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_____________________________
______________________
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(שייקרא להלן" :הקבלן")
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הואיל

והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  4/19לבצוע עבודות קבלניות לאספקה וחידוש חיפוי
סיפון (משטח דק) האגם ( אואזיס) בפארק אריאל שרון והכול כמפורט במסמכי
המכרז החוזה ונספחיו (להלן" :העבודות/העבודה");

והואיל

והקבלן השתתף במכרז הנ"ל והצעתו זכתה בהתאם למכרז;

והואיל

והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת ,הניסיון ,הידע ,הכישורים והאמצעים הדרושים
לביצוע העבודות נשוא המכרז והחוזה;

והואיל

והקבלן מצהיר כי אינו מנוע ,בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת ,מלחתום על
הסכם זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;

והואיל

והצדדים הסכימו לכך שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי ,הכל כמפורט
בהסכם זה ומסמכ י המכרז על מסמכיו השונים ונספחיו השונים המצורפים להסכם
ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

והואיל

והמזמין מוכן למסור לקבלן את ביצוע העבודה והקבלן מוכן לקבל על עצמו את
ביצוע העבודה ,הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ולהלן;
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לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא וכותרות

.1

1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו להצעתו של הקבלן
במסגרת המכרז ,לרבות מסמכים שצוינו במכרז אך לא צורפו מהווים אף הם חלק
בלתי נפרד מהסכם זה ומשלימים אותו.

1.3

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

פרק א'  -כללי
2.1

הגדרות
) (1מבלי לגרוע מההגדרות האמורות בהוראות כלליות למכרז ,בחוזה זה יהיו למונחים
המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם ,אלא אם כן מחייב הקשר בין הדברים אחרת:
"הקבלן"  -המציע שזכה במכרז ,לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו
המוסמכים ,ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות ,ככל
שיפעל בהתאם לאישור המזמין מראש ובכתב.
"הפרויקט" או "העבודות"  -כל העבודות ,הפעולות ,ההתחייבויות והמחויבויות
שהקבלן קי בל על עצמו על פי האמור במסמכי המכרז/חוזה ,על כל נספחיהם ,בין אם
הם מפורשים ובין אם לאו .במפרט האמור בנספח ב' 1להסכם זה.
"מבנה ארעי"  -כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצוע או בקשר לביצוע
העבודות.
"החוזה"  -כל מסמכי המכרז ,על כל נספחיהם ,בין שצורפו ובין שלא צורפו ,לרבות
מפרטים ,שרטוטים ,תוכניות ,הודעות לקבלנים ,מסמכי הבהרות ,וכן הצעת הקבלן
על כל נספחיה ,וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.
"אתר" או "אתר העבודות"  -רצועת הקרקע אשר בה ,דרכה או מתחתה יבוצעו
העבודות ,לרבות כל מקרקעים אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע
החוזה.
"שכר החוזה"  -הסכום הנקוב בטופס החוזה כתמורה לביצוע העבודות ,לרבות כל
תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ,וכל הפחתה שתופחת
מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.
"תכניות החוזה"  -התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה ,לרבות כל שינוי
בתכניות שאושר בכתב ע"י המנהל ,וכן כל תכנית אחרת שתתווסף לחוזה מזמן לזמן
ותאושר בכתב ע"י המנהל.
"מאושר" -מאושר בכתב ,כולל אימות בכתב הניתן לאחר המעשה לאשור שניתן קודם
בעל פה ,ו"אישור" פירושו אשור בכתב כולל הנאמר לעיל.
"המנהל" -מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה בפארק אריאל שרון או מי מטעמו.
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"מהנדס קונסטרוקציה" -מהנדס קונסטרוקציה אשר ילווה את הקבלן במהלך כל
העבודות נשוא הסכם זה  ,הוא יהיה מטעם הקבלן ועל חשבונו המלא.
) (2מילים בלשון יחיד בלבד יתייחסו גם לרבים ומילים בלשון רבים יתייחסו גם ליחיד ,כאשר
הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה.
) (3חוק הפרשנות ,התשמ"א ,-1981יחול על החוזה ,כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה
כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.
) (4לצורך פרשנות חוזה זה ,לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח" ,ולפיכך אין
לראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם .כמו
כן ,כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות
כלשהי בפרשנות החוזה.
2.2

ערבות לקיום החוזה
( )1עם חתימת החוזה ,יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי המזמין ערבות בנקאית על סך
השווה ל ( ₪ 70,000במילים -שבעים אלף ש"ח) בתוספת מע"מ כדין (להלן" :ערבות
הביצוע") ,וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז והנספחים הנלווים לו ,
כדוגמת הנוסח המצורף בנספח ה' להסכם .
( )2הערבות תשמש כבטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,הערבות תשמש להבטחת ולכיסוי של:
א .כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי
של תנאי כלשהו מתנאי החוזה ,וכן לתשלום פיצויים שהמזמין זכאי להם לדעתו לפי
החוזה.
ב .כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא או
לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
ג .בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות ,כולם או מקצתם,
בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות
והתשלומים כאמור.
( )3הקבלן מתחייב להאריך ,לפי דרישת המזמין ,את תוקפה של הערבות ,כולם או חלקם ,עד
לאישור החשבון הסופי וחתימתו על כתב סילוק תביעות ו/או עד להמצאת ערבות בדק חלף
ערבות הביצוע המוקדם מבין השניים.
( )4באם לא יאוחר מאשר  30יום לפני תום תוקפה של הערבות המקורית ,או המוארכת הנ"ל,
לא נערך חשבון סופי והקבלן לא חתם על כתב סילוק תביעות ,ימציא הקבלן למזמין ,לא
יאוחר מאשר  15יום לפני תום התקופה של הערבות ,כתב הארכת הערבות לתקופה כפי
שתקבע על ידי המזמין .היה ולא האריך הקבלן את הערבות כאמור ,יהיה המזמין רשאי
לממש את הערבות ,כולה או מקצתה ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
( )5מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או הארכתה ,תחולנה על הקבלן
בלבד.
( )6אין בהוצאת הערבות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות המזמין
כנגד הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה ,בגין הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה.
( )7למען הסר ספק ערבות הבצוע תוחזר לקבלן רק לאחר קבלת ערבות הבדק כאמור בסעיף
.2.29
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2.3

קיזוז וניכוי
( )1המזמין רשאי לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לקבלן כל סכום או פיצוי ,בין שקצוב ובין
שאינו קצוב ,המגיע למזמין לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין .כמו כן רשאי המזמין לנכות מכל
סכום שיגיע לקבלן ,כל סכום שיהא חייב בניכויו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם.
מובהר בזאת ,כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור
בכל דרך אחרת ,לרבות מתוך הערבות הבנקאית.

2.4

הודעות
( )1כל הודעה שצד אחד צריך לתת לשני לפי חוזה זה ,תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של
הצד השני ,המפורטת בחוזה ,או תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר
רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד ,כעבור  72שעות מזמן מסירתה בדואר.
( )2כל הודעה שנשלחה בפקסימיליה ,דינה כדין הודעה שנמסרה ביד ,רק לאחר שהצד השולח
ווידא טלפונית שההודעה אכן התקבלה אצל הצד השני.

פרק ב'  -התחייבויות כלליות
2.5

ביקור באתרי העבודות
( )1הקבלן מאשר כי בדק ובחן באופן יסודי לפני הגשת הצעתו למכרז ,את אתר העבודות
וסביבתו ,את טיב שכבות הקרקע ,את דרכי הגישה לאתר ,את מיקומם של מערכות
התשתית באתר והחיבורים אליהן ,לרבות את מקום צינורות המים הראשיים ,קווי
החשמל ,הטלפון ,הביוב ,התיעול וכיו"ב ,את השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים ,ואת
כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ו/או
העלולים להשפיע על קביעת המחיר.
( )2הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך למתקנים קיימים ופועלים,
וכן בשטחים ו/או בסמוך לשטחים בהם קיימים צנרת ,תאי ביקורת ,שוחות ,תשתיות
חשמל וטלפון ,וכן מערכות ומתקנים נוספים ,הן מעל הקרקע והן מתחתה .על הקבלן
לנקוט בכל האמצעים ולהימנע כליל הן מפגיעה בתשתיות הקיימות והן מגרימת כל הפרעה
לפעילותם של גורמים אחרים הפועלים באתר ובסמוך לו.
( )3לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,לרבות דרישות לתוספת שכר ,הנובעת מאי
לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של כל האמור לעיל על ידי הקבלן.

2.6

בדיקת מסמכים
( )1הקבלן מצהיר בזאת ,כי הוא עיין ובדק ,לפני הגשת הצעתו ,את התכניות ,המפרטים ,וכל
המסמכים האחרים המהווים את החוזה ,וכי כל אלה מהווים בסיס מלא למחירים
שבהצעתו והם נבדקו היטב על-ידיו ומהווים תמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו עפ"י
החוזה.

2.7

ביצוע העבודות להנחת דעתו של המנהל
( )1הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לנדרש ולחוזה ,להנחת דעתו המוחלטת של המנהל ,
וימלא לצורך זה אחר הוראותיו ,בין שהינן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו.
( )2הקבלן ישכור את שירותיו של מהנדס קונסטרוקציה מטעמו ועל חשבונו .מהנדס
הקונסטרוקציה ילווה את הפרויקט לכל אורכו ,וימציא למזמין אישור סופי בחתימתו
בדבר תקינות העבודות .אישור זה הינו בן היתר תנאי לתשלום חשבון הסופי של הקבלן.
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( )3הפיקוח אשר יבוצע בידי המנהל או ע"י הקונסטרוקטור  ,לא ישחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי החוזה זה והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות,
השגיאות ,ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על-ידיו.
2.8

השגחה מטעם הקבלן
( )1במשך תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן למזמין ,חייב הקבלן להיות מצוי באתר העבודות
ולהשגיח ברציפות על ביצוען ,או להעסיק באופן תדיר לצורך כך מנהל-עבודה מוסמך.

2.9

בטיחות וגיהות בעבודה
הקבלן מתחייב לפעול על חשבונו ובאחריותו הבלעדית בכל הנוגע לבטיחות וגהות באתר
וכמתחייב מהעבודות נשוא החוזה כמפורט להלן וכמפורט בנספח המצורף לחוזה בנושא
בטיחות :
באתר העבודה ,נשוא הסכם זה ,חל איסור מוחלט על הדלקת אש גלוייה.
( )1הקבלן ימנה אחראי בטיחות לצוות עובדיו הנמצאים בשטח אתר העבודות שבו מתבצעת
העבודה או כל חלק ממנה( ,להלן" :אתר העבודה") ,שישמש כנאמן בטיחות .תפקידו של נאמן
הבטיחות יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן באתר העבודה (להלן" :נאמן
הבטיחות").
נאמן הבטיחות ישמש כאיש קשר בין עובדי הקבלן וממונה הבטיחות של המזמין .הקבלן ונאמן
הבטיחות ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים ,ובתקנות הבטיחות בעבודה
הידועים והנהוגים בישראל ,כגון :חוק ארגון הפיקוח על העבודה  ;1954פקודת הבטיחות
בעבודה  ;1970תקנות ציוד מגן אישי; עבודה על גגות שבירים; עבודה ברעש ועוד.
( )2נאמן הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים
והוראות הבטיחות .בנוסף יהיה נאמן הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור
לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן עפ"י הנחיות ממונה הבטיחות של המזמין.
( )3הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע
עבודתו ,או כפי שנדרש עפ"י כל חוק .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יספק הקבלן  -אביזרי
בטיחות ,כלי בטיחות ,ציוד מגן לעובדים ,ביגוד ,נעליים ,כובעי מגן ,אוזניות מגן ,וכל ציוד אחר
בנוסף כפי שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של המזמין.
( )4הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד
שבשימושו ,כולל :מדחסים ,מיכלים ,קולטים ,דודי קיטור ,מתקני הרמה ,ציוד ואביזריו,
עגורנים ,סולמות ,פיגומים ,הארקת מבנים ,בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע ,וכל ציוד
אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.
( )5הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה ,כולל הצבת ציוד מגן-אזהרה
עפ"י כל דין ,כגון :מחסומים ,זוהרונים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,או כל ציוד או
אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו על ידי יועץ הבטיחות של המזמין.
( )6הקבלן יוודא איחסון חומרים דליקים ,או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים
באתר העבודה ,כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון .כמו כן ידאג להצבת ציוד
כיבוי אש באתר העבודה.
( )7הכנסת חומרים , ,לאתר העבודה ,או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן ,רעיל או נפיץ תעשה לאחר
קבלת אישור בכתב ומראש מאת ממונה הבטיחות של המזמין.
( )8על הקבלן לתאם ,מספר ימים מראש ,עם המזמין ו/או מי שהוסמך על ידו ,גישה לאתר לצורך
ביצוע העבודה.
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( )9הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה מאת ממונה הבטיחות של
המזמין או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם המזמין.
( )10הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן ,תאונה ,או כמעט תאונה ,באופן מיידי למנהל ,ויפעל על פי
הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול ,תדרוך ,המשך או עצירת העבודה וכו'.
( )11עבודות בשעות הלילה ,או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם ,וקבלת אישור
מאת ממונה הבטיחות של המזמין.
( )12מנהל הבטיחות של המזמין מוסמך ורשאי להפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה ,אשר
נעשית בניגוד לחוקי ,תקנות ,ונוהלי הבטיחות ,ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים
המפורטים בחוזה זה ,או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל ,או המהווה מכשול לקיום בטיחות
וגיהות עפ"י הנדרש על פי דין.
( )13מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או
שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או על ידי ממונה הבטיחות של המזמין או מטעמם,
לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר
העבודה ,אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.
( )14לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של המזמין כדי להסיר אחריות מהקבלן,
או להטיל אחריות על המזמין אשר מוטלת על הקבלן ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין.
( )15מבלי לגרוע מהאמור מתחייב הקבלן לחתום על נספח בטיחות המצורף לחוזה זה ולפעול
בהתאם להוראות הקבועות בו בנוסף להוראות המפורטות לעיל.
2.10

זכות גישה

( )1למנהל ,ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י המזמין או המנהל ,תהא באופן תדיר זכות כניסה
לאתר העבודות ,או לכל מקום שממנו מובאים חומרים ,מכונות ,וחפצים כלשהם לביצוע
העבודות ,והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה חופשית זו.
2.11

ניקוי האתר

( )1הקבלן יסלק במהלך העבודות ,מזמן לזמן ,ולפי הוראת המנהל ,את עודפי החומרים והפסולת
מאתר העבודות ,ומיד עם גמר העבודות יחזיר הקבלן את אתר העבודות למצבו הקודם ,ינקה
את האתר ,ויסלק ממנו את כל המיתקנים הארעיים ,שיירי החומרים ,הפסולת והמבנים
הארעיים מכל סוג שהוא ,וימסור את אתר העבודות כשהוא נקי לשביעות רצונו של המנהל.
( )2הקבלן מתחייב לפנות את עודפי החומרים והפסולת לפי סוגה לאתר מורשה על פי דין ולפעול
בעניין זה בהתאם להוראות הקבועות בדין.
( )3לא מילא הקבלן את הוראות סעיף קטן ( )1לעיל ,יהא המזמין רשאי לבצען על חשבון הקבלן,
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות הניקוי .המזמין יהיה רשאי לגבות ו/או
לנכות את הוצאותיו כאמור לעיל מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן
שהוא ,וכן יהא רשאי לגבותן בכל דרך אחרת.
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פרק ג'  -אחריות וביטוח
2.12

אחריות הקבלן

( )1מובהר ומוסכם בזאת כי האחריות הכוללת לביצוע העבודה לפי כללי הבטיחות אשר נקבעו
בכל דין מוטלת על הקבלן ואולם ,אם על אף זאת תוטל על החברה ו/או המנהל ו/או מי
מטעמו אחריות ,ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה (נ"ח) ,תש"ל  ,1970 -או ע"פ חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,תשי"ד  ,1951 -או ע"פ תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או
בקשר לעובדים המועסקים בביצועה ,בין מדין "המזמין" ,בין מדין "תופש" ,בין מדין
"מפקח" ,בין מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת  -יפצה הקבלן את החברה ו/או
המנהל ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרוייקט ו/או מי מטעמם ,ביחד ולחוד ,בגין כל נזק שנגרם
להם כתוצאה מכך וישפה אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.
( )2מובהר בזאת כי הקבלן התחייב להמציא אישור קיום ביטוחים תקף ותקין כנדרש באישור
קיום הביטוחים המצורף להסכם זה כנספח ד' להסכם ,אישור זה יהווה תנאי מוקדם
לקבלת העבודה .היה ולא צורף אישור קיום ביטוחים כאמור להזמנת העבודה ו/או לבקשה
להצעות מחיר יהווה אישור קיום הביטוחים המצורף לחוזה זה כאישור קיום ביטוחים קובע
ומחייב .היה ולא יומצא אישור קיום ביטוטחים כנדרש החברה תהיה רשאית לחלט את
הערבות חלקה ו/או במלואה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה להם תהיה זכאית
החברה.
אחריות לנזקי גוף או רכוש
( )3מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ,יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי לכל אובדן ו/או
פגיעה ו/או נזק שיגרם לעצמו ,לרכושו ,לעובדיו ,לשולחיו ,ולכל הבאים מטעמו ו/או למזמין
ועובדיו ו/או לצד ג' כלשהו ,עקב או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של עובדיו ו/או מי
הפועל מטעמו ,וכן לכל נזק שיגרם עקב ביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בכך ,על ידי הקבלן ו/או
מי הפועל בשמו או מטעמו ,בין באתר העבודות ובין מחוצה לו.
( )4נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת
ביצוע העבודות ו/או בגין אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק להם אחראי הקבלן כאמור לעיל ,ישפה
הקבלן את המזמין בגין כל סכום ששילם ,לרבות בגין כל ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא
בהן בקשר לדרישה האמורה.
( )5שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל ,יחשב סכום זה
בצרוף ההוצאות המשפטיות כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה .המזמין יהיה
רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.
( )6הוראות סעיף זה תחולנה על כל נזק ,פגיעה או אובדן שנגרם ע"י הקבלן גם תוך כדי ביצוע
עבודות תיקון ובדק ,שיבוצעו על-ידו בתקופת הבדק לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לפרק
ז' להלן.
אחריות לעובדים
( )7מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ,יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי לכל אובדן ו/או
תאונה ו/או נזק שיגרם לעובדיו ,לשולחיו ,ולכל הבאים מטעמו ,לרבות עובדי קבלני משנה
מטעמו ,ו/או לעובדי המזמין ,עקב או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או מי הפועל מטעמו,
במסגרת ביצוע העבודות.
( )8הקבלן מתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא
בשרותו של הקבלן ,לרבות בשרותם של קבלני משנה מטעמו של הקבלן ,עקב או כתוצאה
מתאונה ו/או נזק שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודות.

חתימה וחותמת המציע _________________________________________ :

עמוד 7

מכרז פומבי 4/19

( )9שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל ,ישפה הקבלן את
המזמין בגין כל סכום ששילם ,וסכום זה יחשב בצרוף ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא
בהן בקשר להן ,כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה .המזמין יהיה רשאי לקזז
סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.
אחריות מקצועית
( )10הקבלן יהי אחראי כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי צדדים שלישיים ,בגין כל נזק
שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות
ו/או הזנחת חובתו המקצועית ו/או כתוצאה מביצוע לקוי ו/או משימוש בחומרים ו/או
באביזרים לקויים ו/או מטיב לקוי.

( )11אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שיתגלה לאחר
סיום תקופת החוזה ,וכל עוד קיימת לקבלן אחריות ע"פ דין.
( )12הק בלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין בגין כל אבדן או נזק ו/או קנס ו/או הוצאה
שהמזמין יחויב בהם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף
( ) 1לעיל .שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות שיהיו למזמין ,וישולמו
לו מיד על ידי הקבלן ,עם דרישה ראשונה.
אחריות לנזק סביבתי
( )13הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת ההפעלה לא תהיה פגיעה שלא לצורך
באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור ,ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש ,המעבר
וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל או ברכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל אמצעים
הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.
( )14כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש ,דרך ,שביל ,מדרכה,
וכן לרשת המים ,הביוב ,התעול ,החשמל ,הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת
(להלן" :התשתית") ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין באתר העבודות ובין מחוצה לו ,בין שהנזק
ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן.
( )15הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור ,באחריותו ועל חשבונו ,ובאופן
היעיל ביותר ,ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה.
( )16אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר העבודות ,מתחייב
הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית ,כגון :חברת חשמל,
בזק ,חברת מקורות ,מע"צ וכיוצ"ב ,ולנקוט בכל אמצעי ההגנה הדרושים ,בהתאם להוראות
הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.
2.13

ביטוח ע"י הקבלן

( )1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,בחברת
ביטוח מורשית כדין ,החל מיום העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן או מתן האישור לביצוע
העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות
ויציאתו של הקבלן מהאתר (לפי המאוחר) (לעניין ביטוח אחריות מקצועית ,למשך  24חודשים
נוספים לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק) ,פוליסות ביטוח כמפורט
באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כנספח ד' להסכם ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו
(להלן" :אישור עריכת הביטוח" ,ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף ( )3להלן" :ביטוחי
הקבלן" ,בהתאמה).
( )2המזמין הינו המוט ב לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה ,אולם תגמולי ביטוח עד לסך
 ₪ 500,000ישולמו ישירות לקבלן.
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( )3על הקבלן להמציא לידי המזמין ,במעמד חתימת החוזה ,את אישור עריכת הביטוח חתום על
ידי מבטחת הקבלן .לדרישת המזמין ,על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות
קבלניות.
( )4בנוסף ,על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים:
(()4א') ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,וכן ביטוח
אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק
אחד.
לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך
של  ₪ 400,000כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד
המזמין או מי מטעם המזמין ,בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור ,על
הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
(()4א') ביטוח מקיף לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת
העבודות .על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף ,כאמור בסעיף
זה ,במלואו או בחלקו ,ובלבד שיחול האמור בסעיף ( )13להלן.
( )5מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בהסכם זה ,לרבות אישור עריכת הביטוח
הנה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבות
הקבלן לפי הסכם זה ו/או לפי הדין .לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או
מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה
ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.
( )6ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי
המזמין ו/או מי מטעם המזמין ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
( )7על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית
הנקובים בביטוחי הקבלן המפורטים בהסכם זה .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי
המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.
( )8על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן ,להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך
לפי הסכם זה ,מדי פעם בפעם לפי הצורך ,כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות
ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי,
ובמהלך כל תקופת התחזוקה ,תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה,
(לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר ,למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות
לרבות תקופת העבודות והבדק).
( )9מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור
בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריות
הקבלן על -פי הסכם זה או על פי כל דין .במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח
או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה ,על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים
האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
( )10ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי
הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים ,רשאית הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או
המשלים כאמור ,על חשבון הקבלן .בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך ,ייכלל וויתור
על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
( )11על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי ,עובדי וקבלני המשנה
של הקבלן.
( )12במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ,על הקבלן
לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם .למען
הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על
הקבלן.
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( )13על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת
פגיעה ,אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות ,ובמיוחד
לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל,
על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי
וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות
זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.
( )14הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטעם המזמין ,וכן את כל הקבלנים
הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן) ,מכל
אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור
הקבלן (לרבות כלי רכב כלים ומנופים) לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות ,וכן לנזק
אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקבלן ,או שלקבלן היתה
הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח ,ולקבלן לא תהא כל טענה או
דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור ,אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
( )15מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים  2-3לאישור
עריכת הביטוח ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח
בגינו במלואו.
( )16למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח
לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,לרבות
במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים
לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ,נתבע ,נפסק או כל מקרה אחר.
( )17מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה
שעליו ,יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו
שולמו.
( )18במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם ,בחלקם או במלואם ,יחולו ההוראות
הבאות:
א' -למזמין תהא הזכות ,לאחר שניתנה לקבלן התראה של ( 15חמישה עשר) ימים ,להתקשר
בביטוח עבודות קבלניות תחת הקבלן ,או לשלם דמי ביטוח ,לרבות דמים ,ריבית והפרשי
הצמדה ,לפי חוזי הביטוח.
ב'  -כל הוצאות המזמין על פי האמור בפסקה (()17א) לעיל יחולו על הקבלן.
ג'  -אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה ,או כדי להטיל על
המזמין חבות כשלהי.
( )19סעיפי הביטוח הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה של ההסכם.
2.14

סמכות שיפוט

( )1מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי ,וכי לבית משפט המוסמך בתל-אביב
לפי העניין ,תהיה סמכות השיפוט היחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים
בקשר לחוזה זה ,פרושו או ביצועו.
( )2למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא
תהווה עילה לשיהוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.
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2.15

אספקת עובדים של הקבלן

פרק ד'  -עובדים

( )1הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודות ,את ההשגחה
עליהם ,ואת אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם.
2.16

אספקת כוח אדם ותנאי העבודה

( )1הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש ,לשם ביצוע העבודות ,תוך
המועד הקבוע לכך בחוזה ,וכן מתחייב הוא להיות בעצמו או לדאוג לכך ,שמנהל עבודה מוסמך
יהיה במקום ביצוע העבודות בשעות העבודה ,על מנת שהמנהל מטעם המזמין או
הקונסטרוקטור מטעמה יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו הוראות ,שהוא רשאי לתת לפי חוזה
זה לקבלן .הוראה ,הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה מוסמך של הקבלן ,תיחשב כאילו
נמסרה לקבלן.
( )2עובדים שיועסקו באתרי העבודות יהיו אך ורק אזרחי ישראל .עובדים שאינם בעלי אזרחות
ישראלית ,לא תותר כניסתם לאתרי העבודות אלא אם כן ברשות אישור לעבודה ושהייה בשטח
ישראל ובאזור העבודה (להלן "אישור העבודה") תקפים מאת משרד התמ"ת או כל משרד
אחר רלוונטי על פי דין.באם יידרש ע"י המזמין ,יציג הקבלן את תעודות הזהות של עובדיו
בפניו או את אישור העבודה לפי העניין.
( )3הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים ,שיועסקו על ידיו בביצוע העבודות ויקיים תנאי עבודה
נאותים ,בהתאם לקבוע על ידי המזמין המקצועי ,המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
במדינה באותו ענף והמקובל באזור בו מבוצע הפרויקט ,ויהא אחראי לכך שגם העובדים
שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל .הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל
התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקשורים להעסקתם ,וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,תשכ"ט .1968 -
( )4בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,היתר או רשיון על פי דין ,חייב הקבלן להעסיק אך
ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרשיון ,ההיתר או הרישום.
( )5הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים
למניעת תאונות עבודה ,וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש
על פי כל דין .במקרה של עבודות מיוחדות ,על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים עבור עובדיו.
המנהל יהיה רשאי לקבוע כי בעבודה הנדונה או בחלקים ממנה ,יש צורך בבגדי עבודה
מיוחדים ,וזאת מבלי להטיל עליו אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו ואחריותו של
הקבלן.
( )6הנאמר בסעיפים הנ"ל בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות
על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.
( )7למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ,וכי לא
ישררו בין המזמין לבין קבלן ו/או עובדיו ,וכן בין המזמין לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן
ו/או עובדיהם ו/או אנשים המועסקים על ידי הקבלן ,יחסי עובד מעביד מכל מין ו/או סוג
שהוא .על אף האמור לעיל ,אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים ,יקבע כי שררו יחסי
עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,אזי מתחייב הקבלן לשפות
את המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל כך.
השגחה מטעם הקבלן
( )8הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כח אדם לניהול מקצועי והנדסי על ביצוע
העבודות .,כח האדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית גבוהה ובעלי נסיון מוכח בניהולן של
עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה.
( )9הקבלן מתחייב כי כח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר העבודות ,וינהל את כל העבודות
באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.
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( )10המנהל או המפקח ,יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כח האדם הניהולי ,מבלי לנמק
את החלטתו .נדרשה החלפת חבר כח האדם הניהולי ,ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים
ממועד נתינתה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כח
האדם הניהולי אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.
( )11כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המזמין למי מכח האדם הניהולי ,ייחשבו כאילו ניתנו
לקבלן עצמו .מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של כח האדם הניהולי או של מי מחבריו ,כדי
לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי
לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודות בהתאם
לחוזה זה.
הרחקת עובדים מאתר העבודות
( )12הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח ,בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם
המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ,לרבות קבלן משנה ועובד המועסק על ידי קבלן משנה,
אף אם הסכים המזמין בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם
שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו .אדם
שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר
העבודה או בביצוע העבודה .אי מלוי הוראות סעיף קטן זה ,תחייב את הקבלן בפיצויים מותנים
ומוסכמים מראש ליום לכל פועל ,בעל מלאכה ,או עובד אחר ,שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות
סעיף קטן זה.

פרק ה'  -ציוד חומרים וביצוע באורח מקצועי
2.17

אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים

( )1הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו והוצאותיו את כל הציוד ,המיתקנים ,החומרים והדברים
האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בלוחות הזמנים שנקבעו בצו תחילת עבודה .כל
החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים ויתאימו
בתכונותיהם מכל הבחינות לדרישות המפרט ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים ,טו
תקנים זרים אחרים ,כפי שמובאים במפרטים.
הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים
שמתירים התקנים הישראליים ,אלא אם כן נקבע להם בחוזה במפורש תקן אחר או איכות
אחרת.
הקבלן לא ישתמש בציוד או חומר או מתקן כלשהו לביצוע העבודות אלא לאחר קבלת אישור
המנהל או מי מטעמו לכך ,זולת אם ויתר המזמין בכתב ,בכלל או למקרה מסוים ,על בדיקת
ואישור הציוד ,החומר או המתקן.
( )2המנהל יעמיד לשימוש הקבלן נקודת חשמל ונקודת מים.
( )3רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמיתקנים הדרושים לביצוען היעיל של
העבודות בהתאם ללוח הזמנים שיקבע בצו תחילת עבודה וכאמור במסמכי המכרז.
2.18

חומרים וציוד באתר

( )1בסעיף זה" ,חומרים"  -פירושם :חומרים שהובאו ע"י הקבלן לאתר ,למטרת ביצוע העבודות
והשלמתן ,לרבות ציודים ,חומרים ,אביזרים ומוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים,
מבנים ,ומתקנים ארעיים ,ציוד מכני ,מכונות וציוד חשמלי ,ציוד בקרה ומכשור ,וכן מתקנים
העתידים להיות חלק מהפרויקט נשוא חוזה זה.
( )2חומרים וכן מתקנים ארעיים שהוקמו על-ידי הקבלן באתר למטרת ביצוע העבודות והשלמתן
יפונו בהתאם להוראות המזמין ועל חשבון ואחריות הקבלן.
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( )3על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם עליו להעביר את הציוד למקומו .במידה ותנאי
המקום ידרשו זאת ,הציוד יובא מפורק ויורכב לאחר הכנסתו למקומו .הציוד יועבר למקום
רק לאחר בדיקתו ואישורו על-ידי המנהל מטעם המזמין או נציגו.
מכשירי הרמה כלשהם ,הדרושים לשם העברת הציוד למקומו ,יובאו על-ידי הקבלן
ובאחריותו ,ללא כל תוספת מחיר.
( )4חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן לאתר למטרת ביצוע העבודות והשלמתן ,אין הקבלן
רשאי להוציאם מהאתר במידה ואלו נדרשים להמשך ביצוע העבודות באתר ,ללא הסכמת
המנהל בכתב.
2.19

ביצוע באורח מקצועי

( )1כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה ובאורח מקצועי נכון ,לשביעת רצונו המלאה של המנהל
מטעם המזמין .ובהתאם להנחיות מהנדס הקונסטרוקציה  ,עבודות שלגביהם קיימים חוקים,
תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות ,תבוצענה בהתאם לחוקים ,לתקנות ולהוראות
אלה.
2.20

סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
( )1המנהל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להורות לקבלן ,בכל עת ,תוך כדי מהלך ביצוע
העבודות:
א .על סילוק חומרים ו/או ציודים כלשהם מאתר העבודות בכל מקרה שלדעת המזמין אין
החומרים מתאימים למטרתם ,וזאת תוך הזמן שצוין בהוראה.
ב .על הבאת חומרים ו/או ציודים כשרים המתאימים למטרתם במקום אלו שנפסלו
כאמור לעיל.
ג .על סילוקו ,הריסתו ,עשייתו או הקמתו מחדש של כל חלק מהעבודות שהוקם או נעשה
על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד להוראות
חוזה זה .המנהל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,להחליף ציוד
פגום או בלוי ,לרבות חלקים פגומים או בלויים ,וכן לבצע תיקונים ופעולות אחזקה
שונות.
( )2לא מילא הקבלן אחר הוראות המזמין כאמור לעיל ,רשאי המזמין לבצען בעצמו ועל חשבון
הקבלן ,והקבלן ישא בכל העלויות וההוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא הכרוכות בביצוע
ההוראות האמורות .המזמין יהא רשאי לגבות ו/או לנכות את הוצאותיו כאמור מכל סכום
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
( )3כוחו של המנהל מטעם המזמין לפי סעיף זה ,יפה על אף בדיקה שנערכה על ידי הקבלן,
בין שאושרה ובין שלא אושרה ע"י המזמין ,ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר
לחומרים ולמלאכה האמורים.
( )4כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף זה ,או הוראת המנהל שהציוד
והחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות ,רשאי הקבלן להוציאם מהאתר ,ועם
פסילתם או מתן הוראה כאמור ,חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין .נקבע בהוראה
מועד לסילוק הציוד או החומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר
מהמועד שנקבע כאמור.
( )5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי אין בביצוע ההוראות האמורות ע"י
הקבלן או ע"י המזמין בכדי לגרוע מחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לביצוע העבודות
נשוא החוזה.
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( )6אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המנהל לטיבם של חומרים וציוד כלשהם
והמנהל רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

פרק ו'  -התחלת העבודה ,מהלכה ,סיומה והארכתה
2.21

מועד התחלת ביצוע העבודות

( )1הקבלן יתחיל בביצוע העבודות נשוא החוזה על נספחיו בתוך ( 5חמישה ) ימים ממועד מתן "צו
התחלת עבודה" והזמנת עבודה על ידי המזמין לא תותר התחלת עבודה ללא השלמת כל
הנספחים להסכם זה ,ויסיים את העבודות בתוך  30ימי עבודה  ,כפי שייקבע בצו ,פרט אם
קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת בכתב.

2.22

העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן

( )1לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות ,או בשעת מתן אותה הוראה ,יעמיד המזמין
לרשות הקבלן את אתר העבודות ,או אותו חלק ממנו הדרוש ,לדעת המנהל ,להתחלת ביצועו
העבודות והמשכן בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי ההתקדמות ולתוכניות העבודה המאושרת על
ידו ,לפי העניין  .לאחר מכן יעמיד המזמין לרשות הקבלן ,מזמן לזמן חלקים נוספים מאתר
העבודות ,הכל כפי שיידרש לדעת המנהל לביצוע העבודות ,בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי
ההתקדמות האמורים ותוכניות העבודה המאושרת.
2.23

מועד סיום העבודות

( )1לוח הזמנים לביצוע העבודה הינו  5ימים (חמישה ימים) החל ממועד קבלת צו תחילת עבודה
על ידי המזמין.
( )2תקופה זו תכלול את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא ,השפעות מדיניות או מעשיות
של חוסר פועלים או שביתה מכל סוג ומין שהוא .לא יתקבלו השפעות אלו כפירוש לכח עליון.
תנאי זה הינו הכרחי ויסודי בחוזה ,ועל המציע לקחת זאת בחשבון .לא יתקבלו כל תביעות בגין
הארכת תקופת הביצוע
( )3בכפיפות לדרישה כל שהיא הכלולה בחוזה בדבר השלמת חלק כל שהוא מהעבודות לפני סיומן
המלא והגמור ,מתחייב הקבלן לסיים את העבודות כולן תוך זמן שנקבע לו ,שמניינו יתחיל
מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בצו התחלת העבודה.
( )4ניתנה ארכה לסיום העבודות כולן ,בהתאם לסעיף  2.24דלהלן ,יוארך המועד לסיום העבודות
בהתאם לכך.
2.24

ארכה לסיום העבודות
( )1סבור המנהל כי יש מקום להארכת המועד לסיום העבודות ,מחמת שינויים או תוספות ,או
מחמת כוח-עליון ,או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל מתן הארכה  -ייתן המנהל
ארכה לסיום העבודות לתקופה מתאימה לפי שיקול דעתו ,בתנאי שהקבלן ביקש ארכה
בכתב תוך  2ימי עבודה מיום שניתנו ההוראות לשינויים ,או לתוספות ,או מיום שנוצרו
תנאים מחמת כוח-עליון או תנאים מיוחדים אחרים.
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2.25

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
( )1לא סיים הקבלן את ביצוע העבודות במועד שנקבע בהתאם לחוזה זה וכאמור בצו תחילת
העבודה ישלם הקבלן למזמין  ₪ 5,000כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בעד כל יום של
איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודות לבין מועד סיום העבודות למעשה .אין
באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין לכל סעד אחר על פי החוזה ו/או על פי כל
דין.
( )2המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ( )1לעיל ,מכל סכום
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות חילוט
הערבות .אין בתשלום הפיצויים ו/או בניכויים בכדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו
לסיים את העבודות ,או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה לרבות המצאת ערבות חדשה
חלף הערבות שחולטה.

2.26

הפרה יסודית ,פיצויים מוסכמים וזכות קיזוז
( )1מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים ,2.37 ,2.29 ,2.28 ,2.24 ,2.25 ,2.23 ,2.18 ,2.16 ,2.9 ,2.5
( , 2.39וכן כל תנאי בהסכם שמשתמע ממנו כי הוא תנאי מהותי) להסכם זה הנם תנאים
עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם
ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי הקבלן תוך  14ימי עבודה לאחר קבלת הודעה בכתב על
כך מאת המזמין.
( )2מוסכם בין הצדדים ,כי הפרה יסודית שלא תתוקן תזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש כמפורט בטבלה להלן בהתאם למהות ההפרה או הליקוי  .בנוסף ,שמורה
למזמין הזכות לתבוע סכומים נוספים מהקבלן לשם כיסוי הוצאותיו והפסדיו.
( )3הקבלן ישלם לחברה פיצויים מוסכמים מראש לכל מקרה בגין ביצוע לקוי ו/או הפרה ו/או
או בגין אי ביצוע עבודה בהתאם לדרישות הסכם זה ונספחיו ומתחייב לעשות זאת מבלי
לגרוע בזכויות ובכספים המגיעים לעובדים והכל כמפורט להלן:
הנושא/הליקוי

פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה /
סכום ש"ח

אי קיום הוראות בטיחות על פי דין ו/או הרשויות
המוסמכות ו/או הקבוע בחוזה
עבירה על חוקי איכות הסביבה
איחור במסירת העבודה על כל יום איחור

 ₪ 5,000למקרה
 ₪ 10,000לכל מקרה
 ₪ 5,000לכל יום איחור

()4

הקנסות בטבלה המפורטים בטבלה לעיל ישולמו על ידי הקבלן .פסיקתו
של המזמין בנושא תהא סופית ולקבלן לא תהיינה כל טענות מכל מין וסוג שהוא
ולא תהיה לו זכות ערעור על החלטת המנהל.

()5

החברה תהא רשאית לבצע על חשבון הקבלן בעצמה או באמצעות קבלן אחר את
העבודה שלא בוצעה על ידי הקבלן כקבוע בחוזה זה ,וזאת מבלי שביצוע זה
ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ,ותחייב את הקבלן בסכום עלות העבודה
שבוצעה.
הקבלן מאשר בחתימתו על הסכם זה כי סכום הפיצוי הינו ראוי ובמידה הנכונה,
ביחס לנזק שנגרם או ייגרם למזמין עקב אי ביצוע התחייבויותיו.

()7

המזמין רשאי לקזז מכל סכום המגיע לקבלן כל חוב ,בין אם קצוב בין שאינו קצוב
המגיע לו מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין .הוראות סעיף זה אינן גורעות
מזכותו של המזמין לגבות את החוב כאמור בכל דרך אחרת.

()8

לקבלן לא יהיו טענות ו/או תביעות בקשר לאמור בסעיף זה ואינו בא לגרוע מכל זכות
או סעד שיעמדו לרשות המזמין על פי הסכם זה ועל פי כל דין לרבות חילוט הערבות
כולה או חלקה.

()6
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2.27

הפסקת ביצוע העבודות

( )1המזמין רשאי להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,בכל עת .הקבלן
יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לזמן מסוים או לצמיתות ,לפי הוראות בכתב מאת
המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על כך הוראה
בכתב על ידי המנהל.
( )2הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לפי ס"ק ( )1ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים
להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך ולשביעת רצונו של המפקח.
( )3ההוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות ,לפי הוראות המנהל,
תחולנה על המזמין ,אולם הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום ההוצאות האמורות ,אם לא
הגיש בכתב למנהל ,תוך  5יום ממועד קבלת הוראותיו של המנהל ,דרישה מפורטת ומנומקת
בציון סכום ההוצאות .שיעור ההוצאות ייקבע ע"י המנהל ,לאחר שניתנה לקבלן אפשרות
להשמיע את טענותיו בפניו.
( )4למרות האמור בס"ק ( )3דלעיל ,לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כלשהן עקב מילוי הוראות
המנהל בקשר להפסקת ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,במקרים דלהלן:
א .נקבעו ע"י המנהל הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר ,העלולים לפגוע בבטיחותן או בטיבן
של העבודות ,כולן או מקצתן ,או מחמת רשלנותו של הקבלן;
ב .נקבעו ע"י המנהל הפסקות לצורכי ביצוען התקין של העבודות ,או לצורכי שמירה על
בטיחותו של אתר העבודות ,כולו או מקצתו ,או לצורכי שמירה על בטיחות עובדי הקבלן
והמזמין.
ג .נקבעו ע"י המנהל הפסקות עבודה מסיבות התלויות בקבלן עצמו ,לרבות מעשיו ו/או
מחדליו.
( )5נגרמה הפסקת ביצוע העבודות כאמור לעיל עקב סיבות התלויות בקבלן כאמור לעיל ,לא יהא
הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף זה ,ואין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכויותיו של
המזמין לתבוע פיצויים מאת הקבלן.

2.28

תעודת קבלת העבודות

( )1הושלמו העבודות – ידוע לקבלן כי תנאי להשלמת העבודות הוא אישור קונסטרוקטור מטעם
המציע לביצוען בהתאם למפרט שצורף לחוזה ובהתאם להנחיות הקונסטרוקטור ,כפי שיהיו
מעת לעת .מצא הקונסטרוקטור שהעבודות לא בוצעו בהתאם לחוזה ,עליו להודיע על כך לקבלן
בכתב ועל הקבלן לתקן ו/או להשלים את כל הנדרש בתוך הזמן שנקבע על ידי הקונסטרוקטור
בהודעתו דלעיל.
( )2השלים הקבלן ,לפי תנאי העבודה ,חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים ,לפני המועד הסופי
שנקבע לסיום העבודות כולן ,והמזמין החזיק או השתמש בו  -יוציא המנהל תעודת קבלת
העבודות לגבי אותו חלק הפרויקט ,עפ"י דרישת הקבלן בכתב .מתן התעודה אינו פוטר את
הקבלן מלבצע ולהשלים לשביעת רצונו של המפקח ,כל חלק או פרט שטרם בוצע או הושלם
לשביעת רצונו ,גם באותו חלק מהפרויקט שלגביו ניתנה תעודת קבלת העבודות.
( )3מתן תעודת קבלת העבודות אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי החוזה.
הקבלן יהיה משוחרר רק לאחר אישור הקונסטרוקטור מטעם המזמין על פרוטוקול מסירה של
העבודה.

חתימה וחותמת המציע _________________________________________ :

עמוד 16

מכרז פומבי 4/19

( )4קבע המנהל כי הושלם הפרויקט או הושלם חלק מסוים ממנו שעל הקבלן היה להשלימו במועד
מסוים ,חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק מסוים ממנו כאמור ,הכל לפי
העניין ,והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט או החלק המסוים ממנו ,מחמת דרישות,
טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי המזמין.

פרק ז'  -בדק ותיקונים
2.29

הגדרת "תקופת הבדק"
( )1לצורך כל עבודה ,תקופת הבדק פירושה 24 :חודשים ,שמניינה יתחיל מתאריך הנקוב
בתעודת קבלת העבודות ,והעמדת ערבות הבדק חלף ערבות הבצוע .בהתאם לסעיף 2.28
לעיל ,מהתאריכים הנקובים בתעודה כאמור ,או מתאריכי תיקון הפגמים בעבודות
בתקופת הבדק.
( )2הקבלן יעמיד ערבות בדק לתקופה של  24חודש חלף ערבות הבצוע כאמור בסעיף  2.2לעיל
לאחר קבלת אישור הקונסטרוקטור ומסירת העבודות מהקבלן לחברה .במעמד מסירת
ערבות הבדק לחברה תחזיר החברה לקבלן את ערבות הבצוע בהתאם לאמור לסעיף 2.2
לעיל.
( )3נוסח ערבות תקופת הבדק תהיה בנוסח המופיע בנספח ו' להסכם.

2.30

תיקונים על ידי הקבלן

( )1פגמים ,ליקויים וקלקולים כל שהם שהתגלו במהלך תקופת הבדק ,רשאי המנהל לדרוש
מהקבלן לחקור ,בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו ,את הסיבות לפגמים ,לליקויים ולקלקולים.
נמצא שהפגם ,הליקוי או הקלקול הוא כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה יחולו הוצאות
החקירה והתיקונים על המזמין .נמצא שהפגם ,הליקוי או הקלקול הוא כזה שהקבלן אחראי
לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה על הקבלן ,וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו
והוצאותיו את הפגמים ,הליקויים והקלקולים וכל הכרוך בהם .אם אין הפגמים ,הליקויים או
הקלקולים ניתנים לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין בסכום שייקבע ע"י
המנהל.
( )2מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי במידה ונתגלו בתקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או פעולה
בלתי תקינה של העבודה ,כולה או חלקה ,שהקבלן אחראי להם כאמור בס"ק ( )1לעיל ,תוארך
תקופת הבדק ,לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן ,לתקופה של שנה נוספת שתחל במועד סיום
התיקונים וקבלתם ע"י המזמין (להלן" :תקופת הבדק המוארכת") .בתקופת הבדק המוארכת,
יחולו על הקבלן כל התחייבויותיו בתקופת הבדק המקורית.
2.31

תיקונים על-ידי אחרים על חשבונו של הקבלן

( )1לא מלא הקבלן אחרי הוראות הסעיפים דלעיל ,רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על
ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן ,יהא המזמין
רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת של  25%שייחשבו כהוצאות משרדיות,
כל ליות ואחרות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן יהא המזמין רשאי לגבותן בכל
דרך אחרת ,לרבות ע"י חילוט ערבות הבדק.

פרק ח' – תשלומים
2.32

תשלומים לקבלן

( )1התשלום למזמין יהא בהתאם ל להצעת המציע ולאבני הדרך כדלקמן:
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א .תשלום ראשון – בשעור של  20%מערך העבודות ישולם לקבלן לאחר החתימה על ההסכם
עבור רכישת החומרים לעבודה נשוא מכרז זה .התשלום מותנה בהגעת החומרים לאתר
העבודה ובאישור של גורם מוסמך מטעם הזמין.
ב .תשלום שני – בשעור של  55%ישולם לקבלן לאחר סיום העבודה והגשת חשבון סופי מטעם
הקבלן ולאחר אישור המזמין.
ג .תשלום שלישי של יתרת הסכום בשיעור  25%תשולם לאחר קבלת אישור וחתימה של
מהנדס הקונסטרוקציה ומסירת העבודה למזמין.
ד .בנוגע לתשלומים בסעיפים ב' ו-ג' תנאי תשלום שוטף  45+ממועד הגשת חשבונית ,בכפוף
לאישור המנהל מטעם המזמין
ה .מובהר כי לא תשולם תוספת תשלום כלשהי בגין העבודות מכל סיבה שהיא לרבות בשל
שינויים במפרט ו/או בכמויות הנדרשות לביצוע העבודות נשוא חוזה זה .והקבלן מצהיר
בזאת כי התמורה כאמור בהצעתו הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את כל החומרים
הכלים וכוח האדם הנדרש לביצוע העבודות נשוא חוזה זה והמפרטים על פיו.
( )2לכל התשלומים לקבלן יתווסף מע"מ כחוק.
( )3מובהר כי התשלומים דלעיל לא יוצמדו למדד כלשהו ולא יחולו עליהם התייקרויות.
2.33

סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים

( )1בכל אחד מהמקרים דלהלן ,יהא המזמין רשאי ,לאחר מתן הודעה מראש בכתב של  7ימים,
לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודות בעצמו או בכל
דרך אחרת ,ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד ,המתקנים שבאתר העבודות ,וכן למכור
את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום
המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה:
א .כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים ,או שעושה סידור עם
נושיו ,או לטובתם או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט
להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר).
ב .כשהקבלן מסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או מעסיק קבלן-משנה בביצוע
המבנה ללא הסכמת המזמין בכתב.
ג .כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.
ד .כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועו ואינו
מציית תוך  5יום להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות.
ה .כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.
ו .כשיש בידי המזמין 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.
ז .כשלקבלן הוסר סיווג קבלני נדרש לאותה עבודה.
ח .כשהקבלן לא עומד באחד או יותר מהתחייבויותיו נשוא החוזה והמכרז.
( )2תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק ( )1אין בהם משום ביטול החוזה
ע"י המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה ,פרט להתחייבויות
שהמזמין מנע מהקבלן למלאן ,ומאידך לא יהא המזמין חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות
המפורטות בסעיפים קטנים ( )3ו )4(-להלן.
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( )3סמוך לאחר תפיסת אתר העבודות ע"י המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,לפי ס"ק ( - )1יקבע
המנהל ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי לו הקבלן בעד ביצוע החוזה עד
לשעה האמורה ,וכן ערכם של עודפי החומרים ,הציוד והמיתקנים שבאתר העבודות באותה
שעה.
( )4משעת תפיסת אתר העבודות כאמור ע"י המזמין ,לא יהא המזמין חייב לשלם לקבלן סכום
כלשהוא בקשר לחוזה עד שמסתיימת תקופת הבדק ולאחר מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב על
ידי המנהל הוצאות עבור השלמת העבודות ,וכן דמי הנזק שנגרמו למזמין ע"י כל דחייה
בהשלמתן ,ובנוסף כל הנזקים או ההוצאות שנגרמו למזמין ע"י הקבלן וכן פיצויים אחרים
כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם ,ואז יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבין אומדן שכר
החוזה כפי שנקבע ע"י המנהל כאמור בס"ק ( )3לעיל (בניכוי כל התשלומים ששולמו על חשבון),
לבין סכום ההוצאות ,הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי המנהל כאמור.
2.34

ביטול או אי אפשרות להמשיך בביצוע העבודות

( )1אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,מפאת
מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה ו/או אין למזמין שליטה עליה ,יפנה
הקבלן למזמין והמזמין יהיה רשאי לתת לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך
בביצוע העבודות כולן או מקצתן ,והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת
ביצוע העבודות כאמור.
אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,מסיבה
שאין למזמין שליטה עליה ,בין אם הסיבה קשורה לקבלן ובין אם לאו יפנה המזמין לקבלן
בכתב המציין כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות כולן או מקצתן ,והקבלן ימלא
אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור .הייתה סיבת המניעה
תלויה בקבלן המזמין יהא רשאי בנוסף להפסקת ההתקשרות לתבוע כל סעד או פיצוי שיגיע לו
על פי דין.
( )2הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי ס"ק ( )1יהיה -
ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם ____________
( )3תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות לפיצויים ותביעות
בעבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות לתביעת פיצויים של המזמין
בגין הפסקת ההתקשרות.
( )4לא סילק הקבלן את הציוד והמתקנים מהאתר ,כולם או מקצתם ,או שלא ביצע פעולה אחרת
בהתאם להוראות המנהל לפי ס"ק ( - )1רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון
הקבלן ,והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך ,בתוספת  17%שייחשבו כהוצאות משרדיות -
ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המנהל לכיסוי חלק מתקבל על דעתו מההוצאות האמורות שיש
לזקפן על חשבון המזמין.

פרק ט'  -הצהרות הקבלן
2.35

הצהרות הקבלן

( )1הקבלן מצהיר כי הוא רשאי לבצע את העבודות נשוא החוזה בהתאם לכל תנאי המכרז/חוזה
וכי הינו בעל הידע ,היכולת והציוד המתאימים לביצוע העבודות.
( )2הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה ,וכי ביקר באתר העבודות ,ובחן את כל
התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים ממנו ,וכי הוא שוכנע על יסוד
בדיקותיו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.
הקבלן לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי
החוזה ,או מסיבה כלשהי הקשורה בביצוע העבודות.

חתימה וחותמת המציע _________________________________________ :
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים
הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,לרבות בנוגע לאספקת החומרים ,הציוד ,כוח
העבודה ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדן.
אשר על כן לא תישמע במהלך ביצוע החוזה כל טענה מצד הקבלן בעניין זה ,ובמיוחד לא תישמע
כל טענה בדבר חוסר בחומרים ,בציוד או בכוח אדם ,ואילו לא יהוו צידוק לאיחור בהשלמת
ביצוע העבודות.
( )3הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים המפרטים והתקנים המפורטים במסמכי המכרז/חוזה ,וכי
הוא קראם והבין את תוכנם ,וקיבל את כל ההסברים אשר הוא ביקש ,והוא מתחייב לבצע את
עבודתו בהתאם ובכפיפות לנדרש בהם.
לצורך חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה:
המזמין -

פארק אריאל שרון  -דרך חיים בר לב  , 298תל אביב.

הקבלן-

_____________________________________

כל הודעה שתשלח לצד מהצדדים במכתב רשום לפי כתובתו כנ"ל ,תיחשב כהודעה שנתקבלה על ידי
הצד אליו הייתה מיועדת ,בתום  72שעות משעת מסירת המכתב הרשום בבית דואר בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________
המזמין

____________________
הקבלן

אם החוזה נחתם בידי קבלן שהוא שותפות או חברה ,נא לציין את שמות החותמים ואת מספר הזיהוי
של כל אחד מהם וכן לאשר חתימת התאגיד על ידי עוה"ד של התאגיד ,באישור שלהלן.
אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י:
.1

________________________________

.2

________________________________

וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם.

_______________________
תאריך
חתימה וחותמת המציע _________________________________________ :

_____________________
עו"ד/רו"ח
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