ועדת מכרזים – המכללה האקדמית צפת מזמינה בזאת
הצעות:

למכרז פומבי עם הליך מו"מ
מס' 07RF/19
שיפוץ גג רעפים – בית הדסה
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רשימת מסמכים
מכרז/חוזה זה מכיל את המסמכים הבאים:
המסמך

מסמך מצורף

מסמך א'

הזמנה להציע הצעות למכרז
נספח א'– אישור זיהוי בעלים ,זכויות חתימה
ואי חדלות פירעון
נספח ב'– תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת
עובדים זרים ו/או אי תשלום שכר
מינימום
נספח ג' – תצהיר להוכחת ניסיון המציע
ועמידה בתנאי סף
נספח ד' – סעיפים מהחוזה שהמציע מתנגד
לפרסומם
נספח ה'  -הצהרת הקבלן המציע
חוזה לביצוע העבודה
נספח א' – ערבות ביצוע
נספח ב' – תעודת השלמה
נספח ג' – כתב ויתור
נספח ד' – אישור על קיום ביטוחים

מסמך ב'

מסמך שאינו מצורף

מסמך ג'

לא מצורף

מסמך ג'1

תנאים כלליים מיוחדים

מסמך ג'2

מפרטים מיוחדים

מסמך ד'

כתב כמויות

מסמך ה'

תכניות

מסמך ו'

לא מצורף

מסמך ז'

הצעת המחיר של המציע [יצורף ע"י המציע
במעטפה נפרדת]

חוזה ממשלתי  -נוסח תשס"ה 2005
מדף 3210

המפרט הכללי הבין-משרדי לעבודות בנין
בפרקים
בהוצאת משרד הביטחון
השונים במהדורה האחרונה המעודכנת
ליום הוצאת המכרז.

כל המפרטים והתקנים
הנוגעים לביצוע העבודה

של מת"י

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל ,שלא צורפו להצעות מחיר  /חוזה זה ואינם ברשותו של
הקבלן ,ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון ,או להורדה ברשת באופן חופשי
בכתובת:
http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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מסמך א'

הזמנה להציע הצעות
מכרז פומבי מס' 07RF/19
שיפוץ גג רעפים – בית הדסה

עמוד  5מתוך 103

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

מכרז פומבי מס' 07RF/19
הזמנה להגשת הצעות  -הוראות כלליות
המכללה האקדמית צפת אשר הינה מוסד להשכלה גבוהה ,על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח –
( 1958להלן ":המכללה" ו/או "המזמינה") ,מזמינה בזאת להגיש לה הצעות לביצוע עבודות שיפוץ גג רעפים
במבנה בית הדסה כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :השירות" ",המכרז" ,בהתאמה) ,מקבלנים העומדים
בתנאי הסף המפורטים במכרז זה.
.1

ר ק ע:
 1.1המכללה ,השוכנת בעיבורה של העיר צפת ,פרושה על מספר במנים הנמצאים ברובם הגדול לאורך
רחוב ירושלים .מבנה בית הדסה הינו אחד ממבני המכללה .מבנה בית הדסה נבנה בשנת 1912
ושימש כבית החולים הראשון בצפת .הבניין מפואר ומרשים ,בנוי אבן מסותתת בן שתי קומות.
צורת הבנייה יוצרת במהופך את האותיות ב' ו-ח' -האותיות הראשונות של המילים בית חולים.
בשנת  ,1914הפקיעו התורכיים את בית החולים והפכוהו לבית חולים צבאי .לאחר תום המלחמה
וכניסת הבריטים לארץ ישראל שופץ שוב בית החולים ובשנת  1921אושפזו בו בעיקר חולי ריאות
ושחפת ורק אגף אחד הוכשר למחלקת יולדות בלבד .עם פרוץ מלחמת העצמאות ,הפך לבית
חולים צבאי של הקו הראשון .בתום הקרבות בשנת  1949הבניין כולו הפך למחלקת יולדות כחלק
מבית חולים ממשלתי .בשנת  1972נפתח ביה"ח זיו ובמנה בית הדסה נשאר בשיממון .המבנה
עבר לבעלות המכללה ועבר שיפוצים נרחבים לאורך השנים .במבנה ממוקמים כיום כיתות
לימוד ,חדרי מחשבים ,משרדי מנהלה ולשכת הנשיא.
 1.2עיקרי תכולת העבודה:
1.2.1

טיפול בגג רעפים קיים במבנה בית הדסה (המבנה הינו מבנה פעיל בן  2.5קומות).

1.2.2

פירוק כל הרעפים והרוכבים והורדתם מהגג ,סידורם ע"ג משטחים ועטיפתם בניילון
בחניית המבנה.

1.2.3

החלפת כל המזחלות ופחי הצד ,לחילופן תיקון המזחלון במקום ע"י ריתוך .יוחלט ע"י
המזמין במקום.

1.2.4

התקנת קו חיים תקני בהתאם לתוכנית המצורפת למכרז זה.

 1.3המכללה שומרת על זכותה לשנות את היקף הביצוע של העבודה ,המועדים לביצועה ואת
התמורה הנגזרת מכך עד למלוא היקף העבודה הנדרשת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות
סיבות של משאבים תקציביים שיעמדו לרשותה.
 1.4כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן" :מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש
לראותם כמשלימים זה את זה.
 1.5התמורה במכרז במשך כל תקופת ההתקשרות תתבסס על הצעת המחיר שנקב בהצעתו הזוכה
ביחס למחירי היחידה ,בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל ,כמפורט בחוזה המצורף למכרז.
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 1.6יובהר כי המכללה לא תשלם למציע הזוכה תוספות כלשהן מעבר לרשום בהצעת המחיר ,לרבות,
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לא ישולמו התוספות המפורטות להלן :תוספת מרחק,
תוספת כח אדם ,עבודה מאומצת  ,שעות נוספות וכיוצ"ב .דהיינו -המכללה תשלם אך ורק את
הסכומים המופיעים בסעיפי כתב הכמויות וכמפורט בחוזה.
 1.7מובהר בזאת כי מתחם בית הדסה הינו מתחם אקדמי פעיל בו מתקיימים שיעורי לימוד
ופעילויות מנהלתיות שוטפות .פעילויות אלו ימשיכו להתקיים במהלך כל תקופת השיפוצים .על
המציעים לבדוק בעצמם ועל חשבונם את כל הכרוך והקשור בביצוע העבודות ,לרבות האתר שבו
הן אמורות להתבצע ,שטחי היערכות והתארגנות ,כמו גם את מסמכי המכרז ,ולרבות כל נתון
משפטי ,תפעולי או עסקי ,הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע עפ"י
החוזה  ,והמציע יהיה מנוע מלטעון להסתמכות על מידע הכלול במסמכי המכרז והמכללה לא
תישא באחריות לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע ו/או כל צד ג' בשל הסתמכות על מידע
כאמור.
 1.8סיום ביצוע העבודות :עד  30ימים קלנדריים מיום הודעת הזכייה ולא יאוחר מיום ,22.10.19
החל ממועד קבלת צו התחלת העבודה.

.2

טבלת ריכוז תאריכים
להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז:
שעה

פעילות

תאריך

פרסום המכרז

29/8

מועד קיום מפגש מציעים/סיור קבלנים
(השתתפות חובה)

 : 8/9/19יתואם סיור נפרד לכל מציע.
יש ליצור קשר טלפוני לתאום סיור04- :
6927726

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

11/9/19

עד השעה 13:00

מועד אחרון למענה המכללה לשאלות

12/9/19

עד השעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

16/9/19

עד השעה 13:00

במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז,
יגברו המועדים המצוינים בטבלה.
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.3

עדיפות בין מסמכים
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות בין מסמכי החוזה בינם לבין עצמם ,יקבעו
המסמכים לפי סדר העדיפות הבא:
 3.1עדיפות לצרכי תשלום:
במקרה של סתירה ,אי-התאמה ,דו-משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות
במסמכים השונים בעניין הנוגע לתשלומים ,אופני מדידה או תכולת מחירים ,והכל בקשר
לעבודה למדידה ,תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות כדלהלן:
א .כתב הכמויות
ב .אופני המדידה המיוחדים
ג .התוכניות
ד .מפרט טכני מיוחד
ה .התנאים המיוחדים לביצוע
ו .המפרט הכללי
ז .מסמך שינויים בתנאי החוזה
ח .תנאי החוזה
ט .תקנים ישראליים
הקודם עדיף על הבאים אחריו
 3.2עדיפות לצרכי ביצוע
במקרה של סתירה ,אי-התאמה ,דו-משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות
במסמכים השונים ,בעניין הנוגע לביצוע עבודה ,תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר
העדיפות הבא:
א .התוכניות
ב .המפרטים המיוחדים
ג .כתב כמויות למדידה
ד .המפרט הכללי
ה .תנאים כללים לביצוע העבודה (ההסכם)
ו .תקנים ישראלים
הקודם עדיף על הבאים אחריו
 3.3בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה וכיוצא בזה יכריע מנהל הפרויקט מטעם
המכללה לפי שיקול דעתו והקבלן יהיה חייב לבצע בהתאם להוראות המחייבות הנ"ל.
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.4

תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים ,העונים בעצמם על הדרישות המצטברות הבאות ואשר
הציגו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו ,כדלקמן:
 4.1המציע הינו תאגיד ,הרשום בישראל כדין ,או עוסק מורשה ,הרשום בישראל כדין ,והוא לא מצוי
בהליכי חדלות פירעון.
 4.2למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-והתקנות על-
פיו ,לרבות אישורי ניהול ספרים בתוקף.
 4.3המציע הינו בעל ניסיון מוכח של ( 10עשר) שנים בשיפוץ ו/או בניית גגות רעפים.
 4.4המציע ביצע לפחות ( 5חמש) (כל אחת בהיקף דומה) עבודות של שיפוץ/חידוש לבניית גגות רעפים
בשנתיים האחרונות לפני יום הגשת המכרז עבור ארגונים ו/או רשויות ו/או מוסדות
אקדמיים/ממשלתיים ,בסוג עבודות כדוגמת נשוא מכרז זה.
 4.5המציע נכח בסיור מציעים.
 4.6מציע מתחייב לעמוד בלוח זמנים לסיום העבודה בהתאם לסעיף 1.8

.5

הגשת מידע על ידי המציע
המציע יגיש למכללה בכתב ,בין היתר ,את המידע הבא על מנת להוכיח עמידתו בתנאי הסף:
 5.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  – 4.1העתק של תעודת התאגדות/תעודת עוסק מורשה בתוקף.
 5.2להוכחת עמידתו בתנאי סף  - 4.2אישור על ניהול ספרים בתוקף  +תצהיר המציע  -נספח ב'.
 5.3להוכחת עמידתו בתנאי סף  4.3ו - 4.4 -תצהיר המציע  -נספח ג'.
 5.4להוכחת עמידתו בתנאי סף  – 4.6תצהיר המציע – נספח ה'

.6

סיור מציעים חובה
 6.1מפגשים עם מציעים וסיורים עימם באתר הפרויקט במכללה בצפת ,יתקיימו במועדים ,שיתואמו
באופן אישי מול כל מציע בנפרד .בקשה להירשם לסיור הפרטני ,כולל ציון פרטים מלאים ליצירת
קשר ,יש לשלוח למייל  .safia@zefat.ac.ilניתן גם להירשם טלפונית אצל הגב' צפי ארבל בטלפון
מס'  ,04-6927726אולם האחריות המלאה בכל הקשור לתיאום טלפוני כאמור תחול על המציע
בלבד.
 6.2השתתפות נציג מטעם המציע במפגש כאמור הנה חובה ,אך בכל מקרה רשאית המכללה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לקבל גם הצעה ממציע ,שלא נכח בסיור.
 6.3בסיור הקבלנים/המציעים יוצגו :המיזם ,מיקום ביצוע העבודות ,דרכי גישה ,תנאי האתר ועוד.
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 6.4פרוטוקול הסיור ,אם יופץ ,יופץ רק למציעים ,שנכחו בסיורים כאמור ,ואשר מסרו למכללה פרטי
קשר לעניין מכרז זה .סיכום/פרוטוקול זה יהווה אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .סיכום
זה בלבד ייחשב כאסמכתא למידע ,שנמסר במהלכו של הסיור .כל מידע אחר ,שיימסר בע"פ לא
ייחשב כמחייב.
.7

דמי השתתפות:
 7.1מסמכי המכרז ,למעט התכניות ,יועמדו לעיון באתר האינטרנט של המכללה
בכתובת , www.zefat.ac.il:יש להיכנס ל":אודות""/מכרזים" "/מכרזים פתוחים" (להלן":אתר
האינטרנט").
 7.2ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום כלשהו.

.8

פניות והבהרות לגבי המכרז
 8.1פנייה לקבלת הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה עד
למועד האחרון המפורט ב"טבלת ריכוז תאריכים" בסעיף  2לעיל .ניתן להעביר שאלות בכתב בלבד
למכללה לידי הגב' צפי ארבל  ,במייל  .safia@zefat.ac.ilמס' טלפון  04-6927726 :לצורך אישור
קבלת המייל בלבד .לא יינתן כל מידע נוסף טלפונית.
המכללה לא תענה על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה .המציע לבדו יהא אחראי לוודא ,כי
שאלות ההבהרה אכן התקבלו עד למועד האמור.
 8.2המכללה אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק
מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.
 8.3כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי המכללה בקשר עם
המכרז ,מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז ,יפורסמו רק באתר האינטרנט של
המכללה בכתובת  , www.zefat.ac.il :יש להיכנס ל":אודות""/מכרזים" "/מכרזים פתוחים",
ועל המציע חלה האחריות המלאה להתעדכן בכל שינוי ו/או תיקון המפורסם באתר האינטרנט .כל
שינוי או תוספת למכרז ,לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,בין ביוזמת המכללה ובין בעקבות
שאלות הבהרה של מציעים ,ייעשה על ידי המכללה ,לפי שיקול דעתה ,ויחייב את המציעים.
 8.4תשובות ,הבהרות והודעות שינוי יצורפו על ידי המציעים להצעתם ,כשהן חתומות על ידם ,וזאת
לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם ,הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות .תשובות ,הבהרות
והודעות שינוי כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.
 8.5למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של המכללה ,אלא אם ניתנה
בכתב/בדוא"ל על ידי נציג המכללה – הגב' צפי ארבל בלבד.
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.9

אופן הגשת ההצעה
 9.1המועד האחרון להגשת ההצעות ל" -תיבת המכרזים" לא יאוחר מהמועד המפורט ב"טבלת ריכוז
תאריכים בסעיף  2לעיל .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה תיפסל על הסף!
 9.2מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .ועדת המכרזים רשאית לפסול מציע אשר יגיש יותר מהצעה
אחת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 9.3יש להגיש את ההצעה בשפה העברית כשהיא חתומה ,מלאה ושלמה .ההצעה תכלול את כל מסמכי
המכרז לרבות מסמכי הבהרות ,ככל שיהיו.
 9.4יש להגיש את מסמכי המכרז על נספחיהם עפ"י סדר הופעתם במכרז.
 9.5יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד מעמודי ההצעה ולהוסיף חותמת ,במקומות בהם נדרשת
חתימה מלאה יש לחתום ולהוסיף חותמת.
 9.6במקומות בהם נדרש מילוי ידני באמצעות עט ,לרבות חתימות ,יש למלא אך ורק באמצעות עט.
 9.7אין לכרוך את ההצעה בשום צורה (כריכה בחום ,ספירלה וכיו"ב) ,ניתן להדק את כל המסמכים
יחד באמצעות הידוק ע"י סיכת שדכן בפינה הימנית העליונה.
 9.8ההצעה תוגש במעטפה חיצונית אחת סגורה היטב ובתוכה  2מעטפות פנימיות סגורות היטב
כמפורט בסעיפים  9.8.1ו –  9.8.2להלן .על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט לכיתוב "מכרז
פומבי מס' ." 07RF/19

9.9

9.8.1

המעטפה הפנימית הראשונה  -תכלול רק את ההצעה הכספית (מסמך ז') מלאה וחתומה
ע"י המציע כנדרש .המעטפה תהיה סגורה היטב ולא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם,
מלבד הכיתוב" :מכרז פומבי  - 07RF/19מעטפה ."1

9.8.2

המעטפה הפנימית השנייה  -תכלול את כל שאר המסמכים האחרים (למעט מסמך ז'
אשר יוגש במעטפה נפרדת כאמור לעיל)  .המעטפה תהיה סגורה היטב ולא תישא עליה
סימני זיהוי כלשהם ,מלבד הכיתוב :מכרז פומבי מס'  - 07RF/19מעטפה ."2

יש להקפיד:
 9.9.1לציין את הצעת המחיר רק בטופס ההצעה הכספית (מסמך ז') ולא לציין את הצעת
המחיר במסמכי המכרז האחרים ולו ברמז!
 9.9.2לא לציין את עלויות ההצעה על גבי חוזה ההתקשרות.
 9.9.3לא להכניס את ההצעה הכספית (מסמך ז') לתוך המעטפה הפנימית השנייה אלא רק
למעטפה החיצונית כשהיא בתוך מעטפה סגורה היטב ולא גלויה.

 9.10על המציע לוודא כי ההצעה המוגשת על ידו כוללת את כל מסמכי המכרז ומצורפים אליה כל
המסמכים כנדרש והיא חתומה כנדרש.
 9.11את המעטפה הסגורה יש להפקיד במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) בתיבת המכרזים
הממוקמת בצמוד ללשכת מנכ"ל המכללה ,מען המכללה – רח' ירושלים  11צפת .עד למועד האחרון
להגשת הצעות המצוין בסעיף  2לעיל.
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 9.12על המציע לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י מזכירת המנכ"ל (הגב' סמדר פרג'ון) או מנהלת
הרכש (הגב' צפי ארבל) וצוינו על גביה תאריך ושעת הגשת ההצעה ,בטרם הפקדתה בתיבת
המכרזים.
 9.13לתשומת לב המציעים ,במידה שכמות המסמכים רבה ,באופן שאינו מאפשר הכנסת שתי
המעטפות לתוך מעטפה חיצונית ,אזי ניתן להגיש בנפרד כל מעטפה ולהכניסן בנפרד לתוך תיבת
המכרזים .במידה שבשל כמות החומר לא ניתן להכניס אחת או יותר מן המעטפות לתוך תיבת
המכרזים ,יש לפעול עפ"י הנחיות הגורמים הרשומים בסעיף  9.12לעיל.
 9.14המכללה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות
בכל עת לפני חלוף המועד האחרון להגשת הצעות ,ובלבד שהודעה על כך תפורסם.
 .10ערבות הצעה
לא נדרשת ערבות הצעה למכרז זה.
 .11ביטוח
הקבלן הזוכה יהיה חייב למסור למכללה ,עם קבלת הודעת הזכייה לביצוע העבודה ,את אישור חברת
הביטוח על קיומם של הביטוחים הבאים ובכפוף למסמך ב' נספח ד' הרצ"ב:
 11.1פוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,במלוא שווי העבודה ,הכוללת ביטוח צד שלישי בגבול אחריות
של  ₪ 4,000,000וביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של  ₪ 20,000,000לנפגע ,למקרה ולתקופת
הביטוח
 11.2פוליסה לביטוח אחריות מקצועית.
 11.3פוליסה לביטוח חבות המוצר.
 11.4המזמינה תהיה אחת המבוטחים הפוליסות אלה ,והן תכלולנה סעיף אחריות צולבת וסעיף ויתור
על זכות שיבוב.
 .12תנאים בביצוע העבודה
 12.1הזוכה יבצע את העבודות בעצמו וכקבלן ראשי.
 12.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יובהר כי המכללה תהיה רשאית לשנות את ההיקף הכולל של
העבודות ו/או להורות כי עבודות מסוימות או חלקן תבוצענה ע"י קבלני משנה שיועסקו ע"י
המכללה.
 12.3על הזוכה לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי החוזה ונספחיו ולהוראות כל דין ,הכל
ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של המכללה.
 12.4הזוכה יבצע את העבודות תוך התחשבות בכך כי העבודות מתבצעות בקמפוס אקדמי פעיל.
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 12.5המציע הזוכה מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים/נותני שירות מיומנים ,אחראים ובעלי
האישורים המתאימים ובכמות הנדרשת לביצוע העבודות נושא המכרז וכי הוא פועל בהתאם לחוק
לתשלום שכר מינימום לעובדיו ומעסיק עובדים זרים כדין – בהתאם לתנאי לעסקה עם גוף ציבורי,
על המציע לחתום על התצהיר המצ"ב ומסומן כמסמך א' נספח ב'.
 12.6כל קבלני המשנה מטעם הזוכה יהיו קבלנים מורשים .העסקת קבלן משנה מטעם הזוכה באתר
תעשה לאחר קבלת אישור מהמכללה או מי מטעמה מראש ובכתב ,המכללה תהא זכאית לא לאשר
קבלן משנה המוצע ע"י הקבלן הזוכה מבלי הצורך לנמק את החלטתה.
 .13מסמכי המכרז והגשתם
" 13.1מסמכי המכרז" כוללים:
 13.1.1מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם.
 13.1.2החוזה על נספחיו (לרבות תוכניות ושרטוטים ,אם צורפו).
 13.1.3תשובות בכתב לשאלות הבהרה (אם יהיו).
 13.1.4פרוטוקול מפגש מציעים (אם יהיה).
 13.1.5מעטפה להגשת ההצעה.
 13.1.6דיסק און קיי או כל מדיה אלקטרונית אחרת שתמסר לקבלן.
 13.2מסמכי המכרז הינם רכוש המכללה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד .המציע אינו
רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו .על המציע להשיב את מסמכי המכרז
למכללה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו.
 13.3מובהר בזאת ,כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של המכללה (ככל שיוצגו) משמשים לעיון בלבד
ואין להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז .מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז ,ימסור
למכללה את פרטי הקשר עימו ,לצרכי מכרז זה.
 13.4מציע המבקש להגיש הצעתו ,יגישה על גבי "מסמכי המכרז" ,שנמסרו לו על ידי המכללה ,מבלי
לבצע בניסוחם המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת.
לחתום בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז ,להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים
כאמור במכרז זה ,למעטפת ההצעה .ולסגור את מעטפת ההצעה.
 13.5על המציע להקפיד על הכנסת כל החומר הנדרש למעטפה ,מילוי פרטי המציע ,סגירת המעטפה
כראוי ,רישום על גבי המעטפה את פרטי המכרז והכנסתה לתיבת המכרזים כאמור בסעיף 9.8
לעיל .אין לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר המכרז ונושא המכרז.
 13.6יש לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה בחותמת המכללה וצוין על גביה מועד הגשת ההצעה,
בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.
 13.7על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך ,במקום ובמועד כמפורט בסעיף  2לעיל
ב"טבלת ריכוז תאריכים" למכרז זה .אין לשלוח הצעות בפקסימיליה ,בדואר ,בדואר אלקטרוני
או בכל דרך אחרת .הצעה שתשלח כאמור  -תפסל על הסף.
 13.8מובהר בזאת ,כי בכל מקרה יש להחזיר את כל מסמכי המכרז במלואם ,למעט התוכניות עצמן.
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 .14תוקף ההצעות
 14.1הצעת המציע תהיה בתוקף לפחות במשך ( 180מאה ושמונים) ,יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות .מובהר כי גם לאחר שהמכללה תתקשר בחוזה עם מציע כלשהו (אם תתקשר) ,ותודיע
למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה ,לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו ,במשך התקופה
האמורה .ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה,
למקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל ,מכל סיבה
שהיא ,או יבוטל ע"י המכללה בתוך  3חודשים מיום תחילתו .בחלוף המועד האמור ,תהיה ועדת
המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.
 14.2לאחר תום התקופה האמורה בסעיף  14.1לעיל ,אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים ,יהיה כל מציע
רשאי להודיע למכללה על ביטול הצעתו .הודעה כאמור תשלח על ידו לידי למנכ"ל המכללה בכתב
ו/או בדו"אל.
 14.3להודעת הביטול יהיה תוקף החל ממועד מתן אישור בכתב על ידי מנכ"ל המכללה על קבלתה ,ועד
למועד זה תהא רשאית המכללה לקבל את ההצעה וקבלתה כאמור תחייב את המציע .ביטל
המציע את הצעתו עפ"י האמור לעיל ,לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי המכללה.
 14.4המחירים בהם נקב המציע בהצעתו קבועים ולא יהיו צמודים לכל מדד או שער חליפין כלשהוא.
 14.5הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר
לתת להם את הסכמתו ,באופן מלא ושלם.
 .15בחינת ההצעות ואופן שקלולן עפ"י אמות מידה
 15.1פרט לציון המחירים ו/או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע ,לא ישנה המציע דבר ממסמכי
המכרז בכל דרך ,לרבות ע"י מחיקה ,השמטה ,תוספת ,תיקון או הסתייגות ,בין במסמכים עצמם
ובין במכתב נפרד ,ואם עשה זאת – ועדת המכרזים תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול
את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת,
במקרה של אי הצגת מחיר ו/או שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה המכללה רשאית לראות
כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים.
 15.2מבלי להטיל כל חובה על המכללה לעשות כן ,רשאית המכללה לדרוש ממגישי ההצעות ו/או מי
מהם ,בכל שלב בבחינת ההצעות ,נתונים נוספים ו/או השלמת נתונים ו/או אישורים נוספים ו/או
השלמת אישורים ו/או לקבל הבהרות להצעות הקבלנים ו/או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון,
כדי להסיר אי בהירות שעשויה להתעורר בבדיקת ההצעות.
 15.3המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת ,ההכרעה נתונה
לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של ועדת המכרזים .המכללה אינה מתחייבת לקבל הצעה
כלשהי בשלמותה ,והיא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים
ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו/או קבלנים/ספקים אחרים.
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 15.4ניהול מו"מ – במקרה בו הפער בין ההצעה הנמוכה ביותר להעצה/ות הבאה/ות תאחריה הינו עד
 - 15%המכללה שומרת על זכותה (אך לא חייבת) לנהל משא ומתן עם בעלי הצעות אלו .המו"מ
יתקיים בשוויון ותוך הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל מי שנוהל עמו משא ומתן ,הכול בהתאם
להוראות דיני המכרזים .ניהול מו"מ יעשה לגבי כל תנאי הצעתם ו/או חלקם .בין היתר תהיה
המכללה רשאית לאפשר למציע אחד או יותר ,להגיש הצעות עדכון להצעותיהם ,לרבות מתן הנחה
כללית ו/או הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית .מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אם יתאפשר
למציע להגיש הצעת עדכון ,לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו
הכלולות בהצעתו המקורית .הצעות עדכון ,אם תתבקשנה ,תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה
לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י המכללה .המכללה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם
הזוכה ,לאחר בחירתו.
 15.5המכללה רשאית ,בכל שלב ומכל סיבה שהיא ,לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם מכרז
חדש (בנוסח זהה או שונה) ,מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים ,לרבות המציע בעל
ההצעה הזולה ביותר .המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים ,בביטול
המכרז כאמור.
 15.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המכללה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת של
הפרויקט והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות -
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 15.7אמות המידה ואופן שקלולן:
בחינת ההצעות ואופן שקלולן יתבצעו באופן הבא:
 15.7.1מיון ראשוני יבוצע על בסיס עמידה בתנאי הסף .הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף –
תפסלנה.
 15.7.2רק מציעים שעברו את תנאי הסף יעברו לבחינת האיכות (להלן" :מיון שני") בו תבוצע
בחינת איכות בהתאם לקריטריונים הרשומים מטה .המכללה שומרת לעצמה את הזכות,
לבטל את המכרז על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,אם לא יימצאו ,על פי שיקול דעת
המכללה כאמור ,מספר מציעים מתאימים.

עמוד  15מתוך 103

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

 15.7.3ניקוד איכות ההצעה –  30%מהציון הסופי
מובהר בזאת כי ציון האיכותי המינימלי הנדרש הינו  70נקודות .הצעה אשר ציון האיכות
שלה יהיה מתחת ל  70נקודות תפסל.
ניקוד האיכות ייקבע ע"י שקלול של שתי אמות מידה:
משקל בנקודות
מהציון הסופי

תחום הערכה
שביעות רצון לקוחות (ראה התייחסות מטה)

30

שאלון שביעות רצון לקוחות:
לצורך ניקוד רכיב זה ימלא המציע בטופס ההצעה רשימה של לפחות ( 5חמישה) לקוחות
שונים עבורם ביצע עבודות של שיפוץ/חידוש גגות רעפים בשנתיים האחרונות לפני יום
הגשת המכרז עבור ארגונים ו/או רשויות ו/או מוסדות אקדמיים/ממשלתיים ,בסוג
עבודות כדוגמת נשוא מכרז זה
הניקוד יינתן על בהתאם למידע שיתקבל מהלקוחות ,בשיחות טלפון שתקיים הוועדה
המקצועית במכללה ,לפי בחירת הועדה המקצועית ובהתאם לשיקול דעתה .לקוחות אלה
ייבחרו מתוך כלל לקוחות המציע ,אשר צוינו בהצעת המציע לצורך עמידה בתנאי הסף
בנושא ניסיון ו/או מתוך הרשימה האמורה לעיל ו/או ללקוחות אחרים של המציע אף אם
לא פורטו בהצעת המציע .מובהר בזאת ,כי אם תעשה המכללה שימוש בזכותה לפנות
ללקוחות אחרים של המציע ,אשר לא פורטו בהצעה ,ייעשה הדבר באופן שוויוני כלפי כל
המציעים.
מובהר בזאת כי המכללה לא תחשב כלקוח "אחר" על פי הוראות סעיף זה .אם המציע
ביצע עבור המכללה פרויקט בעבר ,המכללה בלבד תקבע את ציון האיכות של המציע ,וזאת
גם אם לא צויין שם המכללה ברשימת הפרוייקטים אותה הגיש המציע.
( )1הלקוחות יתבקשו לנקד את ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן ,למעט
ניקוד הקריטריון הקבוע בסעיף ו' להלן ,שיבוצע על ידי נציג ועדת מכרזיםשל
המכללה:
(א)

עמידה בלוחות זמנים – .25%

(ב)

איכות הביצוע – .25%

(ג)

שיתוף פעולה והיענות מהירה של הקבלן – .20%

(ד)

עמידה בהצעה הכספית הזוכה והימנעות מדרישות לא מבוססות – .10%

(ה)

התרשמות נציג ועדת המכרזים מתוכן השיחה – .20%

( )2הניקוד בכל קריטריון (למעט בקריטריון שדן בנכונות להעסקה בפרויקט נוסף) יהיה
מ  , 5 – 1 -כאשר  1מסמל שביעות רצון נמוכה מאוד ו - 5 -שביעות רצון גבוהה
מאוד; ביחס לקריטריון שדן בנכונות להעסקה בפרויקט נוסף 1 ,יסמל – "בוודאי
שלא" ו  - 5 -בוודאי שכן.
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( )3חישוב הציון המשוקלל עבור כל לקוח יבוצע כדלקמן:
(א)

הציון ,שיינתן לכל קריטריון ,יוכפל במשקל שנקבע לכל קריטריון;

(ב )

תבוצע סכימה של כל סכומי המכפלות שיתקבלו;

(ג)

הסכימה לעיל תחולק בציון הניקוד המקסימאלי לכל שאלה ( )5ותוכפל ב .100

( )4ציון האיכות יחושב כממוצע הציונים שניתנו למציע על ידי כל הלקוחות שישאלו.
( )5במקרה בו תשובת הלקוח תהיה ,כי השאלה אינה רלוונטית או כי אינו מוכן או יכול
להשיב ,רשאית המכללה לפנות לנציג אחר אצל אותו לקוח ,או לפנות ללקוח אחר,
אשר ישיב על כל השאלות.
 15.7.4ניקוד ההצעה הכספית –  70%מהציון הסופי
( )1מעטפת ההצעה הכספית תפתח ע"י וועדת המכרזים רק לאחר השלמת בדיקת
התנאים המפורטים לעיל ואך ורק עבור הצעות אשר ציון האיכות היה מעל  70נק'.
( )2ניקוד ההצעה הכספית של כל הצעה יחושב באופן הבא :ההצעה הכספית הנמוכה
ביותר תקבל את מירב  100הנקודות .ההצעות הכספיות האחרות יקבלו ניקוד יחסי
בהשוואה להצעה הכספית הנמוכה ,לפי הנוסחה מטה .חישוב זה יבוצע  3פעמים –
פעם אחת לתכולה המלאה כולל רעפי מרסיי ,פעם שנייה לתכולה המלאה הכוללת
רעף קוניאל אוניברסאלי ופעם שלישית לתכולה המלאה הכוללת רעף טרה קורונה.
מבוהר בזאת כי בנספח הצעת המחיר קיימות  2אופציות למימוש לפי הצורך
ובהתאם לדעת המכללה (החלפת לוחות והחלפת לאטות – סעיפים  – )15 ,14אופציות
אלו לא ינוקדו ולא יכללו בציון הסופי ,יחד עם זאת – המחיר המאושר לאופציות אלו
יהיה בהתאם להצעה הנמוכה ביותר לאופציות אלו (מכלל ההצעות שהוגשו ללא קשר
להצעה הזוכה) בתוספת  ,10%אך לא יותר מעלות האופציות לעיל אצל המציע הזוכה.
הצעת המחיר הזולה ביותר בש"ח שהוצעה
ע"י מי מהמציעים במכרז
100
ציון כספי
X
הצעת המחיר הנבדקת בש"ח

=

 15.7.5בחירת ההצעה הזוכה
( )1לכל הצעה יקבע ציון משוקלל סופי המורכב מהנוסחה הבאה:
 x 70%ציון מחיר הצעה  x 30% +ציון איכות = ציון משוקלל סופי
( )2ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הסופי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון וכל יתר
ההצעות ידורגו אחריה בהתאם לניקוד המשוקלל הסופי שהם קיבלו.
 15.7.6בחירת ההצעה הזוכה – הערות כלליות
( )1יקבע לכל סוג רעף זוכה .המכללה בלבד תבחר את הרעף בו היא מעוניינת לבצע
שימוש ובהתאם לכך ייבחר גם הזוכה.
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( )2המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכשרה הזולה ביותר ,חלק מההצעה או
כל הצעה שהיא.
( )3במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה" ,כהגדרתו בסעיף
2ב' לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב ,1992-ובלבד שהוגשו אישור רו"ח ותצהיר רלבנטי,
כנדרש עפ"י חוק זה.
( )4במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה" ,נתון שיקול הדעת המוחלט
והבלעדי למזמינה ,לקבוע ,במקרה של שוויון בהצעות ,האם לערוך הליך התמחרות
נוסף ( ,)Best & Finalאו האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות
למזמינה.
 .16זכות העיון במסמכי המכרז
 16.1בהתאם לתקנה ( 38ו) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,תש"ע –
( 2010להלן" :התקנות") ,ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעת הזוכה.
 16.2במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי
סוד מקצועי או מסחרי ,יפרט המציע במסמך א' נספח ד' המצ"ב לתנאי המכרז ,במפורש ,אלו
פרטים בהצעתו חסויים .מציע שלא יציין פרטים אלה ,ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.
ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד .ועדת המכרזים תהא רשאית,
עפ"י שיקול דעתה ,להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מקצועי/מסחרי ,והוא
דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו .בהגשת הצעתו ,מסכים ומאשר המציע
מראש ,כי אין ולא יהיו לו טענות ,דרישות או תביעות כנגד המכללה בגין כל החלטה בנדון.
 16.3במידה והמציע ציין כי הצעתו ,או חלק ממנה ,מהווה סוד מסחרי ומקצועי ,ברור ומוסכם על
המציע ,כי חלק זה של ההצעה מהווה סוד גם בהצעות של המציעים האחרים ,והמציע יהיה
מושתק ומנוע מלטעון טענה סותרת בקשר לכך.
 16.4כאמור ,זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות .לבקשה לעיון כאמור ,יצורף אישור
תשלום בסך ( ₪ 800שמונה מאות  ,)₪עלות סריקה או צילום 50 :אג' לעמוד (ללא מע"מ בהיות
המכללה מלכ"ר) לכיסוי העלות הכרוכה בכך .התשלום הנ"ל ,יעשה באמצעות מסירת המחאה
משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה ,לפקודת המכללה האקדמית צפת ,מוגבלת למוטב בלבד,
אשר תוגש ידנית למדור כספים.
 .17התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז
 17.1לאחר קבלת הודעת הזכייה ,יתבקש הזוכה לחתום על החוזה המצורף למסמכי המכרז ומסומן
כמסמך ב' בארבעה העתקים נוספים וכן על התוכניות עצמן ,וזאת תוך ( 7שבעה) ימים מקבלת
ההודעה על זכייה במכרז או במועד מאוחר יותר לפי החלטת המכללה ,וימציא את כל האישורים
וכל מסמך נדרש נוסף .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה
הגיש למכללה.
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 17.2על המציע הזוכה להמציא למכללה תוך  7ימים בהתאם לסעיף  17.1אישור עריכת ביטוח ,בנוסח
מסמך ב' נספח ד' ,חתום ע"י חברת הביטוח .במעמד החתימה על החוזה ,ימסור המציע הזוכה
למכללה ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה לביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה ,בשיעור 10%
מגובה התמורה בחוזה עם הקבלן (לא כולל מע"מ) (להלן ":ערבות ביצוע") .מקור בלבד.
 17.3תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המכללה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה כאמור
בנספח הביטוח לחוזה ובחוזה עצמו .כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות
הביטוח.
 17.4חתימת המכללה על החוזה מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנדרשות מהזוכה .אם הזוכה לא
ימלא אחר כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על חוזה ההתקשרות כנדרש ,המכללה שומרת
לעצמה את הזכות לא לחתום על חוזה ההתקשרות עם הזוכה.
 .18ביטול המכרז
 18.1לא יהיה בעצם פרסום המכרז ,או בקבלת הצעות ,או בבחינתן ,התחייבות כלשהי כלפי מציע
כלשהו ,כל עוד לא ייחתם ע"י המכללה והמציע/ים הזוכה/ים חוזה ההתקשרות.
 18.2המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת למכרז
חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות ,או שלא יעמדו
בדרישות הסף ,או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,בעיות תקציב וכיוצא באלה.
 18.3נוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין ,מובהר בזאת ,כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז
גם בכל אחד מהמקרים האלה:
 18.3.1ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי
שנערך ו/או מהמחיר שנראה למכללה כמחיר הוגן וסביר לעבודות ו/או השירותים ,וזאת
בהסתמך על המחיר אותו נוהגת המכללה לשלם עבור רכישת השירותים והעבודות ,נשוא
מכרז זה ,ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים/ביצוע העבודות.
 18.3.2יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון
ליצור הסדר כובל.
 18.4החליטה המכללה על ביטול המכרז ,לא תהא למי מן המציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או
טענה כלפי המכללה ו/או כלפי מי מטעמה.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

 .19בחירת כשיר שני
המכללה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום שני (להלן:
"הכשיר השני") .אם לא יעמוד הזוכה בדרישות המכרז ו/או ינהג שלא בתום לב ו/או ההתקשרות עמו
לא תצא לפועל או לא תעלה יפה מכל סיבה שהיא ,רשאית המכללה בתקופה שתחילתה מיום חתימתה
על חוזה ההתקשרות עם הזוכה ועד תום  3חודשים (או תקופה אחרת בהתאם להחלטת ועדת
המכרזים) ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להתקשר עם הכשיר השני ,בהתאם לתנאי המכרז ,לחוזה
ההתקשרות ולהצעתו של הכשיר השני ,במקום עם המציע הזוכה .היה והחליטה כן המכללה ,תפנה אל
הכשיר השני וזה מתחייב לענות לפניית המכללה תוך  5ימי עבודה ולהודיעה על הסכמתו או אי הסכמתו
להיכנס לנעלי המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל תנאיו ,דרישותיו וחלקיו ,למעט התנאים הכספיים
לגביהם יחולו התנאים שבהצעתו שלו.
 .20כללי
 20.1המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ובכלל זה חוזה ההתקשרות ,להוסיף עליהם או למחוק
מהם ,להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא .עם הזוכה במכרז ייחתם חוזה בנוסח המצורף ,ללא
הסתייגות.
 20.2למען הסר ספק מובהר בזה ,כי כל השמטה ,מחיקה ,שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז
או באיזה מהם ,או כל הסתייגות ,או התניה מסוג כלשהו ,בין על ידי תוספת במסמכי המכרז או
במכתב לוואי ,או בכל דרך אחרת ,וכל מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל,
עלולים לגרום לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים .הועדה תהא
רשאית להתעלם מכל אחד מאלה ,ולהודיע על כך למציע ,ואם עשתה כן ,יראו את הצעת המציע
כאילו אינה כוללת כל תוספת ,השמטה ,שינוי ,הסתייגות ,ו/או התניה כלשהי.
 20.3על אף האמור בסעיף זה לעיל ,ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה
מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל ,אם שוכנעה ,כי על אף הסטייה ,ההצעה תואמת את
דרישות המכרז ,היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.
 20.4כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע ,בשגגה ,תיעשה ע"י סימון קו מחיקה על פני הפרט
השגוי ורישום הפרט הנכון בצדו ,וליד התיקון ,תוטבע חותמת התאגיד וחותמת מוסמכי החתימה
בו .אין לבצע מחיקות באמצעות "טיפקס".
 20.5התברר למכללה ,בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת ,כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג
אחר שהציג המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו ,אינם נכונים ,מלאים או מדויקים ,רשאית
המכללה לפסול את ההצעה ,לחלט את הערבות שבידה ,ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה – לבטל
את הזכייה.
 20.6על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות חוזה ההתקשרות ,הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש
לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם המכללה במידה
שהצעתו תזכה .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מהעלאת כל טענה
כלפי המכללה ו/או מי מטעמה ,עקב כך.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

 20.7אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים .ההצעה תוגש על ידי מציע אחד
ובשמו בלבד .על המציע בעצמו לעמוד באופן מלא בכל הדרישות המקדמיות המפורטות במסמכי
המכרז .עמידת המציע בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז תבחן אך ורק על-פי נתוני אותו
מציע ,כאישיות משפטית נפרדת .אין המציע רשאי להסתמך לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים
להשתתפות במכרז על תכונות ,כישורים ,ניסיון וכיו"ב רכיבים המתקיימים בצדדים שלישיים,
לרבות ,אך לא רק ,בעלי מניותיו ,מנהליו ,תאגידים קשורים שלו וכיוצ"ב ,זולת המציע עצמו.
 .21תקציב
מובהר למציע ,כי גם לאחר בחירת הזוכה ,מסירת המכרז לביצוע והיקף הביצוע ,מותנים בגיוס של
כל המקורות התקציביים הנדרשים לשם ביצועו של הפרויקט ואישורו של הפרויקט על ידי כל
הגורמים הרלבנטיים המוסמכים לכך .למען הסר ספק מובהר ,כי המכללה שומרת על זכותה
להגדיל/להקטין את היקף הביצוע עד  25%מהיקף העבודות נשוא המכרז ,לרבות אי ביצוע חלקים
מהפרויקט המפורט בצו התחלת העבודה ,שיימסר למציע הזוכה במהלך תקופת ההתקשרות.
 .22איסור הסבה
 22.1כל אחד מהמציעים ,לרבות הזוכה ,מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר ,בשום
צורה ו/או אופן ,במישרין ו/או בעקיפין כל זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז ,ולא להוסיף או
לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז ,אלא
לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של המכללה .
 22.2המכללה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא מתן נימוק להחלטתה ,שלא
לאשר העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור בסעיף  22.1לעיל .כל העברה ו/או הסבה ו/או
המחאה כאמור ,שלא תקבל את אישורה של המכללה ,תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה
לה שום תוקף ,והיא תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז וההתקשרות ,ותקנה למכללה כל סעד
לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות.
 .23כתובות והודעות
 23.1מציע במכרז יציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו ,מספר טלפון
קבוע ונייד ,וכתובת הדוא"ל של נציג המציע לעניין מכרז זה .מידע זה יימסר לנציג המכללה בעת
רכישת מסמכי המכרז.
 23.2המכללה תנהל את המגעים בקשר למכרז זה עם הנציג שיצוין על ידי המציע .על הנציג להיות
זמין להשגה ,בשעות העבודה המקובלות ,החל ממועד פרסומו של מכרז זה .ועד לתום תקופת
תוקפה של ההצעה על פיו .לא היה נציג המציע זמין כאמור ,תהא המכללה פטורה מחובת ההודעה
והאחריות המלאה במקרה של אי מסירת הודעה למציע תהא של המציע בלבד.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

 23.3כל מקום בו נאמר כי תשלח הודעה בדרך מסוימת יכולה המכללה לשלוח אותה גם בדואר או
בפקסימיליה או בדוא"ל ,לפי שיקול דעתה ונוחותה של המכללה .הודעה שנשלחה בדואר תחשב
כאילו הגיעה ליעדה תוך שני ימי עבודה ממועד המשלוח .הודעה שנשלחה בדוא"ל עד השעה 16:00
תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום משלוחה (ואם נשלחה ביום שאינו יום עבודה – ביום העבודה
הראשון שלאחר יום משלוחה).

בכבוד רב,
שלומי בן-נון
מנכ"ל ויו"ר ועדת מכרזים
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

נספח א'
אישור זיהוי בעלים ,זכויות חתימה ואי חדלות פירעון
אני הח"מ עו"ד/רו"ח _______________ מס' רישיון_____________ ,מאשר בזאת כדלהלן:
 .1הנני משמש כעו"ד  /רו"ח של התאגיד  /עוסק מורשה _________________________ מס' תאגיד/
עוסק מורשה _____________.
 .2מורשי חתימה בשם התאגיד /עוסק מורשה הינם:
א___________________________ .
ב___________________________ .
ג___________________________ .
חתימת __________________ מהם מחייבת את התאגיד /עוסק מורשה.
הערה :במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל ,יש לצרף אישור מפורט חתום
ע"י עוה"ד או רוה"ח.
 .3בעלי התאגיד הינם:
א___________________________ .
ב___________________________ .
ג___________________________ .
הערות:
( )1במקרה שהמקום אינו מספיק ,יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.
( )2במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד ,יש לפרט את מבנה הבעלות בו ,וחוזר חלילה.
 .4הנני מאשר בזאת ,כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה (מכרז מס'  )07RF/19מתוך
מורשי החתימה המפורטים לעיל הינם ,וכי הם חתמו בפני על מסמכי המכרז:
א___________________________ .
ב___________________________ .
ג___________________________ .
 .5אני מאשר בזאת ,כי למציע לא מונה כונס נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אחר אשר
יש בו כדי להעי ד על חשש חדלות פירעון של המציע ,וכן לא הוטלו עיקולים על נכסי המציע ולא ננקטו
נגדו הליכים משפ טיים ולא כל נסיבות כגון דא אשר יש בהן להעיד על חשש להמשך קיומו של המציע
כעסק חי.
הערות נוספות:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________
עו"ד/רו"ח
** הערה :במקרה של מציע שאינו תאגיד אלא אדם שהינו עוסק מורשה – יתייחס האישור לסעיפים  1ו-
 5בלבד.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

נספח ב'
תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ו/או אי תשלום שכר מינימום
 .1אני הח"מ __________________ ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת,
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלהלן:
.2

הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________ ,שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך
הבקשה (להלן" :המציע").

.3

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.4

בתצהיר זה ,משמעותו של המונח בעל זיקה ,כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976-
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה ,וכי אני
מבין/ה אותו.

.5

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל/עוסק מורשה הרשום בישראל (מחק את המיותר).

.6

(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר
מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן" :מועד להגשה") מטעם המציע בבקשה
ל___________________________.
המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק
שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק
שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד

.7

ההגשה.

זה שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

__________________

_______________________

______________________

תאריך

שם

חתימה וחותמת
אישור עורך הדין

אני הח"מ_______________________________ ,עו"ד מאשר/ת ,כי ביום ____________ הופיע/ה
ב_________________ מר/גב' ___________________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז.
מס'_____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

__________________
תאריך
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_______________________ ______________________
חתימה וחותמת
מס' רישיון

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

נספח ג'
תצהיר להוכחת ניסיון המציע ועמידה בתנאי סף
אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
 .1אני הוסמכתי כדין ע"י __________________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז
מס' ( 07RF/19להלן" :המכרז").
 .2הריני להצהיר כי:
 .2.1המציע הינו בעל ניסיון מוכח של ( 10עשר) שנים בשיפוץ ו/או בניית גגות רעפים.
 .2.2המציע ביצע לפחות ( 5חמש) עבודות של שיפוץ/חידוש גגות רעפים בשנתיים האחרונות לפני יום הגשת המכרז
עבור ארגונים ו/או רשויות ו/או מוסדות אקדמיים/ממשלתיים ,בסוג עבודות כדוגמת נשוא מכרז זה.
להלן רשימת הלקוחות בהתאם לנדרש בתנאי הסף [נדרש לציין לפחות  5לקוחות]:
מס' שם הלקוח עבורו
בוצעה העבודה

היקף כספי
של העבודה
לא כולל מע"מ

מהות ומיקום
העבודה

מועד
השלמת
העבודה

שם איש קשר,
תפקידו וטלפון

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

__________________
תאריך

___________________ ____________________
חתימה וחותמת
שם
אישור עורך הדין

אני הח"מ_______________________________ ,עו"ד מאשר/ת ,כי ביום ____________ הופיע/ה
ב_________________ מר/גב' ___________________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז .מס'_____________,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_______________________________________
מס' רישיון
תאריך
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____________________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

נספח ד'
פירוט סעיפים מהחוזה שהמציע מתנגד לפרסומם
ככל שמציע מבקש להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בחוזה או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז שהמציע
יצרף להצעתו ,עליו להצביע בטופס זה ,באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע
בו.
מובהר בזאת כי תמחיר ו/או מחיר אינם ניתנים לרישום כחומר חסוי/סודי ויהיו פתוחים לכל גורם.
מס"ד

המסמך

העילה לאי חשיפתו

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

תאריך
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חתימה

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

נספח ה'
הצהרת הקבלן המציע
לכבוד
המכללה האקדמית צפת
אני הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון את כתב ההזמנה להגשת הצעות את תנאי המכרז (מסמך א') (להלן" :כתב
ההזמנה") ,את החוזה ונספחיו ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 .1קראתי בעיון את כל המסמכים המפורטים במכרז וכל תנאיו ,הבנתי את תוכנם ואת השיטה לפיה הוכן
כתב הכמויות ואני מסכים בזאת ,לכל האמור בהם .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ,היה והמכללה תבחר
להתקשר עמי בחוזה לביצוע הפרויקט ,אני מתחייב לבצע את הפרויקט בהתאם לכל הדרישות
המפורטות במסמכים האמורים.
 .2ידוע לי כי כל המסמכים המפורטים במכרז מהווים מקשה אחת העתידה להוות יחד את חוזה
ההתקשרות והמזמינה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להוסיף עליהם מסמכים נוספים ו/או לשנות
את תוכן מי מהמסמכים הקיימים מבלי שתהיה לי כל תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 .3מבלי לגרוע מהוראות המכרז על כל מסמכיו ונספחיו ,נמצאים ברשותי המפרטים הכללים בהוצאת
הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד העבודה ומשרד הבינוי והשיכון/מע"ץ (מסמך ג'
– "האוגדן/הספר הכחול") בנוסח הנהוג ביום חתימתי על הצעתי זו ,ואני מתחייב לראות במפרטים
הכלליים חלק בלתי נפרד מההצעה והחוזה אף אם לא צורפו אליו ,זאת בנוסף למפרטים המיוחדים
המצורפים.
 .4אני מ צהיר בזאת כי לקחתי בחשבון במסגרת הצעתי את כל הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע
העבודה ,ביקרתי לפני הגשת ההצעה באתר הפרויקט ,בדקתי ולמדתי היטב את התנאים השוררים בו,
מעליו ,מתחתיו ובסביבתו ,דרכי הגישה אליו ,המבנים הקיימים בו -אם קיימים -והפעילות המתנהלת
בהם וא ני מוותר בזאת מראש על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי המזמינה שעניינה אי הבנה
ו/או אי ידיעה ו/או אי לקיחה בחשבון של מי מתנאי המכרז על נספחיו או תנאי אתר הפרויקט או כל
גורם אחר .בנוסף ומבלי לגרוע ,אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע בסביבה והמבנים
הקיימים באתר הפרויקט ולשמור על תפקוד יומיומי של תנועת רכבים והולכי רגל בכל סביבת האתר,
הכל בתאום עם כל רשות מוסמכת רלבנטית ,וכן עם המנהל והמזמינה או מי מטעמה.
 .5קיבלתי מהמזמינה ונציגיה ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים והתשובות אשר ביקשתי לדעת.
 .6ברשותי הידע ,כושר הארגון ,כוח האדם ,הציוד ,הכלים ,המתקנים ,החומרים והיכולת הדרושים לשם
מילוי כל התחייבויות הקבלן בהתאם למסמכי המכרז .בנוסף ומבלי לגרוע ,אני מתחייב בזאת,
להשלים את ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז תוך המועד
הנקוב בסעיף  13להלן.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

 .7אני עוסק מורשה לצורכי מע"מ ,מנהל ספרים כחוק ורשום ומוכר כקבלן אצל רשם הקבלנים לפי חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לעבודות בהיקף ובסיווג המתאים לרשום בתנאי הסף במכרז
זה.
 .8הצעתי כוללת את כל הדרוש לדעתי לביצוע הפרויקט בשלמות ,והמחירים הכלולים בהצעתי כפי
שנרשמו על ידי בכתב הכמויות  -כוללים את כל ההוצאות ,המיוחדות ,הכלליות או האחרות ,מכל מין
וסוג ,הכרוכות לדעתי בביצוע העבודה ,לרבות רווח הקבלן ,והם מהווים תמורה מלאה ,הוגנת ושלמה
עבור ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות ולהוראות מסמכי המכרז ועבור מילוי כל יתר התחייבויות
הקבלן לפיהם.
 .9הצעתי זו ,על כל המשתמע ממנה ,תהא בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה שלא תפחת מ( 180-מאה
שמונים) יום מתאריך הגשתה למזמינה או מהמועד אחרון להגשת הצעות כפי שנמסר/ימסר לי על ידי
המזמינה  -לפי המאוחר ,כולל במקרה שהמועד יוארך .הצעתי הינה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול,
שינוי ו/או תיקון ותחייב אותי במשך כל התקופה .היה ואחליט לחזור בי מהצעתי זו ,מוסכם עלי כי
ערבות הצעתי תחולט וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין חזרתי זו מהצעתי.
 .10אם הצעתי כוללת הנחה כלשהי למחיר הכולל הנקוב בהצעתי ייחשב שיעור ההנחה (באחוזים) כחל
באופן שווה על כל אחד ממחירי היחידה הנקובים בהצעה .היה ואתן הנחה בסכום כספי כולל ,תומר
ההנחה באופן שתחושב באחוזים מהסך הכולל של ההצעה ושיעור ההנחה שיתקבל באחוזים יחול
באופן שווה לכל אחד ממחירי היחידה הנקובים בהצעתי.
 .11אני מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לדרישות מסמכי ההזמנה  ,לפי מחירי יחידה אותם פירטתי
בהצעתי וזאת ללא פיצוי כלשהו עבור דרישות נוספות וטענות מצידי .אני מצרף לטופס הצעה זה את
כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כדין.
 .12מחירי היחידה בהצעתי הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או סיבה,
לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים ,שינויים במחירי חומרים,
מלאכות ושכר ,שינויים בשיעורי הריבית ,הטלת מסים ,היטלים ,מכסים וכיו"ב.
 .13אני מתחייב כי היה והצעתי תתקבל אתחיל בביצוע העבודה במועד שיקבע לכך על ידי המזמינה בצו
התחלת העבודה ואבצע את העבודה תוך שילוב ,תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמינה ועם כל יתר
הגורמים הנוגעים בדבר ,לרבות המתכנן ,המנהל ,המפקח ,עובדי המזמינה וקבלנים אחרים .בנוסף,
אני מתחייב בזאת להשלים את ביצוע כל העבודות הנדרשות בפרויקט לשביעות רצונה המלאה של
המזמינה תוך  1חודש קלנדארים מיום צו התחלת עבודה לביצוע עבודות אלו.
 .14מבלי לגרוע מכל זכות מזכויות המזמינה על פי כל דין ו/או החוזה על כל נספחיו ובנוסף לזכויות אלו,
אני מתחייב לפצות את המזמינה ,היה ולא אשלים את ביצוע העבודות תוך תקופת הביצוע שנקבעה
בחוזה ,אשלם למזמינה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש לכל יום איחור מהיום שהייתי אמור
לסיים את אותה עבודה על פי הנקוב בצו התחלת העבודה אשר נמסר לי עבור אותה עבודה ועד יום
סיום ביצועה לשביעות רצון המזמינה .סכום זה יחושב כדלקמן:
.14.1

 ₪ 5,000לכל יום במהלך  10הימים הראשונים לאיחור

.14.2

 ₪ 10,000עבור כל יום איחור נוסף מעבר ל  10הימים הראשונים ועד למסירה בפועל.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

 .15אם הצעתי תתקבל אעסיק במהלך כל תקופת ביצוע הפרויקט רק עובדים בעלי תעודת זיהוי ישראלית
או בעלי אישור עבודה מטעם הרשויות המוסמכות ובהתאם לחוקי מדינת ישראל התקפים במועד
ביצוע העבודה .האחריות הבלעדית להשגת האישורים הנ"ל חלה עלי .לא תשמע ולא תטען כל טענה
מצדי בדבר אי עמידתי בלוח הזמנים הנקוב בחוזה או כל טענה אחרת בדבר אי עמידתי בתנאי אחד
או יותר מתנאי החוזה מכל סיבה שהיא ובכלל זאת בשל אי השגת האישורים הנ"ל ולעובדי בפרט.
 .16אם הצעתי תתקבל -במלואה או בחלקה – אמציא לרשות המזמינה תוך ולא יאוחר משבעה ( )7ימים
ממועד קבלת הודעת הזכייה או מכל מועד אחר שייקבע בעניין –היה וייקבע -בהודעת הזכייה מסמכי
חוזה חתומים על ידי מורשי חתימה מטעמי כדין ,ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המזמינה
בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח א' למסמך ב' למסמכי המכרז בשיעור של  10%מערך התמורה שנקבעה
לביצוע העבודה (לא כולל מע"מ) להבטחת קיום תנאי החוזה (ערבות ביצוע) ,אישור קיום ביטוחים
בנוסח המחייב כמצורף כנספח ד' למסמך ב' למסמכי המכרז ואת יתר המסמכים שאדרש להמציא
בהתאם לדרישות המזמינה ו/או המנהל.
 .17ידוע לי ומוסכם עלי שהמזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא,
ולהחליט למסור לביצוע רק חלק מהעבודה ,או לפצלה בין מספר מציעים ,או לא למסרה כלל לביצוע
או להשהות את מסירתה ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט ,ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .18ידוע לי ומוסכם עלי כי המזמינה רשאית בכל עת להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה
חייבת לנמק את החלטתה על ביטול המכרז או על ביטול ביצוע הפרויקט (כולו או חלקו) או על דחיית
מועד ביצועו (כולו או חלקו) או על הפסקת ביצועו (באופן זמני או לצמיתות) או על ביצוע הפרויקט
בשלבים או על ביצוע רק חלק מהפרויקט וכיוצ"ב ולא תהיה לי כל תביעה ו/או טענה לקבלת פיצוי
כספי או אחר היה והמזמינה תחליט כאמור.
 .19ידוע לי ומוסכם עלי שביחס לעבודות שהן למדידה הכמויות המופיעות בכתב הכמויות ניתנו כאומדן
בלבד ואי ן לראותן ככמויות לביצוע .היה והצעתי תתקבל ,תשולם לי תמורה אך ורק בגין העבודות
שיבוצעו על ידי בפועל לפי קביעת המזמינה ו/או המנהל אשר תתבסס על חישובי כמויות שיוגשו על
ידי ו/או על סמך מדידות שתיעשינה בשטח כפי שיאושרו על ידי המנהל בכתב ,הכל לפי העניין ובהתאם
להוראות החוזה.
 .20אני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ,הקפאת הליכים ,פירוק
או הליך משפטי דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות ,העלולים לפגוע
בתפקודו ,ככל שיזכה במכרז.
 .21הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ולא תאמתי עם
איש את אי השתתפותו במכרז.
 .22הצעתי זו מוגשת אך ורק בשמי ומטעמי וחתימתי על מסמכיה מחייבים אותי לכל דבר ועניין .במקרה
שהנני שותפות או תאגיד (חברה או אגודה שיתופית) ,הרי ביצוע העבודות הינו בגדר המטרות
והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתקנותיה/בחוזה השותפות/בתקנות האגודה השיתופית ,הכל
בהתאם לצורת התאגדותי.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

 .23אני מוותר על הצורך במשלוח הודעה רשמית או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר לאי מילוי או הפרת
הוראה כלשהי הכלולה בהצעתי.
 .24בכל מקום בו נכתב במסמך זה בלשון יחיד המשמעות היא בלשון יחיד ו/או יחידה ו/או רבים ,הכל
בהתאם לצורת התאגדות המציע.
 .25אני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות ולדרישות המופיעות במכרז ואין לי כל טענה ו/או התנגדות ו/או
השגה לאמור בתנאי מכרז זה על נספחיו .
 .26אני החתום מטה ,___________________________ ,לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות
ההבהרה ,ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על
נספחיו ,את המפרט ,את החוזה ותנאיו ,בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו ,ולאחר שהתאפשר
לי לבקר באתרי המכללה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה
ובהתאם לכל הנ"ל ,הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים
המופיעים במפרט ,בתנאי החוזה ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו.
בכבוד רב,
______________________
שם מלא

_______________________
חתימת וחותמת

המציע____________________________:תאריך_________________:
מס' ת.ז/.מספר תאגיד/מספר שותפות של המציע_________________________ :
כתובת המציע__________________________________________________:
מס' טלפון של המציע ____________________ :מס' פקס_________________ :
כתובת דוא"ל__________________________________________________ :
איש קשר_________________________________________ :
מס' רישום בפנקס הקבלנים.____________________________ :

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ_________________________עו"ד/רו"ח של המציע מאשר ומצהיר בזאת כי
______________________ _____________ת.ז _________________ חתם/מו על מסמכי מכרז זה
בפני וכי חתימתו/ם בצירוף חותמת החברה/האגודה השיתופית/השותפות מחייבת את __________לכל
דבר ועניין.

תאריך_____________ :

עמוד  30מתוך 103

חתימת עו"ד/רו"ח

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

מסמך ב'
חוזה לביצוע העבודה

כולל את הנספחים הבאים:
 נספח א'  -נוסח ערבות בנקאית
 נספח ב' – תעודת השלמה
 נספח ג' – כתב ויתור
 נספח ד' – אישור על קיום ביטוחים
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חוזה לביצוע עבודה
מס' 07RF/19
שנערך ונחתם בצפת ביום____________
בין
המכללה האקדמית צפת ע.ר580362937 .
מרחוב ירושלים  ,11צפת
(להלן" :המכללה" ו/או "המזמינה")
לבין
הקבלן _________________ ח.פ_______________.
מרחוב ___________מס'___ מהעיר ______________
(להלן" :הקבלן")
הואיל:

והמכללה מבקשת לבצע עבודות כמפורט במכרז ( 07RF/19להלן" :העבודות");

והואיל

והקבלן מצהיר כי הוא מנוסה ובקיא בעבודות מסוג העבודות נשוא חוזה זה ויש לו את
כל הכלים ,הציוד ,כוח האדם ,הרישיונות ,הידע המקצועי ,היכולת הניהולית והמיומנות
הדרושים לביצוע העבודות בהתאם להוראות חוזה זה וכל דין במועד הקבוע בחוזה זה על
נספחיו;

והואיל

והמכללה על סמך הצהרותיו האמורות של הקבלן מעוניינת למסור לו את ביצוע העבודות,
הכל בכפוף ובהתאם לתנאים ,כמפורט בחוזה שלהלן על כל נספחיו;

והואיל

והקבלן הסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי חוזה זה על כל נספחיו;

אי לזאת הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

.1

המבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד מגוף החוזה.

.2

המזמין מוסר בזאת לקבלן את ביצוע העבודות ,והקבלן מתחייב לבצען במומחיות ובמקצועיות
מירבית בהתאם לתנאי החוזה המפורטים להלן ובכפוף להוראות בעניין ,כפי שהן מפורטות במסמכים
הבאים ,המצורפים ו/או אשר יצורפו לחוזה ו/או שאינם מצורפים ,ועל הקבלן מוטלת החובה להשיגם
והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו:
2.1

מסמך "א"

הזמנה להציע הצעות למכרז.

2.2

מסמך "ב"

תנאי החוזה בנוסח המצ"ב הכולל את הנספחים הבאים:

2.4

מסמך "ג" -

2.5

מסמך "ג' -"1-המפרט ותנאים כלליים מיוחדים.

2.6

מסמך "ג' - "2 -מפרטים מיוחדים.

נספח א' -

ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית.

נספח ב' -

נוסח תעודת השלמה.

נספח ג' -

נוסח כתב ויתור.

נספח ד' -

נוסח אישור על קיום ביטוחים.

המפרט הכללי לעבודות בנין – "הספר הכחול" (לא מצורף) ,על כל
פרקיו ,בהוצאתו העדכנית ביותר.

2.7

מסמך "ד" -

כתב כמויות.

2.8

מסמך "ה" -

תכניות.

2.9

מסמך "ו" -

כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים לביצוע (לא מצורף).

2.10

מסמך "ז"-

הצעת המציע.

להלן יכונו כל המסמכים המפורטים לעיל יחדיו" :החוזה".
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

.3

הקבלן מתחייב לסיים ולהשלים את העבודות ולמסרן למזמין תוך המועד הקבוע בחוזה בעניין.

.4

המזמין ישלם לקבלן בגין ביצוע עבודותיו תמורה כמוסכם בחוזה ,ובלבד שהעבודות בוצעו
בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.

.5

לצורך חוזה זה כתובות הצדדים יהיו כקבוע בכותרת לחוזה.

.6

לבית המשפט המוסמך בנצרת תהא סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תובענה ו/או סכסוך אשר
יתגלעו בין הצדדים בכל הקשור לחוזה זה ,למעט בנושאים ספציפיים המסורים לסמכותו העניינית
של המנהל על פי חוזה זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________

__________________

חתימה  +חותמת המזמין

חתימה  +חותמת הקבלן

 .1שם החותם__________:

 .1שם החותם__________:

תפקידו_____________:

תפקידו_____________:

 .2שם החותם__________:

 .2שם החותם__________:

תפקידו_____________:

תפקידו_____________:
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

תנאי החוזה
פרק א'  -כללי
הגדרות
.1
" .1.1המזמין" –

המכללה האקדמית צפת ע.ר.

" .1.2המנהל" –

מי שמונה על ידי המזמין ליתן שירותי תאום ,ניהול ופיקוח לפרויקט.

" .1.3המפקח" –

מי שנתמנה בכתב ,על ידי המנהל לפקח על ביצוע המבנה ו/או העבודות כולן או
חלקן.

" .1.4הקבלן" –

הקבלן הראשי ,לרבות נציגיו ,שלוחיו ,יורשיו ומורשיו המוסמכים ,לרבות כל
קבלן משנה וכל ספק הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע המבנה ו/או
העבודות ו/או כל חלק מהן.

" .1.5העבודות" –

כל עבודה שיש לבצע בהתאם להוראות החוזה והמבוא לו.

" .1.6הפרויקט" –

בית הדסה  -פירוק כל הרעפים והרוכבים ,הורדתם מהגג וסידורם באופן זהיר
ומסודר ע"ג משטחים ועטיפתם בניילון במתחם חניית המבנה .החלפת כל
המזחלות ופחי הצד ,לחילופן תיקון המזחלות במקום ע"י ריתוך (יוחלט ע"י
המזמין במקום) .קירוי הגג ברעפים חדשים כדוגמת הקיים "רעף מרסי" ע"ג
הקונסטרוקציה הקיימת  +קשירת הרעפים ע"פ המפרט.

" .1.7חומרים" –

חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה ,למטרת ביצוע העבודות
והשלמתן ,לרבות אבזרים ,מוצרים – בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים – וכן
ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן המבנה.

" .1.8האתר" –

בית הדסה.

" .1.9אתר סגור" –

מקום המבנה שהוא מגודר ויש בו שמירה מטעם המזמין.

" .1.10אתר פתוח" –

מקום המבנה שאינו מגודר ואין בו שמירה מטעם המזמין.

" .1.11תנאי החוזה" -פירושם תנאי החוזה לפי הוראות מסמך זה לעיל ולהלן.
" .1.12המיפרט הכללי" המיפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד
הביטחון  /אגף בינוי ,משרד הבינוי והשיכון  /מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ,
בשלמותו ובהוצאתו העדכנית ביותר ,אלא אם צוין אחרת במסמכי ההצעה,
לרבות במיפרט המיוחד .על אף האמור ולמען הסר ספק ,מובהר בזאת כי פרק
המוקדמות ,אופני מדידה ותכולת מחירים של המפרט הכללי לעבודות בנייה
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

(פרק  )00אליו מתייחס חוזה זה הינו הפרק אשר פורסם במהדורה שמינית
(מתוקנת) ,דצמבר ( 2009להלן" :פרק המוקדמות") .עוד מובהר ,כי בכל מקום
בו פרק המוקדמות מפנה לסעיף כלשהו בחוזה מדף  3210הידוע כ"תנאי החוזה
לביצוע מבנה על ידי קבלן מדף  3210נוסח התשס"ה ,אפריל  "2005יש לראות
את ההפניה כאילו נעשתה להוראות סעיפי החוזה שלהלן בהתאמה לסעיף אליו
הפנה פרק המוקדמות בחוזה מדף .3210
" .1.13המיפרט המיוחד" -מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה ,הדרישות הנוספות,
בין אם אלו שונות ,מנוגדות או משלימות לכתוב במיפרט הכללי ,לרבות תנאים
מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.
" .1.14המיפרט" –

המיפרט הכללי והמיפרט המיוחד כאחד ,המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

" .1.15תכניות" –

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה כפי שהן מפורטות במבוא לחוזה,
לרבות ומבלי לגרוע ,כל שינוי בתכנית/בתוכניות וכן כל תכנית אחרת אשר
אושרה  -מעת לעת  -בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לענין חוזה זה ואשר
תימסרנה לקבלן בכל עת במהלך תקופת קיום החוזה החל ממועד חתימת
החוזה (אף אם טרם החל ביצוע הפרויקט בפועל) ועד לסיום תקופת ביצוע בפועל
של העבודות הכלולות בחוזה ,באופן מוחלט ולשביעות רצון המזמין.

" .1.16צו התחלת עבודה" -הוראה בכתב לקבלן חתומה על ידי המזמין ,המורה לקבלן להתחיל בביצוע
המבנה או העבודות או הפרויקט ,כולן או חלקן ,לפי החלטת המזמין בעניין;
" .1.17שכר החוזה" –

הסכום כפי שנקבע בכתב בין הצדדים כתמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות
הכלולות בחוזה ,לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות
החוזה ,ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

חוק הפרשנות ,התשמ"א –  1981יחול על החוזה .לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו
בחוק האמור.
תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  -ניהול יומן
.2
.2.1

המפקח רשאי לבדוק את המבנה ואת העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב
החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע הפרויקט .כן רשאי
הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה ,לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא ולרבות
קיום כל התקנים ,החוקים ונהלי הבטיחות ,על ידי הקבלן.

.2.2

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע הפרויקט אלא אמצעי
להבטיח ,כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו .הפיקוח האמור לא ישחרר את
הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.
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.2.3

המנהל והמפקח הינם באי כוחו המקצועי ונציגיו של המזמין לצורך ניהול והקמת הפרויקט
וביצוע העבודות ופיקוח עליהן .כל ההוראות והתוכניות בקשר לביצוע העבודות ובכלל זאת
הוראות ו/או הנחיות האדריכל ו/או היועצים שימונו – היה וימונו – על ידי המזמין לפרויקט
יימסרו לקבלן באמצעות המנהל ו/או המפקח בלבד .הערות ו/או הסתייגויות הקבלן –היה
ותהיינה -אליהן ,יועברו לאדריכל ו/או ליועצים – לפי העניין – בכתב באמצעות המפקח או
המנהל בלבד .למען הסר כל ספק מובהר בזאת ,כי בכל מקום בחוזה זה שלהלן בו רשום
המפקח הכוונה למפקח ו/או למנהל.

.2.4

במקום המבנה ,ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים (להלן" :היומן") בו יירשמו מידי יום
הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך ,אלא אם קבע המפקח ,כי הרישומים
כאמור ייעשו על ידו:
(א) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה;
(ב) הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה;
(ג) תנאי מזג האויר השוררים במקום המבנה;
(ד) העבודות שבוצעו במשך היום;
(ה) כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע הפרויקט.

.2.5

בנוסף לפרטים כאמור בסעיף  2.4לעיל ,רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן,
הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע הפרויקט ,וכן כל דבר אחר שלדעתו יש בו כדי לשקף
את המצב העובדתי במהלך ביצוע הפרויקט ,בציון תאריך הרישום .הקבלן או בא-כוחו
המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות ,בציון תאריך רישומן ,אולם
רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל ו/או המפקח הסכימו בכתב מפורשות
להסתייגויות ורק בתנאי שאין ברישום אלה דרישה לתשלום כלשהו ו/או דרישה למתן אורכה
בלוח הזמנים.

.2.6

כל דף של יומן העבודה ייחתם ,בתום הרישום בו ,על ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך ,ולאחר
מכן על ידי המפקח.

.2.7

העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא-כוחו המוסמך אשר רשאי
להסתייג מכל פרט הרשום בו ,תוך  7ימים ממסירת ההעתק כאמור ,על ידי מסירת הודעה
בכתב למפקח .דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן .לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך
על הסתייגות כאמור ,רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

.2.8

הרישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן או בא-כוחו המוסמך או המפקח הסתייג מהם,
ובכפוף לסיפא של סעיף  2.5לעיל ,ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.
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.2.9

אם חלק מהעבודות על-פי החוזה מבוצעות במפעלים ,ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו
ירשום הקבלן או בא-כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה ,בציון תאריך
הרישום .שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו ,בשינויים
המחויבים ,כמפורט בסעיף  2.5לעיל ,והוראות סעיפים  2.6-2.8לעיל יחולו גם על היומן
כאמור בסעיף קטן זה.

.2.10

היה הקבלן בדעה שהוראה או הוראות המצטברות של המפקח ,הן בכתב והן בעל פה ,ייקרו
את מחיר החוזה ביותר מ 3%-מהיקף החוזה ,לא יבצע הקבלן את ההוראה אלא אם כן,
ניתן לו אישור מראש ובכתב מהמזמין לעשות כן.

הסבת החוזה והעסקת קבלני משנה
.3
.3.1

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי להעביר או
למסור או למשכן או לשעבד לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש
ובכתב .המזמין רשאי להעביר זכויותיו והתחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ,כולן או חלקן,
לכל אדם או גוף משפטי ,ללא צורך בהסכמת הקבלן.

.3.2

הקבלן איננו רשאי למסור לאחר את ביצועו של הפרויקט ,כולו או מקצתו ,אלא בהסכמת
המזמין מראש ובכתב .נתן המזמין את הסכמתו כאמור ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את
הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ,והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או
מחדל של מבצעי המבנה ,באי-כוחם ועובדיהם.

.3.3

הקבלן רשאי למסור לקבלני משנה את ביצוע העבודה או כל חלק ממנה רק אם המנהל אישר
את מסירת העבודה כאמור ואת זהות קבלן המשנה המוצע מראש ובכתב .אישור המנהל
למסירת העבודה לקבלני משנה כאמור אין בו כדי לשחרר ו/או להפחית מאחריות הקבלן לפי
חוזה זה ,והקבלן יישא במלוא האחריות לכל קבלני המשנה ועבודתם במבנה/בפרויקט.
המנהל רשאי לסרב לזהות קבלן המשנה המוצע על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהא עליו
לנמק את ההחלטה .במקרה כאמור ,על הקבלן להוסיף ולהציע קבלני משנה אחרים עד לקבלת
הסכמת המנהל ,כאמור ,לזהות קבלן המשנה המוצע.

.3.4

המנהל יהיה רשאי לדרוש החלפת קבלן/קבלני משנה על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהא
עליו לנמק את הדרישה .הקבלן יחליף את קבלן/קבלני המשנה מיד עם קבלת הדרישה ולא
יאוחר מ 72-שעות ממועד הדרישה ולאחר שקיבל את הסכמת המנהל מראש ובכתב לזהות
קבלן המשנה החדש המוצע .המנהל רשאי לסרב לזהות קבלן המשנה המחליף המוצע וזאת
על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהא עליו לנמק את החלטתו .במקרה כאמור ,על הקבלן
להוסיף ולהציע קבלני משנה אחרים מחליפים עד לקבלת הסכמת המנהל ,כאמור ,לזהות
קבלן המשנה המחליף המוצע .הקבלן בלבד ישא בעלויות ו/או בהוצאות ו/או בנזקים שיגרמו,
אם ייגרמו ,כתוצאה מהחלפת קבלן/קבלני המשנה.
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היקף החוזה
 .4הוראות החוזה חלות על ביצוע הפרויקט ,לרבות המצאת כח האדם ,החומרים ,הכלים ,הציוד,
המכונות וכל מרכיב אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם כך.
סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים
.5
.5.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים
השונים המהווים את החוזה ,ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במיפרט המיוחד או
בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה סדר העדיפות – לעניין הביצוע – נקבע ברשימה שלהלן:
(א) הוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה או שניתנו בכתב לקבלן;
(ב) תכניות;
(ג) מיפרט מיוחד;
(ד) כתב כמויות;
(ה) תנאים כלליים מיוחדים;
(ו) מיפרט כללי ואופני מדידה;
(ז) תנאי החוזה;
(ח) תקנים ישראליים;
(ט) בכל מקרה של לקונה ו/או סוגיה שאינה מוסדרת במי מהמסמכים דלעיל ,יושלם החוזה
על פי הוראות הנוסח האחרון של חוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל  -מדף
.3210
כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

.5.2

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במיפרט ובכל יתר מסמכי החוזה ,משלימים
את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות ,כל עוד אין סתירה ביניהם .בכל מקרה של
סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במיפרט
ובכל יתר מסמכי החוזה ,יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה ,על כל
פרטיה ואופן ביצועה ,כפי שמצוין בכתב הכמויות ,ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת
המחירים .בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במיפרט המיוחד או בכל מסמך אחר
ממסמכי החוזה או בהוראה שנמסרה בכתב מהמנהל ,סדר העדיפות – לעניין התשלום – נקבע
ברשימה שלהלן:
(א) כתב כמויות;
(ב) מיפרט ואופני מדידה מיוחדים;
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(ג) מיפרט מיוחד;
(ד) תכניות;
(ה) תנאים כלליים מיוחדים;
(ו) מיפרט כללי ואופני מדידה;
(ז) תנאי החוזה;
(ח) תקנים ישראליים.
קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב
הכמויות ,אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו
חסרה ,בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.
.5.3

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של המיפרט
הכללי ,לגבי אותה עבודה – הן לענין הביצוע והן לענין התשלום – עדיף האמור בפרק המיפרט
הכללי הדן באותה עבודה מסוימת.

.5.4

הוראות העדיפות בין מסמכים לענין הביצוע ולענין התשלום כאמור לעיל ,אינן חלות על
עבודות לפי מחיר פאושל כמוגדר במיפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן.

.5.5

גילה הקבלן בכל שלב שהוא סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראות המופיעות
במסמכים השונים המהווים את החוזה ,לרבות ומבלי לגרוע בין האמור בתוכניות לאמור
במפרטים או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה ,מסמך או כל חלק מהם או
שסבר כי נפלה בהם טעות או השמטה או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן
מפרש כהלכה את החוזה – יפנה הקבלן מייד ובכתב למנהל בנושא והמנהל יתן הוראות בכתב,
לרבות תכניות לפי הצורך ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .עד לקבלת הוראות המנהל ,יעכב
הקבלן את ביצוע אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור .הקבלן ימשיך ויפעל
בהתאם להוראות המנהל .הקבלן ישא על חשבונו בכל ההוצאות ו/או הנזקים שייגרמו עקב
העיכוב בביצוע העבודות כאמור ,וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי או תמורה כספית נוספת
בגין כך.
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אספקת תכניות
.6
שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום .כל עותק נוסף
.6.1
שיהיה דרוש לקבלן – יוכן על חשבון הקבלן .עם השלמת הפרויקט ,יחזיר הקבלן למנהל את כל
התכניות שברשותו.
עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה ,יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה .המנהל,
.6.2
המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
לקבלן לא תהיה כל זכות קניינית ו/או של קניין רוחני ו/או זכות יוצרים בתוכניות ו/או בכל
.6.3
מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה.
ביצוע הפרויקט
.7
הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל,
.7.1
המפקח והמזמין.
המנהל ,המפקח והמזמין רשאים להמציא לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי ביצוע המבנה ,הוראות,
.7.2
לרבות תכניות לפי הצורך ,לביצוע הפרויקט .הוראות אלו תיחשבנה ככלולות בהוראות החוזה
ותחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תמורה כספית או אחרת
בגין ביצוען ,הכל בכפוף ובהתאם להוראות חוזה זה.
ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים
 .8להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי להוצאת צו התחלת עבודה ולביצוע
תשלום כלשהו על ידי המזמין ,ימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה ערבות בנקאית אוטונומית,
בלתי מותנית ,ערוכה לפקודת המזמין – בנוסח המחייב שנקבע במסמך ב' נספח א' והמהווה חלק בלתי
נפרד הימנו– בגובה של  10%מערך החוזה (לא כולל מע"מ) (להלן" :ערבות ביצוע") .ערבות הביצוע
תהיה צמודה למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים (להלן" :המדד") כשהמדד הבסיסי הקובע לחישוב
ההצמדה יהיה המדד הידוע ביום הגשת הצעת הקבלן .תוקפה של ערבות הביצוע יוארך מפעם לפעם,
בהתאם לצורך ,כך שהיא תישאר בתוקף עד להמצאת ערבות טיב (ערבות בדק) על ידי הקבלן למזמין,
בהתאם להוראת סעיף  60לחוזה שלהלן בעניין.
מסירת הודעות
 .9כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה ,תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת
של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו
של הצד השני.
הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  72שעות ממועד מסירתה בדואר.
הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה .הודעה ששוגרה בפקסימיליה תיחשב
כהודעה שנתקבלה במועד המצויין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה.
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פרק ב' – הכנה לביצוע
בדיקות מוקדמות
.10
.10.1

הקבלן מאשר ומצהיר כי בדק באופן יסודי ובפירוט ,לפני הגשת הצעתו ,את מקום המבנה
וסביבותיו ,את זמינות התשתיות הנדרשות לביצוע הפרויקט ,את טיב הקרקע ,את
כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע הפרויקט ,את דרכי הגישה
למקום ,את תקופת ביצוע העבודות ולוח הזמנים הנדרש לביצוען ,וכן שהשיג את כל המידע
האחר העשוי להשפיע על הצעתו ,והוא מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין
האמור ובגין אי התאמה מכל סוג שהוא.

.10.2

הקבלן מאשר ומצהיר כי שכר החוזה שהוסכם בין הצדדים מהווה תמורה הוגנת ורווחית
להתחייבויותיו בהתאם ועל פי החוזה ומניח את דעתו.

דרכי ביצוע ולוח זמנים
.11
.11.1

הקבלן ימציא לאישור המפקח ,תוך  3ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה ,או תוך פרק זמן
אחר אשר יקבע על ידי המפקח (לפי המוקדם) ,הצעה בכתב בדבר דרכי ביצוע ולוח הזמנים,
לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את הפרויקט .כן ימציא הקבלן למפקח,
לפי דרישתו מזמן לזמן ,פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים
האמורים ,לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.
המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח ,בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין
שלא אישר אותם ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.

.11.2

בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בתקופת הביצוע הכוללת כפי שנקבעה בחוזה
לביצוע כלל העבודות ובאבני הדרך שבלוח הזמנים כפי שפורטו במסמכי החוזה ,אם פורטו.
עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי
המפקח ,ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.

.11.3

לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף  11.1לעיל ,ייקבע לוח זמנים על ידי המפקח
ויחייב את הקבלן.

.11.4

כל שינוי בלוח הזמנים יהיה בהסכמת מנהל הפרויקט מטעם המכללה ובאישורו בכתב בלבד!

 .12מבוטל
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פרק ג' – השגחה ,נזיקין וביטוח
השגחה מטעם הקבלן
.13
.13.1

מעת מסירת צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה  -בנוסח המצ"ב כמסמך ב' נספח ב'
והמהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה (להלן" :תעודת ההשלמה")  -לכל העבודות כאמור בחוזה
זה ,יהיו באי כוחו המוסמכים של הקבלן  -דהיינו :מנהל העבודה והממונה על הבטיחות
כהגדרתם בסעיף  13.2להלן  -נוכחים במקום ביצוע המבנה מדי יום ביומו בכל שעות העבודה
או בהתאם לנדרש על פי כל דין ,לפי המחמיר מביניהם .באי הכוח הנ"ל ישגיחו ברציפות על
ביצוע העבודות ועל קיום בפועל של כל התקנות ,החוקים והנחיות הבטיחות באתר .למען הסר
ספק ,מובהר ,כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן אחראי על האתר ובטיחותו בכל
עת במהלך תקופת חוזה זה ,לרבות בימים ושעות שבהן לא מתבצעות בפועל עבודות באתר
כגון שבתות וחגים וכי כל הוראה ,הסבר ,ביאור ,מסמכים וכיוצ"ב אשר יימסרו לבאי כוח
הקבלן ייחשבו כאילו נמסרו לקבלן עצמו.

.13.2

ממונה בטיחות מטעם הקבלן ימציא אישור בכתב לכך שבדק את האתר ואת דרכי העבודה
של הקבלן ומאשר שכל האתר והעבודה בו מתנהלים ע"פ תקנון הבטיחות המאושרת בחוק.

רישיונות כניסה והרחקת עובדים
.14
.14.1

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום הפרויקט כל אדם המועסק על ידו
במקום אם לדעת המנהל ,התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו
או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן
להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בפרויקט.

.14.2

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה ,כולו או
מקצתו .משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן ,מזמן לזמן ,את רשימות
העובדים שיהיה זקוק להם במקום המבנה/בפרויקט לביצוע הפרויקט וכן את תצלומיהם
ופרטים אחרים אודותם – כפי שידרוש המפקח – והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום
הפרויקט לפי רישיונות כניסה ,כפי שימצא לנכון.

.14.3

כל רשיון כניסה לפי סעיף  14.2לעיל יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח
את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון ,מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד
בביצוע הפרויקט ,וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו .כן מתחייב הקבלן שהשימוש
ברשיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום המבנה לצורך ביצועו.

.14.4

אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף  14.2לעיל או עובד שהמפקח דרש את החזרת רשיון
הכניסה שלו – אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה.
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.14.5

גישת העובדים לגג תיהיה אך ורק מהחלק החיצוני של המבנה ובמקום שיקבע בהסכמה עם
מנהל הפרויקט מטעם המכללה במקום .הגישה תיהיה מאובטחת כך שעוברי אורח ,עובדי
המכללה וסטודנטים לא יוכלו לעלות לגג לרבות בשעות בהם מתקיימות עבודות באתר.

.14.6

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך הקמת המבנה אך ורק עובדים שיש בידם אישור ממשטרת
ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,תשס"א –  2001ותקנותיו .האחריות הבלעדית להשגת האישורים הנ"ל חל על
הקבלן .לא תשמע ולא תתקבל כל טענה מצד הקבלן בדבר אי עמידתו בלוח הזמנים הנקוב
בחוזה זה או כל טענה אחרת בדבר אי עמידתו בתנאי אחד או יותר מתנאי חוזה זה מכל סיבה
שהיא ובכלל זאת בשל אי השגת האישורים הנ"ל ולעובדיו בפרט.

.14.7

חל איסור להשתמש במעלית המבנה לכל צורך שהוא ,או במדרגות הפנימיות של המבנה.

שמירה ,גידור ,אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה
.15
 .15.1הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,שמירה ,גידור ושאר אמצעי בטיחות לפרויקט ולאתר כולו
כנדרש על-פי כל דין ,נוהג או הוראה מחייבת של המזמין ו/או המנהל ו/או הרשות המקומית
ו/או של רשות מוסמכת בענין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים ,אם אלה פורטו בחוזה.
 .15.2כל מבנה ,מיתקן או ציוד כאמור לעיל יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם ממקום
המבנה עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה ,על חשבונו ,אלא אם נקבע אחרת בחוזה.
נזיקין למבנה
.16
.16.1

הקבלן אחראי לשמירת המבנה ,לרבות הציוד המותקן בו ולהשגחה עליהם .בכל מקרה של
נזק למבנה הנובע מסיבה כלשהי – פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף  16.4שלהלן– יהיה על
הקבלן לתקן את הנזק ,על חשבונו ,בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה המבנה
במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה .אחריות הקבלן כאמור תהא כלפי המזמין.

.16.2

הוראות סעיף  16.1לעיל תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון
ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת הפרויקט ,בהתאם לסעיף
 55בתנאי החוזה.

.16.3

בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם כהגדרתו בסעיף  16.4שלהלן יהיה
על הקבלן לתקן את הנזק ,בהקדם האפשרי ,אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן ,והוצאות
התיקון יחולו על המזמין.

.16.4

"סיכון מוסכם" – פירושו :מלחמה ,פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי
סדירים ,פלישת אויב ,פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו.
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נזיקין לגוף או לרכוש
 .17הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן ,שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה ,עקב רשלנותו או בגין הפרת
דרישות חוזה זה .אחריות הקבלן תהא כלפי המזמין.
נזיקין לעובדים
 .18המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או קבלני
המשנה ו/או קבלנים ממונים ו/או כל מי מטעם הקבלן ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו
תוך כדי ו/או עקב ביצוע הפרויקט במישרין או בעקיפין.
ביטוח על ידי הקבלן
 .19מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח אשר יחולו
על הצדדים הינן בהתאם להוראות סעיפי הביטוח שלהלן ואישור קיום הביטוחים המצורף לחוזה זה
כמסמך ב' נספח ד' ,ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
אחריות וביטוח לחוזה
.20
.20.1

.20.2

.20.3

.20.4
.20.5

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ,רכוש או גוף ,ולכל אובדן שייגרמו לעצמו ,לעובדיו ,למכללה
ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו
ו/או מי מטעמו .הקבלן יפצה את המכללה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור ,מיד עם דרישה
ראשונה של המכללה ,לרבות כל ההוצאות שהמכללה עמדה בהן בקשר לכל תביעה ו/או
דרישה כזו ,אזרחית ו/או פלילית ,ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים
על חשבונו את הביטוחים המפורטים במסמך ב' נספח ד' המצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה זה,
אצל חברת ביטוח מורשית כדין ,ומתחייב להוסיף את המכללה כמבוטח ו/או כמוטב
בביטוחים אלו ,לכל משך תקופת ביצוע העבודות ובביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית
כל עוד חלה על הקבלן חבות עפ"י חוקי מדינת ישראל.
לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי המכללה אישור על
עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם למסמך ב' נספח ד' לחוזה זה ,כשהוא חתום על
ידי מבטחיו.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בחוזה זה ולדרישת
המכללה ,מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות חוזה זה.
היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר
ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב
שם המבוטח לכסות את המכללה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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.20.6

.20.7

.20.8
.20.9

.20.10

.20.11

.20.12

.20.13

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה וכי
המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המכללה .כמו כן יכלל בביטוחים
תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו ,ולא יבוטלו ,אלא אם תימסר
הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המכללה  30,יום מראש.
הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו ,או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית
הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי חוזה זה ו/או בפוליסת עבודות ההקמה ,והוא פוטר
בזאת את המכללה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי
הביטוח.
לבקשת המכללה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל .בכל מקרה של אי
התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לגרום לשינוי
הביטוחים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה.
מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת
העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או להוות אישור
בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל
דין.
מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המכללה הינם תנאים
יסודיים בחוזה זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד
יחשבו כהפרה יסודית של החוזה.
הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו ,עובדיו ,וקבלני המשנה
שלו .כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה
בקשר עם ביצוע חוזה זה ,יופיעו דרישות ביטוח ודרישות האחריות לעיל BACK TO BACK
לכל הדרישות על פי חוזה זה.
מוסכם בזאת כי במקרה של אבדן או נזק המכוסה בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ו/או
בפוליסות הביטוח שערך הקבלן ו/או מי מקבלני המשנה שלו ,ההשתתפויות העצמיות
הנקובות בפוליסות אלה תחולנה על הקבלן בלבד.

פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן
 . 21הקבלן ישיב למזמין כל סכום שישולם על ידי המזמין לכל צד שלישי כתוצאה מנזקים שנגרמו תוך כדי
ביצוע הפרויקט ובקשר לכך על ידי הקבלן או מי מטעמו – במעשה או במחדל  -בצירוף הוצאותיה
הנלוות :הוצאות משפטיות ,שכר טרחת עו"ד וכיוצ"ב (להלן" :ההוצאות") .כל סכום ששולם על ידי
המזמין ,כאמור לעיל לרבות ההוצאות יחשב כחוב המגיע למזמין מהקבלן על פי חוזה זה והמזמין
יהיה רשאי לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו ,בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחרת.
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פרק ד' – התחייבויות כלליות
גישת המפקח למקום המבנה
 .22הקבלן יאפשר למזמין ,למפקח ,למנהל או לכל נציג מטעמו ,להיכנס בכל עת סבירה למקום המבנה
ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה ,וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים
כלשהם לביצוע החוזה.
 .23מבוטל
 .24מבוטל.
תשלום תמורת זכויות הנאה
 .25אם לביצוע הפרויקט יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ
למקום המבנה כגון :לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול ,או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה
– יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים
לבין הקבלן.
פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
 .26הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ,תוך כדי ביצוע הפרויקט ,בנוחיות הציבור ו/או
בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש
ציבורי כלשהו .לצורך כך יבצע הקבלן ,על חשבונו ,דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה
מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.
תיקון נזקים לכביש ,למובילים אחרים וכיו"ב
 .27הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים ,לרבות המערכות התת-קרקעיות והעל-קרקעיות,
תוך כדי ביצוע הפרויקט על ידו – בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי
מראש לביצוע הפרויקט – יתוקן על חשבונו ,באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל
אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים .הקבלן יהיה אחראי לנזק או
קלקול שנגרמו למתקנים האמורים אף אם אינם נראים לעין ואי אפשר לגלותם תוך הסתכלות רגילה
בשטח וגם באם לא סומנו המתקנים האמורים בתכניות ,במיפרטים ,בכתב הכמויות או בכל מסמך
אחר בחוזה וכן ,יהיה אחראי להשיג על חשבונו טרם ביצוע העבודות את כל אישורי החפירה הנדרשים
מכל הרשויות המוסמכות לביצוען.
מניעת הפרעות לתנועה
 .28הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום המבנה וממנו תיעשה ,בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה
השוטפת ,ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על הקבלן להצטייד
בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות והוא ישא בכל עלות הנובעת מכך.
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אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים
.29
.29.1

אם לביצוע העבודות הכלולות בחוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה
לגרום נזק לכביש ,לגשר ,לרשת חשמל ,לרשת טלפון ,לצינור ,לכבל וכיו"ב ,אם לא ישתמשו
באמצעי הגנה מיוחדים – יודיע הקבלן בכתב למפקח ,לפני ההעברה ,על פרטי החפץ שיש
להעבירו ,ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

.29.2

הקבלן יהיה רשאי לבצע ,על חשבון המזמין ,את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק
לאחר שיקבל את אישור המזמין והמנהל מראש ובכתב לכך ,ולאחר שיהיה בידו רישיון
מתאים מהרשויות המוסמכות..

 .30מבוטל
סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה
.31
.31.1

הקבלן יסלק ,בכל יום ו/או בהתאם להוראת המנהל ובכל מקרה לא יאוחר מאחת ל 7 -ימים,
ממקום המבנה את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים
אחרים המועסקים בביצוע הפרויקט בין אם התקשרו ישירות עם הקבלן ובין אם התקשרו
עם המזמין ,לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח ,הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו
לתחילת ביצוע העבודה ,וכן הפסולת כתוצאה מפירוק ,הריסה ,עקירה או גדיעה של עצים,
פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.

.31.2

מיד עם גמר ביצוע העבודות ,ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל החומרים
המיותרים ,הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא ,וימסור את המבנה כשהוא נקי
ומתאים למטרתו.

.31.3

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות,
והסילוק לאתר ,כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק ,וכן תשלום אגרת פינוי פסולת
במידה ותידרש ,הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו .במקרים של חילוקי דעות
בין קבלנים ממונים כלשהם כמשמעותם בסעיף  30לעיל ,יקבע המפקח את אחריותו וחלקו
של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת .בין מועדי פינוי הפסולת מהאתר ירכז הקבלן את הפסולת
באתר בנקודות ריכוז שסוכמו מראש עם המנהל .ריכוז הפסולת בנקודות הריכוז הנ"ל יעשה
אחת ל 3-ימים ולפחות פעמיים בשבוע.
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פרק ה' – עובדים
אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן
.32
 .32.1הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט ,את ההשגחה על כח
אדם זה ,את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנה וממנו ,וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 .32.2הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע
הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה ,ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רשיון ,אשרה או
היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור ,לפי הענין.
כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע הפרויקט במשך כל
שעות העבודה.
 .32.3לביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט –  ,1959או
על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים ,ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה,
הכול בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין .למען הסר כל ספק,
מובהר כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל באחריותו הבלעדית של הקבלן להעסיק לצורך ביצוע
העבודות אך ורק עובדים שיש בידם אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי החוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א –  2001ותקנותיו.
 .32.4הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע הפרויקט מסים לקרנות ביטוח סוציאלי
בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.
 .32.5הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדיו ,קבלני המשנה ועובדיהם
ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי כל דין ,ובאין דרישה חוקית –
כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד.1954-
 .32.6הקבלן חייב על פי הצו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים (יהודה ושומרון) (מס' ,)967
התשמ"ב 1982 -לא להעסיק תושב האזור בישוב הנכלל במסגרת ההתיישבות הישראלית אלא
באמצעות לשכת העבודה באיזור וקבלת האישורים המתאימים.
 .32.7הקבלן הינו קבלן עצמאי ואין בין המזמין לבינו ו/או לעובדיו יחסי עובד ומעביד .במקרה בו
ייקבע ,חרף האמור לעיל ,כי מי מעובדי ו/או שלוחי ו/או קבלני המשנה ו/או הקבלנים הממונים
שהועסקו על ידי הקבלן הינם עובד של המזמין ,או כי המזמין חייב בחבות כלשהי כלפי העובד
על פי כל דין לרבות אך לא רק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב  ,2011 -הקבלן
ישפה את המזמין בכל הוצאתיו בעניין .המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הוצאותיו האמורות,
לרבות הוצאות משפטיות מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו ,בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך
אחרת.
 .32.8המנהל יהיה רשאי לדרוש החלפת כל עובד ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהא עליו לפרט
את הסיבה לדרישה .הקבלן יחליף את העובד המבוקש מיד עם קבלת הדרישה ולא יאוחר מ24-
שעות ממועד הדרישה בעובד אחר אשר זהותו אושרה מראש ובכתב על ידי המנהל .הקבלן בלבד
ישא בעלויות ו/או בהוצאות ו/או בנזקים שיגרמו ,אם ייגרמו ,כתוצאה מהחלפת כל עובד כאמור.
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פרק ו' – ציוד ,חומרים ועבודה
אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
.33
.33.1

הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ,האבזרים וכל הדברים
האחרים הדרושים לביצועו היעיל של הפרויקט בקצב הדרוש.

.33.2

החומרים שיסופקו למקום הפרויקט ,למטרת ביצוע הפרויקט והשלמתו ,יעברו במועד
אספקתם כאמור ,לבעלות המזמין.

.33.3

ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום הפרויקט למטרת ביצוע הפרויקטוהשלמתו ,אין
הקבלן רשאי להוציאם ממקום המבנה/מהאתר ללא הסכמת המפקח בכתב .ניתנה תעודת
השלמה למבנה על-פי סעיף  54בתנאי החוזה ,רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה את הציוד
והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.

.33.4

בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על ידי המפקח ,כאמור בסעיף  33.6שלהלן או במקרה
שהמפקח הורה בכתב ,שהציוד והחומרים לפי סעיפים – 33.1-33.3כולם או חלקם  -אינם
נחוצים עוד לביצוע הפרויקט ,רשאי הקבלן להוציאם מאתר הפרויקט ,ועם פסילתם או
מתן הוראה כאמור ,חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין .נקבע בהוראה מועד להוצאת
הציוד או החומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע
כאמור .לאציית הקבלן להוראה זו ,רשאי המזמין להוציאם מאתר הפרויקט לכל מקום
שיראה בעיניו ,על חשבון הקבלן ,והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

.33.5

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש בהם לצורך
ביצוע החוזה ,אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף  63בתנאי החוזה ,רשאי המזמין
להשתמש בזכויות המוקנות לו על-פי אותו סעיף ,וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה
כפופה לזכויות המזמין על-פי סעיף  63כאמור.

.33.6

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם,
והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

 .34בוטל.
טיב החומרים והעבודה
.35
.35.1

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע הפרויקט בהתאם לאמור במיפרטים ,בתכניות,
בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה .כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות
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התקנים כפי שנקבע בחוזה .אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים
לסוג המובחר של החומר ,פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.
.35.2
.35.2.1

החומרים מתוצרת הארץ ,אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי
–יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים .הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות
התקן הנוגע לחומרים במלואו לרבות ,להוראות הנוגעות לאופן השימוש בחומרים.

.35.2.2

חומרים מתוצרת הארץ ,אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים
הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו
בחוזה.

.35.2.3

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות
שפורטו בחוזה .כל החומרים תוצרת הארץ או יבוא יתאימולדרישות תקנים ישראלים
באם קיימים .חומרים תוצרת הארץ או מיבוא שלגביהן אין תקנים ישראלים יתאימו
לדרישות תקנים חוץ המוכרים ע"י מכון התקנים הישראלי.

.35.2.4

חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים  35.2.1-35.2.3לעיל ,חלה על הקבלן.

.35.3
.35.3.1

חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים ,ישאו תו תקן.

.35.3.2

אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד
הנושא תו תקן – יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן ,אולם
בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.

.35.3.3

חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים  35.3.1-35.3.2לעיל ,חלה על הקבלן.

.35.4

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח ,הן ביחס למקורות החומרים בהם יש
בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים .אולם מוסכם בזה במפורש ,כי בשום פנים
אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור .המפקח רשאי לפסול
משלוחי חומרים ממקור מאושר ,אם אין אותם החומרים מתאימים למיפרט .חומרים מכל
הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.

.35.5

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע הפרויקט רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי
המפקח ועל ידי המעבדה ,במקרים בהם דרוש אישור מעבדה .החומרים שיספק הקבלן
יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח
הזמנים שנקבע .מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור ,יפסיק
הקבלן את העבודה ויסלק את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.
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.35.6

הקבלן יבצע את פעולות האריזה ,ההובלה ,ההעמסה והפריקה ,האחסנה וכל יתר הפעולות
הכרוכות בהבאת החומרים למקום המבנה ,באופן שימנע את קלקולם ,זיהומם או הפחתת
ערכם בכל דרך אחרת .החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי
רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.

 .35.7מבוטל
.35.8

על הקבלן למסור תעודות אחריות ,מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים ,של חומרים
המסופקים למקום המבנה ,עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על-פי דין של
מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במיפרט למרות שלא קיימת לגביהם
חובה על-פי דין.

.35.9

סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין – אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן
לטיב העבודה.

.35.10
 .35.10.1הקבלן מתחייב לסייע בידי המנהל בביצוע הבדיקות במקום המבנה על ידי אחרים ,הכל
כפי שיורה המפקח.
 .35.10.2המנהל והמזמין שומרים לעצמם את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות,
ואין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש
בחוזה.
 .35.11הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם לתקנות ובהתאם לדרישות מנהל הפרוייקט.
המחירים הנקובים בהצעת המציע כוללים א תעלות הבדיקה
 .36מבוטל
בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים
.37
.37.1

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה
או מוסתר ,ללא הסכמתו של המפקח.

.37.2

הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור
מהמבנה לפי כיסויו או הסתרתו .בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.

.37.3

הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה ,לפי הוראת המפקח ,לצורך
בדיקתו ,בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו ,לשביעות רצונו של המפקח .לא מילא
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הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה ,רשאי המנהל לחשוף ,לקדוח קידוחים ולעשות
חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.
.37.4

ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף  37.3לעיל תחולנה על הקבלן ,למעט אם קיים
הקבלן את התחייבותו לפי סעיף  37.1לעיל והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם
להוראות החוזה.

.37.5

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל
עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה
.38
.38.1

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,בכל עת ,תוך כדי מהלך העבודה:

.38.1.1

על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה ,בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה ,בכל
מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה ,ועל הבאת חומרים אחרים
התואמים לדרישות החוזה.

.38.1.2

על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי שימוש
בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.

.38.2

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום שבוצע (באם בוצע) בקשר לחומרים ולעבודה
האמורים ,אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף  38.1לעיל.

.38.3

לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף  38.1לעיל ,יהיה המזמין רשאי לבצעה על
חשבון הקבלן .הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי
לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת,
לרבות באמצעות חילוט ערבויות .אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לראות באי מילוי
ההוראה על ידי הקבלן הפרה יסודית על כל המשתמע מכך כמפורט בסעיף  63שלהלן.
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פרק ז' – מהלך ביצוע העבודה
התחלת ביצוע הפרויקט
 .39הקבלן יתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שייקבע לכך בצו התחלת העבודה ,וימשיך בביצוע בקצב
הדרוש להשלמת הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11
בתנאי החוזה.
העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן ומעמד הקבלן באתר
.40
.40.1

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע הפרויקט ,או במועד מתן אותה הוראה ,יעמיד המנהל
לרשות הקבלן את מקום הפרויקט או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של
הפרויקט והמשכו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף  11בתנאי החוזה .לאחר מכן יעמיד
המנהל לרשות הקבלן ,מזמן לזמן ,חלקים נוספים ממקום הפרויקט ,הכל כפי שיידרש לביצוע
הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים האמור.

.40.2
.40.2.1

הרשות להימצאות באתר ,נתונה לקבלן ו/או למי מטעמו לצורך ביצוע העבודות על פי
החוזה בלבד ואין בה כדי להעניק לקבלן ו/או למי מטעמו ,במפורש ו/או במשתמע ,זכות
כלשהי באתר ו/או במתקנים ו/או במבנים הנמצאים בו ,לרבות ומבלי לגרוע זכות
חזקה ו/או עיכבון .הקבלן מתחייב בזאת ,כי ידאג שעובדיו ,הקבלנים הממונים ,קבלני
המשנה מטעמו ועובדיהם יפנו את האתר מיד עם גמר ביצוע העבודות ו/או בהתאם
לדרישת המזמין או המנהל בעניין.

.40.2.2

הקבלן מתחייב לדאוג לכך שעובדיו ו/או הקבלנים הממונים ו/או קבלני המשנה מטעמו
ו/או עובדיהם לא ילונו באתר ,זולת אם קיבלו את הסכמתו המפורשת של המנהל
מראש ובכתב לכך ,בכפוף להוראות הרשות המקומית והדין.

.40.2.3

העבודה האמורה לעיל מתבצעת ע"ג גג המבנה – חל איסור מוחלט על הקבלן ועובדיו
או מי מטעמו להסתובב בפנים המבנה!!

מועד השלמת הפרויקט
.41
.41.1

הקבלן מתחייב להשלים את הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה ,שמנינה יתחיל מהתאריך
שנקבע לתחילת ביצוע העבודות בצו התחלת העבודה.

.41.2

הוראת סעיף  41.1לעיל הינה בכפוף לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים
מהפרויקט תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.
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.41.3

ניתנה ארכה להשלמת המבנה/הפרוקיט או קוצר המועד להשלמת הפרויקט ,בהתאם לסעיף
 42שלהלן ,ישתנה המועד להשלמת הפרויקט בהתאם לכך.

ארכה או קיצור להשלמת הפרויקט
.42
.42.1

ניתנה הוראה על ידי המזמין או המנהל לביצוע שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה
נוספת או שונה לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת הפרויקט או המחייבת את
ביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה ,לפי סעיף  46בתנאי החוזה ,רשאי המנהל ,ביוזמתו
הוא או לפי בקשת הקבלן ,לקבוע בה את השינוי במועד השלמת הפרויקט.
מובהר בזאת כי כל עבודה אשר תידרש ע"י מנהל הפרויקט בין אם סוכם עליה מחיר ובין אם
לאו תבוצע מידית וכל עיכוב בביצועה יחשב כהפרה של החוזה ולא תילקח כטענה ע"י הקבלן
כעיכוב מצד המזמין אלא לחומרה מצד הקבלן.

.42.2

נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין בלבד ,רשאי הקבלן לבקש
ארכה להשלמת הפרויקט ,והמזמין יקבע את שיעור הארכה בהודעה בכתב ,בכפוף לתנאים
בסעיף  42.4שלהלן.

.42.3

נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט על ידי כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין
לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב ,רשאי הקבלן לבקש
ארכה להשלמת הפרויקט ,והמזמין יקבע את שיעור הארכה בהודעה בכתב ,בכפוף לתנאים
בסעיף  42.4שלהלן .סגר בשטחים ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל בעיה אחרת הכרוכה
בהעסקת פועלים מן השטחים ו/או פועלים זרים לא תחשבנה בגדר כח עליון או נסיבות
שלקבלן לא היתה שליטה עליהן .אין בפירוט דלעיל כדי להוות רשימה סגורה של הנסיבות
אשר אינן נופלות בגדר כח עליון.

.42.4

התנאים למתן ארכה להשלמת הפרויקט יהיו כדלהלן:

.42.4.1

הקבלן יהיה חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונו של המזמין ,לרבות יומן העבודה,
שהנסיבות אשר אירעו גרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט.

.42.4.2

הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך שבוע ימים מיום אירוע
הנסיבות שגרמו ,לדעתו ,לעיכוב בביצוע הפרויקט .לא הגיש הקבלן את הבקשה במועד,
יראו את הקבלן כמי שהסכים לכך שתקופת ביצוע החוזה תישאר בעינה .על אף האמור
לעיל ,מוסכם בזאת כי המזמין יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור
הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום שבוע ימים האמורים ,בתנאי שהקבלן יתן
טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.
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.42.5

נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט כתוצאה מהנסיבות המפורטות בסעיף קטן  42.2לעיל ,ישלם
המזמין לקבלן – בכפוף לתנאים בסעיף  42.4לעיל– הוצאות תקורה בשיעור שייקבע במו"מ
בין המזמין לבין הקבלן ,ובכל מקרה לא יעלו על החישוב לפי הנוסחה שלהלן:
T1
x K0 - K1
T0

P x

=Q

Q

=

הוצאות התקורה;

P

=

אחוז ההוצאות המוסכם המבוטא כשבר עשרוני:

K0

=

סכום החוזה ,ללא מע"מ;

K1

=

סכום הביצוע במחירי בסיס ,ללא מע"מ וללא התייקרות;

T0

=

תקופת הביצוע החוזית;

T1

=

באתר סגור – ;2%
באתר פתוח – ;3%

.42.6

תקופת הביצוע ,כולל ארכות שניתנו בהתאם לסעיף  42.2לעיל או תקופת
הביצוע בפועל – הקצרה מבין שתיהן.

בישוב תקופת הביצוע  T1לא יובאו בחשבון התקופה של הפסקה זמנית בביצוע הפרויקט לפי
סעיף  46בתנאי החוזה ,וכן התקופה שבין התאריך שנקבע בצו התחלת העבודה לבין תאריך
התחלת העבודה בפועל במקום הפרויקט.
הוצאות התקורה לפי סעיף  42.5ישולמו לקבלן עם סילוק שכר החשבון הסופי כפוף להכללת
הבקשה לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי אשר יוגש על ידי הקבלן בהתאם לסעיף 60
בתנאי החוזה.

.42.7

התשלום עבור הוצאות התקורה הנוספות לפי סעיף  42.5לעיל ,מהווה פיצוי מלא בגין כל
הוצאות הקבלן עקב התמשכות הביצוע ,הן במקום המבנה והן מחוץ למקום הפרויקט ,ומעבר
לפיצוי כאמור לעיל ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף עקב התמשכות ביצוע
הפרויקט .למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה בו נגרם עיכוב ביצוע בנסיבות אשר סעיף 42.2
אינו חל עליהן ,לא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כלשהו בגין העיכוב והוא מוותר על כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה בנסיבות אלו.
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עבודה בשעות היום בימי חול
.43
 .43.1פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת ,לא תיעשה עבודה בביצוע הפרויקט בשעות הלילה או
בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.
 .43.2אין הוראות סעיף  43.1חלות על עבודה שצריכה להיעשות ,מטבע הדברים ,ללא הפסק או
במשמרות רצופות ,או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון
המבנה ,ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח ויפעל בהתאם לכל
דין כתנאי לביצועה.
החשת קצב ביצוע העבודה
.44
 .44.1היה צורך ,לדעת המנהל ,בכל עת ,להחיש את קצב ביצוע הפרויקט מכפי שנקבע תחילה ,יפנה
המנהל  -בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לפעול להחשת ביצוע הפרויקט בהתאם
לדרישה ולמלא אחרי כל הוראות המנהל הנוגעות לשעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות
העבודה ,לרבות ומבלי לגרוע ביצוע העבודה בכל שעות היום והלילה ,עבודה במשמרות ,תגבור
כח האדם ,ציוד ,כלים ,חומרי עבודה וכיוצ"ב .הקבלן יפעל בהתאם לדרישת והוראות המנהל
כאמור ,בכפוף לדין .באחריות הקבלן להשיג בעצמו ועל חשבונו את כל ההיתרים הדרושים
מטעם הרשויות הרלבנטיות לביצוע העבודה בהתאם לדרישות האמורות ובכלל זאת היתרים
לעבודה בשעות הלילה.
 .44.2הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תמורה ו/או פיצוי בגין החשת קצב ביצוע הפרויקט כאמור
בסעיף  44.1לעיל .הקבלן מצהיר בזאת ,כי האפשרות שיידרש להחיש את קצב העבודה כאמור
לעיל ,נלקחה על ידו בחשבון בקביעת סכום התמורה החוזית והוא מתחייב שלא לדרוש כל
פיצוי ו/או תמורה נוספת מעבר לתמורה החוזית שנקבעה בין הצדדים בגין החשת קצב ביצוע
העבודה ו/או בגין כל הנובע ו/או המשתמע ו/או הכרוך בכך.
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
.45
 .45.1אם לא ישלים הקבלן את ביצוע הפרויקט או כל חלק מסוים מהפרויקט או שלב משלבי ביצועו
תוך התקופה שנקבעה בחוזה ,בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף  42בתנאי החוזה,
ישלם הקבלן למזמין כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש כמפורט ומוסכם בסעיף  16לעיל.
 .45.2המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף  45.1לעיל מכל סכום שיגיע
לקבלן בכל עת מהמזמין או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות
או באמצעות ניכויו מהחשבון המאושר לתשלום לקבלן כאמור בסעיף  59שלהלן .תשלום
הפיצויים ,ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את הפרויקט
במועד הנקוב בחוזה זו ו/או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
 .45.3אם לפני השלמת הפרויקט כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו
מהפרויקט ,לפי סעיף  54בתנאי החוזה ,והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור ,יופחת
לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה ,חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים
והקבועים מראש האמורים בסעיף  45.1לעיל ,לפי הערך היחסי שבין חלק הפרויקט האמור
לבין המבנה כולו/העבודות כולן.
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הפסקת עבודה
.46
 .46.1הקבלן יפסיק את ביצוע הפרויקט ,כולו או מקצתו ,לזמן מסוים או לצמיתות ,לפי הוראה
בכתב מאת המנהל או המזמין ,בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ,ולא יחדש את
ביצוע הפרויקט אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל או המזמין –לפי העניין  -הוראה בכתב על
כך.
 .46.2הופסק ביצוע הפרויקט ,כולו או מקצתו ,לפי סעיף  ,46.1ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת
הפרויקט ולהגנתו לפי הצורך ,כפי שיאושרו על ידי המפקח.
 .46.3הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע הפרויקט כאמור בסעיף ,46.1
תחולנה על הקבלן בלבד והוא לא יהיה זכאי לקבלת תשלום ו/או פיצוי כלשהו במקרה כזה.
 .46.4הופסק ביצוע הפרויקט ,כולו או מקצתו ,לצמיתות ,אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף
 39בתנאי החוזה ,והקבלן החל בביצוע הפרויקט בפועל – יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין
את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וזאת לסילוק סופי
ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור ,ללא יוצא מן הכלל ,לרבות הוצאותיו
והפסד רווחים .לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן ,תעשנה מדידות
סופיות לגבי הפרויקט או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה ,הכל לפי הענין .ערך העבודה
שבוצעה בפועל על ידי הקבלן ,ייקבע על ידי המנהל תוך  45יום מיום הפסקת העבודה.
 .46.5הופסק ביצוע הפרויקט ,כולו או מקצתו ,לצמיתות ,כאמור בסעיף  46.4לעיל ולאחר מתן
ההודעה על הפסקת הביצוע כאמור ,הוחלט על ידי המזמין לחדש את ביצוע הפרויקט ,כולו
או מקצתו ,לא תהיה לקבלן זכות להמשיך בביצוע העבודה והמזמין יהיה רשאי להתקשר עם
כל קבלן לשם השלמת ביצוע הפרויקט –כולו או חלקו  -מבלי שלקבלן תהיה זכות לקבלת כל
פיצוי ו/או כל תמורה כספית אחרת בגין החלטתו זו של המזמין.
שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים
.47
 .47.1הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים ,לא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 .47.2לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים ,אין
לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על
זכויות וחובות לפי חוזה זה.
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פרק ח' – שינויים ,תוספות והפחתות
שינויים ,הקטנות ,הגדלות בהיקף ביצוע הפרויקט
שינויים
.48
.48.1

המנהל או המזמין רשאים להורות בכתב בכל עת על ביצוע כל שינוי במבנה או בעבודות או
בפרויקט – כולן או חלקן  -והקבלן מתחייב בזאת למלא אחר ההוראה .הקבלן מתחייב
לבצע לאלתר את השינוי המבוקש –גם אם טרם נמסרה לו הודעה בכתב על ידי המנהל או
המזמין כנדרש  -ובלבד שניתנה על מנת למנוע סיכון המבנה או חיי אדם.

.48.2

הוראה לביצוע שינוי כאמור בסעיף  48.1לעיל ,אשר משמעותה הגדלה של מי מהיחידות
הנקובות בכתב הכמויות המצ"ב בשיעור העולה על  50%מהכמות הנקובה לאותה יחידה
בכתב הכמויות או ביצוע עבודה שאיננה כלולה מלכתחילה בכתב הכמויות המצ"ב תוגדר
כהוראה לביצוע עבודה חריגה (להלן" :עבודה חריגה").

הקטנת או הגדלת בהיקף ביצוע הפרויקט
.48.3

המזמין רשאי להורות לקבלן בכתב ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה חייב לנמק את
החלטתו ,על הגדלת היקף ביצוע הפרויקט ו/או העבודות או על הקטנת ביצוע הפרויקט ו/או
העבודות ו/או על ביטול חלק מהעבודות ובכלל זאת על הקטנת או הגדלת או ביטול כליל של
כמויות מכל אחד מסעיפי כתב הכמויות או על דחיית מועד ביצוע העבודות –כולן או חלקן -
או על ביצוע העבודה בשלבים וכיוצ"ב והקבלן מתחייב לפעול בהתאם .האמור בא להוסיף על
הוראת סעיף  48ולא לגרוע ממנו.

.48.4

הקבלן יהיה זכאי  -בהתקיים כל אחד מהמקרים המנויים בסעיף  48.3לעיל – לתמורה אך
ורק בגין חלקי העבודה שביצע בפועל .התמורה הנ"ל תשולם לו בהתאם למחירי היחידה
הרלבנטיים הנקובים בכתב הכמויות בכפוף להוראות חוזה זה בכלל וסעיף  52שלהלן בפרט.
הקבלן מתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה לקבלת תמורה ו/או פיצוי מעבר
לכך בגין החלטת המזמין האמורה ו/או בגין כל הנובע ו/או המשתמע ממנה.

.48.5

במקרה והשינוי הנדרש יהיה בגדר עבודה חריגה כהגדרתה בסעיף  48.2לעיל ,המזמין רשאי
על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי התמורה בגינה לא תהיה בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף
 48.4לעיל אלא מחיר היחידה/מחירי היחידה הרלבנטיים לאותה עבודה חריגה יקבעו על פי
המנגנון הקבוע בסעיף  49שלהלן.
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הערכת שינויים
.49
.49.1

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לאמור בסעיף  48אשר אינו מוגדר כעבודה חריגה ,ייקבע
לפי מחיר/מחירי היחידה/היחידות הרלבנטיים הנקובים בכתב הכמויות .לא נקבעו בכתב
הכמויות מחיר/מחירי יחידה/יחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – ייקבעו
מחיר/מחירי היחידה/היחידות החסרים בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  49.2שלהלן .הקבלן
אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי.

.49.2

מחיר היחידה/היחידות החסר ,כאמור בסעיף  49.1לעיל או מחיר היחידה/יחידות עבור עבודה
חריגה כהגדרתה בסעיף  48.2לעיל ,יהיה בשווי המחיר הנמוך מבין שלוש החלופות הבאות:

.49.2.1

מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת מחיר
היחידה החסר בעניין זה ,קביעתו של מנהל הפרויקט תהיה סופית.

.49.2.2

סכום השווה ל 85%-מהמחיר נטו הנקוב בגוף סעיפי כתב הכמויות במחירון "דקל" (לא
שיפוצים) או סכום השווה ל 85%-מהתעריף הנקוב בעניין ב"-המאגר המשולב" .המחיר
הרלבנטי להשוואה במחירונים השונים ("דקל" ו"-המאגר המשולב") יהיה המחיר
המתאים ליחידה החסרה במהדורה העדכנית של המחירונים נכון למועד הבקשה
לביצוע השינוי ,ללא תוספת בגין עבודות בהיקף קטן ו/או תוספת התייקרות ו/או
תוספת אזור ו/או כל תוספת אחרת ו/או תוספת עבור קבלן ראשי.

.49.2.3

על אף האמור ,המזמין רשאי להחליט כי על אף שניתן לקבוע את מחיר היחידה הנדרש
על פי אחת או יותר מהחלופות המפורטות לעיל ,המחיר יקבע על פי המנגנון הקבוע
בסעיף  49.3שלהלן .

.49.3

לא נמצאו ,לדעת המנהל סעיפים מתאימים לקביעת מחיר היחידה הנדרש לביצוע השינוי
באמצעות המנגנון הקבוע בסעיף  49.2לעיל ,ייקבע ערכם על ידי המנהל בהסתמך על מחירי
שוק מקובלים לדעת המנהל בעניין וכן על ניתוח מחירים מפורט שיוגש על ידי הקבלן לאישור
המנהל ויכלול פירוט ואסמכתאות (חשבוניות מהספקים מהם נרכשו החומרים) ,לערך
העבודות והחומרים שהושקעו בביצוע השינוי .הקבלן יהיה זכאי בנוסף לעלויות החומרים
והעבודה כאמור ,לתשלום תמורה חד פעמית נוספת בשיעור של עד  12%מערך העבודה
והחומרים וזאת ,כתמורה סופית ,שלמה ומוחלטת בעבור כל הוצאותיו הכלליות של הקבלן
ושל כל קבלני המשנה מטעמו ,לרבות ומבלי לגרוע הוצאותיו בגין ניהול עבודה ,הוצאות אתר,
תקורות ,מימון ורווח בשלמות .שיעור התמורה המגיעה לקבלן בגין האמור תיקבע על ידי
המנהל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי .החלטת המנהל בעניין תהיה סופית ומוחלטת.
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תשלומי עבודה יומית
.50
.50.1

הורו המזמין או המנהל –לפי העניין – בכתב על ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית
יערך בין הקבלן לבין המנהל מו"מ אשר במסגרתו יקבע הסכום אשר ישולם לקבלן בעד ביצוע
העבודה האמורה .המו"מ יערך בהתבסס על ערך העבודה וערך החומרים במקום המבנה
בהתאם למסמכים אשר יוגשו על ידי הקבלן המעידים על הערך.

.50.2

ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבעו על ידי המנהל ,בין השאר ,על יסוד
רשימות שניהל הקבלן בהן נרשמו הפרטים הבאים:
 .50.2.1כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;
 .50.2.2שמות העובדים ,מקצועותיהם ,סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות העבודה;
 .50.2.3הוצאות הובלה;
 .50.2.4הוצאות ציוד מכני כבד;
 .50.2.5הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה.

.50.3

הרשימות כאמור בס"ק  50.2.5 ,50.2.4 ,50.2.3 ,50.2.1תימסרנה למפקח בשני עותקים ,בסוף
כל שבוע ,ורשימת העובדים כאמור בס"ק  50.2.2תימסר למפקח בשני עותקים ,לאחר כל יום
עבודה .אחד העותקים מכל רשימה ,לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח ,יוחזר לקבלן לשם
הגשתו לתשלום.

 .51בוטל.
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פרק ט' – מדידות
מדידת כמויות
.52
.52.1

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע הפרויקט
ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי
החוזה.

.52.2

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח
והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי
הקבלן ויאושרו על ידי המפקח ,הכל לפי הענין .כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או
ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

.52.3

לפני בואו למדוד את המבנה ,כולו או מקצתו ,יתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו
לעשות כן ועל המועד הרצוי לו ,והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא-כוח
לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות ,וכן לספק את כח האדם
והציוד הדרושים לביצוע המדידות ,על חשבונו ,ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים
בקשר לכך.

.52.4

לא נכח הקבלן או בא-כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות – רשאי המפקח או נציגו
לבצע את המדידות בהעדרם ,ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות,
והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן .אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך
הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור ,יידחה ביצוע המדידות למועד
מאוחר יותר שיקבע כאמור בסעיף  52.3לעיל.

.52.5

נכח הקבלן או בא-כוחו במועד ביצוע המדידות – רשאי הוא לערער בכתב ,תוך  7ימים ,על כל
כמות שנמדדה ,והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה .אם גם אחרי
המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ,יקבע המנהל את הכמויות
וקביעתו תהיה סופית.

.52.6

היה המבנה ,כולו או מקצתו ,מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם – לא
ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.

 .53מבוטל.
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פרק י' – השלמה ,בדק ותיקונים
.54
.54.1

.54.2

.54.3

.54.4

.54.5
.54.6

הושלם הפרויקט – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה ,תוך 10
יום מיום קבלת ההודעה ,וישלים את הבדיקה במידת האפשר תוך  20יום מהיום שהתחיל
בה .מצא המפקח את המבנה מתאים לדרישות החוזה – יתן המנהל לקבלן תעודת השלמה
עם תום הבדיקה; ואם לא – ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה
הדרושים ,והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח.
אין האמור בסעיף  54.1לעיל ,גורע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה ולהשתמש בו גם אם
טרם בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה ,והקבלן חייב
לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי
המפקח ,יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל
דרך אחרת שימצא לנכון .הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון
הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה ,בתוספת של  12%מהן כתמורה להוצאות משרדיות ,מכל
סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט
ערבויות .הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.
אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה/מהפרויקט במועד
מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת הפרויקט כולו או שהושלם חלק כלשהו
מהפרויקט והמזמין החזיק בו ,השתמש בו או עומד להחזיק בו או להשתמש בו ,רשאי הקבלן
לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהפרויקט האמור ,והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו
על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה כלגבי המבנה כולו/הפרויקט.
תקופת הבדק ואחריות הקבלן תיהיה למשך  5שנים.
מובהר בזאת כי האחריות לכל עבודת הגג שבוצעה כולל האיטום הינה ל  5שנים.
עם קבלת תעודת השלמה למבנה או בכל מועד אחר אשר יוסכם בין הצדדים ,ימציא הקבלן
לידי המזמין ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ערוכה לפקודת המזמין לתקופת הבדק
(ערבות טיב) – בנוסח המצ"ב כמסמך ב' נספח א' לחוזה זה – בשיעור של  10%מערך השכר
הסופי בגין ביצוע העבודות (לא כולל מע"מ) לתקופה של שנתיים .היה ובמועד האמור טרם
אושר לקבלן שכרו הסופי בגין ביצוע העבודות ,ימציא הקבלן למזמין ערבות בדק (טיב) –
בנוסח האמור  -בשיעור של  10%מערך השכר הסופי המשוער על ידי המזמין בגין ביצוע
העבודות (לא כולל מע"מ) לתקופה של שנתיים .עם קביעת שכר סופי לחוזה כאמור בסעיף 60
להלן ,ידאג הקבלן לתיקון סכום הערבות בהתאם.
בסמכות המזמין להורות בתום שנת הבדק הראשונה ,בכפוף לביצוע התיקונים שיידרשו
במבנה על ידי הקבלן לשביעות רצונו המלאה של המזמין על הפחתת שיעור הערבות הבנקאית
לשנת הבדק השנייה ל 5%-מערך השכר הסופי (לא כולל מע"מ).
היה ובמועד הסמוך לסיום תקופת הבדק יסתבר כי הקבלן לא השלים את ביצוע כל התיקונים
/הליקויים אשר נדרשו ממנו לשביעות רצון המנהל והמזמין ,יאריך המזמין  -מפעם לפעם
ועל פי שיקולו הבלעדי  -את תקופת ערבות הבדק לתקופה נוספת .ערבות הבדק תוחזר לקבלן
רק לאחר קבלת אישור המנהל כי כל הליקויים/התיקונים תוקנו על ידי הקבלן לשביעות

עמוד  63מתוך 103

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

רצונו ובתנאי שהערבות לא מומשה –כולה או חלקה – כך ,שבמקרה של מימוש חלקי תוחזר
רק הערבות המוקטנת שנותרה.
בדק ותיקונים
.55
 .55.1לצורך החוזה ,תקופת הבדק פירושה :תקופה של  24חודשים או כל תקופה אחרת שנקבעה
בכל מסמך אחר של החוזה או בדין ,לפי התקופה הארוכה יותר .מניינה של תקופת הבדק
יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה למבנה ,בהתאם לסעיף  54לעיל או
במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של המבנה – מיום השלמתם של אותם חלקים
כמצוין בתעודות ההשלמה.
 .55.2נתהווה במבנה ,תוך תקופת הבדק ,נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש
בחומרים פגומים ,בכפוף לאמור בסעיף  )9(35לעיל– חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור,
הכל לפי דרישת המפקח ,הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון
שבוצע לפי סעיף  27בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים
פגומים.
 .55.3אין באמור בסעיף  55.2לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  56.2שלהלן.
 .55.4ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף  55.2לעיל יחולו על הקבלן.
פגמים וחקירת סיבותיהם
.56
 .56.1נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה בזמן ביצועו ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר
סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח .היתה אי
ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה
והתיקון על המזמין .היתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה –
יחולו הוצאות החקירה על הקבלן ,וכן יהיה הקבלן חייב לתקן ,על חשבונו ,את אי ההתאמה
ו/או הפגם וכל הכרוך בכך .אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון ,יהיה הקבלן
חייב בתשלום פיצויים למזמין.
 .56.2בנוסף לכל האמור בחוזה זה ,נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך  5שנים אחר גמר תקופת
הבדק ,הנובעים מביצוע המבנה שלא בהתאם לדרישות החוזה או הדין ,יהיה הקבלן חייב
לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך ,על חשבונו ,ואם אי ההתאמה ו/או הפגם
אינם ניתנים לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.
אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  )2(55 ,)2(46ו56-
 .57אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים  55.2 ,46.2או  56בתנאי החוזה ,וזאת לאחר
שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של  14יום ,רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן
אחר או בכל דרך אחרת ,ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן ,יהיה
המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת של  12%מהן כתמורה להוצאות משרדיות,
מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט
ערבויות.
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פרק י"א  -תשלומים
 .58בוטל.
.59
התמורה תיקבע באמצעות מדידה ובהתאם להוראות הבאות:
 .59.1הקבלן יגיש למפקח חשבון בצירוף לוח זמנים מעודכן ,דפי מדידה ,חישובי כמויות ,חריגים
וניתוחי מחיר לחריגים (במידה ויהיו חריגים) [להלן יכונו לצורך סעיף זה לוח הזמנים
המעודכן ,דפי המדידה וחישובי הכמויות ,החריגים וניתוחי המחיר לחריגים (היה ויהיו
חריגים) יחדיו" :אסמכתאות"] .צירוף האסמכתאות מהווה תנאי לבדיקת החשבון על ידי
המנהל ואישורו.
 .59.2המנהל יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד למועד
אליו הוא מתייחס ויקבע את הסכום המאושר על ידו לתשלום לקבלן .מסכום זה יפחית
המנהל מקדמות (אם ניתנו כאלו) ו כל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה או המגיע למזמין
מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר שנחתם ביניהם עד למועד האמור לעיל וכיו"ב
ואת הסכום החדש (הסכום המאושר פחות ההפחתות) יעביר המנהל כסכום מומלץ לתשלום
לקבלן למזמין .המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להורות על תשלום הסכום המומלץ
או לבקש הסברים והבהרות לדרך קביעת הסכום ולבדוק בעצמו בדיקה חוזרת את הסכום
המבוקש .דהיינו :למזמין שמורה הזכות שלא לקבל את המלצת המנהל ולקבוע בעצמו את
סכום התשלום המאושר לקבלן בהסתמך על האסמכתאות וכל נתון נוסף שידרוש מהקבלן או
מהמנהל ,אם ידרוש .יובהר ,כי סמכות זו כוללת גם סמכות למזמין לקבוע לקבלן סכום
מאושר לתשלום נמוך מהסכום שאושר על ידי המנהל .החלטת המזמין במקרה זה תהיה
סופית ומכרעת ותחייב את הצדדים .בכל מקרה ,הסכום שיאושר לתשלום לקבלן ישולם
בתנאי תשלום של "שוטף ."60 +
 .59.3איחור בהגשת חשבון או בצירוף מי מהאסמכתאות מעבר למועד הנקוב בסעיף  59.1לעיל,
ידחה את מועד בדיקת החשבון,אישורו ותשלומו כך ,שמועד תחילת חישוב  60הימים לתשלום
יחל מהיום האחרון של החודש בו אושר החשבון של הקבלן ע"י המנהל או המזמין ,לפי
המאוחר ,וזאת ,מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה כספית או אחרת בעניין.
באחריותו הבלעדית של הקבלן לדאוג לכך שהמנהל יכתוב על גבי האסמכתאות את מועד
קבלתן.
 .59.4בחוזה בו תשלום החשבונות נקבע על-פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים
מראש ,לא יחולו הוראות סעיפים  ,52 ,36ו 59-בתנאי החוזה ,בשלמותם או בחלקם ,אלא
בכפוף לשינויים שנקבעו בחוזה.
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סילוק שכר החוזה
.60
.60.1

לא יאוחר משישים ( )60יום מהחודש בו ניתנה תעודת השלמה למבנה בהתאם להוראות
סעיף  54לעיל בעניין ,יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בגין ביצוע עבודתו .החשבון יוגש בצירוף
כל האסמכתאות הבאות:

.60.1.1

שלושה עותקים של תדפיסי חישוב כמויות;

.60.1.2

שני עותקים ממערך הבדיקות;

.60.1.3

שני עותקים מתרשימים ומדידות שבוצעו באתר (דפי המדידות) כשהם חתומים ע"י
הקבלן והמפקח או ע"י מודד מוסמך;

.60.1.4

חריגים וניתוחי מחיר לחריגים (במידה ויהיו חריגים);

.60.1.5

תכניות עדות (לאחר ביצוע) חתומות ומאושרות על ידי מתכנני המבנה .הקבלן יכין
בגמר העבודה באמצעות מדיה מגנטית (דיסקט) ו– 3מערכות תכניות תנוחה באותה
מתכונת ובאותו קנה מידה כפי שהיו התכניות לביצוע .מובהר ,כי תכניות עדות לבנין
יוכנו רק אם היו שינויים בתכנון המקורי במידה ולא היו שינויים ,יגיש הקבלן
התוכניות המקוריות בחתימתו.
(להלן יכונו כל האסמכתאות המנויות לעיל יחד" :האסמכתאות).

.60.2

המנהל יבדוק את החשבון הסופי המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע
הפרויקט/הפרויקט ועד להשלמתו .מהחשבון הסופי שיאושר – היה ויאושר -על ידי המנהל
יופחתו מקדמות (באם ניתנו כאלו) ,וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה או המגיע
למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר שנחתם בין הצדדים עד למועד האמור
לעיל וכיו"ב .היתרה תשולם לקבלן בתנאי תשלום של שוטף 60+מיום אישור החשבון על ידי
המנהל ובתנאי שהחשבון הוגש במועד ,צורפו אליו כל האסמכתאות המפורטות בסעיף60.1
לעיל וכל האסמכתאות הנדרשות בהתאם לאמור בסעיף  60.4שלהלן.

.60.3

איחור בהגשת החשבון הסופי או מי מהאסמכתאות הנקובות בסעיפים  60.1ו 60.4 -מעבר
למועד הנקוב בסעיף  60.1לעיל ידחה את מועד בדיקת החשבון הסופי על ידי המנהל ,אישורו
ותשלומו בהתאמה מעבר למועד הנקוב בסעיף  60.2לעיל ,כך שמועד תחילת חישוב  60הימים
לתשלום יחל מיום אישור החשבון על ידי המנהל .באחריותו הבלעדית של הקבלן לדאוג לכך
שהמנהל יכתוב על גבי האסמכתאות אתת תאריך קבלתן בידיו.

.60.4

המזמין יעכב את תשלום החשבון הסופי היה ועד למועד התשלום כפי שנקבע בהתאם למפורט
בסעיפים  60.1-60.3לעיל לא ימציא הקבלן לידיו או לידי המנהל  -לפי העניין  -את כל
האסמכתאות המפורטות מטה .במקרה כאמור ,תשלום החשבון הסופי יבוצע בתנאי תשלום
של שוטף 60+מהיום שהקבלן ימציא את אחרון האסמכתאות האמורות לידי המנהל או
המזמין –לפי העניין – לשביעות רצונם .הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה כספית
או אחרת בגין העיכוב בתשלום החשבון הסופי ו/או בגין כל הנובע ו/או משתמע מכך.
האסמכתאות המבוקשות הן:

.60.4.1

תעודות אחריות ,הוראות טיפול ותחזוקה למתקנים ולציוד שהותקנו במבנה.

.60.4.2

בוטל.

.60.4.3

ערבות בנקאית לתקופת הבדק בשיעור של  10%מערך השכר הסופי בגין ביצוע העבודות
(לא כולל מע"מ) בנוסח ולתקופה הקבועים בחוזה זה.

.60.4.4

הצהרה על חיסול כל תביעות הקבלן כנגד המזמין והעדר תביעות מצדו כנגד המזמין
בהתאם לנוסח המצ"ב כמסמך ב' נספח ג' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו .לא
הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל ולהלן ,יועבר
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החשבון לדיון מורחב בהשתתפות מנכ"ל המזמין וסמנכ"ל הכספים של המזמין,
ובתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו.
.60.5

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות
בכמויות שנמדדו לפי סעיף  52בתנאי החוזה ,בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי שנתבקש
– אם נתבקש  -כאמור בסעיפים  48ו 49 -בתנאי החוזה ,ובהתחשב באמור בסעיפים  53ו62-
בתנאי החוזה.

.60.6

במקרה בו הקבלן לא הגיש את החשבון הסופי במועד הנקוב בסעיף  60.1לעיל ,רשאי המנהל,
לאחר הודעה בכתב לקבלן ,לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר החוזה .משכר
החוזה שיקבע כאמור ,ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל ,בתוספת של  12%מיתרת
החשבון הסופי לתשלום ,כתמורה להוצאות משרדיות .היתרה בניכוי  ,12%כאמור ,תשולם
לקבלן בתנאי תשלום של שוטף 60+מיום עריכת החשבון האמור על ידי המנהל .שכר החוזה
שנקבע על ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה יהיה סופי ומוחלט.

.60.7

בכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה/מהפרויקט ,כאמור בסעיף  54בתנאי
החוזה ,רשאי הקבלן להגיש חשבון סופי לאותו חלק מהמבנה/מהפרויקט שלגביו ניתנה
תעודת ההשלמה .הוראות סעיפים  60.1-60.6יחולו בהתאמה ולפי העניין במקרה זה.

.60.8

מבוטל.

 .61מבוטל
תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה
.62
.62.1

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד
בשל כל גורם או סיבה ,לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים
השונים ,שינויים במחירי חומרים ,מלאכות ושכר ,שינויים בשיעורי הריבית ,הטלת מסים,
היטלים ,מכסים וכיו"ב.

.62.2

סכום התמורה לו יהיה זכאי הקבלן כאמור בחוזה זה לא יהיה צמוד באופן כלשהו וישולם
נומינלית בסכומים הנקובים בחוזה זה.
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פרק י"ב – סיום החוזה או אי המשכת ביצועו
סילוק יד הקבלן ממקום המבנה
.63
.63.1

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ,לתפוס את החזקה בו ,להשלים
את המבנה – בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת – ולהביא חוזה זה לידי
סיום בכל אחד מהמקרים המנויים להלן ,המהווים הפרה יסודית של החוזה על ידי הקבלן,
וזאת מבלי שנקיטת מי מפעולות אלו – כולן או חלקן – על ידי המזמין ועל פי שיקול דעתו
הבלעדי ייחשב כביטול החוזה על ידי המזמין ומבלי שהדבר יגרע מהסעדים המוקנים
למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן על פי יתר הוראות החוזה ו/או על פי כל דין:

.63.1.1

כשהקבלן לא התחיל בביצוע הפרויקט/העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה
או שהפסיק את ביצועו ,ולא ציית  -תוך  48שעות או תוך כל מועד אחר שייקבע על
ידי המזמין או המנהל בעניין  -להוראה בכתב ממי מהם להתחיל או להמשיך בביצוע
הפרויקט/העבודות ,או כשהסתלק מביצוע הפרויקט/העבודות בכל דרך אחרת.

.63.1.2

כשהמזמין או המנהל סוברים ,בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי והסופי ,שקצב ביצוע
הפרויקט/הפרויקט איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או
במועד שהוארך או קוצר להשלמתו ,והקבלן לא ציית תוך  48שעות להוראה בכתב
ממי מהם לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתה להבטיח את השלמת
הפרויקט/הפרויקט במועד.

.63.1.3

כשיש בידי המנהל הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן אינו מבצע את פרויקט/הפרויקט
בהתאם למפרטים ,לתכניות וליתר מסמכי החוזה ולאחר שהתראה בכתב לקבלן לא
נשאה ,לדעת המנהל או המזמין ,תוצאות רצויות.

.63.1.4

כשהקבלן הסב את החוזה ,כולו או כל חלק ממנו ,לאחר – בלי הסכמת המזמין
מראש ובכתב.

.63.1.5

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המנהל מראש ובכתב לזהותו כמפורט
בסעיף  3לעיל ,ולא נענה להוראת המנהל לסלקו מביצוע הפרויקט.

.63.1.6

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או
לטובת נושיו או במקרה של פירוק במקרה בו הקבלן הינו גוף מאוגד.

.63.1.7

כשיש בידי המנהל הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן
או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או
לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן ,אם רצונו בכך ,להשמיע טענותיו
בפני המנהל או המזמין.

.63.1.8

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה די
לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה.

.63.1.9

כאשר הוטל עיקול על נכסי הקבלן או חלק מהם ,או על כספים של הקבלן ,או על
כספים המגיעים לקבלן ,או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל נגד הקבלן או נכסיו
והפעולה לא בוטלה בתוך שלושה ( )3ימי עסקים מיום הטלת העיקול או מיום עשיית
פעולת ההוצאה לפועל.

 .63.1.10נוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים -63.1.1-63.1.9לעיל ,בכל מקרה בו הקבלן הפר
התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה ולא תיקן את ההפרה בתוך  7ימים מיום
קבלת התראה בכתב מאת המנהל או המזמין בעניין או תוך כל מועד אחר שיקבע
לתיקון ההפרה בהתראה שתינתן כאמור בעניין.
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.63.2

סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה ,באמצעות הודעה בכתב מהמנהל או מהמזמין ,רשאי
המזמין לנהוג כדלקמן:

.63.2.1

להשתמש בכל החומרים ,הציוד והמתקנים ,או בכל חלק מהם ,המצויים במקום
המבנה/הפרויקט ,לצורך השלמת הפרויקט.

.63.2.2

לדרוש מהקבלן ,באמצעות הודעה בכתב מהמנהל או מהמזמין ,לסלק ממקום
המבנה/מהפרויקט את כל החומרים ,הציוד והמתקנים או חלק מהם .לא ציית הקבלן
לדרישה זו ,תוך  14יום ,רשאי המזמין לסלקם ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה
בעיניו ,על חשבון הקבלן ,והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

.63.3

תפס המזמין את החזקה במקום המבנה ,יחולו ההוראות שלהלן:

.63.3.1

המנהל יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן
לערוך את רשימת החומרים ,הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום המבנה
בכפוף להוראת סעיף  63.2לעיל בעניין .לא הגיע הקבלן במועד שנקבע לכך על ידי
המנהל יהא המנהל רשאי לערוך את המדידות רשומות בעצמו .המדידות והרשומות
שייערכו על ידי המנהל תהיינה סופיות ומוחלטות ותחייבנה את הצדדים.

.63.3.2

הקבלן ימציא לידי המזמין חשבון סופי בצירוף האסמכתאות הנדרשות כמפורט
בסעיף  60לעיל.

.63.3.3

הקבלן יישא על חשבונו בעלות הוצאות השלמת הפרויקט/העבודות על ידי אחר
בתוספת של  12%מהן כתמורה להוצאות משרדיות ובסכום הפיצויים על נזקים אשר
נגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרויקט/הפרויקט ומפאת נזקים אחרים
(להלן" :עלות כוללת של השלמת הפרויקט").

.63.3.4

תשלום החשבון הסופי או כל תשלום אחר המגיע לקבלן מהמזמין ישולם רק לאחר
שיתברר הסכום הסופי של העלות הכוללת של השלמת הפרויקט על פי החלופה
המתאימה מבין החלופות הבאות:
 .63.3.4.1עלה סכום החשבונות המעוכבים אצל המזמין על סכום העלות הכוללת של
השלמת הפרויקט ישלם המזמין לקבלן את ההפרש בין הסכומים הללו.
 .63.3.4.2עלה סכום העלות הכוללת של השלמת הפרויקט על סכום הכספים
המעוכבים אצל המזמין המגיעים לקבלן ממנו ,אם מעוכבים ,המזמין לא
ישיב לקבלן את הסכומים המעוכבים.הקבלן יוסיף וישלם למזמין את
ההפרש בין סכום העלות הכוללת של השלמת הפרויקט לבין הסכומים
המצויים בידי המזמין ,כאמור .לא שילם הקבלן למזמין את סכום ההפרש,
המזמין יהא רשאי לגבותו מהקבלן על פי כל דין או נוהג לרבות באמצעות
חילוט הערבויות הבנקאיות של הקבלן אשר בידיו ,אם ישנן .האמור בסעיף
זה יחול בהתאמה במקרה בו לא מעוכבים כלל כספים של הקבלן אצל
המזמין.

.63.4

הוראות סעיף  63באות להוסיף על זכויות המזמין בהתאם להוראות סעיפי חוזה זה שלעיל
ולהלן ,ולא לגרוע מהן.

קיזוז
 .64המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על-פי חוזה זה ,כל חוב המגיע לו מהקבלן על-פי חוזה זה
או על-פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן ,וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין.
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ,לרבות
באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת למזמין על-פי כל דין.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה
.65
.65.1

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט ,כולו או מקצתו ,מפאת מלחמה
או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה ,יפנה הקבלן למזמין והמזמין יתן לקבלן אישור
בכתב ,כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט ,כולו או מקצתו ,והקבלן ימלא אחר
הוראות המנהל או המזמין בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור.

.65.2

הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע הפרויקט לפי סעיף 65.1
יהיה ,ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור – בהתאם למחירים והשיעורים
הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים.

.65.3

תשלום הסכום כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות
פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור.

.65.4

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום הפרויקט חומרים ,ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא
סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל או המזמין לפי סעיף ,65.1
רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן ,בעצמו או בכל דרך אחרת,
והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך ,בתוספת של  12%מהן כתמורה להוצאות משרדיות.

ביול החוזה
 .66הוצאות מס בולים/ביול חוזה – במידה וקיימות  -יחולו על הקבלן.
מס ערך מוסף
.67
.67.1

המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.

.67.2

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על-פי חוזה
זה.

.67.3

על אף האמור בסעיף  67.2לעיל:

.67.3.1

אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי,
כאמור בסעיף  60בתנאי החוזה ,ובפרק הזמן החל מתום  195יום מיום השלמת
הפרויקט ,הועלה שיעורו של מס הערך המוסף – ישלם המזמין את סכום המס בשיעור
שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי
במועד שנקבע בסעיף .60

.67.3.2

לא השלים הקבלן את ביצוע הפרויקט תוך התקופה כאמור בסעיפים  41ו 42-בתנאי
החוזה ,ובפרק הזמן החל מתום  195יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את
הפרויקט ,הועלה שיעורו של מס הערך המוסף – ישלם המזמין את סכום המס בשיעור
שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם המבנה  /הפרויקט
במועד והחשבון הסופי הוגש במועד.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

נספח א' – ערבות ביצוע
ערבות בנקאית אוטונומית ללא הצמדה
בנק _____________ :בע"מ
סניף_____________:
כתובת הסניף____________:
תאריך____________ :
לכבוד
המכללה האקדמית צפת בע"מ
ג.א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'___________________ :
.1

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _________________ ש"ח
(במילים ______________________ :ש"ח ) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו
מאת( _______________________________________________________ :להלן:
ה"נערב") .בקשר עם מכרז  /חוזה מס' .07RF/19

.2

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו או לדרוש מאתנו ,מפעם לפעם,
סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס
ליתרת סכום הערבות ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם ,לא יעלה על סכום הערבות.

.3

ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית .אנו נשלם לכם ,מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר
מאשר תוך ( 10עשרה) ימים ממועד קבלת דרישתכם ,כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום
הערבות מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם
ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו כלפיכם.
אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלשהו את תשלומו
של סכום הערבות ,כולו או מקצתו.

.4

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו בכתב
לא יאוחר מאשר בתאריך זה .דרישה בפקס או במברק לא תתקבל .לאחר תאריך זה תהיה ערבות
זו בטלה ומבוטלת.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

תאריך___________________ :
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___________________________
חתימות וחותמת הבנק

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

נספח ב'
תעודת השלמה

לכבוד:
המכללה האקדמית צפת
א.ג.נ,.

הנדון  :תעודת השלמה

על פי הוראות סעיף  54לתנאים הכללים של חוזה שנחתם ביום __________ ביניכם לבין _________
להקמת ...............ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה ,הריני מאשר בזה כי בתאריך ______________
העבודות כהגדרתן בחוזה ,בוצעו ונמסרו בהתאם לחוזה ,כי כל המסמכים הטכניים וכתבי האחריות
הדרושים נמסרו ,וכי כל ההדרכות המתאימות והנדרשות לאנשי המזמין ו/או מי מטעמו בוצעו.

בכבוד רב,

__________________
מנהל הפרויקט

עמוד  72מתוך 103

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

נספח ג'
כתב ויתור
תאריך
לכבוד
המכללה האקדמית צפת

אנו הח"מ מתכבדים בזאת להגיש את החשבון הכולל והסופי ,בגין ביצוע כל התחייבויותינו כהגדרתן
בחוזה שנחתם בינינו לביניכם להקמת(................... .להלן" :החוזה").

עם חתימת כתב ויתור זה אנו מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:

.1

ידוע לנו ומוסכם עלינו כי הסכום הכולל והסופי ,קרי הסכום המצטבר אשר אושר לתשלום ע"י
המנהל ועל – ידכם ,בגין ביצוע כל עבודותינו וכל התחייבויותינו על פי החוזה הינו בסך של
_______________( ₪לא כולל מע"מ) (להלן" :השכר הסופי").

.2

על חשבון השכר הסופי שולם לנו עד למועד חתימת כתב ויתור זה סך של ______________ש"ח
(לא כולל מע"מ).

.3

אנו מאשרים בזאת ,כי עם קבלת היתרה המגיעה לנו מכם מתוך השכר הסופי ואשר מסתכמת כדי
סך של _________ש"ח (לא כולל מע"מ) ,ישולם לנו השכר הסופי במלואו.

.4

אנו מוסיפים ומאשרים ,כי פרט לזכותנו לקבלת הסכום הנקוב בסעיף  3לעיל ,אין לנו ולא תהיינה
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  -מכל מין וסוג שהוא  -כלפיכם ו/או כלפי הבאים מטעמכם
בקשר לחוזה ו/או לכל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו ,במישרין ו/או בעקיפין.

.5

אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מביצוע יתר התחייבויותינו ,אשר אנו חייבים לבצען לאחר
השלמת העבודות ,בהתאם להוראות החוזה ,כל דין ונוהג ,לרבות אלו הקשורות לתקופת הבדק.

בכבוד רב,

__________________
חתימת הקבלן
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

נספח ד'
אישור על קיום ביטוחים
תאריך……………:

לכבוד,
המכללה האקדמית צפת ו/או חברות בנות
ו/או חברות בשליטתה (להלן" :המכללה")
רח' ירושלים  ,7צפת

הנדון :אישור על קיום ביטוחים בקשר עם חוזה מיום ...............לביצוע עבודות
____________________________ (להלן " :העבודות") שנחתם בין המכללה
(להלן " :הקבלן")
לבין........................................
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן ועל שם קבלני המשנה שלו וכן על שם המכללה (להלן ":יחידי
המבוטח") את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם ביצוע העבודות הנ"ל:
.1

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה הכוללת את הפרקים שלהלן:
פרק א' – ביטוח כל הסיכונים :
1.1
לעבודות המבוצעות ,למתקנים  ,לציוד וחומרים ,לרבות כאלו המסופקים על ידי המכללה ,במלוא ערכם
ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות ו/או בתקופת
ההרצה והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסך …
………… ₪ ..וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ . ₪ 400,000.- -
הכיסוי במסגרת פרק זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל ההוצאות
הנוספות לפינוי הריסות ,שכר אדריכלים ,רכוש במעבר ,נזקי גניבה ופריצה ,שכר מומחים ,שכר עבודה
בשבתות ,עבודה בחגים ,עבודות לילה ,משלוח אווירי ,הוצאות הובלה מיוחדות וכו'  ,כל זאת בשיעור שלא
יפחת מ 20%-מגובה הנזק.
כמו כן כולל פרק זה כיסוי ,במלוא סכום הביטוח ,לנזק עקיף מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים,
וכיסוי בגבול אחריות שלא יפחת מ ₪ 400,000 -לנזק ישיר מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים .
פרק ב' -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :
1.2
בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע העבודות
ו/או בקשר אליהן ,בגבול אחריות שלא יפחת מ ₪ 4,000,000- -למקרה ולתקופת ביטוח.
פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה ,מנופים ו/או מעליות ,פריקה וטעינה ,
זיהום פתאומי (מים או קרקע) ,שביתות והשבתות ,פרעות ומהומות ,עבודות בגובה ובעומק ,שימוש בכלי
נשק ,קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם ,נזק לרכוש המכללה שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו
בו בעת קרות מקרה הביטוח (למעט נזק המכוסה עפ"י הרחבת רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים בפרק א'
של הפוליסה).
•
•
•
•

פרק זה כולל את ההרחבות הבאות:
הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי
כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ ₪ 200,000.- -למקרה על
בסיס נזק ראשון.
נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________:

בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין המבוטח
חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי פוליסה זו.
פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד,
כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה ,הוראותיה וחריגיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם
של המבוטחים האחרים .דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד.
רכוש המכללה יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה אם אינו מכוסה בפרק א'.
פרק ג' -ביטוח חבות מעבידים :
1.3
בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית הנגרמת
תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות של  ₪ 20,000,000למקרה ולתובע ולתקופת הביטוח.
פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר :קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם  ,עבודות בגובה ובעומק ,עבודות הריסה
ו/או פיצוץ ,הרעלה במאכל או במשקה ,עבודות נוער כחוק ,פרעות או מהומות אזרחיות ,עובדים
מהשטחים ,שביתה ו/או השבתה ,שעות עבודה ומנוחה.
תוקף הביטוח :מתאריך _________________ עד תאריך __________________ (כולל  30ימי הרצה).
 .2ביטוח אחריות מקצועית (ניתן לבצע במשולב עם ביטוח חבות מוצר)
בגין אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף
כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) המכללה ו/או עובדיה ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של
הקבלן ו/או עובדיו ו/או אחריותו השילוחית בגין מי מטעמו ,לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם ביצוע
העבודות ו/או הפרויקט נשוא החוזה .הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר אובדן שימוש או עיכוב בעקבות
מקרה ביטוח ,אובדן ו/או שחזור מסמכים ,הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה ,אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם
החוזה  ,אך לא לפני התאריך( ______ :להלן" :התאריך הרטרואקטיבי") והוא כולל תקופת גילוי מורחבת
של  6חודשים.

הביטוח מורחב לכסות את אחריות המכללה הנובעת מאחריות הקבלן המבוטח על פי הפוליסה ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .ואולם ,מובהר
כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של המכללה כלפי הקבלן.
גבולות האחריות , ₪ 1,000,000 :למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
תוקף הביטוח :מתאריך _________________ עד תאריך __________________

.3

ביטוח חבות המוצר (ניתן לבצע במשולב עם ביטוח אחריות מקצועית)

בגין אחריותו של הקבלן ו/או אחריותו השילוחית בגין מי מטעמו על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים
להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) המכללה ו/או עובדיה כתוצאה
ממוצר פגום של הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא החוזה .מוצר פגום-משמעו גם עבודה
לקויה בהרכבת/הכנת המוצר.
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה ,אף אם ביצוע העבודה החל בטרם
נחתם החוזה ,אך לא לפני התאריך( ______ :להלן" :התאריך הרטרואקטיבי") והוא כולל תקופת גילוי
מורחבת של  12חודשים.

עמוד  75מתוך 103

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

המכללה נכללת בשם המבוטח לצורך העבודות הנ"ל בלבד .הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת ,לפיו הכיסוי
הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד ,כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על
תנאיה ,הוראותיה וחריגיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים .דינה של שותפות
הכוללת כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד.
גבולות האחריות ₪ 1,000,000 :לפחות ,למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
תוקף הביטוח :מיום _____________ ועד ליום _____________.

.4

ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות:
למבוטח תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום הביטוח בביטוח

4.1
העבודות
הקבלניות בכל שלב משלבי ביצוע העבודה .במקרה כאמור יחוייב המבוטח בפרמיה יחסית נוספת שתחושב
על בסיס פרו רטה.
הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או
4.2
דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה)  ,המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות
4.3
המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המכללה.
הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי
4.4
וכן כל אדם ו/או גוף שלמבוטח ו/או למזמין זיקה אליו או שהמבוטח ו/או המכללה והתחייב לשפותו ו/או
כל אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא ,אולם ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם
אשר גרם לנזק בתוך כוונת זדון.
ביטוח עבודות ההקמה לא יהיו ניתן לביטול או לצמצום על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות
4.5
ובמהלך תקופת הבדק ו/או האחריות ,אלא מסיבות של מרמה או אי תשלום דמי הביטוח.
4.6

ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן בלבד.

מוסכם ,כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא
4.7
יגרע מזכויות המכללה על פי פוליסה זו.
4.8

תנאי הפוליסה (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחתו מתנאי ביט  2013או נוסח דומה לו.

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסהות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

חתימת חברת ביטוח
שם החותם ותפקידו
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מסמך ג'1

תנאים כלליים מיוחדים
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00.01

00.02

תאור העבודה הכלולה במסגרת חוזה/מכרז זה.
הצעת מחיר  /חוזה זה מתייחסת לשיפוץ גג רעפים במבנה קיים במכללה האקדמית צפת כמפורט
במסמכי המכרז.
במסגרת מכרז/חוזה זה יבוצעו עבודות ההמצויינות בכתבי הכמויות המצורפים והמהווים את
מסמכי החוזה.
מובהר בזאת כי העבודות יבוצעו במתחם אקדמי פעיל אשר בו קיימות ,כיתות לימוד ותרגול.
באחריות הקבלן בלבד לדאוג לבטחון כלל הסטודנטים/מרצים/סגל/אורחים הבאים בשערי
המכללה בכלל ובמתחם בית הדסה בפרט.
הקבלן נדרש להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע נזקי
נפש ורכוש למבנים הקיימים ,תכולתם והמשתמשים בהם לרבות השטחים האחרים .הקבלן ישא
באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.
הקבלן יבצע על חשבונו מחיצות פח איסכורית זמניות ודלתות עם נעילה להפרדה בין איזורי
העבודה שהוקצאו לו לצורך כך ,לבין שאר איזורי המכללה לפי הוראות מנהל הפרויקט מטעם
המכללה ,לרבות העתקת המחיצות והדלתות בכל פעם שיידרש .במידת הצורך המחיצה תכלול
הפרדה אקוסטית ,הגנה באמצעות יריעות ניילון ,גבס ירוק וכו'.
המקום  -גבולות האתר  -דרכי גישה
.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

מובהר ומודגש כי עם קבלת צו התחלת עבודה (להלן" :צ.ה.ע") יהפוך הקבלן למבצע
הבניה ואחראי הבטיחות באתר כהגדרתו בחוקים ובתקנות .הקבלן יבצע הפרדה פיזית
כאמור בחוקים ובתקנות בין שטחי עבודתו ולשטחים פעילים אחרים.
הגישה לאתר העבודות תהיה דרך שער הכניסה לכלי רכב .שטח ההתארגנות של הקבלן
יגודר כשטח נתון בהתאם לדרישות הרשויות והתקנות כאשר כניסה ויציאה לשטח זה
תתאפשר באמצעות שער קיים.
הכניסה לשטח המכללה מותנית באישור מח' הביטחון  /קב"ט המכללה.
ככלל לא תותר חניית רכב הקבלן בכל שטחי המכללה למעט בשטחי ההתארגנות כפי
שיוגדרו ע"י המפקח ,וכן לא יותר אחסון כלשהו ,בכבישי הגישה למכללה ו/או בתחום
אתר הבניה.
תובטח בטיחות מלאה הן לכלי רכב והן להולכי רגל בכל תחום המכללה בו ינועו כלי הרכב
וציוד מכני של הקבלן ,כולל נקיטת אמצעי הגנה ככל שידרשו להבטחת שלומם של באי
המכללה כאמור בהתאם לחוקים ותקנות הבטיחות.
תובטח שמירה קפדנית על הניקיון בכל תחום מעבר כלי רכב וציוד מכני של הקבלן ,על
חשבון הקבלן ,לרבות פינוי מלא ומיידי של כל חומר שיישפך לאתר פסולת מורשה.
במידה ולא יתקן ו/או ינקה כאמור – זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את הוצאותיו
בקשר לכך מחשבונות הקבלן.
המפקח יכול להורות מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,על הפסקה מיידית
(זמנית או קבועה) של מעבר כלי הרכב וציוד מכני של הקבלן ,בכל עת ועל הקבלן יהיה
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.8

.9

להתארגן לבצוע עבודותיו באופן חלופי ,או לדחותן ,ומבלי שתהיה בכך עילה לתביעה
כלשהיא מכל סוג של הקבלן מהמזמין.
על הקבלן להיות מתואם עם מנהל מחלקת התחזוקה וקצין הביטחון של המזמין באופן
מלא טרם תחילת בצוע העבודות ולהתאים את התארגנות בשטח והליכי ביצוע העבודות
לדרישותיהם.
בתחום אתר הבניה המגודר ,כלולים גם שטחי התארגנות ,אחסנה ופריקה וטעינה
המשמשים את כל הקבלנים והספקים הקיימים והעתידיים ככל שיהיו .על הקבלן לתאם
את תנועותיו ,כליו וכל הצבת ציוד או מתקן בשטחי ההתארגנות עם כל הקבלנים
האחרים.
מודגש ומובהר כי כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה ולא תשולם לקבלן כל תוספת
ו/או פיצוי בגין הנ"ל.

00.03

היקף עבודה וצורת התקשרות
המזמין יהיה רשאי  -עפ"י שיקולו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור  -לבצע חלק ממרכיבי העבודה
שהינם חלק ממכרז זה או עבודות אחרות ונוספות הנדרשות לביצוע מלא ומושלם של המבנה,
באמצעות קבלנים אחרים.
בחירת המזמין לבצע חלק ממרכיבי העבודה באמצעות קבלנים אחרים  ,לא תביא לכל שינוי
במחירי היחידה ,ולא תהיה לקבלן כל עילה ותביעה בגין החלטה זו של המזמין  -הן בנושא מחירי
יחידה והן בנושא לוחות זמנים .הכול בכפוף ובהתאם להוראות סעיף  30במסמך ב' למסמכי
המכרז.

00.04

תקופת הביצוע
תקופת הביצוע הכוללת לביצוע כל העבודה של הקבלן ,תהיה חודש ימים מיום מתן צו התחלת
עבודה.
עמידה בלוח זמנים היא מעיקרו של מכרז/חוזה זה והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים ,כולל
עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד ,לפי הוראות המפקח ללא תמורה נוספת ,כדי
לעמוד בלוח הזמנים.

00.05
00.06

מבוטל
מבוטל
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00.07

אתר ההתארגנות וארגון האתר
א .הקבלן מצהיר כי סייר באתר הבניה והכיר היטב את דרכי הגישה אליו ,מיקומם של
מתקנים שכנים ,הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ארגון וביצוע
עבודתו  -לרבות בדיקה מדוקדקת של מצב קיים כולל דרכי הגישה הנדרשים לצורך ביצוע
העבודה והשלמתה מובהר בזאת כי כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה של הקבלן
ולא ישולם עליהן בנפרד.
ב .הקבלן מצהיר כי למד ,הכיר והבין על-בוריים את התנאים ,המפרטים ,התוכניות וכתבי
הכמויות המצורפים ,וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונן וכרוחן.
ג .הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים ,צווים או תקנות
בני-תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא בתחומי
סמכותה הרשמית.
ד .הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה הללו ולא תוכרנה כל
תביעות אשר תנומקנה באי-הכרתם.
ה .בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחום
האתר .לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן ,זהות השומר
מותנת בקבלת אישור קב"ט המכללה.
ו .בנוסף לכל האמור לעיל ,מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוודא שיש בידו את כל האינפורמציה
על מצב המתקנים התת-קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבתו וינקוט בכל
האמצעים הדרושים להגנה עליהם ובכך הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר
יגרם לאותם המתקנים ו/או למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונם המיידי על
חשבונו (אם ייפגעו) ,וזאת לשביעות רצון המפקח .כן ירצה הקבלן את המזמין על כל
תביעה שתוגש נגדו בגין נזק למתקנים הנ"ל.

00.08

אמצעי זהירות וגידור
א .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיאום והכוונת תנועת הכלים המכניים כולל
כניסה ויציאה מהאתר והשתלבותם בתנועה בכבישים הסמוכים.
ב .כן ינקוט הקבלן אמצעי זהירות מירביים בנוגע לעוברים ושבים ,לרבות סטודנטים
המצויים בסביבת האתר.
ג .על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים בעת בצוע העבודה (לרבות תמיכות ,חיזוקים,
גידור ,דרכי גישה וכו') על מנת להבטיח מפני תאונות ונזקים בנפש ורכוש .הקבלן יהיה
אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק בין לרכוש ובין לגוף או לנפש שיגרמו בגין בצוע העבודות
וישא בכל תיקון ו/או עבודה ו/או פיצוי שידרשו עקב כך במשך תקופת בצוע העבודה ועד
תוך תקופת האחריות כפי שסוכם בחוזה .בביטוחי האחריות המקצועית וחבות המוצר
יהיה סעיף המתנה ביטול הפוליסה באישור בכתב מאת מזמין העבודה במסמך זה.

00.09

השגחה ואחריות
בהשלמה ובעדכון למפורט לעיל ומבלי לגרוע מהמפורט לעיל ,הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא,
בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר שיגרם למזמין או לכל צד שלישי או לכל עובד
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כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מביצוע העבודות או
בקשר אליהן ,בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן ,וכן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם על
ידי עובדיו או קבלני משנה או ספקים או שלוחיו או כל הנתון למרותו – לכל אדם או חפץ
המצויים באתר ביצוע העבודות ובסביבתו .בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:
מיום תחילת החוזה ועד להשלמת כל התחייבויות הקבלן כלפי המזמין בהתאם לחוזה,
א.
יהא הקבלן בלבד אחראי כלפי כל אדם ורשות לנזק שייגרם לאדם או לרכוש ,לרבות
דרכים ,צנרת וכבלים תת קרקעיים ,כתוצאה מביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה,
כתוצאה מהחזקתו במקרקעין ,כתוצאה מהעבודות וכתוצאה מכל פעולה או מחדל של
הקבלן ,עובדיו ,מוזמניו ושאר צדדים שלישיים (לרבות קבלני משנה וספקים מטעמו)
בקשר למקרקעין או לעבודות או בקשר לביצוע כל התחייבות אחרת מהתחייבויותיו על
פי חוזה זה.
מיום תחילת החוזה ועד ליום השלמת כל העבודות וקבלת העבודה על ידי מזמין ,יהא
הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודות.
נגרם נזק לעבודות בטרם השלמתן ו/או בטרם נתקבלו ע"י המזמין ,ואשר נובע מסיבה
כלשהיא יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי.
הוראות סעיף קטן זה תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על
ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ,אף לאחר השלמת העבודות וקבלתן על ידי המזמין.
הקבלן יהא אחראי לכל נזק רכוש ו/או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשלוחיו ,או לכל אדם
ב.
אחר שנמצא בשטח ו/או באתר העבודה או נמצא בשירותו ,כתוצאה מתאונה או פגיעה
גופנית כלשהיא ,או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי עקב או במהלך ביצוע העבודות.
הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים ,תוך כדי ביצוע העבודות ,למניעת כל פגיעה בלתי
ג.
סבירה בנוחות הציבור על מנת שלא תהא כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות
או ברכוש אחר.
הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהוא,
לרבות דרכים מכל סוג ,מדרכות ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,תקשורת ,טלפון וכיוצא
באלה ,תוך כדי ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ,וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו לשביעות רצונו
של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק.
הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים להבטחת
ד.
רכוש וחיי אדם באתר וסביבתו בעת ביצוע העבודות כגון :כל אמצעי מיגון אחר שיהיה
דרוש ,ושאר אמצעי זהירות לבטחון ונוחות העובדים באתר העבודות ,לבטחון הנמצאים
שם ,לבטחון המוזמנים והמזמינים והציבור ,ולהבטחת הרכוש המצוי בו ,בכל זמן ובכל
שיהיה צורך בכך ,או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת שהיא.
היה ותתבצענה העבודות בשעות או בעונות בהן אין אור יום מלא ,יתקין הקבלן על חשבונו
אמצעי בטיחות וזהירות המתאימים או הנדרשים על פי כל דין לעבודה בחשיכה ,ויתקין
תאורה מקפת של אתר העבודה.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעבודות ,בשלבי ביצוען ולאחר מכן בגין כל נזק או
ה.
חבות שתוטל על המזמין או מי מטעמו לפי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ,1980-
לרבות נזק שנגרם על ידי הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו או מי מטעמו.
בכל מקרה של נזק לעבודות כאמור ,יהא הקבלן חייב לתקנו על חשבונו בהקדם האפשרי.
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ו.

בכל מקרה שתוגש תביעה כלשהי כנגד המזמין או מי מטעמו בגין כל מעשה או מחדל
שהקבלן אחראי להם כאמור:
ישפה הקבלן את הנתבע במלוא סכום נזיקין או הוצאותיו או הפסדיו או אובדנו
.1
בשל אותה תביעה או כנובע הימנה ללא כל דיחוי ,ובכלל זה מתחייב הוא לשאת
בכל ההוצאות שהוציא הנתבע כאמור.
תימסר על כך הודעה לקבלן באופן שיאפשר לו להתגונן ,על חשבונו ,או באמצעות
.2
חברת הביטוח המבטחת את הפרוייקט ו/או את חבויותיו של הקבלן מפני אותה
תביעה ,בשמו ובשם כל נתבע אחר ,וכל נתבע לא יתפשר בקשר לאותה תביעה
לפני שיקבל את הסכמת הקבלן לכך בכתב מראש ,ובלבד שהקבלן לא יסרב
לפשרה כאמור ,אלא מטעמים עינינים וסבירים.

00.10

מבוטל

00.11

תיאום עם נציגי המכללה
א .הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם נציגי המכללה
הרלוונטיים .זאת על-מנת שלא להפריע למהלך התקין של החיים השוטפים במקום.
ב .בחתימתו על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהפעילות באזור תמשך לאורך תקופת
הביצוע וכי התחשב במחיריו בתנאים המיוחדים ובהגנות הדרושות במצב זה.
ג .תוכניות ההתארגנות ושלביות הביצוע המפורטות שיוגשו על ידי הקבלן יקחו בחשבון את
התנאים הללו.
ד .כן מתחייב הקבלן לא לפגוע בנוף הקיים ולא לגרום נזק למבנים ולמתקנים קיימים או
כאלה שיוקמו  -פרט למצוין בהוראות הביצוע.

00.12

פינוי פסולת
א .הקבלן ייקח בחשבון בהצעתו ,כי את הפסולת ועודפי החומרים עליו לסלק מחוץ לשטח
המכללה  -לכל מרחק שיידרש  -על חשבונו.
ב .כן יברר את מקומות שפיכת פסולת מורשים עם הרשויות המתאימות  -לפני הגשת
הצעתו.
ג .הקבלן יעביר למפקח חוזה מאתר פסולת מורשה לפני תחילת עבודות פינוי פסולת ועודפי
חומרים וקבלות במהלך הפינוי.
ד .מובהר ומודגש כי מחירי היח' השונים כוללים את האמור לעיל לרבות הובלה ,תשלום
אגרת שפך ומתן אישורים ואסמכתאות לפינוי בהתאם לתקנות הרשות וכל דין .מודגש
ומובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת ו/או פיצוי בגין הנ"ל

00.13

הפרדה ואחסון באתר הבנייה של פסולת בניין  -הניתנת למחזור או לשימוש חוזר ועודפי עפר
על הקבלן לפנות את פסולת הבניין למחזור בהיקף של  100%לאתר פסולת ממחזר המאושר ע"י
המשרד להגנת הסביבה.
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00.14

ניקיון הבניין והאתר – פינוי פסולת וניקוי שוטף.
בכל מהלך העבודה ,יבצע הקבלן על חשבונו ובאחריותו ניקיון ופינוי יומיומי של הפסולת
והחומרים העודפים מהאתר – שלו ושל הקבלנים האחרים.
לידיעת הקבלן – לא ייערמו פסולת ועודפי חומרים בבנין וסביבתו של עובדיו ושל קבלנים
אחרים.
הפסולת תרוכז במכולות מתאימות ותסולק באופן שוטף.
הקבלן ימסור את כל השטח עם סיום העבודה נקי ומסודר לחלוטין .תורחק כל הפסולת מהשטח,
השטח יהיה נקי לשביעות רצון המפקח.
מחירי כל עבודות הניקיון כלולים במחירי הסעיפים השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.
הקבלן חייב לנקות את שטחי ההתארגנות הן בתוך הבניין והן מחוץ לבניין בכל יום באופן רציף.
הקבלן יעסיק צוות פועלים שיעסוק בעבודות נקיון ופינוי פסולת בלבד באופף שוטף ,קבוע ויום-
יומי.

00.15

ניקיון יסודי לפני מסירת העבודות
לפני מסירת העבודה למזמין יבצע הקבלן ניקיון יסודי שמטרתו למסור למזמין בנין
הראוי לכניסה מיידית של ציוד ועובדים – אכלוס.
תמורת הניקיון היסודי לא ישולם בנפרד ,וכל הדרוש למסירה מושלמת לשביעות רצון המזמין
כלול במחירי היחידה.
מבוטל
מבוטל
מבוטל
אחריות למבנים ומתקנים קיימים
א .הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו
ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה .עם גילוי מתקן תת-
קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.
ב .הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים ,במבנים
ותכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

00.20
00.21

מבוטל
הגנה בפני גשמים ,שלגים ונזקי אקלים
הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,תוך תיאום עם המפקח ,בכל האמצעים הדרושים להגנת שטחי
העבודה ,כולל הגנה על המבנים הקיימים מפני גשמים ,שלגים והצפות .הוצאת מים נקווים תהיה
ע"י הקבלן ועל חשבונו וכלולות במחירי היחידה.

00.22

עבודות יומיות (רג'י)
א .עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן
ניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים .ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה
מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו .שיטת העבודה תיקבע

00.16
00.17
00.18
00.19
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ב.

ג.

ע"י המפקח ,אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן
במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו.
הרישום של שעות העבודה האלו יעשה ע"י המפקח ביומן ,מידי יום ביומו ואין הקבלן
רשאי לתבוע ביצוע שעת עבודה לפי סעיף זה ,אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח ונרשמו
באותו יום ביומן העבודה.
שעת עבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח  -הוצאות
בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות  -רואים
אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שיפורט בכתב הכמויות .המחיר כולל
גם את כל חומרי העזר כגון :דלק ,שמנים ,בלאי ,כלי עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של
העבודה ע"י אותו פועל או כלי .באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה
לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם ,והקבלן יצטרך
להחליף אותם על חשבונו .כל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן.

 .00.23עבודות נוספות (סעיפים חריגים)
הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח יש צורך בביצועה בפרויקט ,אבל לא
א.
הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב-הכמויות .הקבלן מתחייב לבצע עבודה זאת מיד עם קבלת
דרישת המפקח ואינו רשאי לעכב את ביצועה מכל סיבה שהיא ,לרבות מפאת אי-סיכום
מראש של מחירה.
עבודה נוספת שאפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה ,לדעתו הבלעדית של המפקח,
ב.
בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות ,ייקבע מחירה על-ידי סיכום בכתב בין הקבלן
למנהל הפרויקט.
עבודה נוספת שלדעת המפקח אי-אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיף קטן ב' לעיל ,ייקבע
ג.
מחירה בהתאם למנגנון הקבוע בסעיפים  49.2ו 49.3 -במסמך ב' (חוזה).
00.24

תגבור קצב העבודה
כאשר המפקח יראה כי קצב הביצוע אינו מספיק כדי לעמוד בלוח הזמנים,הוא יוכל ,ע"י
א.
הוראה בכתב ,להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י :
 )1הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגי לפי קביעת המפקח.
 )2תגבור צוות העובדים.
 )3עבודה בלילות וימי מנוחה ,או בשעות ארוכות.
 )4כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח
הזמנים ,לרבות האמור לעיל .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין :תגבור
הציוד ,תגבור כוח האדם ,עבודה בשעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.
במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות ,שעות לילה ובימי מנוחה ,יהיה על הקבלן
לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל
ובמיוחד לקבל אישור והנחיות של המכללה.
אם יהיה צורך ,לדעת המפקח ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע העבודה כפי שנקבע
ב.
תחילה בלוח הזמנים ,יפנה המפקח בכתב אל הקבלן ,והקבלן מתחייב לעשות כמיטב
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יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש ע"י המפקח .כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל
הוראות המפקח לצורך זה ,בנוגע לשעות עבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה.
00.25
00.26

מבוטל
ביטחון
הקבלן יאשר מראש את רשימת כל העובדים מטעמו בפרויקט,אצל קב"ט המכללה ,לצורך כך
יגיש הקבלן מראש רשימת עובדים כולל צילומים של ת.ז.
מובהר בזאת כי קב"ט של המכללה רשאי שלא לאשר העסקת עובד וזאת מבלי שהקב"ט ינמק
את החלטתו בנושא.
אין להלין עובדים במתחם המכללה.

00.27

הפסקת עבודות יזומות ע"י המזמין
מובא לידיעת הקבלן כי העבודות תתבצענה במכללה בה מתקיימות בחינות ואירועים רבי
משתתפים.
במועדים שידרשו ע"י המזמין תופסק עבודת הקבלן לתקופה שלא תעלה על יומיים  -בכל פעם.
במידה ותימסר לקבלן הודעה מוקדמת  -לפחות שלושה ימים מראש  -לא תהווה הפסקת עבודה
זו כל עילה לתביעות כספיות ,והקבלן יערך בהתאם.

00.28

צוות הקבלן
הקבלן יחזיק באתר ,במשך כל שלבי הבינוי ,צוות ניהולי אשר יכלול לפחות את העובדים
הבאים:
א .מנהל עבודה מוסמך ורשוי בעל ידע וניסיון מקצועי מוכח של  10שנים לפחות בתחומים
שלד ,גמר ,פיתוח ,כבישים ומערכות הבניין מתאים לסוג כזה של עבודה ויהיה נוכח באתר
בכל זמן ביצוע עבודות.
ב .ממונה על הבטיחות – יהיה אדם שאיננו מנהל העבודה באתר ,בעל הכשר כחוק ויפעל
עפ"י החוק והתקנות הרלוונטיות כחוק.
באחריות הקבלן להגיש לאישור המפקח את אנשי הצוות הנ"ל ,עם פירוט עבודות ופרויקטים
שבוצעו במשך  5שנים האחרונים.
כוונת המזמין לעמוד על נוכחות הצוות הנ"ל באתר והקבלן ייקח זאת בחשבון בעת הגשת
הצעתו .לא העמיד הקבלן את הצוות הנדרש ו/או נמצא כי נעדר מי מצוות הקבלן ללא תיאום
וקבלת אישור המפקח מבעוד מועד ,תנוכה עלותו של בעל התפקיד מחשבונות הקבלן בהתאם
לתחשיב מחירון דקל.
על הקבלן להבטיח הימצאותם של מחליפים במקרה של מחלה /מילואים /חופשה וכו' של
אחד מבעלי המקצוע דלעיל.
המזמין רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש החלפת כל אחד מצוות המהנדס מטעם הקבלן ו/או
מנהל העבודה ,באם נמצאו בלתי מתאימים לדעתו מכל סיבה שהיא.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל
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00.29

בטיחות באתר
א .הקבלן יהיה אחראי לקיום כללי הבטיחות והוראות כל חוק כנדרש .הקבלן ימנה אדם
שברשותו תעודות ואישורים שעבר הסמכה מתאימה בנושא הבטיחות ,או את מנהל
העבודה (באם ברשותו תעודות ואישורים כנ"ל) כאחראי/ממונה על הבטיחות באתר.
ב .הקבלן ישלח את טופס המינוי למשרד העבודה ויוודא קבלת אישור משרד העבודה.
ג .הקבלן יוודא כי מי שמונה על-ידו להיות אחראי על הבטיחות ,מאושר ע"י משרד העבודה,
מכיר את כל הכללים והחוקים הנוגעים לנושא והוא מתעדכן מפעם לפעם בהוראות
והנחיות חדשות.
ד .האחראי לבטיחות ימצא באתר בהתאם להוראות החוק והתקנות בנושא ויוודא באופן
שוטף קיום כללי הבטיחות ע"י כל אחד מהפועלים ,קבלני המשנה הפועלים באתר
וקבלנים ממונים אחרים אשר עובדים מטעם המזמין ,בנוסף באתר יפעלו ע"פ החלטת
המנהל עובדי מכון אשר מונו לבצע עבודות שונות ,על אחראי הבטיחות לדאוג לציוד תקין
ולהדריך את כל העובדים והאורחים באתר.
ה .הנחיה או הוראה של המפקח ,או אישור של המפקח לאמצעים הננקטים ,או לפיגומים,
או לשיטת עבודה ,אין בה כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן לנושא הבטיחות.
ו .המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למפקח העבודה האזורי בבקשה לבצע הפרדת
חצרים לאתר/י העבודה .מובהר ומודגש כי באם תבוצע הפרדת החצרים ,ידרש הקבלן
לחתום על מסמכי ההליך ויהפוך לאחראי היחיד והבלעדי על אתר העבודות .הנ"ל כלול
במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.

00.30

תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות ,חוקים ואישורים
א .הקבלן ימלא בדייקנות את הוראות כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו
ע"י הרשויות בקשר לביצוע העבודות ,לחוק התכנון והבניה לבטיחות הפועלים ולהוראות
כל דין.
ב .לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על-סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא
תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על-ידו מפאת אי-מילוין של ההוראות
והתקנות הנ"ל.
ג .העבודה תבוצע ע"פ כל דין בהתאם לחוקים ותקנות של ממשלת ישראל ,הרשות
המקומית ורשויות מוסמכות אחרות (כגון :מכבי אש ,משטרת ישראל ,בזק ,חברת
החשמל ,פיקוד העורף ,משרד הבריאות ,התחבורה וכד') וכמו כן הנהלת המכללה.
ד .על הקבלן לדאוג בעצמו ,לקבלת כל האישורים הקשורים לביצוע (כגון :אישורי פינוי
פסולת לאתר שפיכה ,דרכי גישה ,ניקוז וכד').

00.31

התארגנות ותנועה
א .תוך  5ימי עבודה מיום קבלת צו התחלת העבודה על הקבלן להגיש למפקח (לאישור
מוקדם) תכנית התארגנות מפורטת שתכלולבין השאר:
 )1מיקום של השירותים הסניטרים לעובדים ,שטח אחסנה חומרים בנין ,מיקום
לעגלות פסולת ,מיקום לאוכל לעובדים וכו'.
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ב.

00.32

באחריות הקבלן לספק לאתר:
את כל הציוד ,המתקנים והאמצעים הנדרשים לביצוע מלא ומושלם של העבודות וכן תוך
שמירה על תנאי בטיחות ,גיהות ונוחות לעובדים לפי דרישות התקן/תקנות/חוקים.
מובהר כי שמורה למזמין הזכות לשנות את מיקום שטח ההתארגנות באתר העבודה ככל
שיידרש ובהתאם להתקדמות העבודות באתר ובאתרים סמוכים.
על הקבלן להעתיק את שטח התארגנותו למקום אשר יתואם עם המזמין ו/או מי מטעו
בתוך שבוע קלנדרי מיום מתן ההנחיה ביומן העבודה ,תוך מילוי כל ההנחיות המפורטות
לעיל.
רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור לעיל בסעיף זה וכי כל
דרישה מצד המזמין או גורמים אחרים ,הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה
לתשלומים נוספים.

ציוד מכני
א .המכונות ,המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודות ,יהיה
בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבו ואיכותה של
העבודה .הציוד יסופק ויתוחזק במצב תקין וסדיר .יש להבטיח את הימצאותם של חלקי
חילוף או ציוד רזרבי למקרה של תקלות טכניות.
כל ציוד חשמלי דורש אישור חשמלאי.
ב .ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את העבודה עפ"י דרישות המפרט ,או
קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ,או שאינו נמצא במצב טכני תקין  -יסלקו
הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות.
כל ציוד יהיה בעל אישור תקינות ורישוי כנדרש

00.33

מבוטל

00.34

מבוטל

00.35

קביעת מחירי היחידה ותכולתם
א .הצעת הקבלן תבוסס על החומר שנמסר במכרז זה .המזמין רואה את הקבלן כבר-סמכא
ומתמצא בעבודות כגון אלו ,יודע את הנדרש ממנו ויכול להגיש את הצעתו המפורטת גם
אם החומר לא כולל את כל הפרטים.
רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום העבודה ובסביבתו ,בדק את התנאים ,את דרכי
הגישה ,התשתיות והמערכות הקיימות ,את רשימות החומרים והציוד הנדרשים
ואפשרויות אספקתם במועד ,באופן יסודי וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים הקיימים.
ב .הקבלן לא יוכל לבוא בטענות מכל סוג שהוא על כי לא היו בידיו כל התוכניות או כל
הפרטים.
הקבלן מוזמן להציג בעת מילוי המכרז את כל השאלות והבעיות העומדות בפניו ולקבל
מענה מהמפקח ,אשר יבהיר לו ולכל משתתפי המכרז את כל הנחוץ להכנת ההצעה.
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ג.
ד.

הקבלן ייקח בחשבון בעת חישוב מחירי היחידה את כל ההוצאות הכרוכות במילוי
התנאים לעיל.
הקבלן מצהיר בזאת כי לקח את כל הנ"ל בחשבון בהצעתו ,ומחירי היחידה משקפים
במלואם את ביצוע העבודות בשעות ובמועדים שיתואמו עם המפקח.

00.36

קבלני משנה
הקבלן יידרש לאשר מראש את קבלני המשנה אצל המזמין ,ומודגש בזאת כי סמכות המזמין
הינה מוחלטת ובלעדית ,לאשר ו/או לא לאשר ,כל קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק שיוגשו לאישור
המזמין .בשום מקרה לא תהיה לקבלן עילה לדרישות כספיות כלשהן ו/או לדרישות להארכת
תקופת הביצוע או אחרות בשל עמדת המזמין לגבי קבלן/קבלני משנה.

00.37

מבוטל

00.38

מבוטל

00.39

אישור חשבונות חלקיים וסופיים
א .אישורו של כל חשבון מותנה בהגשת דפי מדידה ,דפי ריכוז כמויות כלליים ,דפי ריכוז
כמויות ,סקיצות ,תכניות מסומנות ,חישובי כמויות וכיו"ב ,מדויקים וסופיים עבור החלק
המבוצע עבורו נדרש התשלום ,ואשר עבורו ניתן עפ"י קביעת המפקח להגיש חישוב כנ"ל.
החומר הנ"ל יועבר עם הגשת החשבון החלקי.
חשבון שיוגש שלא בצורה המפורטת לעיל – לא ייבדק ע"י המפקח ויראו אותו כאילו לא
הוגש.
ב .מודגש מובהר כי בכל מקרה של חילוקי דעות בנוגע לאישור ניתוחי מחיר וחשבונות ,יהיה
נציג המכללה הפוסק הקובע והאחרון לכל דבר וענין.

00.40

מבוטל

00.41

ציוד וחומרים באתר  -רכוש המזמין
ציוד ישיר ועקיף לבניה ו/או לביצוע העבודה וכל חומר לביצוע העבודה ו/או עבודות עזר ,רואים
בהם מרגע הבאתם לאתר כרכוש המזמין ,ואין הקבלן רשאי להוציאם ו/או להשתמש בהם שלא
למטרת העבודה נשואת חוזה זה אלא באישור מראש ובכתב של המפקח.

00.42

מבוטל

00.43

בקרת איכות במהלך הביצוע
מובא לידיעת הקבלן שבמהלך הביצוע ידרש אישור לכל שלבי הביצוע עפ"י נוהלי המכללה
לבקרת איכות .לשם כך יידרש הקבלן למלא ולחתום על הטפסים שימסרו ע"י המפקח לדיווח
לגבי כל שלבי ביצוע.
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00.44

אחריות – בדק ותיקונים
תקופת האחריות (בדק) של הקבלן לגבי עבודותיו תהיה כמפורט להלן.
תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו"ח הקבלה הסופית הנזכרת לעיל .תוך תקופת
האחריות ועד לגמר התקופה ,אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים שנתגלו ונרשמו בפרוטוקול
הקבלה הסופית ו/או לתיקון פגמים שנתגלו תוך כדי תקופת האחריות.
הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת הבדק תיעשה על ידי המזמין או המפקח.
בחוזה זה תהיה תקופת האחריות (בדק ותיקונים) כמפורט להלן:
א .לעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי החוזה –
שנתיים מתאריך הקבלה הסופי.
ב .צנרת ותברואה – שנתיים.
ג .עבודות האיטום – 5שנים .על הקבלן להשאיר ערבות מיוחדת לעבודות איטום בשיעור של
 10%מערך כלל העבודה לא כולל מע"מ.
תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו"ח הקבלה הסופית (של כל מבנה/מערכת) הנזכרת
לעיל .תוך תקופת האחריות ועד לגמר התקופה אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים וליקויים
שנתגלו ונרשמו בפרוטוקול הקבלה הוספית ו/או לתיקון פגמים ,תקלות וליקויים שנתגלו תוך
כדי תקופת האחריות .הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת האחריות תעשה על ידי
המזמין או המפקח.
אם תוך תקופת האחריות יתגלו תקלות ,ליקויים ופגמים הטעונים תיקון מיידי והקבלן פיגר
בתיקונם למרות התראה בכתב – רשאי המזמין לבצע תיקונים אלה באמצעות גורם כלשהו ,כפי
שייראה לו ,ועל חשבון הקבלן.
בכל מקרה יבוצעו התיקונים ע"י הקבלן במהלך תקופות האחריות בהקדם המרבי ,ותוך הפרעה
ואי נוחות מינימליים למזמין.

00.45

קבלה בתום שנת הבדק הראשונה ובתום כל הבדק
בתום כל אחת משתי שנות הבדק  :בתום שנה אחת מגמר כל העבודות ,בתום שנתיים
א.
מגמר כל העבודות ואח"כ לפי הצורך בגמר תקופות הבדק של נושאים מיוחדים כמפורט
בחוזה ,תיערך קבלה חוזרת .קבלה זו תיערך לכלל העבודות ,גם אלה שתקופת הבדק
עבורן טרם נסתיימה .עבור אלה תיערך קבלה נוספת בגמר תקופת הבדק של כל נושא
ונושא.
בקבלה זו שתיערך ביוזמת המזמין או המפקח ישתתפו בתום השנה – המפקח ,נציג
ב.
המזמין ,והקבלן ,וגם המתכנן ויועציו .בקבלות הבאות (בתום תקופות הבדק הארוכות)
ישתתפו רק נציג המזמין ,נציג האחזקה והקבלן ,זימונם של אלו באחריות המזמין.
בקבלות אלו שתתואמנה כאמור וכמו בקודמות ,הרי במידה ויתגלו פגמים הטעונים
ג.
תיקון ,יוצא דו"ח עם רשימת התיקונים .לאחר השלמת התיקונים על ידי הקבלן תיערך
בדיקה נוספת לשם קבלה סופית בהשתתפות המפקח ו/או המזמין והקבלן .במידה ולא
יהיו הערות נוספות ,תוצא "תעודת גמר" לתום אחריות הקבלן למבנה/מערכת .רק לאחר
הוצאת התעודה כנ"ל תשוחרר לקבלן ערבותו לתקופת האחריות כמפורט בחוזה.
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ד.

למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי כל התיקונים והפעולות שיבוצעו ע"י הקבלן
בתקופות הבדק ,ייעשו ע"י הקבלן מבלי שהקבלן יהא זכאי לכל תמורה עבורן.

00.46

מדידת הכמויות ,מחירים
הכמויות ימדדו (עפ"י הסדר) בהתאם לכתוב בכתב הכמויות ,במפרט המיוחד ובמפרט הכללי,
ובהעדר הגדרה – עפ"י ת"י  43או כמקובל במקצוע .הכמויות הן מקורבות בלבד .העבודה תשולם
לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי
הקבלן וייבדקו ויאושרו על ידי המפקח .לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות
ו/או קביעת מחירים חדשים על סמך השינויים בכמויות הנ"ל ,הן באם יוחלט עליהם במשך
העבודה והן אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה.
למניעת ספק מודגש כי שינוי בעובי ,אורך או רוחב של כל פריט ,מוצר ,אלמנט וכיו"ב בשיעור
של עד  10%ממידה אחת או  5%בכל המידות או  10%בשטח הפריט או היחידה – לא ישמש
עילה לשינוי מחיר היחידה אלא במקרים חריגים עפ"י שיקול דעתו הבלעדית של המפקח ,בזכות
הנתונה לו בלעדית.
מבלי לפגוע בכל זכות העומדת למזמין בהתאם לחוזה זה – רשאי המפקח ,בהעדר ביטוי מתאים
בחלק של כתב הכמויות והמחירים המתייחס למבנה מסוים לעבודה שנדרשה ובוצעה במבנה
זה ,להשתמש במחירי סעיפים מקבילים לעבודה זאת הקיימים בחלק אחר של כתב הכמויות
והמחירים והמתייחס למבנה אחר.
בכל מקרה מובהר כי במידה ויתגלו סעיפים מקבילים (המתייחסים לעבודה זהה ומקבילה)
בחלקים שונים של כתב הכמויות בהם מחירי הקבלן אינם זהים – ישולם לקבלן בכל מקרה לפי
המחיר הנמוך.

00.47

בקורת העבודות
הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים ,הכלים והמכשירים
א.
הדרושים לבחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר או למקום העבודה
של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבנין.
יודגש כי הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי גישה מקובלים וסבירים עפ"י שיקול
דעתו הבלעדי של המפקח לכל חלק של העבודה בכל שלב ושלב של ביצוע.
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה
ב.
באתר וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר להתאמה לדרישות בחוזה
וכל זה על חשבון הקבלן.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם
ג.
לתכניות או להוראותיו .הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע
ע"י המפקח.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,אם לפי דעתו אין העבודה
ד.
נעשית בהתאם לתוכניות ,המפרט הטכני או הוראות המפקח.
דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה של משך
הביצוע.
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ה.

המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה ולאופן
ביצועה.

00.48

מוצר שווה ערך
בכל מקום המצוין שם היצרן או שמו המסחרי של החומר או המוצר ,מתייחס המחיר המוצג
בכתב הכמויות רק למוצר מסוים זה .חומר או מוצר אחר ,שאושר ע"י המפקח כשווה ערך
לראשון ,מחירו יקבע בהתאם ,וזאת אם בין החומר או המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הקבלן
או ביוזמת המפקח .השימוש במוצר שווה ערך לזה המצוין במסמכי החוזה ,טעון אישור מוקדם
של המפקח.
מחירו של מוצר או חומר שווה ערך אך מאושר יקבע לפני אספקתו לאתר.
היה וסיפק הקבלן מוצר שווה ערך מאושר לאתר לפני קביעת מחירו ,יהיה רשאי המפקח לקבוע
את מחירו שרירותית ללא התחשבות בהצעת הקבלן .בכל מקרה כל חומר או מוצר אשר לא
אושר יסולק מהאתר ע"י הספק ועל חשבונו .בכל מקרה בו מתכונן הספק בשלב הגשת ההצעה
להתבסס על מוצר שווה ערך ,עליו לספק עם ההצעה דפים קטלוגיים או עקומות פוטוגרמטריות
של הציוד המוצג ולדאוג לאשרו עם הגשת ההצעה.
במידה ונדרש יציג הקבלן את המוצר המוגדר ואת מוצר ש"ע לאישור מפקח.
בכל מקרה בו הקבלן מעוניין להציג מוצר שווה ערך על הקבלן להציגו מיד עם תחילת העבודה
ובלוח הזמנים המפורט בחוזה זה ולקבל אישור למוצר לא יאוחר מחודש לאחר קבלת צ.ה.ע.
דרישה לאישור מוצר ש"ע לאחר מועד זה לא תידון ולא תבחן והקבלן יספק את המוצר שהוגדר
במסמכי החוזה .לא תתקבלה כל טענות בדבר עיכובים או עלויות נוספות כתוצאה מהאמור לעיל
ולא תשולם כל תוספת כספית או אחרת.

00.49

מחיר יסוד
מחיר היסוד -פירושו כקבוע בסעיף  53למסמך ב' למסמכי המכרז .הקבלן יתחייב לשלם
א.
למפעל את מחיר החומר לפי תנאי התשלום שהמזמין יסכם עם המפעל .מחיר יסוד לא
יהיה בשום מקרה "מחיר מחירון" של הספק.
מחיר היסוד אינו כולל הוצאות העמסה ,הובלה ,אחסון ואת המפורט במסמך ב' למסמכי
המכרז ואת כל אלו על הקבלן לקחת בחשבון במחיר היחידה .התאמת שכר החוזה תעשה
תוך החלפת מחיר היסוד של המוצר במחיר היחידה .התאמת שכר החוזה תעשה תוך
החלפת מחיר היסוד של המוצר במחיר היסוד המוסכם של החומר שיסכם המזמין עם
המפעל/ספק יהיה גבוה או נמוך ממחיר היסוד ישולם או יקוזז ההפרש בתוספת ו/או
בהפחתה ,סופית ומוחלטת ,של  3%עבור פחת בלבד.
כל יתר ההוצאות בין אם הוזכרו ובין אם לא ,יילקחו בחשבון במחיר היחידה .באחריות
הקבלן לבדוק התאמת המוצר למפרט חוזה זה.
בכל מקרה לא יירכשו שום חומרים ו/או מוצרים ,או ציוד אלא לאחר התייעצות עם
ב.
המפקח שיקבע בכתב את הסוג ואת התוצר וזאת לאחר שיובאו אליו הדוגמאות ומפרטי
היצרנים .דעתו של המפקח בנדון תהיה סופית ,והוא רשאי לפסול ו/או להורות על פירוק
כל מוצר אשר יירכש בניגוד להוראה הנ"ל.
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ג.

המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לרכוש את הציודים והאביזרים בעצמו והקבלן יתקין
אותם על פי מחירי ההתקנה שבכתב הכמויות.

00.50

בדיקת חומרים ,הגשת דוגמאות ואישורם
א .הקבלן חייב לקבל אישור מהמפקח בכתב ומראש הן ביחס למקורות החומרים בהם יש
בדעתו להשתמש ,הן ביחס לטיב אותם חומרים והן ביחס למראה שלהם .אולם מוסכם
במפורש ,כי בשום פנים ואופן אין אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב אותם
החומרים המובאים מאותו מקור.
הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ,אם אין אותם החומרים מתאימים לצורכי
העבודה.
ב .לאחר אישור החומרים הנ"ל ,על הקבלן להגיש דגימות מאותם חומרים לצורכי בדיקה
במעבדה מאושרת .תוצאות הבדיקה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה.
כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת ,לגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי
של החומר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן.
ג .העבודה לא תמשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים מטיב מאושר ובכמות המתקבלת על
דעת המפקח .הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים ,הוצאות הבדיקות יחולו על
הקבלן בלבד ,וזאת מעבר לדמי הבדיקות.
ד .על הקבלן לספק ו/או לבצע על חשבונו ,לאישור המפקח ,לפני רכישת הפריטים המפורטים
בין היתר להלן דוגמאות דגמים ואלמנטים מושלמים:
הדוגמאות יהיו בגודל בצורה ובמקום שיקבע המפקח.
ה .כן יספק הקבלן ,על חשבונו ,דוגמאות מכל המוצרים והאביזרים לאישור המפקח.
ו .הדוגמאות יובאו לאישור באלטרנטיבות שונות ע"פ דרישות האדריכל .וילוו בכל חומר
משורטט ו/או כתוב הנדרש לדעת המפקח.
ז .במסגרת הנ"ל (ללא מדידה בנפרד) יכין הקבלן,עפ"י דרישות המפקח,גם עבודות ניסיוניות
ודוגמאות שונות על כל מרכיביהן.
עבודות אלו תבוצענה מספר פעמים עד שביעות רצון המפקח.
ח .הקבלן לא יזמין ו/או יתחיל בביצוע הסופי אלא רק לאחר אישור כל הדוגמאות ע"י
המפקח.
ט .הדוגמאות המאושרות ישמרו במשרד האתר עד לאחר השלמת הביצוע וישמשו להשוואה
לחומרים ,מוצרים או ציוד המבוצעים.
מודגש בזאת ,למען הסר כל ספק ,שעל הקבלן להביא את כל התכניות ,את כל פרטי
הביצוע ,האביזרים ,הפרזולים ,דוגמאות הצבע ,הציפוי ,הגימורים למיניהם וכד' לאישור
המפקח תוך  30ימים מקבלת צו התחלת העבודה .הזמנת החומרים ,האביזרים וכד'
תעשה תוך יומיים ממועד האישור .ההגשה לאישור וההזמנה יתוזמנו בצורה שתבטיח
עמידה מלאה בלוח הזמנים לביצוע העבודה.
י .אין באישור הדוגמאות כדי להפחית מאחריות,כלשהי ,של הקבלן.

00.51

נוהלי עבודה
בנוסף לאמור לעיל יפעל הקבלן על פי נוהלי העבודה המפורטים להלן:
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.1

.2

.3

.4

.5

.7

ה.

הנחיות ,תקנות והוראות ניהוליות
הקבלן יפעל על-פי מערכת הנחיות ,תקנות והוראות שיקבל מהמזמין .ההנחיות
וההוראות יינתנו בתחילת העבודה ,ו/או במהלכה ,בין בכתב ובין בעל-פה.
מניעת הפרעות
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי המזמין,
ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג  ,ובכלל זה הצורך לעבוד
מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.
מפגעי בטיחות
בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי ,יטפל בו הקבלן באופן מיידי וברציפות עד
לפתרון המלא ,לרבות בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות משרד
העבודה להגנת אזור המפגע מפני אנשים העלולים להסתובב בתחום המפגע.
סעיף זה ישים עד ליום המסירה למזמין .לגבי תקופת הבדק – הקבלן ידרש
להסיר את המפגע במקרים בהם המפגע נוצר כתוצאה ממחדל בביצוע העבודות
ע"י הקבלן בתקופה זו.
סילוק פסולת
הקבלן יסלק מאתר העבודה ,מיד עם סיום העבודה ,את כל הפסולת שתיווצר
על-ידי עובדיו במהלך עבודתם ,וינקה את המקום בשלמות .במהלך בצוע העבודה
יאסוף הקבלן את הפסולת מעת לעת כך שלא ייווצר מפגע בטיחותי ואסתטי.
הקבלן יהיה אחראי לפנוי הפסולת על פי כל דין הנוגע לפנוי פסולת מאותו סוג
ואל אתר פנוי המתאים לפנוי אותה פסולת.
תיאום עם גורמים
הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה בתיאום מלא עם המנהל .הקבלן יביא לתשומת
לב המנהל כל בעיה צפויה ,לרבות הפרעות צפויות עקב ביצוע עבודות.
הוצאת ציוד מחוץ למתחם
הקבלן לא יורשה להוציא ציוד אל מחוץ למתחם הבניין ללא אישור המנהל.
האמור הן לגבי ציוד השייך למבנה ואשר הקבלן מבקש להוציאו לצורך תיקון
והן לגבי ציוד השייך לקבלן ואשר ברצונו להוציאו מכל סיבה שהיא.

קבלת המתקנים מהקבלן בגמר תקופת הבדק/השירות
שלושים יום לפני תום מועד תקופת הבדק/השרות בחוזה זה ,יתקיים סיור קבלה
.1
בכל המתקנים המתוחזקים על-ידי הקבלן .בסיור ישתתפו המנהל ,המזמין
והקבלן.
המזמין והמנהל ,לאחר בחינת המבנה והמתקנים ,יגישו בכתב את הסתייגויותיו
.2
ממצב המתקנים לקבלן .ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במבנה ובמערכות
ואשר אמור היה להתבצע ע"י הקבלן כחלק ממטלות הבנייה .הקבלן יידרש לבצע
את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה וזאת ע"י הפעלת כל האמצעים שידרשו.
במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל ,רשאי
.3
המזמין להורות לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על-ידי קבלן
אחר או בכל דרך אחרת.

עמוד  93מתוך 103

חתימה וחותמת הקבלן______________________:

.4

ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן ,והיזם יהיה רשאי לגבות או לנכות את
ההוצאות האמורות בתוספת ( 12%שייחשבו כהוצאות ניהול) מכל סכום שיגיע
לקבלן בכל זמן שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה המזמין רשאי לגבותן
מהקבלן בכל דרך אחרת.
תנאי לשחרור ערבות הבדק הינו המצאת אישור סופי של המזמין בכתב לגבי
קבלת המתקן ללא הסתייגויות.

00.52
00.53

מבוטל
הוראות שונות
עבודה זו תבוצע בהתאם להוראות וההנחיות המפורטות במפרט הכללי הבינמשרדי
.1
שבהוצאת משרד הביטחון בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר ,אלא אם צוין
אחרת במפרטים המיוחדים.
כל האמור והמפורט במפרט המיוחד להלן יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד
.2
אלא אם צוין במפורש אחרת .אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל "...ו/או "ע"ח הקבלן"
ו/או "כל העבודות יהיו כלולים במחירי היחידה" ו/או "לא תשולם כל תוספת מחיר"...
וכיו"ב ,באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל.
באחריות הקבלן ועל חשבונו למדוד מצב קיים והתאמת התכניות למצב הקיים ,כל זאת
.3
ללא כל תביעה בגין אי התאמות מכל סוג שהוא.
כל העבודות כוללות במחיר ביצוע בתוואי קשתי ,משופע ומעוגל בשטחים קטנים
.4
וברצועות ,חיתוכים בתוואי קשתי ,מעוגל ובזויות שונות ,הכל בהתאם למתואר במפרט
ולצרכים שיהיו בשטח.
כל העבודות יבוצעו ברמה הגבוהה ביותר תוך כדי השלמת פרטים נלווים וחסרים
.5
לעבודות השונות ע"י הקבלן ועל חשבונו עד לקבלת מוצר מושלם ,הכל כלול במחירי
היחידה השונים.
לא יוכל הקבלן לבצע עבודות שונות לפני אישור הדוגמא הן של החומר והן של המוצר
.7
שיוצר כדוגמא על כל המרכיבים הנלווים ,האישור ינתן בכתב בלבד.
מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות כוללים את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של
.8
העבודה גם אם לא צוין במפורש,אך נדרש ע"י האדריכל ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון
במחיריו ,כמו כן כוללים המחירים שבכתב הכמויות את כל האמור בתכניות גם אם לא
צוין במפורש בסעיף כלשהו.
כל העבודות יבוצעו בהתאם ועפ"י הנחיית תקן ישראלי על כל חלקיו השונים גם אם אינם
רשומים בחוק.

00.54

מבוטל

00.55

מבוטל

00.56

עדיפות בין מסמכים
ראה פרוט בסעיף  5לחוזה.
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00.57

מבוטל

 00.58יומן עבודה
יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן ,ובו ירשום כל יום:
א .מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.
ב.

כל החומרים והסחורות שנתקבלו.

ג.

רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין.

ד.

מזג האוויר.

ה .במדור מיוחד ובאופן בולט :הערות ,בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או למפקח
אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
ו.

במדור מיוחד ובאופן בולט :הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום
שליחת מכתב מיוחד.

ז.

פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .חשבונות בעד עבודות יומיות
ייעשו רק לפי הרשום ביומן.

יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין.
יומן העבודה ינוהל ב 3 -העתקים :הדף המקורי ,העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן .העתק
המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכילים רשום ,ואם
לא  -בסוף כל השבוע.
היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני .בגמר העבודה יימסר היומן הכרוך למזמין
לשמירה ,ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה
 00.59רזרבות למזמין
הקבלן ימסור למזמין לאחר סיום עבודה כמות רעפים השווה לפחות ל  5%מסך הגג עבור הנ"ל
לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה השונים.

 00.60עבודה בגובה
מודגש בזאת שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות פיגומים ואמצעי
הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש.
 00.61הגנה מפני התפשטות אש
כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור של
המוצר או בתוספת ,בכל צדדי המוצר ,למשך זמן כנדרש בת"י  921וע"פ הנחיות יועץ הבטיחות.
 00.62מבוטל
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מפרטים מיוחדים
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מפרט הדברת צמחיה

הסרת הצמחיה תבוצע על מנת למנוע נזק הנדסי וחדירת מים ,בעקבות חדירת שורשים .ההסרה תתבצע
באמצעות ריסוס נקודתי לפי הצורך.
שלבי ביצוע:
 .1ריסוס העלווה (רנדאופ).
 .2המתנה עד לחדירת הרעל לבית השורשים ,כשהצמח מתיבש ניתן לעקור אותו.

הדברת צלפים:
 .1כריתת הענפים
 .2קידוח חורים בגזע והזרקת גלרון לתוכו עד לרוויה או לחילופין הברשת החומר על הגדם הטרי ,יש
לחזור על הפעולה מס פעמים באותו יום.
 .3המתנה של שבועים שלוש עד להשפעת החומר.
 .4ציפוי הגדם בסיליקון או זפת
 .5כיחול וסגירת האיזור המטופל.
הערה :יש לבצע את ההדברה בצורה יסודית ביותר כדי למנוע חזרה של השורשים.
יש לנהודג במשנה זהירות עם חומר ההדברה המסוכן.
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מסמך ד'

כתב כמויות
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יח

כמות

מס"ד תיאור
1

פירוק כל הרעפים והרוכבים ,הורדתם מהגג ,סידורם
ע"ג משטחים ועטיפתם בניילון בחנית המבנה.

קומפ'

1

2

פירוק המזחלת והחלפתם במזחלות חדשות מפח מגולוון עובי
 1מ"מ ,כולל צבע ,במקומות הנדרשים בהתאם לקיים +
חיבורם למרזבים הקיימים.

מ"א

110

3

כנ"ל מפח אבץ

מ"א

110

4

פירוק פחי הצד והחלפתם בחדשים מפח מגלוון  1מ"מ כולל
צבע בחלקים הנדרשים בהתאם לקיים.

מ"א

50

5

כנ"ל מפח אבץ

מ"א

50

6

אספקה והתקנת מרזבים חיצונים (עובי פח  1מ"מ) במקום
המרזבים הפנימים הקיימים (אופציה).

מ"א

110

7

אספקה והתקנת רעפים (סוג אחד משלושת האופציות בנספח
הצעת מהחירלפי בחירת המכללה בלבד) ,ע"ג קונסטרוקציה
קיימת  +קשירת הרעפים -שורה ראשונה כל הרעפים,
מהשורה השניה והלאה כל רעף רביעי.

מ"ר

8

אספקה והתקנת רוכבים וביטונם בהתאם לתקן עם חומרי
מליטה יעודיים מתאימים ומאושרים ,בכל מקום הנדרש .דגם
הוכב בהתאם לדגם הרעף בו תבחר המכללה.

מ"א

50

9

איטום במידת הצורך מתחת לרעפים

מ"ר

10

10

סגירת מרווחים בהיקף קירות המבנה בהתאם לצורך.

מ"א

80

11

עקירה והדברת צמחיה בהיקף הקרניז מעל הקרניז ומתחתיו

קומפ'

1

12

התקנת קוי חיים תקנים בהתאם לתוכנית (מסמך ה')

קומפ'

1

13

איטום חלונות שחרור עשן כולל החלפת כל האלמנטים מסביב
לחלון עד איטום מושלם.

יח'

2
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מסמך ה'

תכניות
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צילום על – מבנה בית הדסה
(לא עדכני)
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תכנית קו חיים:
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מסמך ז'

הצעת המחיר של המציע
[יוגש ע"י המציע במעטפה נפרדת]
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שם המציע___________________________ :
מס"ד

1
2
3
4
5
6
7
7א
7ב
7ג
8
8א
8ב
8ג
9
10
11
12
13
14
15

תיאור
פירוק כל הרעפים והרוכבים ,הורדתם מהגג ,סידורם
ע"ג משטחים ועטיפתם בניילון בחנית המבנה.
פירוק המזחלת והחלפתם במזחלות חדשות מפח
מגולוון עובי  1מ"מ ,כולל צבע ,במקומות הנדרשים
בהתאם לקיים  +חיבורם למרזבים הקיימים.
כנ"ל מפח אבץ
פירוק פחי הצד והחלפתם בחדשים מפח מגלוון 1
מ"מ כולל צבע בחלקים הנדרשים בהתאם לקיים.
כנ"ל מפח אבץ
אספקה והתקנת מרזבים חיצונים (עובי פח  1מ"מ)
במקום המרזבים הפנימים הקיימים (אופציה).
אספקה והתקנת רעפים (סוג אחד מהאופציות מטה
לפי בחירת המכללה בלבד) ,ע"ג קונסטרוקציה
קיימת  +קשירת הרעפים -שורה ראשונה כל
הרעפים ,מהשורה השניה והלאה כל רעף רביעי.
"רעף מרסיי" – מקור (רעפים כדוגמת הקיים)
"רעף קוניאל אוניברסאלי" – רק במידה ומתאים
למרחק הלאטות הקיימות.
"רעף טרה קורונה" – רק במידה ומתאים למרחק
הלאטות הקיימות.
אספקה והתקנת רוכבים וביטונם בהתאם לתקן עם
חומרי מליטה יעודיים מתאימים ומאושרים ,בכל
מקום הנדרש .דגם הוכב בהתאם לדגם הרעף בו
תבחר המכללה.
רוכבים המתאימים לרעף מרסיי
רוכבים המתאימים לרעף קוניאל אוניברסאלי
רוכבים המתאימים לרעף טרה קורונה
איטום במידת הצורך מתחת לרעפים
סגירת מרווחים בהיקף קירות המבנה בהתאם
לצורך.
עקירה והדברת צמחיה בהיקף הקרניז מעל הקרניז
ומתחתיו
התקנת קוי חיים תקנים בהתאם לתוכנית (מסמך ה')
איטום חלונות שחרור עשן כולל החלפת כל
האלמנטים מסביב לחלון עד איטום מושלם.
בהתאם לצורך – החלפת לוחות דוגמת הקיים +
איטום
בהתאם לצורך – החלפת לאטות  +איטום הלאטה

יח

כמות

קומפ'

1

מ"א

110

מ"א

110

מ"א

50

מ"א

50

מ"א

110

מ"ר

500

מ"ר

500

מ"א
מ"א
מ"א
מ"ר

50
50
50
10

מ"א

80

קומפ'

1

קומפ'

1

יח'

2

מ"ר

1

מ"א

1
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מ"ר

500

מחיר ליח
לא כולל
מע"מ

סה"כ
לא כולל
מע"מ

תאריך_______________ :
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