מכרז מספר 265/2022
יצור ,אספקה והתקנת שילוט
שיקום מחצבת תום ותומר

אדר א' תשפ"ב
פברואר 2022
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פרק א'  -מבוא וסדרי ההליך
טבלת ריכוז המועדים הקובעים למכרז זה:
פרסום המודעה בעיתון ובאתר יום שני 14.2.22
האינטרנט
לא יתקיים סיור קבלנים

סיור המציעים
מועד אחרון למשלוח שאלות יום חמישי 3.3.22
שעה 12:00 :בצהריים
הבהרה
מועד אחרון למענה
המכרזים לשאלות ההבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות

ועדת יום שני 7.3.22
יום רביעי 16.3.22
שעה 12:00 :בצהריים

תוקף הערבות להבטחת ההצעה יום 15.9.22
שהוגשה במכרז זה
תוקף ההצעה

יום 15.9.22

במקרה של אי-התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה לעיל ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף
מסמכי המכרז או בנספחיו  -קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו .לקרן שמורה הזכות לשנות
את המועדים הקבועים בטבלה ,כולם או חלקם .שינתה הקרן את המועדים או מי מהם  -תגבר
הודעתה המעדכנת של הקרן על האמור בטבלה.
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.1

.2

.3

מבוא
1.1

הקרן לשיקום מחצבות (להלן " -הקרן") ,מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שילוט
ובכלל זה ייצור ,אספקה ,הובלה והתקנה .הכל לשלטים מסוגים שונים בהתאם לתכניות,
מפרטים וכתב כמויות המצורפים למסמכי מכרז זה ובכפוף להוראותיו.

1.2

השלטים מיועדים להתקנה במחצבת תום ותומר (להלן – "המחצבה").

1.3

הקבלן יבצע את העבודות ,בהתאם ובכפוף להוראות החוזה המצורף כנספח ד' למכרז זה.

מתכונת המכרז וניהול הליך המכרז
2.1

מכרז זה נערך ע"י הקרן ,בהתאם לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992-והתקנות שתוקנו
מכוחו (להלן ,בהתאמה " -החוק" ו" -התקנות").

2.2

מסמכי המכרז ונספחיו מפורסמים באתר האינטרנט ,כהגדרתו בסעיף  7להלן.

2.3

איש הקשר בכל הקשור למכרז זה הינו אלון עמר -בטלפון  ,050-8886665פקס08-8699665 :
ובכתובת דואר אלקטרוני .alon@alonhandasa.net :פניות בכל הקשור למכרז זה
ת תקבלנה בכתב בלבד ותענינה בכתב בלבד .מספר הטלפון נמסר אך ורק לצורך קבלת
אישור בדבר עצם קבלת הפניה.

קבלת מסמכי המכרז וביצוע רישום מוקדם
3.1

כל המבקש להשתתף במכרז ,ימסור את פרטיו באמצעות מילוי טופס פרטי מציע נספח א'
למכרז זה .יש לשלוח את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:
 .alon@alonhandasa.netיש לבקש "אישור מסירה אלקטרוני" מאת המקבל לשם וידוא
קבלתו.

3.2

בטופס ירשמו :שם המציע או נציגו ,כתובתו ,מספרי הטלפון שלו ,כתובת דואר-אלקטרוני,
מספר הפקסימיליה שלו ושם איש הקשר אליו יש לפנות בקשר למכרז זה.

3.3

משלוח הטופס כנדרש בסעיף זה ,מהווה תנאי מוקדם לקבלת הודעות בקשר עם מכרז זה,
לרבות הודעות בדבר שינויים שיערכו במסמכי המכרז ו/או בתנאיו ,ו/או בקשר אליו אם
וככל שיערכו .מציע שלא ימלא וישלח את הטופס כנדרש ,ויוודא את קבלתו ,לא תהיה לו
כל טענה ו/או דרישה כנגד ועדת המכרזים ו/או הקרן בקשר עם מידע שלא עודכן אודותיו.

.4

סיור מציעים – לא יתקיים

.5

הליך הבהרות ושינויים
5.1

ניתן להגיש שאלות/הבהרות ,בכתב בלבד ,עד ליום חמישי  3.3.22בשעה  12:00בצהריים,
לכתובת דואר אלקטרוני :אלון עמר  alon@alonhandasa.netבלבד .יש לוודא קבלת
המייל בטלפון .08-8699665

5.2

השאלות יוגשו בפורמט של קובץ  wordבלבד במבנה של טבלה כמפורט להלן:
מס' סידורי

מ מספר הסעיף במכרז – אליו ה שאלה/בקשת ההבהרה
מתייחסת השאלה/הבקשה
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.6

5.3

השאלות שנשאלו ,ההבהרות שנתבקשו וכן התשובות להן ,יפורסמו באתר האינטרנט
כהגדרתו בסעיף  7להלן .הועדה תהיה רשאית לשנות את נוסח השאלות ו/או להשמיט ממנו
פרטים מזהים של השואל .יובהר כי רק תשובותיה של הועדה בכתב כאמור  -תחייבנה
אותה .ועדת המכרזים רשאית לפרסם קובץ הבהרות אחד או יותר.

5.4

מובהר כי ,מסמך השאלות והתשובות כפי שנוסח בכתב על ידי הוועדה ,כמפורט בסעיף 5.3
לעיל ,יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ
הבהרות שפורסם על-ידי הוועדה ,כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע בראשי
תיבות .פורסמו כמה קבצי הערות ,יצרף המציע להצעתו תדפיס של כלל הקבצים שפורסמו
כשהם חתומים על ידו.

5.5

ועדת המכרזים רשאית ,בכל עת ,קודם למועד הקובע ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויפורסמו באתר האינטרנט .חובה על כל מציע לעיין בהודעות
המפורסמות באתר האינטרנט קודם להגשת הצעתו ולהגיש הצעה מעודכנת בהתאם
לפרסומים שיתפרסמו עד  24שעות לפני המועד הקובע.

5.6

מובהר כי ,בכל מקרה של אי-התאמה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ הבהרות,
יגבר האמור בקובץ ההבהרות .היה ופורסם יותר מקובץ הבהרות אחד ויש ביניהם אי
התאמה ,יגבר הקובץ שפורסם במועד המאוחר.

לשון הפנייה
ההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד .מטעמי נוחיות בלבד
נרשמה הפניה בלשון זכר.

.7

הגדרות
הקרן לשיקום מחצבות;
"הקרן" או "המזמין" -
"ועדת המכרזים" או "הוועדה" – ועדת המכרזים של הקרן לשיקום מחצבות;
"ההצעה הזוכה" -

ההצעה שתבחר כהצעה הזוכה במכרז זה;

"אתר האינטרנט" -

אתר האינטרנט של הקרן בכתובתwww.kasham.org.il:

"המכרז" -

כל מסמכי מכרז זה על נספחיו ,לרבות החוזה ,וכל תיקון
והבהרה שתפרסם ועדת המכרזים ,ככל שתפרסם ,לאחר פרסום
מכרז זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות;

"המועד הקובע" -

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה;

"החוזה" -

החוזה המצורף כ"נספח ד" למסמכי המכרז ומהווה חלק מהותי
ובלתי נפרד ממנו ,לרבות נספחיו ובינהם מסמכי מכרז זה על
נספחיו;

"המפרט הטכני המיוחד"-

המפרט המצורף כנספח ה' למכרז זה ומהווה חלק מהותי ובלתי
נפרד ממנו .בכל מקרה של סתירה בין הוראות המפרט הכללי
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ובין הוראות המפרט הטכני המיוחד – תגברנה הוראות המפרט
הטכני המיוחד;
"הקבלן"

"מתחם השילוט"
"העבודות"

"המפקח"
"המתכנן"
"תקופת הבדק"

מי שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה ,לאחר שהמזמין חתם עמו על
החוזה ,לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שליחיו ,מורשיו
המוסמכים ,ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או בשבילו
בביצוע העבודה ו/או כל חלק ממנה;
שטח המצוי כולו בתחום מחצבת תום ותומר ,כפי שהוא מסומן
בתוכניות שיומצאו לקבלן על ידי המפקח;
עבודות ייצור ,אספקה והתקנת שילוט במתחם השילוט,
כמפורט בכל מסמכי המכרז לרבות המפרט הטכני ,התכניות
וכתב הכמויות ולרבות כל פעולה הצריכה לשם השלמת ביצוע
העבודות ,בין אם פורטה במכרז זה על נספחיו ובין אם לא והכל
במשך כל תקופת ההתקשרות ועד להשלמת הביצוע בפועל
לשביעות רצון המזמין ,לרבות בתקופת הבדק;
מי שימונה ,בכתב ,על ידי המזמין לפקח על ביצוע העבודות או
כל חלק מהן;
המתכנן האחראי על התכנון הכללי והמפורט של העבודות
ובאחריותו ביצוע פיקוח עליון על ביצוע העבודות;
תקופה בת  1שנה כהגדרתה וכתיאורה בסעיף  4.2.3לחוזה.

פרק ב'  -תנאי סף
.8

תנאי הסף – תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
במכרז זה רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הקובע על כל תנאי הסף המפורטים בסעיף זה
להלן .מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים – יפסלו.
8.1

המציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,מבנק ישראלי ,או ערבות של חברת
ביטוח בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א 1981-בסך
של  ,₪ 5,000אשר נתנה לבקשתו של המציע עצמו .את שטר הערבות המקורי יש לצרף
להצעה ולהגישו בנוסח המדויק המצורף כנספח ו' למסמכי מכרז זה .תוקף הערבות יהיה
עד לתאריך הנקוב בטבלת ריכוז מועדים לעיל.

8.2

המציע מחזיק באישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו – ( .1976אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס
חשבונות) .לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה ,יצרף המציע את העתק האישורים הנדרשים
להצעתו.

8.3

למציע רישיון עסק תקף (לרבות היתר מזורז /היתר זמני או אישור אחר כדין) בהתאם
להוראות צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג( 2013-להלן" :הצו") ,בתחום
אחד לפחות מהתחומים שלהלן :מתכת ,מוצריה ,מוצרים בעלי מרכיב מתכתי ,גרוטאות
מתכת ,על פי פריט  10.14או כל פריט רלוונטי אחר לצו או על פי הסעיף הרלוונטי שקדם
לצו זה ל:-
8.3.1

10.14א  -ייצורם ,עיבודם ,יציקתם ,ציפוים ,ניקוים ,צביעתם;

8.3.2

10.14ד – ייצור שלטים;
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8.3.3
8.4

10.14ו – הרכבתם;

המציע ביצע והשלים בתקופה שמחודש ינואר  2017ועד סוף חודש דצמבר ( 2021כולל),
לפחות שלושה ( )3פרויקטים של שילוט ,ובלבד שבכל אחד מהפרויקטים מתקיימים
התנאים המצטברים הבאים:
8.4.1

כל אחד מ 3 -הפרויקטים כלל עבודות ייצור ,אספקה והתקנה בשטח ,של 10
שלטים לפחות.

8.4.2

פרויקט אחד לפחות מתוך  3הפרויקטים הנ"ל ,בוצעו כל אחד בהיקף כספי כולל
של  ₪ 100,000לפחות ,כולל מע"מ;

8.4.3

פרויקט אחד לפחות ,מתוך  3הפרויקטים הנ"ל ,בוצע בהתאם לתכנית
מעצב/מתכנן;

8.4.4

פרויקט אחד לפחות ,מתוך  3הפרויקטים הנ"ל ,בוצע באופן שלפחות 50%
מהשלטים הכלולים באותו הפרויקט ,הם שלטים העשויים מאלומיניום ויש בהם
רכיב של הדפסה דיגיטאלית.

8.5

להוכחת עמידתו של המציע בכל התנאים הנדרשים בסעיף  8.4לעיל ,ימלא המציע את
המידע הנדרש בנספח ב' למכרז זה במקום המתאים לך ויצהיר על נכונותו של המידע .בנוסף
יש לצרף תמונות של השילוט הרלבנטי ,כמפורט בגוף טופס הגשת ההצעה .המציע יודע
ומסכים כי ,ועדת המכרזים בעצמה או באמצעות מי מטעמה ,תוכל לבדוק את נכונות
הנתונים המוצהרים על ידו כאמור לעיל ,לפי שיקול דעתה.

8.6

מבוטל.

8.7

המציע הגיש את הצעת המחיר שלו במעטפה סגורה ונפרדת ,בהתאם לדרישות המפורטות
בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להלן ,והקפיד שלא לחשוף את כתב הכמויות ו/או
את ההתקן הדיגיטאלי ו/או את המחירים המוצעים על ידו ,מחוץ למעטפת הצעת המחיר
("מעטפה מספר  )"2כאמור .הצעת מחיר גלויה תפסול את ההגשה.

פרק ג'  -בחינת ההצעות ובחירת הצעה זוכה
.9

.10

האומדן
9.1

המזמין ערך אומדן של שווי העבודות נשוא מכרז זה ,זאת בהתאם להוראת תקנה 17א
לתקנות (להלן – "האומדן").

9.2

ועדת המכרזים תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לפסול הצעה הכוללת הצעת מחיר שהיא
יקרה בשיעור העולה על  15 %מהאומדן .במסגרת שיקולי הוועדה לעניין זה ,יילקחו בחשבון
בין היתר ,גם הנתונים הבאים :מספר ההצעות שהוגשו במכרז ,מחירי ההצעות האחרות
והיחס בינן ובין האומדן ,כמו גם היחס בינן ובין ההצעה הנבדקת.

9.3

הצעה שתהא יקרה בשיעור העולה על  25%מהאומדן  -תפסל.

אמות מידה לניקוד האיכות
10.1

בסעיף  10זה להלן ,יפורטו אמות המידה ,לקביעת ניקוד האיכות ,ומשקלה של כל אחת
מהן ,בשקלול הניקוד הכולל של איכות ההצעה.

10.2

ניקוד איכות יינתן בגין עבודות שביצע המציע עצמו ,כקבלן ראשי או כקבלן משנה ובגין
טיב הניסיון שרכש כאמור ,הכל לפי המפורט בגוף כל אחד מתתי הסעיפים להלן .פירוט
הניסיון ,בגינו תנוקד ההצעה ,יפורט על ידי המציע במקומות המיועדים לכך בטופס הגשת
ההצעה נספח ב' למכרז זה.
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10.3

ניסיון מקצועי ביצור והתקנה של שילוט הסברה" .שילוט הסברה" לעניין זה פירושו:
שילוט הכולל מלל בתוספת איורים ו/או מפות ו/או תעתיקים ו/או תדפיסים .בגין כל 5
שלטי הסברה שהמציע ייצר והתקין במהלך  36החודשים שקדמו למועד הקובע ,תנוקד
ההצעה ב 8 -נקודות ,עד למקסימום של  40נקודות איכות.

10.4

איכות עבודות שילוט שביצע המציע .המציע יפרט במקום המיועד לכך בטופס הגשת
ההצעה ,פרטים נדרשים אודות שלטים אשר יוצרו והותקנו על ידו ,במהלך  36החודשים
שקדמו למועד הקובע .במסגרת זו יפרט המציע את מיקומו של כל שלט .ככל האפשר יציג
המציע שלטים הדומים באופים ובתכונותיהם למאפייני השלטים המתוארים במפרט
הטכני המיוחד נספח ה' למכרז זה .המציע יקפיד לפרט בטבלה שבטופס ההצעה ,שלטים
המשקפים לדעתו את איכות עבודתו ואת מורכבותה .הוועדה תבחן את המאפיינים הבאים
ביחס לשלטים שיוצגו כאמור :איכות הביצוע ,מורכבות השלט ,שימוש במגוון חומרים,
אופן ההתקנה וכו' .הוועדה תנקד את איכות השלטים עד למקסימום של  40נקודות איכות.
הניקוד יינתן ביחס להתרשמות הכללית מכלל השלטים שהציג המציע בהצעתו .הוועדה
תהיה רשאית להפחית ניקוד ביחס לשלטים שדהו ו/או נפגמו .הוועדה תהיה רשאית
להתרשם מהשלטים באתר בו הם מותקנים ,בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה.

10.5

מגוון האמצעים העומדים לרשות המציע ,לשם יצור והתקנת השילוט ואשר אשר ישמשו
אותו לצורך ביצוע העבודות ,ככל שיבחר במסגרת מכרז זה :המציע יפרט בהצעתו את
האמצעים העומדים לרשותו כגון :אמצעים לביצוע גרפיקה; מסגריה ליצור שלטים;
מדפסות וכו' .הניקוד בסעיף זה יינתן בהשוואה ובאופן יחסי להצעות האחרות כך שההצעה
שתציג את מירב אמצעי היצור תקבל ניקוד מקסימאלי והאחרות ינוקדו ביחס אליה .עד
למקסימום של  20נקודות איכות.

ניקוד ההצעה הכספית
בעת פתיחת מעטפות ההצעות הכספיות ,תיבדקנה הצעות המחיר כדלקמן:
 11.1ההצעה הכספית תבחן מול האומדן ,בהתאם להוראות המפורטות בסעיף  9לעיל .ככל
ותמצאנה הצעות כספיות גבוהות מהאומדן – תכריע ועדת המכרזים ביחס לכל אחת מהן
לגופה ,בהתאם להוראות הסעיף כאמור.
11.2

בין הצעות המחיר שנמצאו כשרות ,לאחר שלב הבחינה המפורט בסעיף  11.1לעיל ,תערך
השוואה לשם קבלת ציון מחיר משוקלל וזאת בדרך הבאה :הצעת המחיר הזולה ביותר
תזכה לניקוד  100וההצעות האחרות תנוקדנה ביחס אליה על פי הנוסחה הבאה:
הצעת המחיר הזולה ביותר
הצעת המחיר הנבדקת

.12

= ציון מחיר משקולל

שלבי בדיקת ההצעות
12.1

בשלב הראשון  -תיבדקנה עמידתן של ההצעות בדרישות תנאי-הסף ,הכל כמפורט בסעיף
 8לעיל על תתי סעיפיו .הצעות שלא תעמודנה באחד או יותר מבין תנאי הסף  -תפסלנה.

12.2

בשלב השני – תנקד ועדת המכרזים את ההצעות בניקוד איכות ,בהתאם לאמות המידה
המפורטות בסעיף  10לעיל והמשקלות המופיעות בצידן .הצעות אשר תזכינה לניקוד איכות
משוקלל הנמוך מ 60 -נקודות ,לא תעבורנה לשלב השלישי .על אף האמור לעיל ,היה ומספר
ההצעות שניקוד האיכות שלהן הוא  60נקודות ומעלה יהיה קטן משלוש – אזי תהיה
רשאית ועדת המכרזים ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לקבוע כי ,כל הצעה אשר זכתה לניקוד
של  50נקודות תעבור לשלב השלישי.

12.3

בשלב השלישי –תפתחנה מעטפות המחיר של ההצעות שעלו לשלב זה (אשר הוגשו במעטפה
נפרדת) .הצעות המחיר תיבדקנה ולאחר מכן תנוקדנה ,הכל בהתאם למפורט בסעיף 11
לעיל.
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12.4

בשלב הרביעי  -תסכם ועדת המכרזים את הציון הסופי של כל הצעה ,לפי המשקלות
הבאים:

ציון איכות (סעיף  10לעיל) –  40%מסך הציון המשוקלל הסופי.
ציון מחיר משוקלל (סעיף  11לעיל) –  60%מסך הציון המשוקלל הסופי.
 12.5ככל ששתי הצעות או יותר ,תקבלנה ציון משוקלל זהה (לאחר ששוקללה עובדת היותו של
מי מהמציעים עסק בשליטת אישה כמפורט בסעיף  16.4להלן) אזי תבחר ההצעה מבינהן,
אשר זכתה לניקוד האיכות הגבוה ביותר.

פרק ד'  -תנאי ההתקשרות
.13

.14

ביצוע העבודות ותקופת ההתקשרות
13.1

הקבלן הזוכה ,יהיה אחראי לבצע את העבודות ,כהגדרתן בסעיף  7לעיל ,בצורה מיטבית
ומקצועית ,תוך עמידה בכל דרישות החוזה כהגדרתו בסעיף  7הנ"ל על נספחיו ,על פי הנחיות
המפקח והמתכנן ובהתאם להוראות הדין.

13.2

ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז תכנס לתוקף החל ממועד חתימת החוזה על ידי מורשי
החתימה של המזמין.

13.3

תקופת ההתקשרות תהיה כמפורט בסעיף  4לחוזה ,על תתי סעיפיו.

התמורה והתנאים לתשלומה
התמורה והתנאים לתשלומה קבועים בסעיפים  16ו 17 -לחוזה.

פרק ה'  -הגשת ההצעה
.15

הנחיות להגשת הצעת המחיר
15.1

הצעת המחיר תוגש על גבי הטופס המצורף כנספח ג' למכרז זה במעטפה נפרדת ,כמפורט
בסעיף  16.2.2להלן.

15.2

כל מציע יפרט בכתב הכמויות הכלול במסגרת טופס הגשת הצעת המחיר נספח ג' הנ"ל את
התעריפים המבוקשים על ידו ,לכל אחד מהפריטים המרכיבים את כתב הכמויות ולכל אחד
מסוגי העבודות המפורטים שם  -הכל בהתאם להנחיות המפורטות במפרט הטכני המיוחד
ובפרק ה' זה להלן.

15.3

על המציע לרשום בכתב הכמויות את מחירי היחידה בעמודה המיועדת לכך ליד כל סעיף
וסעיף ,לחשב את סה"כ של כל סעיף ,לסכם את כל הסעיפים ולהעביר את הסך הכול למקום
המיועד לכך בטופס הצעת המחיר נספח ג' הנ"ל.

15.4

המחירים בכתב הכמויות יצוינו בש"ח ללא מע"מ .למעט מע"מ ,לא יתווספו למחירים אלה
כל הצמדות ו/או תוספות שהן .הקרן לא תישא בכל היטל ו/או תשלום ו/או מס אחר כלשהו
אשר חל ו/או יחול על העבודות .המחירים יכללו את כל הוצאות הקבלן הכרוכות בביצוע
העבודות על פי הצעתו.

15.5

המחירים אותם יפרט המציע בכתב הכמויות אשר בהצעתו הם מחירים מירביים וכוללים
את כל המרכיבים לרבות תקורה ורווח קבלני .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הקבלן לא
יהיה זכאי לכל תוספת תשלום מעבר לרשום במפורש בכתב הכמויות ,בגין מתן שירות,
ביצוע עבודה ,העסקת כח -אדם ,הוצאות נסיעה ,הוצאות פיקוח ,ביטול זמן ,עלויות
ביטוחים ,הפקת דו"חות ומסירת דיווחים ,רכישת ציוד ,מתקנים אמצעים וחומרים,
תחזוקת ציוד ואחסונו ,וכן רכישת כל שירות וכל ציוד הנדרשים לשם ביצוע מיטבי של
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התחייבויותיו על פי מכרז זה על נספחיו .מודגש עוד כי ,הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת
תשלום כלשהי בגין תשלום אגרות ו/או תשלומי חובה מכל סוג שהוא בקשר עם ביצוע
הפרויקט ו/או עריכת בדיקות מכל סוג שהוא ,על כל הכרוך בהן.
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15.6

אין להשאיר סעיפי תמחור ריקים ויש לציין במפורש את המחיר גם ברכיבים שעלותם אפס
( ₪ )0ו/או שעלותם כלולה ברכיבים אחרים .במקרה בו לא ימולא טופס הצעת המחיר
באופן מלא ,ויחסר בו פירוט מחיר לפריט נדרש ו/או לשירות מסוים תהיה ועדת המכרזים
רשאית להשלים את המחיר החסר ,באופן שירשם בו המחיר הנמוך ביותר שהוצע על ידי מי
מהמתחרים האחרים ,ביחס לאותו השירות ,והכל מבלי שתשמע דעתו של המציע ומבלי
שתהיה למציע זכות להתנגד לכך .ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה בשל
מחיר חסר כאמור ,הכל לפי שיקול דעתה של הועדה ובהתאם להוראות הדין.

15.7

מודגש בזאת במפורש ,כי הצעת המחיר תהא סופית .אי התקיימות איזו מהערכות המציע
ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או תכניותיו ,לא יהווה בשום מקרה עילה
לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

מבנה ההצעה והמסמכים שחובה לצרף אליה
16.1

הצעות למכרז זה תוגשנה בשני עותקים זהים (עותק מקור ועותק נוסף מצולם) .בנוסף
חובה להגיש עותק סרוק על גבי התקן דיגיטאלי ,הכולל את כל מסמכי ההצעה (על גבי
.(DISK ON KEY
ההתקן הדיגיטאלי יוגש במעטפת הצעת המחיר  ,כמפורט בסעיף  1 6 .2.2להלן.

16.2

ההצעות למכרז תוגשנה באופן הבא:

16.3

16.2.1

מעטפה אחת שתכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת במכרז זה .על גבי מעטפה
זו תרשמנה המילים" :מעטפה מספר  "1והיא תכלול את כל המסמכים ,כמפורט
בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.להלן ,במקור ועוד עותק נוסף.

16.2.2

מעטפה שנייה ("מעטפה מספר  )"2שתכיל את נספח הצעת המחיר וכתב הכמויות
 נספח ג' ,ואת ההתקן הדיגיטאלי הכולל את כל מסמכי המכרז לרבות כתבהכמויות וההצעה הכספית ,ואותם בלבד .על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים
"הצעת מחיר" .מעטפת הצעת המחיר תוגש סגורה.

16.2.3

שתי המעטפות ,כמפורט לעיל ,יוכנסו למעטפה אחת גדולה עליה ירשם "מכרז
פומבי מספר  265/2022ללא שום סימני זיהוי של המציע( .להלן – "מעטפת
ההצעה").

16.2.4

שימו לב ,הצעת מחיר גלויה תפסול את ההגשה.

מעטפה מס'  1כהגדרתה בסעיף  16.2.1לעיל ,תכלול את כל המסמכים הבאים במקור ועוד
עותק נוסף:
16.3.1

שטר ערבות בנקאית (מקור) כנדרש בסעיף  8.1לעיל.

16.3.2

כל הנספחים למכרז זה ,לאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים וצורפו להם
האסמכתאות הנדרשות ,כשהם חתומים על ידי המציע ,באמצעות מורשי
החתימה שלו ,כדין ,וכשהם מאומתים על ידי עורך דין ,מקום שיש דרישה לכך.

16.3.3

כל האסמכתאות להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיף  8לעיל.
תשומת לב מיוחדת מופנית לפרטים הנדרשים בטופס הגשת ההצעה נספח ב'
למכרז ופירוט המסמכים שהמציע נדרש לצרף אליו.

16.3.4

נוסח החוזה המצורף למסמכי מכרז זה המסומן נספח ד' על נספחיו כשהוא חתום
על ידי מורשי החתימה של המציע ,וכן חתום על ידם בראשי תיבות על כל אחד
מעמודי מסמכי המכרז.
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16.3.5

כל יתר מסמכי המכרז כשהם חתומים בראשי תיבות על כל עמוד ועמוד.

16.3.6

קובץ הבהרות ,ככל שפורסם ,כשהוא חתום על ידי המציע בראשי תיבות על כל
עמוד ועמוד.

16.3.7

מבוטל

16.3.8

יש להקפיד שהעותק הנוסף ,הסרוק ,לא יכלול בטעות את הצעת המחיר!

16.4

על מציע העונה על הדרישות המפורטות בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב,1992-
לעניין עידוד נשים בעסקים ,להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על
משמעותם של המונחים" :עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" -
כהגדרתם בגוף הסעיף בחוק) .בהתאם לכך ,לאחר שקלול התוצאות ,אם קיבלו שתי הצעות
או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא עסק
בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה,
"אישור" ו" -תצהיר".

16.5

במקרה והמציע הינו חברה ,שותפות או תאגיד אחר ,יש להמציא בנוסף את המסמכים
הבאים:
16.5.1

תדפיס מעודכן של פרטי המציע ,שהופק במהלך  15הימים שקדמו למועד הקובע,
מאתר האינטרנט של רשות התאגידים.

16.5.2

אישור עורך-דין או רואה-חשבון בדבר שמותיהם ופרטיהם של האנשים הרשאים
לחתום בשמו של התאגיד על ההצעה במסגרת מכרז זה ועל החוזה הכלול בו.

16.5.3

מסמך רשמי של הרשם הרלבנטי או אישור עורך דין או רואה חשבון המעיד על
כתובת המשרד הרשום של התאגיד.

16.6

בהעדרו של מי מהמסמכים המפורטים בסעיפים  16.3ו/או  16.4ו/או  16.5לפי העניין ,לעיל
על תתי סעיפיהם ,רשאית ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה ,לאפשר למציע להשלים את
המסמך החסר ,ככל שאין בהשלמה כאמור כדי לפגוע בשוויון ,או לפסול את הצעתו ,לפי
שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין .מודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי לפתור את המציע
מחובתו להגיש את הצעתו בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה .ככל שהחליטה ועדת
המכרזים שלא לאפשר למציע להשלים מסמך או מסמכים שחסרו בהצעתו כפי שהוגשה,
לא תהיה למציע כל דרישה ו/או תביעה עקב כך.

16.7

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין
על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו בחשבון בעת
הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

המועד והמען להגשת ההצעות ותוקף ההצעה
17.1

המועד האחרון להגשת ההצעות (המועד הקובע) הוא בהתאם למפורט בטבלת לוחות
הזמנים ,בראש מסמך זה.

17.2

את מעטפת ההצעה ,כשהיא סגורה ,יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים של הקרן,
הנמצאת במשרדי הקרן בקריית הממשלה ,מגדל היובל ,דרך מנחם בגין  125תל אביב ,קומה
 .25הימצאות ההצעה בתוך תיבת המכרזים במועד הקובע ,היא באחריות המציע בלבד.
הצעה שלא תמצא במועד הנקוב לעיל בתוך תיבת המכרזים של מכרז זה  -לא תידון.

17.3

ניתן להכניס הצעות לתיבה ,לפני המועד הקובע ,בימים א' עד ה' בשעות ( 8:30-15:30למעט
ימי שישי ,ערבי חג ,חגים וימי חול המועד).

17.4

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז,
הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
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17.5

✓

על המציע לחתום בחתימה מלאה כדין בשולי כל עמוד של מסמכי המכרז .כן יחתום המציע
על כל המסמכים אותם יש לצרף להצעה ,כמפורט לעיל בסעיף  .16חתימת המציע תהא
כדלקמן:
אם המציע הוא יחיד  -בחתימת המציע.

✓ אם המציע הוא תאגיד  -בחותמת המציע ובחתימה של מורשי החתימה של המציע ,בהתאם
לאישור רו"ח/עו"ד.
 17.6כל המסמכים אשר על המציע לצרפם בהתאם להוראות המכרז ,לרבות המסמכים להוכחת
תנאי הסף ,יוגשו בקלסר/תיקיה מסודרת ,כולל מפתח עניינים מפורט ומספור רץ של כל
העמודים .כל מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר תנאי הסף,
כקבוע במסמכי המכרז.
17.7

על המציע לוודא כי המספר המזהה (ח.פ .או מס' ע.מ ).בכל המסמכים המוגשים מטעמו,
יהיה זהה .אם אין התאמה יצרף המציע אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

17.8

הצעה שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוקף בהתאם לטבלה לעיל .היה ותבקש זאת
ועדת המכרזים – יאריך המציע את תוקף הצעתו ואת הערבות שהוגשה להבטחתה ,עד
לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז זה.

פרק ו'  -תנאים לחתימת חוזה וזכות עיון
.18

תנאים מוקדמים לחתימת החוזה על ידי המזמין
המזמין יחתום על החוזה ,בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים להלן בתוך  14יום
מהמועד בו נמסרה לזוכה הודעת הזכייה:
 18.1הזוכה חתם על עותק של החוזה על נספחיו ,כפי שנמסר לו ע"י מנהל הקרן ,במשרדי הקרן.
חתימה זו נועדה להבטיח את נכונותם ,תקינותם ושלמותם של מסמכי החוזה נשוא מכרז
זה.

.19

.20

18.2

הזוכה מסר לידי מנהל הקרן את נספח הביטוח המצורף כנספח  2לחוזה ,כשהוא חתום
ותקף כנדרש.

18.3

הזוכה מסר לידי מנהל הקרן את שטר הערבות הבנקאית (ערבות הביצוע) בהתאם להוראות
סעיף  19להלן במכרז זה.

ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה
19.1

הקבלן ימציא למזמין ,בתוך  14ימים מיום שקיבל הודעה על הזכייה במכרז זה ,ערבות
בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסכום השווה ל 10% -משכר החוזה ,כהגדרתו בחוזה.
(להלן – "ערבות ביצוע").

19.2

עם מסירת ערבות הביצוע לידי המזמין ,יהיה הקבלן זכאי לקבל בחזרה את הערבות
הבנקאית שהפקיד עם הצעתו ,בהתאם לדרישת תנאי הסף במכרז זה.

סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכים
20.1

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז ,לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי
ההצעה הזוכה ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג -
 ,1993בהתאם לחוק חופש המידע ,תשנ"ח  ,1998 -ובהתאם להלכה הפסוקה.
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20.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן -
חלקים סודיים) ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז,
יציין במפורש בהצעתו ,מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד  -משמעי.

20.3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון
מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז .מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים  -יראו
אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו ,אשר לא סומנו ,לעיון מציעים אחרים.

20.4

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים
אלה של הצעות המציעים האחרים.

20.5

מודגש כי ,ועדת המכרזים לא תפנה לקבלת עמדת המציע ,בטרם תחליט להתיר או שלא
להתיר עיון מלא או חלקי בהצעתו .לפיכך נדרש המציע להציג את עמדתו כעת ,כמפורט
לעיל היות ולא תינתן לו הזדמנות נוספת לכך ,בטרם תתקבל החלטה כאמור.

20.6

יודגש ,שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד,
אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני-המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות
מנהלית.

20.7

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם
כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך
פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

20.8

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה
בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

פרק ז'  -כללי
.21

עדיפות בין מסמכים
21.1

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה ,ו/או בין מי מהם ובין מי
מהנספחים למכרז ,אזי יעשה מאמץ ליישב בין הנוסחים .בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב את
הסתירה אזי יגבר הנוסח המטיב עם המזמין לפי העניין ועל פי שיקול דעתו של המזמין.

21.2

גילה המציע טעות ו/או אי בהירות ו/או דו משמעות במסמכי המכרז או כל חלק מהם ו/או
סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המסמכים השונים המהווים את מסמכי המכרז ,יפנה
בכתב לוועדת המכרזים במסגרת הליך ההבהרות ,במסגרת לוח הזמנים הקבוע בטבלה
בראש מכרז זה .לא פנה המציע לבקשת הבהרה במועד כאמור ,יהיה המציע מושתק
מלהעלות כל טענה בעניין זה ויראו את הפרשנות של הקרן כפרשנות המחייבת לאותו
העניין .למען הסר ספק ,הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירות ו/או סתירות ו/או אי
התאמות כאמור תקבע על-ידי ועדת המכרזים.

21.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  21זה לעיל על תתי סעיפיו ,בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל
ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות בין הוראות המסמכים השונים המהווים את מסמכי
המכרז ,יהיה סדר העדיפות בין המסמכים השונים ,בכל הנוגע לביצוע הפרויקט ,כדלקמן
( כאשר המסמך בעדיפות הגבוהה ביותר מופיע ראשון ואחריו לפי סדר החשיבות יתר
המסמכים):
21.3.1

החוזה (נספח ד' למסמכי המכרז);

21.3.2

התוכניות כפי שימסרו לקבלן על ידי המפקח.

21.3.3

המפרט הטכני המיוחד (נספח ה' למכרז);

21.3.4

תקנים ישראליים;
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.22

21.3.5

תקנים זרים;

21.3.6

הצעתו של הקבלן במסגרת המכרז

תנאים כלליים
22.1

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .הגיש המציע יותר מהצעה אחת ,תפסול ועדת
המכרזים את הצעותיו הנוספות .בחירת ההצעה התקפה תהיה לפי שיקול דעתה של וועדת
המכרזים ולמציע לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

22.2

בעצם הגשת הצעה במכרז זה ,רואים את המציע כמי שמצהיר ומתחייב כי ,בעת הגשת
הצעתו לא נחשף לפרטים של הצעה המוגשת על ידי מציע אחר במכרז זה ,ולא שיתף מציע
פוטנציאלי אחר בפרטי הצעתו או כל חלק מהם ,בטרם המועד האחרון להגשת הצעות
במכרז זה.

22.3

ועדת המכרזים אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או בהצעה בעלת הניקוד
המשוקלל הגבוה ביותר ו/או בהצעה כלשהי.

22.4

המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות ,באם המציע הזוכה לא סיפק את
העבודות הנדרשות ,כולן או חלקן ,או לא עמד בלוחות הזמנים כפי שנדרש .מודגש כי,
המזמין לבדו יקבע באם ע מד נותן השירותים בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה על
נספחיו .החלטתו של המזמין תהיה סופית.

22.5

לוועדת המכרזים שמורה הזכות לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהעבודות
המפורטות בו בכל עת ,לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות .במסגרת שיקול דעתה
לעניין זה ,תהיה הוועדה רשאית להתחשב ,בין היתר ,במספר ההצעות שתוגשנה בפועל,
במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שננקבו בהן.

22.6

ועדת המכרזים תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למשתתף בדרישה להמציא
הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס לבקשתו ,ו/או לאפשר למשתתף לעשות כן,
לרבות בעניין המצאת כל מסמך ,אישור ,היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי הליך זה ,ובלבד
שכל מסמך ,רישיון ,אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת
ההצעות.

22.7

לוועדת המכרזים נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע כדי
לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי בהירות שעלולה להתעורר בבדיקת ההצעות או
לבדוק את התאמתם ,כפוף לכללי חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992-והתקנות שתוקנו
מכוחו.

22.8

המזמין רשאי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לפנות למציע שדורג במקום הבא אחרי
מציע זוכה ,ולהציע לו לבצע את העבודות לתקופת ההתקשרות שנותרה לפי מכרז זה,
במקרה שבו התברר כי הזוכה/הזוכים בפנייה זו אינם עומדים בדרישות המפורטות במכרז
זה.

22.9

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה או כל הסתייגות
לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו
בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

 22.10בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה ,הוראות כל דין והלכה פסוקה ,ועדת
המכרזים רשאית ,מנימוקים שיירשמו ,להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג
על הפגם ,וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת
תכליתו של מכרז זה.
 22.11המציעים ישאו בהוצאות השתתפותם במכרז ,ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת
המזמין ,בגין הוצאות אלו ,לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה.
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 22.12למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי
הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי
החתימה מטעם המזמין על חוזה ההתקשרות בין הצדדים ,המזמין רשאי לבטל או לשנות
את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 22.13אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על פי חוק
חובת מכרזים ,התשנ"ג 1993-או התקנות על פיו.
 22.14ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה  180ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות
(המועד האחרון לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז).
 22.15מציע שהצעתו נתקבלה וסרב לחתום על החוזה המצורף ,תוך ארבעה עשר ( )14ימים מהיום
שנדרש לכך על ידי הקרן ,מכל סיבה שהיא ו/או לא מילא אחר כל התחייבויותיו ולא המציא
את כל הבטוחות והמסמכים הנחוצים לצורך החוזה ,תהא הקרן רשאית להציג לפירעון
ולפדות מיד ללא הודעה מוקדמת את הערבות ,כפיצוי בגין הפרת התחייבות המציע וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות תביעה של הקרן בגין הנזק שנגרם לה ,וללא צורך בהוכחת הנזק.
 22.16זאת ועוד ,היה ומציע לא ימלא אחר תנאי מתנאי המכרז ,לאחר שזכה בו ,תהא הקרן
רשאית לגבות את סכום הערבות לכיסוי הוצאותיה ונזקיה ,והמציע מסכים מראש ,כי סכום
הערבות משקף נכונה את סכומם המינימאלי של הנזקים וההפסדים שיגרמו לקרן במקרה
שתנאי המכרז לא ימולאו על ידו ,כולם או חלקם ,וזאת מבלי לפגוע מכל סעד הנתון לקרן
כנגד המציע בגין מלוא הנזקים וההפסדים שנגרמו לה בשל הפרת תנאי המכרז על ידיו.
 22.17במקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על החוזה ,או בכל מקרה אחר שבו החוזה
לא ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא ,המזמין יהא רשאי (אך בכל מקרה לא חייב),
לפי שיקול דעתו המוחלט ,להתקשר בחוזה עם מציע אחר ,מבלי לגרוע מזכותה של הקרן
למימוש הערבות הבנקאית כאמור לעיל .מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו
המציע הזוכה (הראשון) יסרב לממש את הצעתו כאמור ,ותהא לכך הסיבה אשר תהא ,לא
עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה במכרז,
וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתו של המזמין.
 22.18הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט
המוסמך לדון בו מבחינת העניין בעיר תל אביב.
רשימת הנספחים:
טופס פרטי הקשר של המציע
נספח א' -
נספח ב' -
נספח ג' -

טופס הגשת ההצעה ופרטים אודות עמידה בתנאי סף וניקוד איכות
טופס הגשת הצעת מחיר כולל כתב כמויות (יוגש במעטפה סגורה ונפרדת)

נספח ד' -

החוזה ,על נספחיו

נספח ה' -

מפרט טכני מיוחד

נספח ו' –

נוסח ערבות בנקאית

נספח ז' -

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

נספח ח' -

תוכניות
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נספח א'

טופס פרטי הקשר של המציע
יש לשלוח טופס זה בדוא"ל  -במועד מוקדם ככל האפשר
מובהר כי אין במשלוח הטופס כדי לחייב את המציע בהגשת הצעה
תאריך __________ :
לכבוד
הקרן לשיקום מחצבות
באמצעות דוא"ל :אלון עמר  -אלון הנדסה alon@alonhandasa.net
אנו/י הח"מ מצהירים כי הורדנו מאתר האינטרנט את מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מספר  265/2022ייצור ,אספקה
והתקנת שילוט במחצבת תום ותומר ומצהירים כי כתובתנו לצורך יצירת קשר היא:
שם מלא של המציע______________________________________________________ :
מס' זיהוי המציע (מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ__________________________________ : ).
שם איש קשר ומספר טלפון נייד שלו______________________ :מספר טלפון נוסף____________________ :
דואר אלקטרוני________________________________________________________ :
כתובת מלאה (כולל מיקוד)________________________________________________ :
מספר פקסימיליה ______________________________________________________ :
חובה למלא את הטופס באופן מודפס או לחלופין באותיות דפוס בכתב יד קריא וברור.
ברור לנו כי במידה ולא נשלח טופס זה בדואר אלקטרוני לכתובת  - alon@alonhandasa.netלא נקבל הודעות
ועדכונים בדבר המכרז ,ככל שתמצא הקרן לנכון לשלוח כאלה .במקרה כאמור ,נהיה עלולים למצוא את עצמנו פסולים
בגלל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות שהקרן תפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז ,ככל שתפרסם .לחלופין
עלולים להיפגע סיכויינו לזכות במכרז ,בהעדר מידע מספיק  -אשר ימצא אותה עת בידי המתמודדים האחרים.
בברכה,
שם המציע _____________________ :חתימה וחותמת של המציע_________________ :
שם החותם___________________ :

תפקיד החותם אצל המציע______________________ :

עמוד  15מתוך 48

נספח ב'

טופס הגשת הצעה
חובה להקפיד למלא בדייקנות את הפרטים הנדרשים בטופס זה ולצרף את כל המסמכים המפורטים בו
להוכחת עמידה בתנאי הסף ולשם קבלת ניקוד האיכות המקסימאלי

לכבוד
ועדת המכרזים
הקרן לשיקום מחצבות

הנדון :מכרז פומבי דו שלבי מספר  265/2022ייצור ,אספקה והתקנת שילוט במחצבת תום ותומר

חברת ______________ החתומה מטה באמצעות מורשי החתימה מטעמה ה"ה _________ת.ז.
_________ ו ___________ -ת.ז( ________ .להלן " -המציע") ,מציעה בזה לקרן לשיקום מחצבות
(להלן " -הקרן") "/הרשות") ,אשר תקרא" -המזמין" להתקשר עימה בחוזה לביצוע העבודות ,בנוסח הכלול
במסמכי המכרז שבנדון (להלן – "המכרז") ,בהתאם לאמור בהצעתינו זו ובמסמכים המצורפים לה.
שם המציע ___________________________________
מס' חברה /תאגיד/שותפות______________________________ /
כתובת המשרד _________________________________________
תאריך רישום התאגיד/שותפות____________________ :
מספר טלפון _________________________
מספר פקסימיליה____________________ :
כתובת דואר-אלקטרוני ______________________________
שם איש הקשר ומספר טלפון נייד שלו_________________________________:
הצהרות המציע:
.1

אני מצהיר בזה כי ,קראתי בעיון את מסמכי המכרז על נספחיו ,הבנתי את האמור בהם על כל
פרטיהם ,ובנוסף ניתנה לי האפשרות לבחון בעצמי ככל שביקשתי ,את מקומו של מתחם השילוט בו
יש לבצע את העבודות הנדרשות במכרז ,דרכי הגישה אל המתחם האמור וממנו ,המפרט הטכני ,וכן
כל הגורמים האחרים המשפיעים על אופן ביצוע העבודות הנדרשות וההוצאות הכרוכות בכך.
בהסתמך על כל אלה אני מגיש הצעה זו.

.2

אני מצהיר כי אני מקבל את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,ללא סייג ומסכים לכולם.

.3

התמורה המבוקשת על ידי ,מפורטת בהצעת המחיר נספח ג' למכרז זה ובכתב הכמויות הצמוד לה.
שני אלה מוגשים במסגרת הצעתי זו במעטפה סגורה ונפרדת ,על פי דרישות המכרז .בהתאם לכך אין
מפורט במסמכים הכלולים בהצעה זו ובחוזה הכלול בה ,כל נתון אודות פרטי הצעתי הכספית ,אלא
במעטפה הסגורה ובה בלבד.
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.4

הצעה זו ,על כל פרטיה ,מרכיביה ,חלקיה ונספחיה תעמוד בתוקף החל ממועד מסירתה לזמנים
המפורטים בטבלה לעיל מן המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז כקבוע בתנאי המכרז .תוקפה
יוארך לתקופה של תשעים יום נוספים לפי הודעתה של ועדת המכרזים ,ככל שתבחר ועדת המכרזים
להאריך את תוקפה כאמור.

.5

אם אחזור בי מהצעה זו או לא אקיים התחייבות כלשהי הכלולה במסגרת חוברת מכרז זה ,תהיה
הקרן רשאית ,בנוסף לכל תרופה אחרת העומדת לה על פי תנאי מכרז זה ועל פי דין ,לחלט את הערבות
-הבנקאית שהפקדתי במסגרת מכרז זה כולה או חלקה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.6

אני מצרף לזה את כל המסמכים הנדרשים ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז ,לרבות החוזה כשהוא
חתום על ידי באמצעות מורשי החתימה שלי ,וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו חתום על ידי
הנ"ל בראשי תיבות.

.7

אני מתחייב לבצע את העבודות ,בהתאם לדרישות מכרז זה ,לפי המחירים שהצעתי בהצעת המחיר
שלי ואני מקבל על עצמי להשלים את ביצוע העבודות ,לשביעות רצונו הגמורה של המפקח הצמוד,
בהתאם ללוח הזמנים המפורט במכרז ועד למועד שנקבע להשלמת ביצוע הפרויקט ,כהגדרתו בסעיף
 3.1.2לחוזה נספח ד' למכרז.

.8

אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה במועד שיקבע על ידי הקרן.

להלן המידע הדרוש לשם הוכחת עמידתי בתנאי הסף על פי דרישות סעיף  8לתנאי המכרז:
.9

אני מצהיר בזה כי:
9.1

המציע כהגדרתו לעיל הוא חברת __________________ והצעה זו הינה הצעתו של
המציע לבדו.

9.2

אני מצרף לזה ערבות בנקאית בהתאם לדרישת סעיף  8.1לתנאי המכרז.

9.3

אני מצרף לזה אישור ניכוי מס ואישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות על שמו של המציע,
כנדרש בסעיף  8.2לתנאי המכרז.

9.4

למציע רישיון עסק תקף (לרבות היתר מזורז /היתר זמני או אישור אחר כדין) בהתאם
להוראות צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג( 2013-להלן" :הצו") ,בתחום
אחד לפחות מהתחומים שלהלן :מתכת ,מוצריה ,מוצרים בעלי מרכיב מתכתי ,גרוטאות
מתכת ,על פי פריט  10.14או כל פריט רלוונטי אחר לצו או על פי הסעיף הרלוונטי שקדם
לצו זה ל:-

9.5

9.4.1

10.14א  -ייצורם ,עיבודם ,יציקתם ,ציפוים ,ניקוים ,צביעתם;

9.4.2

10.14ד – ייצור שלטים;

10.14ו – הרכבתם;

מצורף לזה העתק מתאים למקור של רישיון/היתר תקף.
9.6
.10

המציע מצהיר בזה כי ,הוא עומד בדרישות הוראות התקנות ,הצווים והכללים שהותקנו
מכוחו של חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט .1969 -

בהתאם לדרישת הסף המפורטת בסעיף  8.4לתנאי המכרז ,אני מצהיר כי ,המציע ביצע והשלים
בתקופה שמחודש ינואר  2017ועד סוף חודש דצמבר ( 2021כולל) ,לפחות שלושה ( )3פרויקטים של
שילוט ,ובלבד שבכל אחד מהפרויקטים מתקיימים התנאים המצטברים המפורטים בסעיף  8.4הנ"ל,
הכל כמפורט ,מפורטים בטבלה להלן:
הגוף
המזמין

מספר
השלטים
שיוצרו
במסגרת
הפרויקט

תקופת
הביצוע של
הפרויקט

ההיקף הכספי
של הפרויקט
שבוצע על ידי
המציע

שם
המעצב/המתכנן
את
שעיצב
השלטים
בפרויקט (אם

אחוז השלטים
בפרויקט
העשויים
מאלומיניום ויש
בהם רכיב של

שם איש קשר
תפקיד,
כולל
נייד
טלפון
וכתובת דוא"ל
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והותקנו
בפועל בשטח

(מיום
יום)

עד

המדובר
בפרויקט שהוכן
תוכנית
לפי
מעצב)

הדפסה
דיגיטאלית

יש לצרף תמונות של השלטים העשויים אלומיניום ויש בהם רכיב של הדפסה דיגיטאלית ,הנזכרים
בטבלה לעיל.
להלן המידע הדרוש לצורך ניקוד ההצעה בניקוד איכות על פי הוראות סעיף  10לתנאי המכרז:
.11

בטבלה להלן אני מפרט ,בהתאם לנדרש בסעיף  10.3לתנאי המכרז ,את הניסיון של המציע כקבלן
ראשי או כקבלן משנה ,בייצור והתקנה של שילוט הסברה כהגדרתו בגוף הסעיף הנ"ל ,במהלך 36
החודשים שקדמו למועד הקובע:
הגוף
המזמין

מיקום הפרויקט ותיאור
כללי של שילוט ההסברה
הכלול בו

הביצוע
תקופת
(מיום עד יום)

אמצעי
פירוט
שנכללו
ההסברה
בשילוט ומספר שלטי
ההסברה הכלולים
בפרויקט

שם איש קשר כולל תפקיד,
טלפון נייד וכתובת דוא"ל
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.12

בטבלה להלן אני מפרט ,בהתאם לנדרש בסעיף  10.4לתנאי המכרז ,את הניסיון של המציע כקבלן
ראשי או כקבלן משנה ,בייצור והתקנה של שילוט המחשה ,כהגדרתו בגוף הסעיף הנ"ל ,במהלך 36
החודשים שקדמו למועד הקובע:
הגוף
המזמין

מיקום הפרויקט ותיאור
שילוט
של
כללי
ההמחשה הכלול בו

הביצוע
תקופת
(מיום עד יום)

אמצעי
תיאור
ההמחשה שנכללו
בשילוט ומספר שלטי
ההמחשה הכלולים
בפרויקט

שם איש קשר כולל תפקיד,
טלפון נייד וכתובת דוא"ל
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.13

להלן אני מפרט ומתאר את הרכיבים המצויים ברשותי לצורך קבלת ניקוד על פי הוראות סעיף 10.5
לתנאי המכרז
13.1

להלן פירוט ותיאור האמצעים לביצוע גרפיקה המצויים ברשותי ואשר ישמשו אותי לצורך
ביצוע העבודה נשוא המכרז ,ככל שאבחר:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

13.2

להלן פירוט ותיאור המסגריה העומדת לרשותי לשם יצור שלטים ואשר תשמש אותי לצורך
ביצוע העבודה נשוא המכרז ,ככל שאבחר:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

13.3

להלן פירוט ותיאור מדפסת לדפוס דיגיטאלי ישירות על החומר ברוחב מינימאלי של 120
ס"מ ואורך מינימאלי של  120ס"מ איכות הדפסה מינמאלית של ( ,DPI400נא לפרט שם
יצרן ודגם) .אשר תשמש אותי לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז ,ככל שאבחר:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

תאריך____________________ :

חתימת המציע _________________________

מתחת לחתימת המציע יפורטו בכתב יד ברור פרטי החותמים ותפקידם אצל המציע:
שם החותם _____________ :תפקידו אצל המציע______________ :
שם החותם _____________ :תפקידו אצל המציע______________ :
אישור עו"ד
אני הח"מ ___________ עו"ד מ.ר _______ .מרחוב _________ מאשר בזה כי ה"ה
__________________ המוכרים לי אישית/שהזדהו בפני באמצעות ת.ז ____________ .ו-
____________ בהתאמה ,הינם מורשי חתימה בתאגיד וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין,
בהתאם למסמכי התאגיד ולהחלטות החברה ,וכן אני מאשר כי חתמו בפני על מסמך זה ,לאחר שהצהירו
בפני כי קראו את מסמכי המכרז והבינו את תוכנם וכן הצהירו כי כל הפרטים בטופס זה הינם נכונים
ומדוייקים.
תאריך___________________ :

________________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ג' -טופס הגשת הצעת מחיר כולל כתב כמויות –
מופיעים כקבצים נפרדים
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נספח ד

ח ו ז ה-

מס' 265/2022

ייצור ,אספקה ,הובלה והתקנת שילוט שיקום מחצבת תום ותומר
שנחתם ביום ______ לחודש ________ שנת 2022
הקרן לשיקום מחצבות
קרית הממשלה רחוב מנחם בגין  125ת"א
(להלן " -הקרן" או "המזמין")

בין:

מצד אחד;
_________________________ ח.פ _____________
מרחוב ________________________________
[להלן " -הקבלן"]
מצד שני;

ובין:

והואיל

והקרן פרסמה מכרז פומבי דו שלבי מספר  265/2022ייצור ,אספקה והתקנת שילוט במחצבת תום
ותומר (להלן " -המכרז") ,לביצוע עבודות שילוט ובכלל זה ייצור ,אספקה ,הובלה והתקנה,
לשלטים מסוגים שונים ,במתחם השילוט ,כהגדרתם של מונחים אלה במסמכי המכרז;

והואיל

והצעת הקבלן ,המצורפת כנספח  1לחוזה זה ,נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
.1

מבוא ,כותרות ,נספחים והגדרות
.1.1

המבוא וההצהרות הכלולות בו וכן נספחי החוזה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

.1.2

ההגדרות הכלולות במכרז בכלל ובסעיף  7למסמכי המכרז בפרט ,תשמשנה גם לצרכי חוזה
זה.

.1.3

הכותרות בחוזה זה לא תשמשנה לצרכי פרשנות.

.1.4

האמור ביחיד גם ברבים משמע וההיפך ,האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההיפך,
הכל לפי הקשרם של דברים.

.1.5

נספחי החוזה הם:
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נספח 1

הצעתו של הקבלן על כל חלקיה והנספחים הכלולים בה ,כפי שאושרה על ידי
ועדת המכרזים ,לרבות כל מסמכי המכרז.

נספח  2נספח הביטוח.
נספח  3נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן.
.2

ביצוע העבודות
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,כהגדרתן בסעיף  7לתנאי המכרז ,הכל בהתאם להוראות חוזה
זה על נספחיו בכלל והוראות המפרט הטכני המיוחד ,כהגדרתו בסעיף  7הנ"ל ,בפרט.

.3

הצהרות הקבלן והתחייבויותיו
הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי:
.3.1

בטרם הגשת הצעתו במכרז ובטרם חתימתו על חוזה זה ,נתנה בידו שהות מספקת לבחינת
כל הנתונים העובדתיים ,המקצועיים והמשפטיים שהיו נחוצים לו לשם גיבוש הצעתו
והסכמתו לנטילת ההתחייבויות המוטלות עליו בחוזה זה ,כי הבין את כל הנדרש ממנו ואת
כל התנאים הכרוכים בכך וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקרן ו/או
מי מטעמה בקשר עם אי-גילוי מספיק או העדר נתונים או טעות בהבנת הנתונים האמורים.

.3.2

כל הפרטים שמסר למזמין ובכלל זה ניסיונו ויכולתו לבצע את העבודות ,ומצגים נוספים
כמפורט בחוזה זה ובמסמכים המצורפים לו ,הינם נכונים ומדויקים ,והם נמסרו למזמין
על מנת שיסתמך עליהם .כמו כן ,מצהיר הקבלן כי הוא מודע לכך כי המזמין הסתמך על
המצגים המצורפים ,כאמור ,שהוצגו לה בעת בחירתו של הקבלן כקבלן עימו יתקשר
המזמין בחוזה זה ,וכי אי דיוקים וחוסר אמיתות במצגים אלו עשויים לגרום למזמין
לנזקים ,הפסדים והוצאות שונות.

.3.3

הוא בעל המיומנות ,הניסיון והידע ,האמצעים הנאותים והמספיקים מבחינת כח אדם,
ציוד ,חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה
והצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה
במועדן.

.3.4

ידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין המתאימות המתייחסות ו/או הקשורות לעבודות
ולביצוען והוא ימלא אחריהן בדייקנות ובשלמות לרבות השגת כל ההיתרים ,הרישיונות
והאישורים הדרושים והמתאימים מהרשויות המוסמכות ו/או מכל אדם או גוף אחר ,לפי
העניין ,לרבות תיאום חפירה עם רשות העתיקות ,הכל כמפורט במפרט הטכני .הקבלן
ידאג לקבלת האישורים ולביצוע התיאומים הנ"ל וכל שיידרש ,על חשבונו.

.3.5

הוא מחזיק בכל הרישיונות ,ההיתרים ,האישורים וההרשאות הדרושים על-פי דין לביצוע
העבודות ,וכן רשום בכל מרשם המתנהל על-פי דין ונדרש לצורך ביצוע העבודות ,ככל
שקיים ,וכולם כשהם תקפים ועל שמו.

.3.6

ברשותו כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,לרבות אלה שלא צורפו בפועל,
כי קרא אותם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את
העבודות על פי כל האמור בהם.

.3.7

הוא ביקר במתחם השילוט ובחן את כל התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע
העבודות ו/או הנובעים מהן ,ושוכנע על יסוד בדיקתו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה
תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי החוזה .הקבלן לא יוכל להעלות תביעה
כספית כלשהיא שמקורה באי ידיעתו של תנאי או נתון כלשהו הקשורים בביצוע העבודות
או הנובעים מהן.
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.4

.3.8

הוא קיבל את כל ההחלטות הנדרשות לצורך חתימתו והוצאתו לפועל של חוזה זה והוא
מצהיר כי אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה ,על פי כל דין ו/או אחרת ,ובחתימתו על חוזה
זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים
כלשהם ,על פי חוזה או על פי כל דין.

.3.9

כח האדם שיועסק על ידו בביצוע המשימות שנטל על עצמו על פי חוזה זה ,יהיה כח אדם
מקצועי ומנוסה ,באופן התואם את המשימות שיבוצעו על ידו .כל אדם שיעסוק על ידו יהיה
בעל רישיון תקף וסיווג מתאים לצורך ביצוע המטלות המבוצעות על ידו ,לפי העניין.

.3.10

לבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה זה ואם ישונה על ידי הקרן -
בהתאם ללוח הזמנים המעודכן ולהיות זמין ,לשם ביצוע העבודות ככל הנדרש ובהתאם
למתחייב מלוחות הזמנים האמורים

.3.11

למסור לידי הקרן ,בכל עת שתבקש ובכל מקרה במועד סיום ההתקשרות על פי חוזה זה,
את כל התוצרים ,התשריטים ,המפות והחומרים המשמשים ו/או שימשו לצרכי ביצוע
העבודות ,לרבות במדיה דיגיטאלית.

.3.12

לא לפעול במצב העלול לגרום להיווצרות חשש לניגוד עניינים בין ענייניו האישיים ו/או
המקצועיים שלו ו/או של מי הפועל מטעמו ובין ענייניה של הקרן ו/או מי מהתחייבויותיו
על פי חוזה זה.

.3.13

הוא לא יהיה רשאי להעביר לאחר ו/או להמחות ו/או להסב את חובותיו או זכויותיו על פי
חוזה זה ,כולן או מקצתן ,אלא אם קיבל אישור מראש במפורש ובכתב מאת הקרן ,ובכפוף
לתנאים שנקבעו באותו האישור ,ככל שנקבעו.

.3.14

הוא יגיש לקרן בכל עת שיידרש לכך ,כל נתון ,מידע ו/או מסמך המצוי בידו והקשור לעניין
ביצוע חוזה זה.

.3.15

הוא מצהיר כי כל התוכנות הבסיסיות בהן יעשה שימוש לשם ביצוע העבודות הינן תוכנות
שהוא מורשה כדין לעשות בהן שימוש ואין בכך משום הפרת זכויות קניין רוחני של מאן
דהוא .עוד הוא מוסיף ומצהיר כי ,אין ולא יהיה בביצוע העבודות ו/או בתוצריו ו/או בכל
חלק ממנו משום הפרה של זכויות קנין רוחני של הקרן ו/או של צד ג' כלשהו.

.3.16

הוא מצהיר כי כל הנתונים והמידע שיאספו ,יקלטו וייערכו על ידו במסגרת ביצוע העבודות,
יהיו קניינה המלא והשלם של הקרן והכל ללא כל תמורה כספית נוספת על התמורה הנקובה
במפורש בחוזה זה.

.3.17

יחזיק בידו פוליסות ביטוח תקפות ,כנדרש בחוזה זה.

תקופת ההתקשרות ולוח הזמנים לביצוע העבודות
.4.1

תחילתה של תקופת ההתקשרות במועד חתימת חוזה זה ,על ידי הקרן וסיומה בתום
תקופת הבדק (להלן – "תקופת ההתקשרות").

.4.2

תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה ,נחלקת למספר תתי תקופות ,כמפורט להלן .מובהר כי,
שלוש התקופות יחד מהוות את תקופת ההתקשרות:
.4.2.1

תקופת ההערכות והייצור .ראשיתה במועד חתימת חוזה זה על
ידי הקרן וסיומה במועד השלמת ייצור השלטים בהתאם

לתוכניות ולמפרט .תקופה זו תארך לכל היותר _________2
חודשים.
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.4.2.2

תקופת הביצוע .ראשיתה במועד מסירת צו תחילת עבודה
להתקנה בשטח וסיומה במועד מסירת אישור השלמת ביצוע
העבודות ,כתיאורו בסעיף  13.1להלן .תקופה זו תארך לכל היותר
____ _____1חודשים.

.4.2.3

.5

תקופת בדק ותחזוקה .ראשיתה במועד מסירת אישור השלמת
ביצוע העבודות לקבלן ,וסיומה בתום _ _1שנים מאותו המועד.

.4.3

למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל ארכה להשלמת העבודות ,אלא אם ניתנה לכך
הסכמתו המפורשת של המזמין בכתב ומראש ,ובתנאים שקבע .אי עמידה בלוח הזמנים
לגמר ביצוע ו/או חריגה מתקופת הביצוע הנה הפרה יסודית של החוזה.

.4.4

למזמין בלבד שמורה זכות-ברירה (אופציה) ,בהודעה בכתב ומראש ,להארכת תקופת
ההתקשרות ו/או כל אחת מהתקופות הכלולות בה ,לתקופה או לתקופות נוספות לפי שיקול
דעתה ,ככל שהדבר דרוש באופן ענייני לשם השלמת העבודות לפי חוזה זה .אין באמור
בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמנים שנקבע ו/או באמור בסעיף 4.2
לעיל.

.4.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזאת כי המזמין יהיה רשאי לסיים חוזה זה ,מבלי
שיידרש לנמק את הסיבות לביטול החוזה ,בהודעה של  30יום מראש שתינתן לקבלן.
במקרה כזה יבוא החוזה לסיומו בתום  30יום ממתן ההודעה כאמור ,והמזמין ישלם
לקבלן ,רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודות שביצע הקבלן בפועל עד לתאריך
כניסת הביטול לתוקף ,בהתאם להצעתו .המזמין לא יהיה חייב בכל פיצוי או תשלום שהוא,
עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול החוזה כאמור בסעיף
זה.

.4.6

סעיף זה על תתי סעיפיו ,הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.

תפקידו וסמכויותיו של המפקח
.5.1

המפקח רשאי לבדוק את העבודות כולן או חלקן ואת כל הכרוך בביצוען ,להשגיח על ביצוען
וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם ,איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב
המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות .כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע
כהלכה את כל ההתחייבויות שנטל על עצמו על פי החוזה ,את הוראות המזמין ,את הוראות
המנהל ואת הוראותיו – הוא.

.5.2

שום דבר האמור בסעיף זה ,מעשה או מחדל מצד המפקח ,לא יפטרו את הקבלן מאחריותו
למילוי תנאי חוזה זה ולבצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח או על
המזמין אחריות כל שהיא בקשר לכך.

.5.3

המפקח הנו בא כוחה המקצועי של המזמין .את כל ההוראות בקשר עם ביצוע העבודות
ואישור התכניות יקבל הקבלן אך ורק באמצעות המפקח והערות הקבלן בקשר לביצוע
העבודות יועברו אך ורק באמצעות המפקח.

.5.4

ה קבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה ,ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות
או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש כאמור ,או בגין הוראה כלשהי של המפקח ,כאמור.

.5.5

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למזמין או למנהל או למפקח על ביצוע העבודות אלא
אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן ,ואין בקיומו של הפיקוח הנ"ל
משום שחרור הקבלן מאיזו התחייבויותיו ומאחריותו כלפי המזמין למילוי כל תנאי החוזה.
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.6

.7

אמצעי בטיחות וזהירות
.6.1

בכל הכרוך בביצוע העבודות ,לרבות לעניין הבטיחות בעבודה ,ימלא הקבלן אחר הוראות
כל דין ואחר כל דרישות המזמין ,הרשות המקומית המוסמכת וכל רשות מוסמכת אחרת
בקשר לביצוע העבודות בכלל ,ובפרט לנקיטת אמצעי זהירות וביטחון לשמירת רווחתם
ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם לכל דין ,לרבות חוקי הבטיחות בעבודה
לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד –  1954ופקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) תש"ל  1970וכל התקנות שהותקנו מכוחה כפי שהן בתוקף היום וכפי שתהיינה
בתוקף בעת ביצוע העבודות ולמלא אחר קביעת כל חקוק ,פסיקה או דין בנוגע לנושא
הבטיחות.

.6.2

הקבלן מתחייב כי ,ככל שיידרש ,יספק ויתקין אביזרי בטיחות לצורך בטחון העבודה
ולביטחונו ונוחותו של הציבור ,בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד
רשות מוסמכת כלשהי.

.6.3

על הקבלן להגן על מתחם השילוט ,על העבודות ,ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי
אחר שיידרש ע"י המזמין כך שלא יינזקו בכל נזק שהוא ,לרבות כתוצאה מגשמים
ושיטפונות.

.6.4

בנוסף ,הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה באופן בטיחותי
לשמירת ערכי טבע ,תשתיות ,מתקנים קיימים ורכוש הרשות בהתאם לכל דין.

.6.5

למען הסר ספק ,ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות כמפורט בסעיף זה כלולות
במחירי היחידות בכתב הכמויות ,ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.

פגיעה בנוחות הציבור ופעילות קבלנים אחרים באתר
.7.1

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ,ולא
תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך,
שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל אמצעים
הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.
היה ונגרמה הפרעה כלשהי ,בין לצורך ובין שלא לצורך ,הקבלן בלבד ישא בהוצאות תיקון
ההפרעה ,לרבות תשלום פיצויים .יובהר ויודגש ,כי הקבלן מתחייב לתקן על פי דרישת
המזמין ובאופן מיידי כל פגיעה ו/או הפרעה כאמור לעיל ,שנגרמה בביצוע העבודות
לשירותים חיוניים ,ובכלל זה אספקת מים וחשמל.

.7.2

.8

הקבלן ,מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים ,שבמתחם השילוט יעבדו בעלי חוזים אחרים עם
המזמין ,או קבלנים אחרים או עובדים אחרים ,והקבלן מתחייב לאפשר להם לעבוד ללא
כל הפרעה ולהימנע בעבודותיו מהפרעה כלשהי להם בביצוע עבודותיהם.

תיקון נזקים
.8.1

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש ,לגדרות ,לדרך ,למדרכה ,לשביל ,לרשת
המים ,לביוב ,לתיעול ,לחשמל ,לטלפון ,לצינורות להעברת גז ,למת"ב ,חברות סלולריות,
צנרת ותשתיות פרטיות או למובילים אחרים ולכיוצ"ב (להלן" :מובילים") תוך כדי ביצוע
העבודה ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע
ה עבודה ,יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל
אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור.

.8.2

מובהר ,כי אם הקבלן לא יתקן את הנזק תוך  7ימים מיום היווצרותו ,אזי יתקן המזמין
את הנזקים שנגרמו על ידי הקבלן וסכום התיקון ,בתוספת תקורת המזמין ,מוערכות
ומסוכמות מראש ,בשיעור של  ,15%יופחתו מהתמורה הסופית לה זכאי הקבלן.
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.8.3

.9

.10

הקבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המוסמכות המתאימות את ביצוע עבודותיו כולל
קבלת מפות ונתונים וכל הדרוש לביצוע העבודות באופן בטוח תוך צמצום החשש לגרימת
נזק.

אחריות לעבודות
.9.1

מיום העמדת מתחם השילוט ,כולו או חלקו ,לרשות הקבלן ועד סיום העבודות ,יהא הקבלן
אחראי לשמירת העבודות שבוצעו על ידו ולהשגחה עליהן .הקבלן יתקן על חשבונו,
ובמהירות המרבית ,כל נזק שיגרם לעבודות מכל סיבה שהיא ,לרבות נזק שיגרם בקשר עם
ו/או כתוצאה ישירה או עקיפה של ביצוע לקוי של עבודות נשוא חוזה זה .הקבלן מתחייב
שעם השלמתן תהינה העבודות במצב תקין ותתאמנה בכל פרטיהן להוראות החוזה .חובתו
האמורה של הקבלן תעמוד בעינה בין שהאובדן ,הנזק ,הקלקול או הפגיעה האמורים נגרמו
באקראי ,בין שהיו תוצאות מעשה הכרחי או צפוי מראש לצורך ביצוע העבודות ובין שנגרמו
מחמת תאונה בלתי נמנעת.

.9.2

הקבלן ישפה את המזמין בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה
במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו של
הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר.

.9.3

הוראות סעיף קטן  9.19.1תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות
תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק כהגדרתה בסעיף  4.2.3לעיל.

.9.4

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור
לעיל ,או כל הפסד אחר שייגרם למזמין לרבות כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדו ו/או מפסק
דין שייפסק נגדו ,ובכל מקרה שהמזמין יחוייב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר
לתביעה כזו ,מתחייב הקבלן לשלם מיידית עם קבלת דרישה כל סכום כזה למזמין או
במקומו ,וכן מתחייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות שהמזמין יחוייב בהן בקשר או כתוצאה
מכל תביעה כזאת ,לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.

אחריות לגוף או לרכוש
.10.1

בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן ו/או הפסד ,מכל סוג שהוא,
שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון
ו/או בדק בתקופת הבדק ואף לאחר סיום העבודות ,לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ,עקב
רשלנות הקבלן ו/או הפרתו איזה מהוראות חוזה זה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור
הקב לן עצמו ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו ,קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,וכן המזמין ו/או את
בעלי המקרקעין עליהם מבוצעות העבודות ומי מטעמן לרבות עובדיהן ,שלוחיהן ,מורשיהן
וצד ג' כל שהוא מן הציבור.

.10.2

הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן ,כאמור .הקבלן פוטר את המזמין
והבאים מטעמו מאחריות לכל אבדן או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא על ידי
הקבלן ו/או עבורו למתחם השילוט ,אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון.

.10.3

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר
הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות או
ביצוע עבודות הבדק ,לרבות נזק שנגרם לעובד המזמין ,לאדם המספק שירותים ,חומרים
או מוצרים ,קבלני משנה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני
המשנה .המזמין רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה
כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט
לשביעות רצון המזמין.

.10.4

למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע באמור לעיל ולהלן מובהר ,כי הקבלן יהיה אחראי כלפי
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המזמין לכל נזק ו/או אובדן ולכל הפסד שיגרמו למזמין כתוצאה מבחירה לקויה ו/או לא
סבירה ו/או לא מתאימה של עובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות קבלני משנה ,אשר יועסקו
בביצוע העבודות.
.10.5

עריכת ביטוח על ידי הקבלן ,כאמור בסעיף  1111להלן ,אינה משחררת את הקבלן
מאחריותו והתחייבויותיו לעיל ולהלן.

 10.6סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.
.11

ביטוח על ידי הקבלן
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך ,לבצע ולקיים,
על חשבונו ,את הביטוחים המפורטים בחברת ביטוח בעלת מוניטין ,בתנאים אשר לא יפחתו מן
המפורט באישור על קיום ביטוחי הקבלן המצ"ב לחוזה זה ומסומן  -נספח ( 2להלן" :ביטוחי הקבלן
ו/או "אישור ביטוח העבודות" בהתאמה) וזאת החל מיום תחילת ביצוע העבודות על-פי הקבוע
בחוזה זה ועד לסיום העבודות ו/או תום תקופת הבדק ,ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח
חבות המוצר לתקופה נוספת שלא תפחת מ 7 -שנים לאחר מסירת העבודות.

.12

.13

העדר יחסי עובד-מעביד
.12.1

מובהר בזאת כי בכל הקשור למערכת היחסים בין המזמין לבין הקבלן ,יחשב הקבלן כקבלן
עצמאי ובלתי תלוי ולכל דבר ועניין ואין בין המזמין לבין הקבלן או לבין כל אדם אחר,
המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,יחסי עובד מעביד.

.12.2

הקבלן בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על-ידיו לפי דיני העבודה ודיני הנזיקין ויישא
בכל תשלום הנגזר מכך .כן יהיה הקבלן לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על-ידיו ,או בגין רכושו
ונכסיו ועל-ידי המועסקים על-ידיו למטרות חוזה זה .אם על אף האמור יחוייב המזמין
כדין ,לשאת חבות ,או לעשות מעשה כלשהו ,יפצה אותו על כך הקבלן באורח מלא ,לרבות
נשיאה בהוצאותיו המשפטיות של המזמין.

.12.3

הקבלן מצהיר ,כי ידוע לכל העובדים והמועסקים על-ידיו לצרכי ביצוע חוזה זה ,כי הינם
עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הקבלן ולא של המזמין.

.12.4

עוד מצהיר הקבלן ,כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים ,התשנ"א – 1991
ובחוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  1987לצורך התקשרות עם המזמין בחוזה זה.

.12.5

אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת ,ייקבע כי המזמין היא מעבידו
של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,מתחייב הקבלן
לשפות מייד את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה בכתב ,במלוא סכום חבותו בגין כל
הוצאה או נזק שיגרמו לו בשל כך ,כולל תשלומים והוצאות מכל מין ללא יוצא מין הכלל,
בתוספת ( 15%חמישה עשר אחוזים) כהוצאות כלליות מוערכות ומסוכמות מראש לרבות
במקרה של פשרה שהמזמין הגיע אליה בין אם ששילם המזמין ובין אם עלול לשלם בקשר
לתביעה ,כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י הדין לכל
תרופה או סעד אחרים.

מסירת העבודות למזמין
.13.1

לאחר קבלת אישור המפקח כי העבודות בוצעו לשביעות רצונו המלא של המזמין ,מתחייב
הקבלן לתאם את מסירת העבודות לתחזוקת המזמין .לקבלן יימסר אישור בכתב המעיד
על כך כי אופן ביצוע העבודות עומד בכל דרישות החוזה ,לרבות תיקון ליקויים ככל
שנדרשו ,ונמסרו למזמין לשביעות רצונו המלאה.

.13.2

יובהר ,כי תקופת הבדק תחל אך ורק עם השלמת כל המסירות של העבודות שבוצעו למזמין
והעברת הטפסים החתומים ע"י כל הגורמים הרלוונטים במזמין.
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.14

.15

בדק ותיקונים
.14.1

לצורך החוזה ,תקופת האחריות והבדק הינה שנתיים שנים שמיניינן יחל במועד מסירת
האישור כמפורט לעיל בסעיף .13.1

.14.2

מבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני ,פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם ,למעט ונדליזם,
שיתגלו תוך תקופת האחריות הנ"ל יהיה הקבלן חייב לתקנם ו/או לחדשם ו/או להחליפם,
הכל לפי דרישת המזמין בכתב ,בתוך המועד שנקבע לכך על ידו ,ועל חשבונו של הקבלן ללא
קבלת תמורה כלשהי ובכלל זה כל ההוצאות הנדרשות לשם כך בגין ציוד ,נסיעות ,שעות
עבודה וכל הוצאות מכל מין וסוג .מובהר כי כל תיקון יבוצע תוך זמן סביר מתאריך הודעת
המזמין ,ובהתאם לדרכי הביצוע ,לשיטה וללוח הזמנים שיאושרו על ידי המפקח.

.14.3

לא מילא הקבלן אחר האמור לעיל ,רשאי המזמין לבצע את העבודות הנדרשות ע"י קבלן
אחר או בכל דרך אחרת ולחייב את הקבלן בהוצאות הנגרמות עקב כך ,מבלי לגרוע מכל
סעד ו/או זכות אחרים העומדים לרשותו בהתאם לחוזה זה ו /או עפ"י כל דין .הקבלן ישפה
את המזמין שיפוי מלא וישלם לו את כל ההוצאות ,לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת
עו"ד ,אם וככל שיהיו.

.14.4

מובהר במפורש כי הוראות חוזה זה לעניין ערבות הביצוע ,לרבות ההוראות בדבר חילוט
הערבות ,חלות במלואן גם על תקופת האחריות ,בשינויים המחויבים לפי העניין.

.14.5

הקבלן יימנע ,במידת האפשר ,מגרימת הפרעות ואי נוחות .אחרי השלמת התיקונים יחזיר
הקבלן לקדמותו את מצב מתחם השילוט ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים
או שנפגעו ,במישרין או בעקיפין ,מביצוע התיקונים.

.14.6

המזמין יקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק בסמוך לתום תקופת הבדק ,ויזמין את
הקבלן להשתתף בה ,בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות.

.14.7

המזמין רשאי להסב את אחריות הקבלן לתקופת הבדק ,לכל גוף אחר ובלבד שתינתן על כך
הודעה בכתב לקבלן.

.14.8

בתום תקופת הבדק ימסור המנהל לקבלן אישור על סיום תקופת הבדק המעיד על כך כי
העבודה הושלמה בהתאם לחוזה ,וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם
לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

.14.9

מסירת האישור לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה ,אשר
מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

שינויים
.15.1

הקרן רשאית להורות בכל עת על כל שינוי בעבודות או בכל חלק ממנו הכל כפי שתמצא
לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיה ,ובלבד
שערכם המצטבר של סך כל השינויים ,לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 40% -מסכום התמורה,
כהגדרתה בסעיף  16.1להלן ,לפני שינויים ולפני מס ערך מוסף ו/או שהכמות בסעיף כלשהו
בכתב הכמויות לא תגדל או תקטן בלמעלה מ –  100%מהכמות בכתב הכמויות הכלול
בחוזה ,קודם לביצוע השינויים ולפני מע"מ .מובהר כי ,ניתן יהיה לבטל ביצוע סעיפים
שלמים ,כלומר להקטין את כמותם ב.100% -

.15.2

הוראת הקרן על שינוי בעבודות לפי סעיף קטן  15.1תיקרא "פקודת שינויים" ,תינתן בכתב
ותיחתם על ידי הקרן בלבד .הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם קיבל קודם לכן
"פקודת שינויים" ,כאמור.

.15.3

מובהר במפורש לקבלן ,כי ביחס לאותם סעיפים בכתב הכמויות אליהם מתייחסים תשלומי
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הקרן תהא כל פקודת שינויים ,המביאה לשינוי הכמות בכל אחד מהסעיפים האמורים
בלמעלה מ 5% -מהכמות המצויינת בכתב הכמויות ,בגין כל סעיף כאמור ,טעונה אישורה
המוקדם ובכתב של הקרן כדי לחייב את הקרן.
.16

התמורה
.16.1

תמורת ביצוע העבודות במלואן ,ובמועדים שנקבעו לכל אחד מחלקי העבודות ומילוי כל
התחייבויות הקבלן על פי הוראות חוזה זה ,יהיה הקבלן זכאי לתמורה ,על פי התעריף
שנקבע ,בהתאם להצעתו של הקבלן ,כפי שאושרה ע"י וועדת המכרזים ,בכפוף לכל הנחה
שתינתן ,אם וככל שתינתן ,ובמכפלת הכמות שבוצעה בפועל כנדרש ,על פי אישור המפקח
ולפי העניין (להלן " -התמורה").

.16.2

מובהר ומודגש בזה כי ,כל אחד מיחידי המזמין אחראי אך ורק לתשלומים המוגדרים
כתשלומים המצויים באחריותו בהתאם למפורט בנספחים לחוזה זה ,ולהם בלבד .הקבלן
לא יהיה רשאי לדרוש ממי מיחידי המזמין תשלום או חלק מתשלום אשר האחריות
לתשלומו אינה מוטלת עליו במפורש.

.16.3

מודגש בזה כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר הוצאה נוספים על התשלומים
המפורטים במפורש בהצעת המחיר שלו הכלולה בנספח ז' הנ"ל.

.16.4

תשלומי כל אחד מיחידי המזמין יבוצע לאחר ובכפוף לאישור בכתב של כל אחד מיחידי
המזמין בדבר ביצוע מלא בפועל של השלב בעבודות בגינו מבוקש התשלום שבאחריותו של
אותו הצד ,הכל בהתאם למפורט בטבלה בסעיף  17להלן.

.16.5

סכום התמורה כהגדרתו בסעיף  16.1לעיל ,הוא סופי .המזמין ו/או מי מיחידיו ,לא ישלמו
תמורה נוספת עבור העבודות נשוא חוזה זה ,לא במהלך ביצוע העבודות ולא לאחר פקיעת
תוקף חוזה זה ,לא עבור ביצוע העבודות ולא בקשר אליו או כל הנובע ממנו ,לא לקבלן ולא
לכל אדם אחר מטעמו.

.16.6

מובהר כי ,ביצוע התשלום בפועל יותנה בקבלת אישור בכתב של המפקח ,בדבר ביצוע מלא
בפועל של העבודות בגינן מבוקש התשלום ,לשביעות רצון המזמין ,הכל בהתאם לתנאי
חוזה זה.

.16.7

רואים את הקבלן כמי שנקב בתעריפים המפורטים בהצעתו נספח  1לחוזה זה ,לאחר
שהביא בחשבון את כל התנאים המפורטים במכרז ,בחוזה זה ובנספחים להם .סכום
התמורה ייחשב ככולל את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בחוזה
ובמכרז על כל פרטיהם .מודגש כי ,הקרן לא תכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת תנאי כל
שהוא או אי התחשבות בו.

.16.8

רואים את הקבלן כמומחה לביצוען של כלל השירותים והעבודות הכלולים בעבודות ,ועל
הקבלן להביא בחשבון ולכלול במחירי היחידה את כל השירותים והחומרים הנדרשים
לבצוע מקצועי ומעולה של כל הנדרש ,לרבות העסקת יועצים ,פעולות וציוד נדרשים גם אם
לא צוינו במפורש בחוזה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יראו את התמורה כפי שהיא
מפורטת בנספח  1הנ"ל ככוללת בין היתר גם את כל האמור להלן:
.16.8.1

כל הפעולות הדרושות לשם ביצוע העבודות.

.16.8.2

העסקת כל בעלי המקצוע ,היועצים ,העוזרים וכל כח האדם
הדרוש לשם ביצוע העבודות באופן מקצועי ומיטבי ובאיכות
גבוהה.

.16.8.3

כל הכלים והחומרים הנדרשים לשם ביצוע העבודות והפחת
שלהם.
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.17

.16.8.4

תשלומי החובה ,המיסים שכר העובדים על כל מרכיביו ,הוצאות
אחזקת משרד ,הוצאות נסיעה ,דמי כלכלה ,הוצאות ביטוח וכל
הוצאה מסוג אלה הדרושה במישרין או בעקיפין לשם ביצוע
העבודות.

.16.8.5

רווח קבלני.

.16.8.6

כל הוצאה קשורה ונלווית הדרושה לשם ביצוע העבודות.

אופן הגשת חשבונות והתנאים לפרעון התמורה
עם ובכפוף לסיומו ולהשלמתו של כל אחד משלבי העבודה המפורטים להלן ,רשאי הקבלן להגיש למזמין
חשבון חלקי לתשלום ,בשיעור חלקי מסכום התמורה כמפורט בטבלה להלן:
המועד להשלמתה

שם אבן הדרך

.14

אחוז התשלום

.15

מתוך התמורה

השלטים
.16
הכנת דוגמאות השילוט של כלל
הנדרשים בפרויקט ,בהתאם למפרט
הטכני המיוחד והגשתן לאישור לפני
ביצוע

.17

25%

השלטים
.18
קבלת אישור ביצוע עבור כלל
הכלולים בעבודות ,מאת המזמין

.19

15%

.20ט
הובלה והתקנה של כלל שלטים בפרויק
באתר

.21

30%

.22

30%

קבלת אישור המזמין בדבר השלמת
העבודות

להלן הנחיות לדרך הגשת החשבונות לרבות הפרטים שיש לכלול בהם והמסמכים והאישורים
שחובה לצרף להם:
.17.1

הקבלן יגיש לבדיקתו של המפקח  /מזמין ,כל חשבון .לאחר התקנת השלטים
תועבר מפת עדות חתומה ע"י מודד מוסמך מטעמו של הקבלן .החשבון והמסמכים
הנלווים האמורים יוגשו במקור +העתק.

.17.2

בכל חשבון יצוינו הפרטים הבאים:
.17.2.1

מספר חוזה.

.17.2.2

שם העבודה.

.17.2.3

ערך החוזה.

.17.2.4

תאריך התחלת העבודה.

.17.2.5

תאריך סיום העבודה.
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.17.2.6

כל חשבון יכלול טור כמויות החוזה ,טור כמות ביצוע נוכחי ,טור כמות
ביצוע מצטבר.

.17.2.7

כל חשבון יהיה חשבון מצטבר.

.17.3

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות על פי כתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או חריגות.

.17.4

מועד הגשת החשבון מידי חודש לא יאוחר מה 20 -בו או מיום העסקים הקודם לו .כל
חשבון שיוגש לאחר ה 20 -לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב .חשבונית מס תוגש
במהלך החודש העוקב למועד הגשת החשבון.

.17.5

התשלום ישולם לקבלן ביום ה 45 -מתום החודש הקלנדרי השוטף בו הוגש החשבון.
התשלום לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום הגשת החשבון
ועד ליום הנקוב לעיל לתשלומו.

.17.6

ביצוע כל התנאים המפורטים לעיל על תתי סעיפיו ,מהווה תנאי מוקדם לאישורו של חשבון
ולפירעונו .חשבון אשר יוגש באופן שאינו תואם את הדרישות להלן לא ייבדק ,וזאת עד
לתיקון ו/או השלמת החסר על פי העניין.

.17.7

לא יאוחר מ 45-יום מיום מתן האישור על סיום העבודות ,כמפורט לעיל בסעיף 13.113.1
יגיש הקבלן לאישור המפקח חשבון סופי (להלן" :חשבון סופי") של העבודה .החשבון יוגש
באופן וצירוף כל המסמכים הנדרשים ,עפ"י הקבוע בסעיף  17זה לעיל ולהם יתווספו:
.17.7.1

שלושה העתקים מקורים ומושלמים וכן מדיה מגנטית של תוכניות עדות
( )AS MADEשל העבודה חתומות על ידי מודד מוסמך ועל ידי הקבלן.

.17.7.2

.18

ההצהרה חתומה על היעדר תביעות.

.17.8

תשלום יתרת שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבעה ע"י המזמין לעיל יהיה לאחר הפחתת
תשלומי הביניים ששולמו ,וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר
החוזה אם שולם ,ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה ,או לפי חוזה אחר
בין המזמין לבין הקבלן.

.17.9

החשבון הסופי ישולם לקבלן כנגד ערבות בנקאית צמודה לתקופת הבדק ,כמפורט בסעיף
 18.4להלן ,להנחת דעתו של המנהל .כל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבות הבנקאית
תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו .לא המציא הקבלן ערבות בנקאית ,כאמור ,ידחה
תשלום החשבון הסופי עד להמצאת הערבות הבנקאית כנדרש והקבלן לא יהא זכאי
להפרשי הצמדה וריבית כלשהי בגין אי התשלום ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות
כלפי המזמין בעניין.

ערבות ביצוע וערבות בדק
.18.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הקבלן למזמין ,במועד חתימת חוזה
זה ,ערבות בנקאית עצמאית אוטונומית בגובה של  10%מהערך המשוער של שכר החוזה
(בתוספת מע"מ) ,כפי שיקבע המנהל (להלן בסעיף זה " -ערבות הביצוע").

.18.2

ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד האחרון הידוע במועד חתימת החוזה ,ובנוסח שבנספח
 1להלן ,ותקפה יהיה לפחות ל 90-יום לאחר מועד סיום ביצועה של כל העבודה בפועל.

.18.3

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדוייק של כל הוראות החוזה.

.18.4

להבטחת טיב הביצוע של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק ,ימציא
הקבלן למזמין לפני תשלום החשבון הסופי בגין העבודה ,ערבות בנקאית
בגובה של  5%משכר החוזה בתוספת מע"מ (להלן בסעיף זה " -ערבות
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הבדק").
.18.5

ערבות הבדק תהא צמודה למדד ,האחרון הידוע במועד חתימת החוזה,
ותוקפה יהיה לפחות  90יום לאחר תום  5שנות תקופת הבדק ,לפי חוזה
זה.
ערבות הביצוע וערבות הבדק יקראו להלן יחד לצורך סעיף זה" :הערבות"
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.18.6

המזמין יהא רשאי לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,בפעם אחת או במספר פעמים,
ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים ,כאמור ,בכל מקרה בו הפר
הקבלן התחייבות מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי החוזה על נספחיו.

.18.7

הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לשכר החוזה והשינויים
שהצטברו ,וכן להאריך מפעם לפעם ולא יאוחר ממועד של שבועיים לפני תום תוקפה של
הערבות ,את הערבות ,בהתאם לצורך ,עד לאישור החשבון הסופי וחתימת הקבלן על כתב
סילוק התביעות ,הכל  -לפי הוראות המנהל .לא עשה כן הקבלן רשאי המזמין לממש את
הערבות ,כולה או מקצתה.

.18.8

מובהר בזאת ,כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו
והתחייבויותיו כלפי המזמין עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין ,ואילו גבייתה ומימושה של
הערבות ,כולה או חלקה ,על ידי המזמין ,לא תהווה מניעה מצדו לתבוע מהקבלן את כל
הנזקים והפסדים נוספים וכן את כל הסעדים הנוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י
דין .בנוסף לכך ,הקבלן יהיה מחויב להמציא למזמין באופן מיידי ערבות ביצוע חדשה,
בגובה הסכום שמומש בערבות הביצוע המקורית.

.18.9

סכום הערבות שנגבה על ידי המזמין ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והמזמין יהא רשאי
לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם ,ויהפוך
לקניינה הגמור והמוחלט של המזמין מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המזמין
בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ,ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של המזמין על פי
החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה.

הפרות ותרופות
.19.1

הפר הקבלן ,בעצמו או על-ידי פעולת מי מעובדיו או הפועלים מטעמו ,אחת או יותר
מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,יהיה המזמין רשאי להביא לידי גמר חוזה זה ולמסור את
ביצוע העבודות או כל חלק ממנו ,לאחר.

.19.2

מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי במקרה של אי ביצוע חלק כלשהו של העבודות כאמור
בחוזה זה ,על ידי הקבלן ,לשביעות רצונו המלאה של המזמין ,רשאי המזמין להפסיק את
החוזה על ידי משלוח הודעה בכתב לקבלן  .עם משלוח ההודעה כאמור לעיל ,יסתיים
החוזה.

.19.3

האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג1973-
וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א ,1970-או כל דין.

.19.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית
של החוזה ויזכו את המזמין בכל הסעדים והתרופות המוקנים לו על פי חוזה זה ועל פי כל
דין:
.19.4.1

כאשר הקבלן הפר הוראה של חוזה זה ,ולא תיקן את ההפרה בתוך ( 30שלושים)
יום מקבלת דרישת המזמין בכתב לעשות כן.
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.19.4.2

בכל מקרה בו ,סיפק הקבלן למזמיו טובין שאינם תואמים לרשימת
הטובין/למפרט הטכני המצורפים למסמכי המכרז או במקרה בו שלט או כל חלק
ממנו ,דהה בטרם חלפו  5שנים מיום אספקתו ,יחליף הספק את הטובין שסופקו,
ללא עלות נוספת ,באופן מידי .כשל הקבלן מעשות כן לפי בקשת המזמין ,יראו
בכך הפרה יסודית של החוזה

.19.4.3

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו
לחלוטין תוך  30יום ממועד ביצועם.

.19.4.4

מונה לנכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או
קבוע.

.19.4.5

הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא
נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו ,כולם או חלקם ,או
שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף
 233לפקודת החברות (נוסח חדש) ,התשמ"ג.1983-

.19.4.6

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה למזמין לפני
חתימת חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת המזמין לחתום על
חוזה זה.

.19.4.7

הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,
מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה בהזמנה ו/או בקשר לחוזה זה או
ביצועו.הקבלן הסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק קבלן משנה
בביצוע העבודה ,מבלי לקבל את הסכמת המזמין מראש ובכתב.

.19.4.8

הפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה שנרשם לגביה כי הפרתה תהווה הפרה
יסודית

.19.5

הופר החוזה הפרה יסודית על ידי הקבלן ,מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
להם זכאי המזמין ,על פי החוזה או על פי כל דין ,יהיה זכאי המזמין לפיצויים מוסכמים
מראש בסכום השווה לסכום הנקוב כסכום הערבות הבנקאית.

.19.6

ה פר הקבלן חוזה זה יהא המזמין זכאי לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה זה ועל פי
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א 1970-ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,יהא המזמין זכאי לבטל את החוזה ,לדרוש את סילוק ידו של הקבלן ממתחם
השילוט ,לתפוס את החזקה במתחם השילוט ,להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר,
לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית.

.19.7

במקרה של הפרה יסודית של החוזה מצד הקבלן ,או במקרה של ביצוע פשע על ידו – יהיה
המזמין רשאי לבטל חוזה זה ללא התראה מוקדמת.

.19.8

בכל מקרה של ביטול החוזה על-ידי המזמין ,לא תהיה על המזמין חובה לפצות את הקבלן
או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט החלק היחסי מהתמורה הקבועה בחוזה עבור
העבודות שסיפק הקבלן בפועל עד לביטול החוזה.

.19.9

החליט המזמין לתפוס את החזקה במתחם השילוט ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן
אחר תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן ,והוא ישא ,בנוסף להוצאות
האמורות ,בתוספת  15%מהן כתמורה להוצאות משרדיות ,מימון ותקורה.

זכויות קניין רוחני ובעלות על תוצרי העבודות
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.20.1

מוסכם בזה כי ,כל תוצרי העבודות וכל פירותיהם ,ובכלל זה כל תוכנית ,תשריט רישום,
מודל ,טיוטה ,תרשומת וכל תוצר שהכין הקבלן במסגרת ביצוע העבודות על פי חוזה זה
ו/או בקשר אליו ,יהיו בבעלותה המלאה והבלעדית של הקרן והיא תהיה הבעלים הבלעדי
של כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בהם.

.20.2

מוסכם ומוצהר בזה כי ,הקבלן לא יהיה רשאי ,במהלך תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה
ו/או בכל מועד לאחר סיומה ,לעשות שימוש כלשהו באיזה מהתוצרים שנוצרו במסגרת
ביצוע העבודות על פי חוזה זה או כל חלק מהם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בעצמו ובין
באמצעות אחרים מטעמו ובין בדרך של מתן הרשאה משתמעת או ישירה לאחר לעשות
בהם שימוש ,מכל סוג שהוא .השימוש היחיד המותר בתוצרים כאמור הוא לשם ביצוע
המטלות שנטל על עצמו הקבלן בחוזה זה והן בלבד.

.20.3

מוסכם כי ,הקרן תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להכניס בתוצרים ו/או בכל חלק
מהם ,כל שינוי ו/או עדכון ו/או גריעה ו/או תוספת והכל מבלי שיהיה עליה לקבל את
הסכמת הקבלן ואף ללא ידיעתו .הקרן תהיה רשאית לנהוג כאמור בעצמה ו/או באמצעות
אחרים מטעמה .הכניסה הקרן שינויים לרבות שינויים מהותיים בתוצרים ו/או במי מהם,
לא תהיה להקבלן ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב .לפיכך מתחייב
הקבלן לגרום לכך כי לא תהא מניעה כלשהי לביצוע שינוים במפורט בסעיף זה ,בשל קיומן
של זכויות מוסריות למאן-דהוא ,כהגדרתם בסעיף 4א' לפקודת זכות יוצרים ,לרבות של
עובדיו ו/או של צדדים שלישיים.

.20.4

הקבלן מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך
ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

.20.5

הוגשה תביעה נגד הקרן בה נטען כי חומר כלשהו ,אשר הקרן או מי מטעמה עשו בו שימוש
לפי חוזה זה ,מפר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא ,מתחייב הקבלן לשפות את הקרן ,עם
דרישה ראשונה ,בגין כל הסכומים שתחויב לשלם בגין התביעה האמורה ,לרבות כל
הוצאותיה בקשר עם ייצוג וייעוץ משפטי וניהול הליכים משפטיים על כל הכרוך בכך.
לחלופין ,יוכל הקבלן ליטול על עצמו את ניהול ההליכים המשפטיים ולשאת באופן ישיר
בתוצאותיהם ,לפי בחירתו .בנוסף ,הקבלן יחליף על אחריותו ועל חשבונו את החומר המפר
בחומר שאינו מפר ,ככל שיפסק כי אכן הייתה הפרה.

כללי
.21.1

הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה ,או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי להעביר או
למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב .נתן המזמין את
הסכמתו בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על
המזמין ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין
והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של קבלני המשנה ,באי כוחם
ועובדיהם.

.21.2

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו
קצוב ,את כל הסכומים אשר ,יידרש או ייחויב לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו
מסעיפי החוזה ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או קנס ו/או שיפוי אשר יגיעו לו מהקבלן בהתאם
לחוזה זה ו/או שעליו לשאת בהם מחמת שיתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו /או מחדלי הקבלן
ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל סכום העשוי להגיע לו מהקבלן מכח חוזה
זה או מכח כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו
של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

.21.3

הימנעו ת המזמין מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לו על פי החוזה במקרה מסויים או
בכלל  -אין בה ולא תפורש בשום אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,והיא
לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
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.21.4

כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המזמין או מטעמו לא
יפגעו בזכויותיו של המזמין ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום
מצד הקבלן ,ולא ייחשבו כוויתור מצד המזמין על זכות מזכויותיה.

.21.5

אין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב ,בחתימת שני הצדדים.

.21.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם בזאת כי בכל מקרה ,לרבות במקרה של מחלוקת ו/או
דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהיא כנגד המזמין בכל עניין הקשור ו/או הכרוך בביצוע
חוזה זה ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה
בקשר לזכויות במקרקעין ו/או מיטלטלין ו/או בנכסים אחרים ,לא יהא הקבלן זכאי לעכב
תחת ידו או בצורה כלשהיא מיטלטלין ו/או מסמכים ו/או חומרים ו/או מתקנים ו/או
נכסים אחרים מכל סוג ומין שהוא הקשורים לעבודה והוא מוותר בזה על כל זכות עיכבון
מכל סוג שהיא.

.21.7

הקבלן לא יוכל בשום מקרה לבקש צו עיכוב ו/או צו מניעה ו/או צו אכיפה ו/או כל צו
משפטי אחר אשר יש בו כדי למנוע ו/או לעכב את המזמין ממימוש זכויותיו לפי חוזה זה.
סעיף זה לעיל הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית
של החוזה.

.21.8

הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות ולא יעכב אותן מחמת דרישה ,תביעה או טענה כלשהי
שיש לו כלפי המזמין.

.21.9

אין באמור לעיל כדי למנוע מהקבלן לתבוע את המזמין בסעדים כספיים.

 .21.10מוסכם בזה כי בית המשפט המוסמך באופן ייחודי ובלעדי לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה,
או הנובע ממנו יהיה בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב או המרכז .לבתי משפט אחרים
לא תהיה כל סמכות לדון בנושאים אלה.
.22

קורונה
חוזה זה נערך ונחתם בעיצומה של מגפת הקורונה בידיעה ברורה של ההשלכות שכבר היו לה ו/או
אלו שיכולות להיות לה בהמשך .בהינתן הדברים האלה ,הקבלן מצהיר ומאשר כי ,הוא הביא זאת
בחשבון והוא יודע שיהיה עליו למלא אחר כל התחייבויותיו לפי חוזה זה ,גם אם מגפת הקורונה
תימשך ובידיעת המגבלות שכבר הוטלו ו/או מגבלות נוספות שתוטלנה בהמשך כתוצאה ממנה.
בהתאם לכך ,מגפת הקורונה ו/או השלכותיה ו/או המגבלות המוטלות ו/או שתוטלנה בגינה ,לא
תחשבנה כנסיבות שהקבלן לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן בעת הגשת הצעתו במכרז ו/או בעת
החתימה על חוזה זה ,או שהוא לא ראה ולא היה עליו לראותן מראש ,או שקיום התחייבויותיו לפי
החוזה וכאמור בו אינו אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שכתוב בו.

לראיה באו הצדדים על החתום:
________________________
הקרן לשיקום מחצבות

_____________________________
הקבלן
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נספח ה'

מפרט טכני מיוחד
פרק  - 00מוקדמות
המהווה השלמה לנאמר בפרק במפרט הכללי ובחוזה מדף 00.0123

 - 00.01תאור העבודה
העבודה כוללת ביצוע והצבת שלטים ברחבי האתר וכן כולל כל הנדרש כגון:
א .ייצור השלטים.
ב .ביצוע יסודות לשלטים והרכבת השלטים על היסודות בהתאם למפורט בתוכנית.
ג .הובלה של כל הפריטים לאתר.
ד .התקנה.
ה .שיקום המשטח שנפגע עקב הצבת השילוט והחזרת המצב לקדמותו.
ו .תחזוקה שנתית בהתאם להנחיות המתכננים.

 00.02שלבי ביצוע:
עבודות הקמת השלט יבוצעו על פי השלבים הרשומים להלן:

 .1סימון המיקום ואישור הסימון ע"י המעצב ו/או המפקח ו/או מזמין העבודה .יש לאשר מיקום שלטים
באתר יחד עם אנשי האתר.
 .2קבלת אישורי חפירה למיקומים הנ"ל מכל הגורמים הרלבנטיים.
 .3חפירת הבור ליסוד תבוצע בכלים מתאימים ע"מ לקבל בור מדויק במידותיו בהתאם לתכניות.

 .4יציקת היסוד תבוצע כנגד דפנות הבור (ללא טפסנות) מלבד במקרים בהם תתרחש התמוטטות הדופן.

במקרה זה יש לצקת בטפסנות אנכית.

 .5הרכבת הזיון המתאים ביסודות ופלטקות החיבור למיניהם.
 .6במקביל יש לבצע את השלט בבית המלאכה ולסיימו לרבות הצבע וכל המפורט במפרט הטכני המיוחד.

עבודות מתכת :בסיסים ,מחברים וכו' .הכנת לוחות שילוט בהתאם למפרט.
הכנת ביצוע גרפי ללוחות השלטים בהתאם לפרטי הגרפיקה.
 .7לקבע את השלט ליסוד בהתאם למפורט בתכניות.
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 .8מודגש בזאת:

א.

באחריות הקבלן לקבל אישור מהמתכנן לגבי כל אלמנט האמור להרכיב את השלט.

ב .יש לבצע שלט לדוגמא  -קומפלט לרבות הביסוס .לאחר קבלת האישור יש להשלים את בצוע
העבודה
בהתאם לאישור ולהערות.
ג .העבודה כוללת את כל הנדרש לביצוע מושלם של השלט והתקנתו באתר כאשר מחיר השלט הינו
קומפלט לכל העבודה.
על הקבלן לוודא שבעלי המלאכה יהיו מקצועיים ומתאימים לעבודה זו .יש לתאם בין בעלי המלאכה
השונים ולפקח על ביצוע כולל ושלם של השלטים.

הקבלן יבצע דוגמא לכל סוג שלט לאישור מתכנן שלטים ומפקח .לא ישולם על הדוגמאות והן כלולות
במחיר.

 00.03הגנה בפני גשמים
הקבלן ינקוט על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדרושים (כולל סידור תעלות
ניקוז) ,להגנת שטחי העבודה והמחסנים בפני גשמים ושיטפונות.

 00.04מים וחשמל
המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה ,יסופקו על ידי הקבלן ,על חשבונו ,וכן ההתחברות אל מקורות
המים והחשמל והתאמתם למקום העבודה ייעשה על חשבון הקבלן ,תוך תאום מוקדם עם המפקח.

 00.05מניעת נזקים והפרעות
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים הקיימים ,לדרכים ולציוד ,לעצים
קיימים ,לקווי חשמל ,טלפון ,מים ,ביוב ,וכו' ולבצע את עבודותיו תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם
המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר .על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי שלא לגרום להפרעות
כלשהן לגופו של כל אדם ע"י העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן.
במקרה של גרימת נזק הוא יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם בהתאם לתנאי החוזה.

 00.06תאום עם גורמים אחרים ומניעת הפרעות
א .הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה עם כל הרשויות והגורמים הנוגעים בדבר.
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ב .הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה והפעילות הסדירה
המתנהלת במקום ,ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

 00.07מבוטל
 00.08מודד מוסמך
הקבלן יעסיק ,באתר העבודה ,לפי צורך ובהתאם לדרישת המפקח מודד מוסמך על חשבונו.

 00.9חפירות גישוש
הקבלן אינו מקבל את כל המידע לגבי הקרקע ועל כן קיימת האפשרות לבצע חפירות גישוש לעתיקות.
מחיר לשעת עבודה לחפירות הגישוש יינתן ע"י הקבלן בכתב הכמויות ויחושב לפי השעות בפועל.
העבודה תבוצע בכלים מכניים מדגם מאושר על ידי המפקח ו/או בעבודת ידיים ,הכל עפ"י הוראות ואישור
המפקח.

 00.10ניקיון האתר
על הקבלן לשמור על ניקיון האתר .אין לשפוך פסולת מכל סוג שהוא אלא מחוץ לאתר במקומות מורשים
על ידי הרשויות הנוגעות בדבר .טיפול בקבלת ההיתרים וסילוק החומר הינו באחריות המלאה והבלעדית
של הקבלן ,ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.
לא תוכר כל תביעה בגין זה .ליתר הדגשה מדובר גם לגבי חומרי חפירה/חציבה ,מילוי ,פינוי ופרוק פסולת
אתר וכן כל חומר אחר שייקבע ע"י המפקח.

 00.11תנועה על פני כבישים קיימים
כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב
מצויידים בגלגלים פנאומטיים .יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו
מתפזר בזמן הנסיעה.

 00.12תכניות AS MADE
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עם גמר העבודה יגיש הקבלן ,ללא תשלום ,שלושה סטים של תוכניות מדידה לאחר הביצוע) של AS MADE

כל העבודות כפי שבוצעו למעשה .תכניות אלו יוכנו בהתאם ולפי דרישות והנחיות המתכננים והיועצים
השונים בהתאם לדרישות מנהלי האתר.

 00.13אישורים והיתרים
באשר לאישורים ,על הקבלן לנהוג כאמור בסעיף  00.01.04במפרט הכללי .מובהר בזאת שהשגת ההיתרים
לביצוע העבודה ,מגורמים שונים והתאום מול גורמים אלה ,היא באחריות הקבלן.

 00.14סדרי עדיפויות
תוך כדי ביצוע העבודה רשאי המזמין ,במידה ועבודה כלשהיא מתנגשת עם עבודות אחרות באתר ,לשנות
את סדר הביצוע ולחייב את הקבלן לעבוד בלו"ז אחר ,ללא כל תוספת במחיר.

 00.15אחריות
בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן למזמין תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון -
תעודות אחריות לצנרת ,אביזרים ,וכל תעודה נוספת .הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו
למזמין.

 00.16תאום עם קבלנים אחרים באתר
הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה שעבודתו מתבצעת בשטחים בהם עשויים לעבוד בו זמנית
קבלנים אחרים ,ועליו לתאם עבודותיו עם כל הקבלנים המבצעים באתר ,לרבות שלבי עבודה ותאום לוח
זמנים .לא תוכר כל תקלה הנובעת מאי תאום עם המבצעים האחרים באתר .הקבלן נשאר אחראי לטיב

הבצוע ולוח הזמנים כדרוש בחוזה.
 00.17פיקוח ותאום עם רשות העתיקות
.מחירי העבודה בהסכם זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים ,כולל פיקוח והזמנת
מפקחים שונים הנחוצים לשם בצוע העבודה .לא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו ,ללא
הבדל אם התאום הוא עם קבלנים אחרים ,או עם גורם מתכנן או רשות כלשהיא.
יש לתאם כל חפירה מעל  0.3מ' עם רשות העתיקות .לא ישולם פיצוי במקרה של הפסקה זמנית ע"י רשות
העתיקות.

 00.18אביזרי בטיחות
הקבלן יהיה חייב בהצבת אביזרי בטיחות במידה ויידרש.

לא תשולם כל תוספת בעבור הצבת אביזרי הבטיחות הנ"ל .הכל כלול במחיר היחידה.
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פרק  – 02עבודות בטון יצוק באתר
המהווה השלמה לנאמר בפרק  02במפרט הכללי.
 2.01כללי
▪ א .סוג הבטון ביסודות יהיה ב.30-
▪

ב .היציקה יכולה להתבצע כנגד דופן החפירה.

▪ ג .עומק החפירה :יש לבדוק כל יסוד לגופו בהתאם למיקום בו חופרים מבחינת סוג
הקרקע והימצאות תשתיות הכול בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור מוסמך.

▪ פרק  - 06עבודות מסגרות
המהווה השלמה לנאמר בפרק  06במפרט הכללי
 06.01כללי
לפני הגשת דוגמא מוגמרת יש לקבל אישור על שימוש בחומר שלא צויין במפורש בתכנית :המתכננים
שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים ,על כל מרכיביהם ,ללא שינוי במחיר הפריט .כל
עבודות המסגרות טעונות אישור המתכנן והמפקח  -פעם אחת בבית המלאכה לפני ההרכבה ופעם שנייה
באתר הבנייה לאחר הרכבת דוגמא.

06.02

בכל עבודות המסגרות תבוצענה כל הפעולות כדלקמן:

א .כל השלטים יוכנו לעיגון כמפורט בתכניות ללא תשלום נפרד.
ב .כל הריתוכים יושחזו ויוכנו לצביעת צבע יסוד.
ג .כל הפינות יושחזו ויעוגלו (אלא אם צויין אחרת).
ד.

מסגרות מחלקי מתכת מגולבנים יש להשחיז ולנקות את הריתוכים.

06.03

מידות

לפני תחילת הבצוע ,יבדוק המבצע במקום את מידות הבטון ,המפלסים השונים וכו' ,ויוודא כי מצויים
בידו כל הנתונים הדרושים לבצוע מדויק ומושלם של העבודה .כל המידות בתכנית מתחייבות ,במיוחד
מידות פרופילים ,מוטות ,עמודים וכו' ,לא תורשה סטייה מהמתוכנן ,אלא באישור של המתכנן בלבד
ובנוכחות המפקח.
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הביצוע בבית המלאכה

06.04

א .צביעה בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה :כולל כל ההכנות הנדרשות .לפני הצביעה יש לשפשף
בקלות בליטות.
הצביעה  -צביעה בתנור עם התזה אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר בגוון שיבחר ע"י המתכנן.
עובי שכבת הצבע  85מיקרון.
צביעה של אלמנטי אלומיניום (לוחות השילוט) :לפני צביעה יש להסיר כל חומר זר ובעיקר
שומנים.

יש לשטוף את הלוחות המיועדים לצביעה במדלל ניטרו  .21צביעה בתנור באבקת פוליאסטר
טהור.
הגדרת צבעים לאלמנטים ממתכת :מחברים בין עמוד לשלט ,פרטי קונסטרוקציה ,מסגרות
ללוחות
שלוט  -הכל בגוון שיינתן ע"י המעצבים הגרפיים .הגדרת צבעים מקטלוג טמבורמיקס

ור.א.ל.

טבלת צבעים מופיעה בקובץ מפרט טכני  Negba tech signs 20.10.21דף מס' .11

06.05

ריתוך

הריתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים בעלי ניסיון.
שטחי הריתוך ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני בצוע עבודת הריתוך וכו'.

06.06

חיבורים

את כל החיבורים יש לפצור עד לקבלת שטחים מישוריים חלקים .מקומות השיוף
06.07
יכוסו לאחר מכן חזרה במיניום אפוקסי .כל הכיפופים ,הפינות ,והעיגולים
והפיצור
גיאומטרית מדוייקת.
יהיו בעלי צורה

פרק  - 07עבודות גרפיקה לשילוט
07.01

לוחות שלוט וכותרות:

 .1שלטי הסבר מאלומיניום בעובי  3מ"מ,
כולל הדפסה דיגיטלית של המידע  +לכה  UVלהגנה נוספת.
הכל בהתאם להנחיות מתכנן השילוט.
 .2טבלת צבעים מופיעה בדף האחרון של המפרט הטכני.
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נספח ו' – נוסח ערבות מכרז
תאריך______ :
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :

כתב-ערבות
לכבוד
הקרן לשיקום מחצבות

הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 5,000ובמילים :חמשת אלפים ( )₪להלן" :סכום
הערבות") אשר תדרשו מאת( ___________________________________ :להלן "החייב") בקשר עם
מכרז פומבי דו שלבי מספר  265/2022ייצור אספקה והתקנת שילוט מחצבת תום ותומר.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את
דרישתכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך כתב ערבות זה ועד תאריך _______________
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
_________________
שם הבנק/חב' הביטוח
_____________

______________________

מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

__________________
חותמת וחתימת הבנק
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נספח ז'

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ  .........................ת"ז  ...............................לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן/ת תצהיר זה בשם  ....................................מס' ח.פ/ע.מ ( ..........................להלן " -המציע")
שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הקרן לשיקום מחצבות (להלן " -הגוף") במכרז פומבי דו שלבי מספר
 265/2022ייצור ,אספקה והתקנת שילוט מחצבת תום ותומר.
.1

אני מכהן/ת בתפקיד  ..........................אצל המציע והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשמו.

.2

בתצהירי זה ,משמעות המונחים "בעל זיקה"" ,הורשע"" ,עבירה" ו"-תושב ישראל" כהגדרתם
בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  .1976 -אני מאשר/ת ,כי הוסברה לי משמעותם
של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

.3

אני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה (יש למחוק את החלופה שאינה מתקיימת במציע):
3.1

עד למועד הגשת ההצעה המציע ו"-בעל הזיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -

3.2

עד למועד הגשת ההצעה המציע ו"-בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987 -אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד
הגשת ההצעה של המציע לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה.

.4

המציע הוא "תושב ישראל".

.5

אני מצהיר ,כי התקיים במציע אחד מאלה (יש למחוק את החלופה שאינה מתקיימת במציע):

.6

5.1

עד למועד הגשת ההצעה המציע ו"-בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א .1991 -

5.2

עד למועד הגשת ההצעה המציע ו"-בעל זיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א  ,1991 -אך
ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של המציע הקובעת לצורך
ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה.

אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,
מתקיים אחד מאלה[ :יש לסמן  בחלופה הרלוונטית]
חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
(להלן" :חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע( .המציע מעסיק פחות מ 25 -עובדים)
חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
[למציע שסימן את חלופה ב'  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:
חלופה ( - )1המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים;
חלופה ( - )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב
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כאמור באותה חלופה ( - )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
.7

למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  6לעיל  -המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 6
לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מ"מועד ההתקשרות",
כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.8

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________________
המצהיר

____________
תאריך:

אישור חתימת המצהיר
הנני מאשר כי ביום  ...............הופיע בפני ,עו"ד  ,............................מ"ר  ,....................מר/גב'
 ..........................בעל/ת ת"ז  ,........................ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל
וחתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך

חותמת ומספר רישיון
עורך דין

חתימת עוה"ד
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נספח  - 2אישור עריכת ביטוחי הקבלן

תאריך הנפקת האישור

אישור קיום ביטוחים –

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

מבקש האישור*

המבוטח

שם .1 :הקרן לשיקום מחצבות

שם

הקרן
ת.ז/.ח.פ.
מחצבות500501010 :

אופי העסקה*

לשיקום ת.ז/.ח.פ.

מען ,באמצעות הקרן לשיקום מען
מחצבות,
דרך מנחם בגין  125תל אביב

מעמד מבקש האישור*

☐נדל"ן

☐משכיר

☐שירותים  -בניה

☐שוכר

☒אספקת מוצרים

☐זכיין

☐אחר______ :

☐קבלני משנה

הספקה
ייצור
והתקנה של שילוט
עבור מחצבת תום
ותומר

☐מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☐אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליס
ה

נוסח
תאריך
ומהדורת
תחילה
הפוליסה

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

רכוש
צד ג'

תאריך
סיום

גבול האחריות /כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
סכום ביטוח
סכום

מ
ט
ב
ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

לא נדרש
ביט

2,000,000

 302 ₪אחריות צולבת309 ,
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור 315 ,כיסוי
לתביעות המל"ל321 ,
מבוטח נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח – מבקש
האישור 322 ,מבקש
האישור מוגדר כצד ג328 ,
 329רכוש
ראשוניות
מבקש האישור ייחשב
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כיסויים
כצד ג' 306 ,הרחבת צד ג' -
נזק בעת שהות זמנית
בחו"ל 307 ,הרחבת צד ג' -
קבלנים וקבלני משנה,
 312כיסוי בגין נזק שנגרם
משימוש בצמ"ה
אחריות
מעבידים

ביט

20,000,000
לעובד,
לאירוע
ובסה"כ
לתקופה

 309 ₪ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור,
 319מבוטח נוסף  -היה
וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח328 ,
ראשוניות

אחריות המוצר

ביט

2,000,000

 302 ₪אחריות צולבת309 ,
ויתור תחלוף לטובת
מבקש האישור321 ,
מבוטח נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח – מבקש
האישור 322 ,מבקש
האישור מוגדר כצד ג 328
ראשוניות 332 ,תקופת
גילוי  12חודש

אחריות
מקצועית

לא נדרש

אחר

לא נדרש

פירוט השירותים

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

 009בניה עבודות קבלניות גדולות 027 ,הריסות ופינויים 067 ,צמ"ה 069 ,קבלן עבודות אזרחיות
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  45יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח  - 3נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
תאריך______ :
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :

כתב-ערבות
לכבוד
הקרן לשיקום מחצבות

הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______ ( ₪ובמילים( )₪ _______ :להלן " -סכום
הערבות") אשר תדרשו מאת( ___________________________________ :להלן " -החייב") בקשר
עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה שנכרת בעקבות פרסום מכרז פומבי מספר  265/2022ייצור ,אספקה
והתקנה של שילוט במחצבת תום ותומר.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את
דרישתכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך כתב ערבות זה ועד תאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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