפס אתר העבודה  .31.13

 להלן.  31.14בסעיף 

את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד ליום  חברהתפסה ה .31.14

לעיל וכן לתשלום עבור החומרים,  31.12תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעיף 

או לתשלום דמי שימוש בציוד  חברה,נמכרו על ידי ההציוד והמתקנים שנתפסו באתר העבודה וש

לפי השווי והערך שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות, הנזקים  -ובמתקנים שנתפסו כאמור, הכול 

, ותעקב הפרת החוזה ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבוד חברהוהפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו ל

 כפי שיוערכו על ידי המפקח.

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.חברה והעירייה ף זה באות להוסיף על זכויות ההוראות סעי .31.15

 החוזה תקופת .32
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)להלן: "תקופת  חוזה זה יהיה בתוקף עד למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על חוזה זה על נספחיו .32.1

 .החוזה"(

יקול דעתה הבלעדי, לסיים את לעיל תהיה החברה רשאית, בכל עת, על פי ש 32.1על אף האמור בסעיף  .32.2

יום מראש ובכתב, ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או  30ההתקשרות עם הקבלן על פי חוזה, בהודעה של 

תביעות, כספיות או אחרות, מכל עילה שהיא כלפי החברה ו/או העירייה בגין סיום ההתקשרות כאמור, 

גין צווי התחלת עבודה שהוצאו לו עד למועד למעט זכותו לקבלת תשלומים, בכפוף להוראות חוזה זה, ב

 סיום ההתקשרות, כאמור.

הימים  30לעיל תסתיים ההתקשרות בין הצדדים בתום תקופת  32.2נתנה החברה הודעה על פי סעיף  .32.3

האמורים, ואולם הוראות חוזה זה תמשכנה לחול על היחסים בין הצדדים בכל הנוגע לצווי התחלת 

 מועד סיום ההתקשרות כאמור.עבודה, שהוצאו לקבלן עד ל

 שונות .33

הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו, וכל מידע  .33.1

אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה, ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא 

 לצורך ביצוע של חוזה זה.

ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד החברה ו/או העירייה, בהתאם להוראות החוזה או הקבלן מסכים  .33.2

 בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.

הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו תחייב  .33.3

 ו.את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמ

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין  .33.4

 הוא רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי החוזה.

הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות, כולן או חלקן, ואולם העסקת עובדים, בין  .33.5

תלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום ששכרם מש

 מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.

רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב,  חברהה .33.6

חר שביניהם או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה א

 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. חברהגורעות מזכותה של ה

, אותה כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצע .33.7

 חברהיב לכך בחוזה זה, תהיה הוהוראות אשר קיבל מאת המפקח ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחי

 רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.

בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל  36.7תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף  חברהה .33.8

 שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון ותקורה. 17%אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 
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ימים  7לפני מתן התראה של  33.7לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף  חברהה .33.9

 לקבלן.

לגבות את הסכומים  חברהאין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות ה .33.10

 האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

המוקנות להן על פי החוזה במקרה מסוים או  מלעשות שימוש בזכויות ו/או העירייההימנעות החברה  .33.11

ויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד ואין בה ולא תפורש בשם אופן כ -בכלל 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיהן לפי חוזה זה.

תקדים ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה ו/או העירייה הסכמה מצד החברה  .33.12

 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

לא יפגעו  הכל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מי מטעמ .33.13

ולא ישמשו לקבלן צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא  ,בזכויותיה של החברה

 על זכות מזכויותיה. הויתור מצדוייחשבו כ

 חברהמוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי ה .33.14

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, 

 שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

לא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן כל שינוי מהוראות חוזה זה  .33.15

 יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי  .33.16

 ירתה למשרד הדואר.שעות ממס 72הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_______________________        ______________ 

 הקבלן         החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ
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 נספח א'

 

 המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית

 

 2008 -)הספר הכחול( מהדורה אחרונה מעודכנת, התשמ"ח

 

 בנוסחם המעודכן, מעת לעת 1988 -בעבודות בניה, התשמ"חותקנות הבטיחות 

 

 -לא מצורף-
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 נספח ב'

   טכני מפרט 

 כללי .1

ק"ג  630נוסעים ועומס  8 -וביצוע של אספקה והתקנת מעליות בודדות ל , רישוי,תכנוןלמפרט זה הנו  .1.1

 בעיר חולון שעוברים תהליך של הנגשה. מוסדות חינוךשמתאימות לתקן נכים ב 2כ"א  מטיפוס 

 בחלק מבתי הספר יבוצע פיר ותסופק מעלית ובחלק אחר יבנה פיר בלבד. .1.2

או בחלל הקיים בין מהלכי המדרגות במבנה  מבנההלקיר חיצוני של  הצמדבהפירי המעליות יבנו ברובם  .1.3

 בחלק קטן יידרש לבצע גשר/פודסט חיבור בין הפיר למבנה. ו

 מפלסים, תלוי בבית הספר.   2/3/4ה המעליות תשרתנ .1.4

 מעלות. 180 -ב מהמעליות רגילות עם דלת בצד אחד וחלק קטן מפולשות בור .1.5

באופן כזה שכל מכונה תורכב בחלקו  MRLהינה מעליות חשמליות ללא חדרי מכונה מדגם תכל המעליות  .1.6

צמוד או כחלק ממשקוף העליון של חלל הפיר על בסיס פלדה מיוחד ולוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר ב

 התחנה העליונה.

, מעלית כי אם מעלון הרי יש לקבל לכך אישור ,בשל מורכבות הנדסית, א ניתן יהיה להתקיןהיה ול .1.7

  .של הקבלן ולהמציא אותו לחברה מיועץ נגישותמראש ובכתב, 

קוד יותקן כאשר ארגז הפי",    "Machine Cabinetק"ג מסוג הידראולי מדגם 400המעלון יהיה לעומס  .1.8

 בקומת הכניסה צמוד או בסמוך לפיר המעלון.

ההתקשרות שבמסמכי בצורה מלאה למפרט הטכני, לתכניות העקרוניות ולחוזה  תתאמנהעבודות הכל  .1.9

 היועץ. , מראש ובכתב, שלאישורבחייב מבקש לבצע לעומת הקבוע שם . כל שינוי שהקבלן המכרז

 תקנים .2

לרבות  מכון התקנים הישראליהתכנון, הציוד, המתקנים, המעליות והמעלונים שיסופקו יעמדו בדרישות  .2.1

 , כפי שיעודכנו ויהיו בתוקף במועד האספקה וההתקנה:תקנים והחוקים הבאיםה

 2481באם אין התייחסות בתקן  על כל חלקיו כולל עדכון אחרון ידוע. 2481תקן ישראלי  .2.1.1

לכל תקן אחר יש לקבל את .  EN81ש להסתמך על התקן האירופאילנושא מסוים כי אז י

 אישור היועץ.

 . 1918+  70חלק  2481לפי תקן  -נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים  .2.1.2

 חוק תכנון ובניה המתייחס למעליות. .2.1.3

 למפרט כולל להתקנת חשמל. 8יועמדו בדרישות פרק  108ת"י ל פי חוק החשמל ע .2.1.4
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 (1980נוסח חדש )תש"מ  –ות בעבודה פקודת הבטיח .2.1.5

 חוק ההגבלים העסקיים. .2.1.6

 הנחיות יועץ  בטיחות. .2.1.7

 :לעיל 2.17עד  2.1.1לאמור בסעיפים  לגבי מעלונים בנוסף .2.2

כולל  41חלק  2481אחר בתוקף )ת"י  מעלוניםאו כל ת"י  1חלק  2252תקן ישראלי ת"י  .2.2.1

 תיקונים ונספחים(.

 .ניםלמעלויחס בתכנון ובניה  הוראות בחוק .2.2.2

 עבודות בניה וחשמל .3

דרישות של הרשויות: עיריית חולון, כיבוי אש, פיקוד העורף מטפי כיבוי, תאורת  ל פיביצוע כל העבודות ע .3.1

 .יו"בחירום וכ

 ועל חשבון הקבלן. ל ידיביצוע עבודות החשמל והזמנת ביקורת חשמל ע .3.2

מעלית/מעלון ובחדר הזמנת שעון תלת פאזי מחברת חשמל וביצוע כל עבודת החשמל הקשורה ב .3.3

 המכונה/ארגז הפיקוד.

 במידת הצורך הזמנת חברת חשמל להזזת נקודת חיבור הבניין לקו ההזנה הראשי. .3.4

עבודות ושינויים בקווי החשמל שבלוח החשמל הציבורי וכולל הוספת מפסקים ונתיכים תלת פאזיים  .3.5

שצריך להיות במקום מוגן,  לקו החשמל לתחנה עליונה/לחדר מכונה/לארגז הפיקוד של המעלית/מעלון

 כולל נתיכים חד פאזיים לקו לתאורה והשקעים בחדר המכונה למעלון ובבור הפיר.

כולל החלפת חזית/דלתות ארונות  במידה ויידרשביצוע שינויים באינסטלציית החשמל לחדר המכונה  .3.6

 חשמל ותקשורת שקיימים אם קיימים במבנה לארונות מתכת חדשים.   

הקבלן ידאג לתקן ולהחזיר את המצב  יו"בה במבנה, במערכות, בריצוף, בקירות וכבמקרה של פגיע .3.7

 לקדמותו.

מהנדס  ל ידיבנית פיר המעלית/מעלון והכנת מקום מוגן לארון פיקוד בהתאם לתוכניות שיוכנו ע .3.8

 קונסטרוקציה המתכנן ובאישור החברה והיועץ.

הפיר בחומר אטום עמיד לתנאי מזג אוויר, מים ציפוי קירות . פיר המעלית/מעלון יבנה מקורות פלדה .3.9

קורות . וחומר מבודד כנגד רעש דוגמת צמר זכוכית כדוגמת לוחות אקווה פנל על פי דרישת החברה יו"בוכ

וצבועים בשתי שכבות של צבע יסוד. במקרה בו מבוצע פיר בלבד חזית הפיר תיסגר  םהפלדה יהיו מגלווניי

 יועץ הבטיחות מטעמו ואישור המפקח.בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור ו

הקבלן יהיה רשאי להציע פיר בטון במקום קיר פלדה, ללא שינוי במחירים ובמקרה כזה יגיש למפקח 

 בקשה בתוספת מפרט של פיר הבטון לאישור המפקח.
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ביצוע עבודות חפירה, איטום, סיוד ויציקת בטון עבור בור המעלית/מעלון בתחתית הפיר בעומק הנדרש  .3.10

 בפיקוח ובאישור מהנדס קונסטרוקציה.

 ביצוע פתחים מתאימים בקיר המבנה עבור התקנת המשקופים. .3.11

 תוכניות הקבלן שאושרו על ידי היועץ. ל פי ק"ג כ"א ע 1200התקנת ווי  תליה לעומס של  .3.12

מ"ר לאוורור פיר המעלית/מעלון כלפי חלל חיצוני במידת  0.5ביצוע חלון לשחרור עשן ואוורור בשטח  .3.13

 הצורך. 

בניית חדר מכונה/מקום מקורה מואר ויבש לארגז הפיקוד בצמוד/סמוך ככל האפשר לפיר המעלון  .3.14

 . יו"בבמקום שיקבע עם החברה כולל כל עבודות מסגרות, חשמל, תאורה, איטום, אוורור וכ

קני. חדר המכונה יהיה מסויד, מרוצף, מואר ומאוורר, בעל דלת חיצונית ממתכת עם מנעול צילינדר תי .3.15

נורות לפחות ויצויד בתאורת חירום באזור  2הגישה לחדר המכונה תהיה נוחה. החדר יואר בעזרת 

 המכונה.

עם חיבור לנקודת הניקוז הקרובה ביותר לפיר או לחילופין להתקין  יש לבצע צינור ניקוז בבור פיר המעלון .3.16

 . גשש לחות בבור הפיר

 בחירת החברה. ל פיעביצוע עבודות ריצוף בתא המעלית/מעלון בשיש  .3.17

 חיתוך מדרגות במידת הצורך. .3.18

 צפוי משקופים בכל התחנות כולל עבודות טיח, צבע, פנלים ואחרים. .3.19

 השלמת ריצוף עד ספי הדלתות. .3.20

התאמת התאורה בקומות לדרישות התקן כולל התקנת גופי תאורה חדשים נוספים ולחצנים חדשים  .3.21

מ' מפתח  1.0עלון בכל תחנה במרחק של עד נוספים במידת הצורך לתאורה ביציאה מהמעלית/מ

 העבודה. אתרהמעלית/מעלון. גופי תאורה יתאימו לגופים הקיימים ב

 התקנת תאורה ותאורת חירום בתחנה העליונה ליד משקוף המעלית במיקום המיועד ללוח פיקוד. .3.22

מכונה/ארגז קו טלפון חוץ )כולל נקודה( במקום המתוכנן ללוח הפיקוד בתחנה העליונה/חדר  התקנת .3.23

 הפיקוד.

צנרת וחיווט מתאים למערכת תקשורת מהתחנה העליונה/חדר מכונה/ארגז פיקוד של המעלון לנקודה  .3.24

 החברה. ל ידינדרשת ע

ביצוע גשרים/פודסט מגשר בין הפיר למבנה במידת הצורך כולל עבודות בניה, תאורה, ריצוף, צבע, פנלים  .3.25

 .יו"בוכ

מ"מ עם ידית ומנעול  2000/800דלת מתכת במידות  -יבוצע(  התקנת דלת כניסה לחדר המכונה )אם .3.26

 החברה. באישורצילינדר פרפר פנימי. צביעת הדלת בצבע 
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 מ"ר צמוד לתקרת הפיר. 0.5התקנת חלון אוורור ושחרור עשן בחלק העליון של הפיר עם פח רפפה בשטח  .3.27

 ם יבנה(.מ"ר לפחות )א 0.5התקנת חלון אוורור ופליטת עשן בחדר המכונה בשטח  .3.28

 העברת הארקת יסוד מקו השוואת פוטנציאלים לתוך בור פיר המעלית / מעלון. .3.29

 כ"א בין פיר המעלון לחדר המכונה / ארגז הפיקוד עבור מעבר צנרת שמן וחשמל. 4צינורות " 2העברת  .3.30

 פיגום יציב לכל גובה הפיר לפי צרכי הקבלן. .3.31

 התקנת המטפים לכיבוי אש בחדר המכונה )אם יבנה(. .3.32

במידה  -הקבלן ובאחריותו לאתר מורשה )כולל הצגת תעודות מהאתר ל ידיפסולת הבניין תסולק ע .3.33

 ויידרש(.

הקבלן יקפיד במיוחד על תנאי וכללי הבטיחות. הפיר וחדר המכונה יגודרו בגדר, במהלך העבודה ולאחר  .3.34

 שעות העבודה.

ביצוע עבודות עזר של הקבלן אשר חייבות להתבצע בשטח הבניין יבוצע במקום מסוכם ומתואם עם  .3.35

 החברה. 

 התקנת תאורה בפיר ובבור לפי התקן כולל התקנת שקע חשמל בבור תבוצע על ידי הקבלן. .3.36

כל שלבי ופרטי הבניה, אופן הביצוע והגמר חייבים לקבל אישור מוקדם של החברה והיועץ. הקבלן  .3.37

 תחייב למלא אחר כל הוראות החברה והיועץ.מ
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 תיאור טכני מקוצר למעלית

 

 מעליות נוסעים לפי תקן נכים סוג המעלית

 ק"ג 630נוסעים    8 מספר נוסעים ועומס

 מ/שנ'  1.0 מהירות נסיעה

 DIRECT APPROACH)) גישה ישירה לתחנה בעלת VVVF בזרם חילופין מבוקר הינע

 + מ"מ 5 דיוק עצירה

 2:1 יחס תליה

 (GEARLESSמכונה ללא גיר ) מכונת ההרמה

 בחלקו העליון של חלל הפיר על בסיס פלדה מיוחד מיקום המכונה

 כחלק ממשקוף התחנה העליונה או בסמוך לו מיקום לוח פיקוד

 %50 עומס האיזון

 הרץ 50פזות,  V 380 ,3 זרם החשמל

 התנעות לשעה 180 מס' התנעות

 מאסף  סוג הפיקוד

 מ"מ 1750*1850 מידות הפיר

 מ"מ  4000 גובה קומה עליונה

 מ"מ 1600 עומק בור

 בהתאם למבנה / לפי תכניות גובה הרמה

 תחנות( 2-4בהתאם למבנה ) מס' תחנות

 דלתות בצד אחד ו/או לפי תכניות 2/3/4 מספר דלתות

 מ"מ בפתיחה טלסקופית 2100x900 גודל הדלת

 לתיאור טכני ואישור האדריכלבהתאם  מבנה התא

 מ"מ )גובה*עומק*רוחב( 1100*1400*2300 גודל התא

 אוטומטיות בתא ובתחנות דלתות

 נעלי החלקה עם שימון אוטומטי נעלי תא ומשקל נגדי

 לפי תכנון יצרן גודל פסי התא

 לפי תכנון יצרן גודל פסי משקל נגדי

 בהתאם לתיאור הטכני אביזרי פיקוד

 מערכת חילוץ חשמלית ידנית כולל חילוץ חשמלי אוטומטי בהפסקת חשמל חילוץמערכת 

 כולל מתקן רפיון כבלים כבלי תילוי
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 תיאור טכני מקוצר למעלון

 

 מעלון נכים סוג המעלון

 ק"ג 400 עומס

 מ/שנ'  0.15 מהירות נסיעה

 הידראולית בתקיפה צידית הינע

 + מ"מ 5 דיוק עצירה

 2:1 יחס תליה

 פזה V 220 ,1הרץ או  50פזות,  V 380 ,3 זרם החשמל

 אוניברסלי עם רישום קריאות סוג הפיקוד

 מ"מ 1700*1800 מידות הפיר

 גובה קומה עליונה

 עומק בור

 מ"מ לפחות 2700

 מ"מ 250

 מטר(  12בהתאם לבניין )עד  גובה הרמה

 תחנות( 2-4בהתאם לבניין  ) מס' תחנות

 דלתות בצד אחד ו/או לפי תכניות 2/3/4 מספר דלתות

 מ"מ בפתיחה טלסקופית 2000x900 גודל הדלת

 בהתאם לתיאור טכני ואישור האדריכל מבנה התא

 מ"מ )גובה*עומק*רוחב(  1100*1400*2100 גודל התא

 אוטומטיות בתא ובתחנות דלתות

 נעלי החלקה נעלי תא 

 89*62*16 גודל פסי התא

 לתיאור הטכניבהתאם  אביזרי פיקוד

 כולל מתקן רפיון כבלים כבלי תילוי

 לערך שמסופק כחלק מציוד המעלון. 800*500*1500כולל ארגז פיקוד בגודל  חדר מכונה 

מיקום חדר המכונה 
 )אופציה(

 מיקום סופי בסמוך לפיר

 יסוכם עם החברה והיועץ 
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 אור מפורטית

 מעלית -יחידת הנע  .1

עם כבלים מיוחדים שמתאימים לתקן מותקנת על גבי  (GEARLESSללא ככנת ) PMהיחידה, מנוע מדגם  .1.1

 קורה בחלק עליון של הפיר. הקורה מורכבת על פסי התא והמשקל הנגדי או על קירות הפיר.

 היחידה מתאימה לעבודה מאומצת, שקטה וללא רעידות.  .1.2

 ל ידיות גומי מדגם מאושר עכרי ל ידיהיחידה על כל חלקיה תורכב ותפולס על בסיס פלדה מבודדת ע .1.3

והכל על פי  ,חברת האם המייצרת את המעלית מיתר חלקי הבניין למניעת רעידות ורעשים שיועברו לבנין

 .1004.3תקן 

 המערכת תצויד במערכת לחילוץ אוטומטי כולל פתיחת דלתות בתחנה בעת הפסקת חשמל.   .1.4

היה לפרק את הגלגל בעת הצורך. הגלגל מברזל מקוטר כבלי תילוי. ניתן י 40קוטר גלגל הנעה לפחות פי  .1.5

 יציקה.

בנוי מזוג לחיים מצופות בחומר מיוחד בעל חיכוך גבוה ובלאי נמוך שנצמדות לתוף  עההינבלם יחידת  .1.6

 נע.  יהבלם. נדרש שגם לחי בודדת תהיה מסוגלת לעצור את יחידת הה

 מבוקרת של תא המעלית.    מקורית של חברת האם שתמנע תנועה לא UCMהמערכת תצויד במערכת  .1.7

 מעלית -מנוע חשמלי  .2

יופעל על ידי מערכת שתבקר את התאוצה,  .Permanent Magnet brushlessמנוע סינכרוני מסוג סרבו  .2.1

בעלת חוג סגור עם  VVVFממיר בקרת תדר  ל ידיהמהירות הנומינלית והתאוטה. הנע המעלית יבוקר ע

 אינה תלויה בעומס.טכו / אנקודר לקבל עקומת נסיעה קבועה ש

 .DIRECT APPROACHהגישה לתחנה תהיה ללא מהירות זחילה  .2.2

המערכת תצויד בביטחונות לעצירת חירום במקרה של אי התאמה בין המהירות המתוכננת לבין  .2.3

 המהירות המעשית. המערכת תצויד במסננים המונעים סיכון של הפרעות רדיו ורשת.

 לפחות. B יאינטגריטהמערכת בעלת יכולת החזרת אנרגיה לרשת ובעל דרוג  .2.4

המנוע יצויד בהגנה תרמית אשר הפעלתה תגרום לפתיחת דלתות עם הגעת התא לתחנה הקרובה. הנסיעה  .2.5

 תתחדש רק לאחר שהמנוע יתקרר.  

 עצירת המעלית תהיה חשמלית והבלם ישמש רק לאחזקת המעלית לאחר העצירה.  .2.6

 רות יותקן על גבי כריות גומי מדגם מאושר בחלק העליון של הפיר עם גישה נוחה.בקר מהי .2.7
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 מעלון -הנע  .3

. המערכת כוללת יח' הנעה ויח' 2:1המעלון יונע בהינע הידראולי. הבוכנה תתקוף את התא בתקיפה צדית בתילוי 

 הרמה.

 מעלון -יחידת הנע  .4

היחידה כוללת מנוע חשמלי ומשאבה הידראולית טבולים בשמן ותיבת שסתומים. פתיחת השסתומים  .4.1

תאפשר זרימת שמן מהמכל לבוכנה ומהבוכנה למיכל. על היחידה ההידראולית יותקנו: מד לחץ שמן, 

 שסתום פריקת לחץ עם מגע חשמלי, שסתום הורדה ידני, משאבת הרמה ידנית וברז כדורי. במיכל השמן

זו תופסק פעולת  רטורהמעל לטמפצלזיוס.   60יותקן תרמוסטט שיבטיח שטמפ' השמן לא תעבור מעל 

 המעלון בחניה הקרובה עד לקירור השמן.

מתנע רך. בנוסף יותקן במיכל השמן גוף חימום  ל ידימופעל בהתנעת ע  ,V380 , Hz50המנוע תלת פאזי  .4.2

 טבול ומדיד שמן חיצוני.

פסק לעומס יתר והגנה תרמית בכל ליפופי המנוע אשר ינתק את פעולת המנוע במקרה מל ידי המנוע יוגן ע .4.3

 של התחממות יתר. הניתוק יעשה בזמן חנית התא בתחנה.

 מעלון -יחידת הרמה  .5

 .3בוכנה בעלת שלב אחד, מתאימה ללחץ העבודה ולמהירות הנדרשת. מקדם ביטחון לקריסה פי  .5.1

ות ועודפי שמן למיכל ניקוז. הבוכנה תותקן בצד המעלון על בסיס. בראש הבוכנה יורכב צינור שינקז נזיל .5.2

מקוטר הכבל לפחות. הגלגל יצויד במסבים  40בראש הבוכנה גלגל הטיה. קוטר גלגל ההטיה יהיה פי 

 אטומים.

 מעלון -צנרת שמן  .6

 צנרת השמן תהיה גמישה ותתאים ללחצים ולספיקות הנדרשים לעבודה תקינה.

 מעלון -שסתום שבירת צינור  .7

בחיבור הצנרת לבוכנה יורכב שסתום שימנע יציאת שמן מהבוכנה כאשר הלחץ ההידראולי יורד באופן פתאומי 

 מתחת ללחץ הדרוש להפעלת המעלון.

 כבלי תילוי .8

 או רצועות מיוחדות.    SEALEהכבלים יהיו מיוחדים למעליות / מעלונים במבנה  .8.1

 אם לעומס הנומינלי ובעלי מקדם בטחון כמוגדר בתקן.מספר הכבלים / רצועות וקוטרם / עוביים בהת .8.2

 הכבלים יצוידו במתקן להשוואת מתיחות ובמתקן ומפסק "כבל רפוי".   .8.3

 שנים.     5של מוארכת  לתקופהתהיה אחריות לכבלים ה .8.4

 כוונות  .9
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 מעובדות בצדדים הפעילים.  Tכוונות התא והמשקל הנגדי יהיו מיוחדות למעליות/מעלונים, בעלות חתך .9.1

דגם הכוונות יתאמו למהירות המעלית. הכוונות יהיו מחוברות ביניהן בשיטת זכר נקבה ומעוגנות לקירות 

 הפיר באופן אנכי מדויק עם חיזוקים מיוחדים.

 חיבורי הכוונות יעשו באופן מדויק כך שיהוו המשך רציף. את הכוונות יש להאריק בהתאם לחוק החשמל.  .9.2

 .מתחת לכוונות יונחו מאספי שמן .9.3

 הכוונות יחוברו כנדרש לפס השוואת פוטנציאלים.  .9.4

 משקל נגדי .10

 עשוי מסגרת מברזל צורתי עם חיזוקי אורך בקרבת תילוי הכבלים.  .10.1

 וגנות כראוי למסגרת.עמילוי המסגרת בלוחות ברזל צבועות בצבע יסוד או פלטות בטון קומפלט מ .10.2

 מעומס התא. 50 % עומס המשקל הנגדי יהיה משקל התא + .10.3

הנגדי יובטח שלא ישתחרר מהמובילים במקרה ונעלי ההובלה ישחקו. בתחתית המשקולת המשקל  .10.4

גובה מחושב להתארכות  ל פייותקנו תותבים אשר ויפורקו לאחר התארכות הכבלים )מס' תותבים ע

 לכל הפחות מאורך הכבלים(. 2 % -הכבלים בכ

 הנגדי. יותקן פח או רשת הפרדה והגנה למשקל 2481בתחתית הבור לפי תקן  .10.5

 נעלי הובלה .11

נעלי התא והמשקל הנגדי יהיו נעלי החלקה עם קפיצים וציפוי מתאים בחלק הנע על המסילות. המבנה כולל סיכה 

 על נעלי התא והמשקל הנגדי יותקנו משמנות לסיכה אוטומטית. אוטומטית.

 גלגל הטיה .12

 מקוטר הכבל. 40קוטר הגלגל יהיה לפחות פי 

 סגור עם אמצעי לסיכה, מוגן בפני אבק ומתאים לעומס הנדרש.  במסביםהגלגל יצויד 

 משקופים  .13

 מ"מ ויעוגנו היטב בעזרת בורגי פיליפס.  2המשקופים מלבניים/סמויים/חצי סמויים עשויים מפח פלדה  .13.1

 בין ספי הדלתות והמשקופים בקומה מתחת יותקנו כיסויים מפח מגולוון. .13.2

 רטיבית. המשקופים יהיו מנירוסטה מוברשת / דקו .13.3

 כל החלקים הגלויים של המשקוף העיוור )ראש משקוף והמזוזות( יצופו בנירוסטה בהתאם לאופציה. .13.4

בראש המשקופים יהיו הכנות להתקנת חיוויים. לגבי לחצני חוץ, יבוצעו הכנות על פי החלטת החברה /  .13.5

 אדריכל.



- 70 - 

 המשקופים יותקנו עם הגנה כנגד פגיעה. .13.6

 דלתות .14

 .2481מ"מ שיעמדו בכל דרישות תקן  2מפח פלדה בעובי הדלתות נגררות עשויות  .14.1

 מ"מ. X 900 2100במידה  טלסקופיתהדלתות בפתיחה  .14.2

 הדלתות עם חיזוקי אורך ומצופות בצדן הפנימי בשרף למניעת רעש ורעידות.  .14.3

 מפתח חילוץ תקני.  ל ידיכל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע .14.4

במידת הצורך תותקן מערכת נעילה מכנית בדלתות התא. לכל דלת משקולת או קפיץ אשר יותקן באופן  .14.5

 מוסתר שתבטיח סגירתה במידה והתא אינו חונה מולה. 

 הדלתות לא תפתחנה אלא אם התא חונה בתחנה מול הדלת. .14.6

י ומוגנים נגד צרה מוקדמת, מבטיחים בטחון מקסימלימנעולי הדלתות הנם אלקטרו מכניים, בעלי נ .14.7

 לכלכוך.  

 במסילת הדלתות התחתונה חריצים לפינוי לכלוך.  .14.8

הדלתות יצבעו בצבע אפוקסי אבקה בתנור. גוון הצבע יקבע על ידי החברה. בקומות החניה והכניסה  .14.9

 . חברההחלטת הל פי הדלתות מנירוסטה מוברשת / דקורטיבית ע

 מוברשת/דקורטיבית לפי בחירת החברה. קיימת אופציה בשאר הקומות דלתות מצופות בנירוסטה .14.10

 הדלתות תותקנה עם הגנה כנגד פגיעה. .14.11

 במעלון נעלי ההובלה יהיו נעלי החלקה שיתאימו לעבודה שקטה וחלקה. .14.12

 מנגנון ודלת התא .15

ומספר רב של תנועות. הדלת האוטומטית נעה (  (D.Hהתא יצויד במנגנון דלת שמתאים לעבודה מאומצת  .15.1

 ים הפועל בזרם חילופין מבוקר תדר או בזרם ישר.בעזרת מנוע חשמלי מתא

הדלתות נעות בחלק העליון שלהן על גבי מסילות מעובדות בעזרת גלגלים ממתכת או פלסטיק  .15.2

מיוחדת  םאלומיניוון. החלק התחתון נע בתוך מסילת נגנשמתאימים למשקל הדלתות ולדגם המ

 בעלי שחיקה נמוכה.  באמצעות שני מובילים מתאימים שאינם מושפעים מנוזלים ו

ניתן יהיה לשלוט בעזרת המנוע על מהירות תנועת הדלתות לכל אורך מהלך הנסיעה. בזמן הפסקת חשמל  .15.3

 או קלקול במנגנון אפשר יהיה לפתוח את הדלת בצורה קלה מהתא. 

 מנגנון הדלת יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיעה בנכנס כאשר הדלת נסגרת. .15.4

 .2481מ"מ שיעמדו בכל דרישות תקן  2לדה בעובי הדלתות עשויות מפח פ .15.5
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 . ל פי החלטת החברההדלתות יצבעו בצבע יסוד ויצופו בנירוסטה מוברשת או דקורטיבית ע .15.6

 הדלתות עם חיזוקי אורך ומצופות בצדן הפנימי בשרף למניעת רעש ורעידות.  .15.7

עיניים לפחות מדגם  72משני צדי הסף ובהתקנה סטטית יורכבו טור תאים פוטואלקטריים הכולל  .15.8

 היועץ. הפרעה ארוכה לסגירת הדלת תשמיע זמזום טידלק בתא שלט דלת מוטרדת. ל ידישיאושר ע

 תא המעלית .16

 מסגרת 

ללא מסגרת  תאהתא בנוי בתוך מסגרת של קורות ברזל המתאימה לגודל ולעומס המעלית. לא יתקבל  .16.1

 תא.

 כריות גומי למניעת העברת רעידות.  ל ידיהתא יבודד מהמסגרת ע .16.2

על מסגרת וגג התא יורכבו מנגנון תלית הכבלים או גלגלי ההטיה, נעלי התא, משמנות הפסים, התקן  .16.3

גלגלי תליה תחתונים, מערכת שקילה רציפה עם מגעים לעומס מלא ועומס יתר, טבלת לחצנים  2תפיסה, 

עצור ותאורה(, פעמון כולל לחצן להפעלת פעמון  לפיקוד בשרות )הכוללת לחצנים מעלה, מטה, משותף,

-על גג התא, יחידת אינטרקום, מערכת תאורה ותאורת  חירום, מנגנון דלת אוטומטית, מפוח יניקה דו

 שמחובר ישירות לתקרה למונמכת. DB 45ל כיווני לאוורור התא ברמת רעש  מרבית ש

 קירות התא

 לפחות ויצבעו בצבע יסוד. מ"מ  2בעובי  טדק ופירקירות התא יהיו מפח  .16.4

הצד הפנימי של הקירות יצופו בנירוסטה דקורטיבית ו/או זכוכית צבעונית )בתוספת תשלום( על פי  .16.5

. הצד החיצוני של הקירות יהיה עם חיזוקי אורך ומצופה בשרף מיוחד למניעת רעש חברההחלטת ה

 ורעידות. 

לאורך קיר צד אחד וקיר אחורי בגובה של  .יועץתותקן מראה לכל גובה התא במיקום שיקבע על ידי ה .16.6

 מ' מרצפת התא יותקן מעקה מדגם שמתאים לתקן נגישות נכים מתוך קטלוג חברת המעליות. 1.00

סביב קירות התא בצמוד  .חברהחזית התא תהיה מנירוסטה מוברשת או דקורטיבית על פי החלטת ה .16.7

 750רוחב פתח התא יותקן סינר שגובהו  בחלק התחתון לכל לרצפה יורכב מגן רגל מנירוסטה מוברשת.

  מ"מ. 50מ"מ לפחות וישפע בחלקו התחתון לאורך אנכי של עוד 

 תא המעלית יהיה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתון. .16.8

 תקרה

 .חברהתותקן תקרה מונמכת דקורטיבית צבועה לבן או מצופה בנירוסטה מוברשת על פי החלטת ה .16.9

 תאורת חירום, וגריל דקורטיבי עבור אוורור התא.  PL או LEDבתקרה תותקן תאורת  .16.10

המחובר עם צינור שרשורי מתאים באורכו לגריל שמותקן  DB45ל יותקן מפוח שקט ברמת רעש מרבית ש .16.11

  בתקרה המונמכת.
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  .חברהמ"מ תבחר מתוך קטלוג חברת המעליות ובאישור ה 2300תקרת דקורטיבית בגובה  .16.12

 רצפה

מסגרת פלדה מתאימה לעומס המעלית ותותאם לריצוף באריחי שיש/אבן על פי ריצפת התא עשויה מ .16.13

 הקבלן הראשי.ל ידי , הריצוף יבוצע על ידי החברהדוגמה שתימסר ע

תא המעלית יעוצב בשלמותו מתוך קטלוג חברת המעליות לדגמים מפוארים הניתנים לתוספות ושינויים  .16.14

 .חברהבעיצוב והכל באישור ה

 פגושות .17

מתחת לתא ולמשקל הנגדי יותקנו פגושות שיתאימו למהירות הנסיעה, לעומס הנומינלי של  בבור הפיר .17.1

 המעלית ולתקן. הפגושות יותקנו על בסיסים מתאימים.

 יש להתקין הגבהות מתחת לפגושות שיוצאו לאחר התארכות הכבלים. .17.2

 אינסטלציה חשמלית .18

ת תקן החשמל לכבלים מסוג מוגן מים הכבלים החשמליים בפיר כולל קווי תאורת הפיר יעמדו בדרישו .18.1

כל ההסתעפויות יעשו בקופסאות הסתעפות עם מהדקים. . ויועברו בתעלות חשמל בהתאם לחוק החשמל

 מ"מ. 0.75קוטר החוטים יהיה לפחות 

 .  הרקעם האחייבת להיות  יו"בכל האינסטלציה הבנויה ממתכת כקופסאות הסתעפות וכ .18.2

 האינסטלציה תהיה מוגנת מים. .18.3

 הכבל הכפיף יופרד מכבל תאורה ויתאים לעבודה מאומצת ומתוצרת מוכרת.   .18.4

גידים רזרביים לפחות. כל הרכיבים האלקטרונים בפיר יורכבו  18לאורך הפיר יונח כבל נוסף עם  .18.5

 . IPX3-בקופסאות אטומות לחדירת מים ועמידות ב

עמון אזעקה, יחידת אינטרקום, בבור בסמוך למפסק הבור יותקן שקע חשמל, מפסק תאורת פיר, לחצן פ .18.6

 ובפיר תותקן תאורה בהתאם לדרישות התקן.

 דרישות התקן. ל פיהקבלן יבצע את כל עבודות החשמל כולל התקנת תאורה בפיר ע .18.7

 לוח הפיקוד  .19

לוח הפיקוד יורכב בתחנה העליונה כחלק מהשקוף או בסמוך אליו. המשקוף או לוח הפיקוד יצויד בדלת  .19.1

 .חברההחלטת הל פי או נירוסטה ע צבועה בצבע אפוקסי

 הלוח יהיה מבודד כך שלא יעביר רעשים לסביבה.   .19.2

 לוח הפיקוד יצויד במאווררים תוך התחשבות באוורור מקסימלי בלוח והוצאת אוויר חם.  .19.3
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לוח הפיקוד יכלול כרטיס ראשי אליו יחוברו כל החיווט מהתא ומהפיר. בהתאם לאינדיקציה זאת מהתא  .19.4

 ס הראשי תינתן הנחיה לסגירת דלתות ותחילת נסיעה.ומהפיר והכרטי

 הכניסות ללוח יהיו בעלי התנגדות כניסה גבוהה על מנת שקצר לא יפגע בפעילות תקינה של הלוח.  .19.5

הלוח יכלול מעגלים מודפסים הניתנים לשליפה והחלפה מהירה. מחברי הכרטיסים ימנעו החלפה בלתי  .19.6

 סים. ירצויה בין כרט

 קנו נורות מיוחדות אשר יעזרו לטכנאי לאתר תקלות באופן מהיר ומראה קומות.   בלוח הפיקוד יות .19.7

בלוח יותקנו בנוסף טבלת שירות,  מפסק ביטול פתיחת דלתות, פיקוד כבאים, מפסק ראשי, מפסק כוח  .19.8

 .יו"במעלית, מפסקים חצי אוטומטיים עבור תאורת פיר ותא, בית תקע חד פאזי וכ

 סטוריה של תקלות גם לאחר הפסקת חשמל.  יקוד הניתן יהיה לקבל מלוח הפי .19.9

בנוסף, תותקן בלוח הפיקוד מערכת חילוץ חשמלית וחילוץ חשמלי אוטומטי בהפסקת חשמל כולל  .19.10

מצברים )שניתנים להתקנה גם בחלק עליון של חלל הפיר( כולל לחצני/כפתורי החילוץ. המערכת תותקן 

 ילוץ יותקנו ליד המשקוף בתחנה העליונה. בפיר בסמוך למערכת הינע ולחצני / כפתורי הח

 לוח הפיקוד יכלול חלונית שתאפשר מבט לכיוון מכונת ההרמה. .19.11

" כך שלא יעביר רעשים MASON( מתוצרת חברת "WICבמעלון לוח הפיקוד יהיה מבודד על ידי רפידות ) .19.12

 לסביבה. 

 פיקוד המעלית / מעלון .20

  .רעומס יתופיקוד כבאים , פיקוד המעלית יהיה מאסף .20.1

המעלית תענה לקריאות חוץ בנסיעה לפי סדר הקומות. עצירת המעלית בנסיעה מבטלת את  -מאסף  .20.2

הקריאה באותו כיוון בלבד. בנסיעה כלפי מעלה מהתא תענה לפי סדר הקומות מלמטה למעלה. כל 

 רשם בזיכרון, תידלק תאורה בלחצן חוץ ותכבה עם הגעה לתחנה.יקריאה, חיצונית או פנימית ת

גלאי עשן או מפתח שימצא בקומה ראשית ופיקוד  ל ידיקוד יכלול פיקוד כבאים לפי התקן שיופעל עהפי .20.3

 עומס יתר כולל זמזמם ונורה בטבלת תא.

מערכת השקילה בתא תהיה אלקטרונית וליניארית בתחתית התא וזאת כדי לאפשר תפקוד יעיל של  .20.4

 מערכת הבקרה בהתאם לעומסי התא המשתנים.

ס"מ מתחת למפלס הקומה,  12 -, יותקן לוח פיקוד אוטומטי שיתחיל ממרחק שלא גדול מבמעלון, בנוסף .20.5

 דקות לאחר הנסיעה האחרונה. 15וחזרה אוטומטית לתחנה תחתונה אם המעלון לא היה בשימוש במשך 

 

 אביזרי פיקוד .21
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בכל תחנה לחצנן לקריאה משולב בנורית סימון כולל ביפ )קריאתך נרשמה(. בראש משקוף  -בתחנות  .21.1

וגונג. בקומת הכניסה בנוסף יותקן פיקוד כבאים  2יותקנו חצי כיוון מהבהבים בנסיעה, מראה קומות "

 ומפתח לביטול מעלית. 

ת התא הכוללת לחצן טבלת הלחצנים לכל גובה התא בתוך ארגז סגור במישור אחד עם קירו  -בתא   .21.2

ונורות סימון לכל קומה, לחצן פתח דלת, לחצן סגור דלת )לסגירה מידית של הדלת(, לחצן מפוח מואר 

בהפעלה, לחצן תאורה מואר בהפעלה, לחצן אזעקה והפעלת אינטרקום מואר בהפסקת חשמל, מיקרופון 

, נורת סימון 2ומות דיגיטלי "כיווני, מפתח פיקוד כבאים, חצי כיוון נסיעה ומראה ק-לאינטרקום דו

וזמזם ל"עומס יתר, חייגן אוטומטי, חיווי קולי המאפשר תכנות מקומי וביפ )קריאתך נרשמה ובמעבר 

  לחצן הורדה בחירום במעלון בלבד. קומה(.

 משני צדי סף דלתות ובהתקנה סטטית יותקן טור תאים פוטואלקטריים.  .21.3

ובעלי מנורות רישום קריאה יהיו בולטים מהקיר,  אלייםונדכל הלחצנים מדגם "מיקרו מהלך", אנטי  .21.4

. אביזרי הפיקוד מתאימים ספרה בולטת ומוארתמ"מ עם  20 -פניהם ישרים בעלי קוטר של לא פחות מ

 לתקן נכים ככתב ברייל, ביפ ואחר.

רי . חיזוק הפנלים ואביזיועץאישור ה ל פיהדגם ומיקום הלחצנים ומראה הקומות וחצי הכיוון יהיה ע .21.5

הפיקוד יהיה באמצעות ברגים שקועים ואו נסתרים. טבלאות הלחצנים ואביזרי הפיקוד יהיו פלטות 

 והיועץ . חברהמנירוסטה מתוך קטלוג החברה באישור ה

החלפת הלחצנים במפתחות זה יבוצע הדבר ללא חיוב נוסף ובלבד שההוראה  חברהה ל ידיבאם יידרש ע .21.6

 חצנים. תינתן בזמן לפני שהוזמנו פלטות הל

 צביעה .22

ינוקו  יו"בכל חלקי המתכת של המעלית כולל שלד תא, תא, פסים, חיזוקי פסים, סינרים,  דלתות, משקופים וכ

. גוון חברהניקוי כימי או ניקוי חול לפני הצביע ויצבעו בצבע יסוד מיניום סינתטי וצבע אפוקסי בהתאם לדרישות ה

 .חברההצבע יבחר על ידי ה

 מתקני בטיחות .23

 תפיסה התקן

התקן התפיסה יתאים לעומס ומהירות המעלית. ההתקן יהיה הדרגתי ויתאים לדרישות התקן. ההתקן יפעל כאשר 
 מהירות המעלית תעלה על המוגדר בתקן ואז ישבית את פעולת המעלית.  

 וסת מהירות

קן מתג מאולץ אשר הוסת יפעיל את התקן התפיסה כאשר מהירות המעלית תעלה על המוגדר בתקן. על שלד התא יות
 ינתק את הפיקוד בזמן הפעלת התקן התפיסה.

הווסת יתאים לדרישות התקן, יגיע מכוון למהירות הנומינלית של המעלית מחברת האם וייבדק תוך כדי פעולת 
 המעלית.

 מ"מ   6קוטר כבל הווסת יהיה 

 גובלים 

עוצרת בתחנות אלו. המפסקים יפסיקו את הקו המפסקים יותקנו בתחנת הקיצוניות ויופעלו כאשר המעלית אינה 
 הראשי של הפיקוד.

 מערכת אזעקה
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במעלית יותקן פעמון האזעקה שיופעל כאשר לוחצים על לחצן אזעקה בתא. הפעמון יופעל על ידי סוללה מתאימה 
 שנטענת כל הזמן. לחיצה ארוכה על לחצן האזעקה יפעיל את החייגן. 

 ומטית מערכת החילוץ ופתיחת דלתות אוט

בלוח הפיקוד תותקן מע' חילוץ קומפלט מסוג חילוץ חשמלי )אוטומטי(. בהפסקת חשמל יופעל חילוץ אוטומטי 
 ופתיחת דלתות אוטומטית כולל חיווי וסימון בכתב "מעלית בקומה".

 במעלון

לפקד עליו  במעלון, בנוסף, יותקן לוח פיקוד הורדה בחירום. בתיבת השסתומים ימצא שסתום הורדה שניתן יהיה
בהפסקת חשמל על ידי לחצן בתא המעלון, סוללה ומטען. לאחר לחיצה על לחצן הורדה בחירום ירד המעלון לקומת 

 הכניסה. 

 אינטרקום + טלפון .24

אינטרקום הכוללת מצברי ניקל קדמיום, מטען וחייגן אוטומטי  רכתבין התא ולוח פיקוד תותקן מע .24.1

 ות והמטען יותקנו בלוח פיקוד. שיותקנו ויסופקו על ידי הקבלן. הסולל

.  חיווט של המערכות יועברו חברההל ידי הקבלןת קו טלפון לתחנה העליונה עבתא יותקן חייגן אוטומטי.  .24.2

 הקבלן בתאום עם מתקין המערכות. ל ידילתחנה העליונה וחיבור בתא יבוצע ע

 
 

 רשימת תכניות עקרוניות למעליות ומעלונים

 

  .נוסעים 8מעלית  –תכנית הרכבה ומבט חזית   - 190/1/8גיליון 

 .נוסעים 8מעלית  –תכנית בניה ומבט חזית   - 190/2/8גיליון 

 .נוסעים 8מעלית  –תכנית חתך אנכי   - 190/3/8גיליון 

  .נוסעים מפולשת 8מעלית  –תכנית הרכבה ומבט חזית   - 190/4/8גיליון 

 .נוסעים מפולשת 8מעלית  –תכנית בניה ומבט חזית   - 190/5/8גיליון 

 .נוסעים מפולשת 8מעלית  –תכנית חתך אנכי   - 190/6/8גיליון 

 .מעלון נכים –תכנית הרכבה   - 190/7/8גיליון 

 .מעלון נכים –תכנית חתך אנכי   - 190/8/8גיליון 

 

______________________ 

 חתימת הקבלן
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 נספח ג'

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד

  ועיריית חולון לבידור ובילוי )חולון( בע"מהחברה 

 "(העירייה: ", ביחד)להלן

 א.ג.נ.,

מכרז עבודות תכנון ו/או הקמה בגין  אישור על קיום ביטוחים של _______________)להלן "הקבלן"(  הנדון:

 ו/או ומתקנים חינוך מוסדותהרמה ב ומכשיריפירים ו/או מעליות  ביצועו התאמה ועבודות רישויתכנון, 

 "(העבודות": )להלן 16/2019עבודות נלוות עבור העירייה, בקשר עם חוזה/מכרז מס' 

 

ערכנו לבקשת הקבלן י בזאת כ ומאשרים אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים

 כמפורט להלן: עירייה,פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור ה

)פוליסה מספר ₪ קבלניות/ ביטוח עבודות הקמה בגין העבודות בערך כולל של _________ ביטוח עבודות  .1

 ___________ (כלהלן:

 הכולל גם₪ (   100,000 –לא יותר מ ,  בכפוף להשתתפות עצמית בסך __________ ש"ח ]רכושיטוח ב -פרק א' 

על בסיס  כיסויוהרחבות  סיכונים אלה,כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי 

 עבור: נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

 ₪. 250,000אך לא פחות מסך   מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל רכוש סמוך (1)

 

 ₪ 250,000אך לא פחות מסך   מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל רכוש שעליו עובדים (2)

 

 ₪ 100,000אך לא פחות מסך  מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל פינוי הריסות (3)

 

( נזק עקיף כתוצאה 4)

מתכנון לקוי, עבודה לקויה, 

 חומרים לקויים

 סכום ביטוח מלא

נזק ישיר כתוצאה   (5)

 לקוי, עבודה לקויה מתכנון

 וחומרים לקויים

 ₪ 100,000מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות מסך  10% -בסכום השווה ל

 

המכסה אחריות בגין מעשה  או מחדל  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -פרק ב' 

של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, 

לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת ₪   2,000,000 בסך  העבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול אחריותבגין 

 לכל מקרה ביטוח. ₪  40,000ת שלא תעלה על סך הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמי

 מורחב לכסות גם:הבטוח 
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 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

אחריות לנזקים לרכוש העירייה 

אשר הקבלן פועל בו, לרכוש 

סמוך, ולכל רכוש אחר של 

 העירייה.

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו 

עובדים, כמפורט לעיל, אולם גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים 

 כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב'.

אחריות העירייה כלפי עובדי 

 הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו.

בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של 

 הקבלן כלפי העירייה.

בגין נזקי גוף הנגרמים  אחריות

במישרין או בעקיפין על ידי 

שימוש בציוד מכני הנדסי שאין 

 חובה חוקית לבטחו.

2,000,000  ₪ 

תביעות תחלוף של המוסד 

 לביטוח לאומי.

 ( גבול האחריות100%במלוא )

אחריות בגין רעד, ויברציה, 

 הסרת תמיכות.

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה  20%עד 

גין נזק לכבלים, אחריות ב

קרקעיים, -צינורות ומתקנים תת

 ונזקים עקיפים כתוצאה מכך.

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה. 20%עד 

 ₪  400,000 –לגבי נזקים עקיפים 

 

  

הקבלן בבצוע העבודות, לרבות קבלני משנה  ל ידיבגין כל העובדים המועסקים ע ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 

 למקרה ולתקופת הביטוח.₪  20,000,000לתובע ובסך ₪  6,000,000 סךבגבולות אחריות ב ועובדיהם

 ןוזאת לעניי הקבלן המועסקים על ידיהיה ותיחשב כמעביד של מי מ עירייההביטוח מורחב לכסות את אחריות ה

 תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע.

 לתאונת עבודה ולמחלת מקצוע. ₪  20,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 

גם כמבצע  אחריות הקבלן )פוליסה מספר ________________ ( בקשר עם פי דין-ביטוח אחריות מוצר על .2

לתובע, מקרה ותקופת ₪   1,000,000העבודות /יצרן ו/או ספק ו/או מרכיב המערכת/ציוד בגבול אחריות בסך 

 ₪(. 100,000)לא יותר מאשר ₪ ___ הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית בסך של _______

במקרה שביטוח חבות מוצר לא יחודש בחברתנו, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ו/או דיווח מוארכת של תביעות ו/או 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח ושעליו  12נזקים, למשך 

גילוי והדיווח המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תימסר הודעה במהלך תקופת ה

תקופת הביטוח ובתנאי שלא קיים ביטוח  אחר בהיקף כיסוי דומה בתוקף בחברת ביטוח אחרת אשר מכסה את 

 האירוע.

 _____ )כולל(. ____________ ועד _____________ -תקופת הביטוח היא החל מ

 העבודות  מועד התחלת אריך רטרואקטיבי מיום הביטוח כולל ת
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גבול )פוליסה מספר ________________ (בקשר עם ביצוע העבודות, ב פי דין-ביטוח אחריות מקצועית על .3

₪ ובכפוף להשתתפות עצמית בסך של __________  מקרה ותקופת הביטוחלתובע, ₪   1,000,000בסך  אחריות

אבדן מסמכים, אי יושר תכנון ופיקוח, ם ומבוטלים: כל חריג )אם קיים כזה( בטלי₪(.  100,000)לא יותר מאשר 

 עובדים.

במקרה שביטוח אחריות מקצועית לא יחודש בחברתנו, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ו/או דיווח מוארכת של 

ירע בתקופת חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שא 12תביעות ו/או נזקים, למשך 

הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי והדיווח המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה 

הודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי שלא קיים ביטוח  אחר בהיקף כיסוי דומה בתוקף בחברת ביטוח אחרת 

 אשר מכסה את האירוע.

   ___ )כולל(. _____________ ועד ______________ -תקופת הביטוח היא החל מ 

 העבודות  מועד התחלת הביטוח כולל תאריך רטרואקטיבי מיום 

 הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח .4

)למעט פוליסת אחריות מקצועית(, חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות ככול וקיים ובכפוף לשינויים להרחבות 

חודשים  12 בת מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקהת עבודות קבלניות פוליס ולתוספות המפורטים באישור זה.

 . עירייהממועד מסירת העבודות ל

____________עד ___________)שני התאריכים נכללים( )___ חודשים( וכן לתקופה מתאריך הפוליסות יערכו  .5

 . חודשים 12בת מורחבת תקופת תחזוקה פוליסת עבודות קבלניות תכלול 

שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הביטוחים לתקופות  עירייהדרישת הקבלן ו/או ההננו מאשרים כי על פי  .6

 לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות אלה. נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע

, חברות בנות, וחברות מסונפות של עירייהבפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד ה .7

  עירייה. ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון.המזמינה, עובדי ה

 הביטוחים הנזכרים:אנו מאשרים כי בכל  .8

ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני משנה ועובדים  עירייהיהיה הקבלן ו/או ה ות" בפוליסח"המבוט .8.1

למעט בביטוח אחריות מקצועית שבה שם המבוטח יהיה הקבלן הראשי בלבד, והעירייה תוסף   של הנ"ל

 הקבלן ומי מטעמו.לפוליסה כמזמין העבודות בגין ו/או בקשר למעשים ו/או מחדלים של 

ו/או עיריית חולון ו/או חברות בנות  החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ  –למטרת אישור זה  עירייה"ה

 .מנהלים  ועובדים של הנ"ל עירוניים ו/או  ו/או תאגידים

במהלך תקופת הביטוח ותקופות  ולא לשינוי לרעה נכלל תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול .8.2

במקרה כזה תימסר לקבלן ולמזמינה  .במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן ההארכה, למעט

הקבלן ו/או  על ידילפני שהביטול יכנס לתוקף אולם תשלום יום מראש.  60הודעת ביטול בכתב לפחות 

 . ת הביטולתוקף הודעאת יבטל  עירייהה על ידי

 ורה בכתב לשלם. ת עירייהאו למי שה עירייהביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו לתגמולי  .8.3
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 להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמינה כוימשי יםהביטוח .8.4

ביטוח  במועד מוקדם יחל לעירייהולגבי חלקים אשר ימסרו  או תום תקופת הביטוח, המוקדם מבניהן.

 עירייה.להיות בתוקף עד השלמת מסירת העבודות לוימשיך פוליסה בלתקופת התחזוקה מלא בהתאם 

 סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמינה כלפי הקבלן. .8.5

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה  .8.6

 נזק.

כל סעיף ם כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי העירייה, והננו מאשרי .8.7

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל 

 רייהעיהביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את ה עירייה, ולגבי העירייהכלפי ה

ומבלי שתהיה לנו , עירייהטוחי היזכות השתתפות בב מבלי שתהיה לנובמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו 

, וכן 1981-לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 59לשאת בנטל החיוב על פי סעיף  עירייהזכות לדרוש ממבטחי ה

ם כי יש לראות באמור אנו מאשרי וכלפי מבטחיה.עירייה כלפי ה "ביטוח כפל"אנו מוותרים על טענה של 

 בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי העירייה.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור  .8.8

 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות זה

י הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנא  .9

 ללא הסכמתכם מראש ובכתב.לרעה ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים 

 

 ולראיה באנו על החתום

____________________  _____________________ ______________________ 

 המבטח ה וחותמתחתימ       שם החותם      תאריך

 

 _________________ פקס:__________________ טלפון:: שם_______________ סוכן הביטוחפרטי 
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 נספח ד'

 פקודת שינויים

 מכרז פומבי מס' _____

 __________ מיום ______חוזה מס' 

 מס' תב"ר _______

 ___פקודת שינויים מס'

 

 תאריך: _____________         

 )חולון( בע"מ.החברה לבידור ובילוי 

 _____________________ שם הקבלן:

 

 מהות השינוי . 1

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

   

 ) לא כולל מע"מ(הגדלת ההיקף הכספי של העבודה במחירי בסיס החוזה . 2

 

   __________________       ________________          _______________ 

 היקף כספי מעודכן   תוספת כספית         לפני השינוי היקף כספי  

 

 הארכת לוח הזמנים . 3

__________________                   _____________              ______________ 

 תאריך מעודכן של סיום העבודות  ספת ימים קלנדריים תו   תאריך סיום העבודות 

       לפני השינוי

 אישור

  __________________                                                  __________________ 

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ      המפקח    

 מאשר

______________ 

 חתימת הקבלן
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 'הנספח 

 פרוטוקול מסירה

 )דוח התיקונים הנדרשים מהקבלן(

     

     

 חוזה מיום  החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ  שם העבודות

  לעבודות שבנדון בהשתתפות:…… נערך סיור מסירה מס' …………………… בתאריך .1

     המפקח:  .1.1

     נציג הקבלן :  .1.2

  והושלמו לשביעות רצוננו פרט לליקוים המפורטים מטה:לאחר הסיור מצאנו כי העבודות בוצעו בשלמותן  .2

2.1. ____________________________________________________________ 

2.2. ____________________________________________________________ 

2.3. ____________________________________________________________ 

2.4. ____________________________________________________________ 

2.5. ____________________________________________________________ 

2.6. ____________________________________________________________ 

 הערות: .3

3.1. ____________________________________________________________ 

3.2. ____________________________________________________________ 

    על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך  .4

    בשעה    סיור למסירה סופית של העבודה יערך בתאריך  .5

 

____________________     ______________________ 

 חתימת הקבלן       חתימת המפקח 
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 'ונספח 

 התעודת השלמ

 )אישור על ביצוע התיקונים שנדרשו מהקבלן(

 

     

     

 חוזה מיום  החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ  שם העבודות

 

 

ביצע את כל התיקונים שנדרשו במסירה       אנו החתומים מטה מאשרים שהקבלן 

 לשביעות רצוננו המלאה .    מתאריך 

 

________    ___________    _____________ 

 חתימת המפקח    חתימת הקבלן    תאריך  
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 'זנספח 

 הצהרה על חיסול תביעות

 

 לכבוד

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ 

 , חולון66מרח' מפרץ שלמה 

 

 ג.א.נ.,

 

 _ /2019הצהרה על חיסול תביעות במסגרת  מכרז פומבי מס' הנדון:  

מאתנו, על פי צו התחלת עבודה, שניתן לנו ביום ___ על ידי החברה לבידור וביום ___________הוזמן  :הואיל 

ובילוי )חולון( בע"מ )להלן: "החברה"(, במסגרת המכרז שבנדון, ביצוע עבודות _______________ 

 ב__________________________ )להלן: "העבודות"(.

 בגין העבודות האמורות )להלן: "החשבון הסופי"(. וביום __________________ הגשנו לכם חשבון סופי :והואיל 

 :לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן

הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת ביצוע העבודות או בקשר אליהן ותמורת כל התחייבויותינו לפיו ועל  .1

"החוזה"( הינו הסכום שפורט בחשבון  פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות שבמסגרתו )להלן, בהתאמה,: "המכרז,

 "(.התמורה הסופית" הסופי מיום _____, שהינו בסך של _______________ ש"ח )כולל מע"מ( )להלן:

הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי המפקח, הינו חשבון סופי לכל דבר  .2

שבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין ועניין וכי פרט לתמורה המפורטת בח

וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין הקשור בעבודות ו/או במכרז ו/או בחוזה 

או דרישה  ו/או הכרוך בהם ו/או הנובע מהם והכול במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה

 כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, שירות, בדק ותיקון פגמים  .3

 וליקויים כמפורט בחוזה.

 

 ולראיה באנו על החתום היום:

                

 הקבלן             



- 84 - 

 'חנספח 

 תעודת  סיום )בתום תקופת הבדק(

 

    תאריך:            

 

 לכבוד

     

     

     

 

 א.נ.,

 מכרז פומבי מס' _______הנדון: 

     

     

 חוזה מיום  החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ  שם העבודות

 

"החוזה"( ובתוקף סמכותי לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי  -_________________  )להלן על פי החוזה לביצוע עבודות 

 העבודות בוצעו, הושלמו ונמסרו בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוני המלאה.

 

        

 תאריך   

 

______________________     __________________ 

     חתימת המפקח        הקבלן חתימת

  

 

 



- 85 - 

 'טנספח 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות    

"( המנהלת עבור עיריית חולון )להלן: "העירייה"( פרויקט החברההואיל שהחברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ )להלן "

מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא מוסדות חינוך, מעליות בפירים ופירים ו/או  ביצועו , רישוי, עבודות התאמהתכנוןל

הבטיחות בעת ביצוע העבודות המפורטות במסמכי חוזה מספר_________ עבור העירייה ולוודא כי חברת 

 "( מבצעת את העבודות על פי כל דרישות דיני וכללי הבטיחות הנוגעים עבודות אלו."הקבלן ____________ )להלן

 כדלקמן:לפיכך והקבלן מצהיר ומתחייב כלפי העירייה 

 :הקבלן מצהיר בזאת כי .1

-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חהוא הקבלן הראשי בביצוע הבנייה האמורה, כמשמעו ב .1.1

 , על כל המשתמע מכך מעצם היותו מבצע הבנייה בפועל.1988

כוח אדם הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות  .1.2

 מיומן, שעומד לרשותו, ציוד כלים וכל הנדרש לביצוע העבודות.

כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות החלים על ביצוע עבודות אלו, וכי יפעל לפיהם,  .1.3

 על דינים אלו: ובדגש

 .1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח .1.3.1

, מתאריך סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך - )א(6/תשעגחוזר מנכ"ל משרד החינוך  .1.3.2

1/2/2013. 

 .2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז .1.3.3

 .1997-התשנ"ז -תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(  .1.3.4

 .1999-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט .1.3.5

י הבטיחות בעבודות אלו וכי בדק את הסיכונים הקיימים באתר העבודה וכי יש כי הוא מנוסה בטיפול בסיכונ .1.4

לו ולעובדיו, הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות אלו, וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים 

לגרוע  לביצוע העבודה, תוך אבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו, עובדי העירייה ועוברי האורח. מבלי

מכלליות האמור לעיל מצהיר הקבלן כי יש לו ולעובדיו הידע והניסיון להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות 

 הכרוכים בעבודה.

 העובדים המועסקים מטעמו בעבודות המתוארות, בקיאים בנוהלי הבטיחות הנדרשים לשם ביצוע העבודות. .1.5

במסגרת מכרז זה, בדגש על פיצוי בגין הפרות  הקבלן מצהיר כי הוא מודע לטבלת הפיצויים המוסכמים .1.6

 הוראות בטיחות, ומצהיר כי אין ולא יהיו לו כל טענות בקשר לכך.

 הקבלן מתחייב בזאת: .2
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שהוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות החלים על עבודות  .2.1

 אלו, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות.

להקפיד כי כל מי שפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בעבודה בהתאם  .2.2

להוראות דיני הבטיחות, החוקים והתקנות והכללים הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה 

א פוטר את העירייה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד כאמור על איזו מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והו

 מכל אחריות לאי ביצוע של איזו מהן על ידו או על ידי כל מי שפועל מטעמו.

להעסיק עובדים מקצועיים, מיומנים ומנוסים בלבד ושהוכשרו לסוגי העבודה הספציפיים המפורטים  .2.3

קוח אישי ידו או מי מטעמו, תוך פי-במסמכי המכרז ועברו הדרכת בטיחות על הסיכונים לעבודות אלו, על

 שלו.

לקבלן לעובדים מטעמו את כל העזרים והאמצעים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודתם.  .2.4

ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות, לרבות הקמת והצבת גדרות ומעקי 

על ידי הצבת תאורה, הנחת שלטי ביטחון ככל הנדרש, סימון אתרי העבודה ביום בסרטים זוהרים ובלילה 

זהירות והקמת אמצעי מעבר מוגנים באזור העבודה ולהימנע מהשארת פתחים, בורות, חפירות ותעלות ללא 

 כיסוי, גידור ושילוט.

למנות מנהל לעבודה מטעמו, ולהודיע על מינויו למשרד הכלכלה, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית,  .2.5

יימצא באתר העבודה בכל עת ביצוע העבודה על פי המכרז ומאשר בזאת כי כל  כמתחייב בחוק. מנהל העבודה

הוראה או הודעה שתינתן למנהל העבודה, מטעמו של הקבלן, באתר תיחשב לכל דבר ועניין כאילו ניתנה 

 לקבלן עצמו.

מים העבודה והציוד, יהיו שלמים, תקינים ותקניים, כשכל אמצעי המיגון וההגנה שלהם, יהיו של-כלי  .2.6

ומורכבים עליהם, כנדרש על ידי היצרן והחוק. כל הכלים הנדרשים בדיקה על ידי היצרן או על ידי בודק 

 תוקף.-מוסמך על פי החוק, אכן עברו בדיקה וצוידו בתעודה/ מסמך מתאים ובר

על כל העובדים יהיו בעלי רישיונות והסמכות הנדרשים והמתאימים להפעלת ציוד וכלים, ולעבודות חשמל,  .2.7

 תוקף.-פי החוק והתקנות, ויהיו ברי

העובדים יהיו במצב בריאותי ונפשי תקינים וללא השפעת סמים ואלכוהול, ושלא תותר עבודתם תחת  השפעת   .2.8

תרופות שעל פי הוראות השימוש בהן עלולות לגרום  לאי יציבות, פגיעה מוטורית, בלבול, פגיעה  ביכולת 

שלא יזיקו לעצמם, לעובדים  ל מנתדתם עם או בלי  כלי  עבודה, זאת עהנהיגה ו/או כל מצב שלא יאפשר עבו

 עימם ולסביבתם.

 לעיל, הקבלן מתחייב: 2בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3

לוודא  כי בכל עבודה בגובה, תבוצע העבודה תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות באופן מדויק וקפדני על פי כל  .3.1

עבודות אלה וכולל -ם לתחום העבודות ובמיוחד לעבודה בגובה )לכל סוגיחוקי הבטיחות והתקנות  הרלוונטיי

לפקודת הבטיחות ועל פי "תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה  50עבודה במקום מוקף( כמשמעותה בסעיף 

קורס עבודה בגובה שמתאים לסוג העבודה שהם מבצעים ותעודת -. העובדים יהיו בוגרי2007-בגובה( התשס"ז

 בתוקף ונמצאת ברשותם או בידי הקבלן.ההסמכה תהיה 
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הרמה, כדוגמת עגורנים -לעבודות הרמה, הנפה והורדה של רכיבים כבדים במסגרת העבודה באמצעות כלי .3.2

)מנופים להעמסה עצמית( הקבלן מתחייב לבצע במועד בדיקות לכל ציוד הרמה שבבעלותו ו/או שיופעלו על 

שיפעילו ציוד הרמה כאמור יהיו מוסמכים וכשירים להפעיל ציוד ידו לצורך העבודות נשוא מכרז זה. העובדים 

עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה ואתתים ולפי כל דרישות פקודת -זה, על פי תקנות הבטיחות בעבודה

, שנוגעות לציוד הרמה, והוא בלבד יהיה אחראי לתקינות הציוד ולהפעילו 1970-נוסח חדש-הבטיחות בעבודה

 יומנים שעברו הכשרה מתאימה, כאמור.רק בעזרת עובדים מ

למנוע כל מגע של עובדים בגובה בקווי חשמל, לנקוט צעדים ולקבלן ציוד מתאים למניעת התחשמלותם ותוך  .3.3

 הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.

התאם להקפיד כי השימוש במכשירים חשמליים מטלטלים ייעשה דרך מפסק לזרם דלף )ריליי פחת( וב .3.4

לתקנות הבטיחות בעבודה וחוק החשמל ותקנותיו וכן כי תיקון כלי עבודה חשמליים וציוד חשמלי ייעשה על 

ידי חשמלאי מוסמך בלבד. הקבלן מתחייב גם כי המכשירים החשמליים המטלטלים יהיו תקינים ותקניים 

 בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו.

יבוצעו באופן שימנע פגיעה בכבלי חשמל או בתשתיות/במערכות תת להקפיד כי עבודות חפירה קידוח וכו'  .3.5

קרקעיות אחרות ותוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים ולקבלן ציוד מתאים למניעת התחשמלותם של 

 העובדים. 

בעת ביצוע עבודה חמה: הלחמה, ריתוך, השחזה, חימום וכל עבודה מסוג זה שעלולה לגרום לשריפה, להקדים  .3.6

ין את סביבת העבודה באמצעים, כגון: יריעות בידוד וכדומיהן מפני גצים ואש,  פינוי חומרים וחפצים ולהכ

אש"( שישגיח על העובד ובעיקר על סביבת העבודה, כדי למנוע -שעלולים להידלק, להציב אדם )"צופה

אם תפרוץ  אש תקין ושהוא ידע להפעילו-התפתחות אש ושריפה, כשהצופה יהיה מצויד במטפה לכיבוי

דליקה/שריפה. שהצופה יבצע סיור לאחר תקופת זמן ארוכה לאחר שהסתיימה העבודה החמה כדי לוודא 

 שלא התפתחה שריפה.

להקפיד על שימוש בטיחותי ונכון בחומרים מסוכנים: צבעים, מדללים, חומצות, חומרים מסוכנים וכל  .3.7

יעה פיזית או בריאותית כלשהי בעובד, לקבלן החומרים האחרים שנדרשים לעבודות אלה, שעלולים לגרום פג

לעובדיו את הכלים המתאימים לעבודות אלה ולקבלן לו ציוד מגן אישי מתאים לעבודות בחומרים אלו כולל 

פי כל התקנות והחוקים של מדינת ישראל, לגבי החומרים שבשימוש בעבודות -בדיקות רפואיות שנדרשות על

 אלה. 

 -ל ציוד המגן האישי הנדרש ב"תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( לקבלן לעובדים מטעמו את כ .3.8

, לשם מניעת פגיעה בבריאותם ובבטיחותם והציוד שיהיה מתאים לסוג העבודה והחומרים 1997-התשנ"ז

 שמעורבים בתהליך, ובדגש על ציוד מגן אישי לעבודות הנגרות שיבוצעו במהלך העבודות.

ו, בין עובדיו ובין עובדים אחרים לרבות קבלני משנה, ספקים, נציגים להדריך את כל העובדים מטעמ .3.9

-ועובדיהם, בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט

 , ולוודא קיום הדרכות והסמכות ספציפיות לעבודות שהוגדרו במסגרת המכרז.1999

על כל תאונה ופגיעה בעבודה  שאירעה לו או לכל עובד  ומידישירות להודיע לממונה הבטיחות של החברה   .3.10

פקודת תאונות מטעמו או לעובר אורח באתר העבודה או סביבו, וזאת בנוסף לכל הודעה הנדרשת על פי 

 .1945יד )הודעה(, -ומחלות משלח
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כל תאונה  לדווח למשרד הכלכלה, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, כנדרש בדיני הבטיחות על  .3.11

שאירעה לעובד מטעמו ושבעטיה נעשה נטול יכולת עבודה מעל שלושה ימים בשל פציעה או שגרמה למותו של 

 העובד.

החברה רשאית לחייב את הקבלן בנושאים טכניים או בנקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע העבודות על פי החוזה  .4

הוראות הביצוע שיקבל. אם עקב הוראה כאמור תהא זה או באתרי העבודה על פי והקבלן מתחייב לפעול על פי 

לקבלן טענה 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 

בסעיף זה גם כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לכל נושאי הבטיחות על פי כל מומחיותה של החברה. אין 

 סעיפי המכרז.

הקבלן מתחייב להורות לכל עובדיו וכל מי מטעמו אשר יעסקו בביצוע העבודות כדלקמן: בעת ביצוע העבודות הם  .5

בת פיקוח על העבודות אשר ימלאו אחר הוראות החברה או מי מטעמה. אין בכפיפות זו כדי להטיל על החברה חו

הוטלה במפורש בחוזה על הקבלן ועל מנהל העבודה מטעמו לאור מומחיותם בעבודות אלו ולאור העדר מומחיות של 

 החברה בתחומים אלו.

 בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן להקפיד על המפורט להלן: .6

ים הכרוכים בביצוע עבודותיהם על על הקבלן להכין דפי הדרכה לעובדיו המכילים את כל האזהרות והסיכונ .6.1

פי המוגדר במכרז ולוודא חלוקת דפי הדרכה אלו לכל עובד חדש מטעמו במסגרת עבודת על פי חוזה זה, 

 ולהחתימו על המסמך.

מודגש כי אין להשאיר שום ציוד ו/או חומרים, ללא השגחה ונקיטת כל האמצעים העלולים לגרום להפרעה,  .6.2

 ם.נזק לרכוש ופגיעה בבני אד

 לפעול בהתאם ולפי הנחיות משרד החינוך, משטרת ישראל והוראות כל דין.  .6.3

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 נחתם בנוכחות:_____________________  תאריך:_______________  

 תעודת זהות:_____________  שם החותם:_____________

 חתימה/חותמת: _______________.  טלפון:_________________
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 'נספח י

 (קבלןהצהרת האחראי לביצוע )

 

    קבלן:     תיאור:   חוזה: 

 עובד מטעם הקבלן    מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

    

 מצהיר בזאת כדלקמן:    בחוזה מס' 

 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודות נשוא החוזה. .1

לביצוע העבודות ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תוכניות והוראות יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי  .2

 המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על עריכת ביקורת באתר הבניה,  .3

 (.5ן ובניה )בקשה  להיתר תיקון מס' בהתאם לדרישות התקנות לתכנו

 

      שם, חתימה וחותמת       תאריך: 
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 אנספח י"

 (קבלןהצהרת מהנדס האתר )

 

    : קבלן     תיאור:   חוזה: 

     מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

     עובד מטעם הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:    בחוזה מס' 

 לביצוע העבודות נשוא החוזה. אני מסכים להיות אחראי .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודות ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תוכניות והוראות  .2

 המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

תוכנית והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע על פי  .3

 לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 

     שם, חתימה וחותמת      תאריך: 
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 בנספח י"

 (קבלןהצהרת האחראי לבטיחות )

 

     קבלן:      תיאור:   חוזה: 

     מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

     עובד מטעם הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:    בחוזה מס' 

 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודות נשוא החוזה. .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודות ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תוכניות והוראות  .2

 המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

מסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע על פי תוכנית והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן ב .3

 לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 

     שם, חתימה וחותמת      תאריך: 
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 גנספח י"

 (קבלןהצהרת מנהל העבודה )

 

    : קבלן     תיאור:   חוזה: 

     מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

     עובד מטעם הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:    בחוזה מס' 

 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודות נשוא החוזה. .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודות, ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תוכניות  .2

 בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.והוראות המתכנן כפי שניתנו 

במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע על פי תוכנית והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן  .3

 לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 

         שם, חתימה וחותמת      תאריך: 

   

   

  


