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 כללי 

להשלמת הקמתו "( מזמינה בזאת הצעות המזמיןאשקלון )להלן: "מועצה אזורית חוף  .1.1
זאת   גנים,  באר  בישוב  ניסנית'  מועדון'  למפורט    של  הביצוע  בהתאם  בתוכניות 

 ובמפרטים הטכניים. 

מובהר כי שלד המבנה, למעט הגג, קיים ועבודות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .1.2
במסגרת מכרז זה מבוקשות הצעות לביצוע קונסטרוקציה הבטון בוצעו בחלקן הגדול.  

המועדון  -מפלדה וכן  לגג  קיים  תכנון  פי  על  הכל  המבנה,  מחזיתות  ביצוע ,  ולחלק 
להלן:  קראהכל י ) לפי מפרט קיים , הכל עבודות פיתוח וגינון  לצדעבודות גמר מלאות 

 "העבודות"(  . 

חוברת זו מכילה את מסמכי ההליך. מסמכים אלו הנם רכושו של המזמין ואין לעשות  .1.3
 לשם הגשת הצעה כנדרש בהליך.   ,בהם כל שימוש למעט

את ההצעה יש להגיש בתיבת המכרזים במשרדי המועצה, אצל הגב' רבקה פרץ, בימים  .1.4
מהתאריך המפורט להלן(. אין להגיש הצעה )לא יאוחר    15:00  –  08:00ה', בין השעות  -א'

 באמצעות הדואר או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל. 

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו כאשר  .1.5
ידי מורשה/י חתימה של המציע )כמוצהר( ובחותמת התאגיד אם המציע - היא חתומה על

ספחיה. על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים הוא תאגיד, על כל חלקיה ונ 
בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם 

ידי מורשה/י חתימה -להוראות המכרז ולחתום על הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על
מציע של המציע )כמוצהר( על כל עמוד מעמודיו )לרבות נספחיו( ובחותמת התאגיד אם ה 

הוא תאגיד, ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם )מורשה/י חתימה של 
 המציע + חותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד(. 

פי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה -למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על .1.6
או הסתייגות ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. הערה ו/או תוספת ו/

ידי  -אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על 
 ועדת המכרזים. 

1.7. ( יש להגיש בשני  עותק מצולם(, במעטפה חתומה   1( עותקים )מקור +  2את ההצעות 
וסגורה הנושאת את מספר המכרז בלבד ואשר תוכנס לתיבת המכרזים המיועדת לכך 

 6.6.21וזאת לא יאוחר מיום     (,15:00  –   08:00ה' בין השעות  - בימים א'במשרדי המזמין )
השעה   להגשת   _ 15:00עד  האחרון  במועד  המכרזים  בתיבת  תמצאנה  שלא  הצעות 

 הצעות לתיבת המכרזים לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

מסמכי   .1.8 את  המכילה  המעטפה  להכנסת  האחריות  כי  ומודגש  מובהר  ספק  הסר  למען 
 המכרז לתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד.  

במקרה של סתירה בין הוראות פרסום זה לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז  .1.9
 יגברו. 

וצעו העבודות שיב   אומדןהמכרז הינו פאושלי והמציעים יתבקשו ליתן הנחה ביחס ל .1.10
יודגש כי לא   .להלן: "האומדן"()₪מיליון    2.3-בסך של כהמוערך    ,במסגרת מכרז זה

 יסופקו כתבי כמויות. 

 (:בשים לב לשלביות ביצוע העבודות)אבני דרך לתשלום התמורה  להלן  .1.11
, השלמת שלד המבנה והכנתו               -  5%                      ניקיון האתר  לאחר הכשרת הקרקע, 

 לקונסטרוקציית גג הפלדה. 
 לאחר התקנת גג הפלדה והתקנת אלומיניום. -  30%                    
לאחר סיום עבודות הגמר והתקנת כל מערכות הבניין) ובכלל זה, מיזוג    -35%                    

 אוויר, גלאי אש וכו'(. 
 לאחר סיום עבודות הפיתוח.  -  25%                 

 לאחר מסירה סופית הכוללת תיק מתקן, תעודת גמר וטופס אכלוס.   - 5%                 
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לרכישה  מסמכי המכרז   בגזברות( תמורת יוצעו  הגב' שמחה  ) אצל  במשרדי המועצה 
 . , שלא יוחזרו₪ 1500תשלום סך של  

 

 טבלת ריכוז תאריכים ופרטים .2
 

 פרטים הפעילות/הדרישה 

 סיור קבלנים  
 11:00בשעה  25.5.21ביום 

 במשרדי המועצה 

 - מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 - דוא"ל להעברת השאלות 

 – מס' טל' לוידוא קבלה ע"י המזמין 

  15:00שעה עד ה  30.5.21ביום 

-calcalit2@hofדוא"ל:

ashkelon.org.il 
 052-3414304טל': 

 15:00עד השעה   6.6.21ביום  אחרון להגשת הצעות מועד 
 
 
לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון   י רשאמזמין  ה

ישלח לרוכשי מעטפות כאמור ת שינוילהגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר 
 המכרז.

 

  הגדרות .3
  - המבנה וחזיתות  עבור גג  קונסטרוקציה מפלדהעבודות  - " העבודות"

על פי תכנון קיים, עבודות גמר מלאות על פי תכנון קיים  

 . וכן עבודות פיתוח וגינון לפי מפרט קיים

 . שלד מבנה מועדון ' ניסנית' בישוב באר גנים"                                     המבנה"

מטעמה  מועצה   -  "המועצה" או "המזמין" שהוסמך  מי  וכל  אשקלון  חוף  אזורית 
 במסגרת ביצוע מכרז זה. 

 הליך פניה זה לקבלת הצעות. - " המכרז" או "ההליך"

חוברת ההליך על כל נספחיה, לרבות כל מסמך הכלול   - "מסמכי מכרז" או "חוברת מכרז"
בה אף אם הוא אינו מצורף אליה, ולרבות הבהרות, אם  

 יהיו כאלה. 
נדרש   - " וזההחאו " ההסכם" עליו  המכרז  למסמכי  המצורף  המציע  החוזה 

 לחתום. 

כל   - "מציע" על  זה  להליך  במענה  הצעה  שהגיש  תאגיד  או  אדם 
 חלקיו ונספחיו. 

לרבות   -  "ההצעה" למכרז,  במענה  למזמין  שהוגשה  המציע  הצעת 
 הבהרות בכתב, אם יהיו כאלה.

 ף אשקלון. ועדת המכרזים של המועצה האזורית חו - " ועדת המכרזים"

ועדת   - " קבלן" או "זוכה" ידי  על  כזוכה  נבחרה  שהגיש  הצעה  אשר  מציע 
ההתקשרות   הסכם  על  חתם  המזמין  ואשר  המכרזים, 

 עמו. 
 . 1992-חוק חובת המכרזים, תשנ"ב  - " חוק חובת מכרזים "

 . 1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - " תקנות חובת מכרזים "
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תשי"חצו   - " צו המועצות האזוריות" אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  - המועצות 
1958 . 

 

 נוסח הפרסום .4
 

 מועצה אזורית חוף אשקלון 

"( מזמינה בזאת המזמיןמועצה אזורית חוף אשקלון )להלן: ".  4/21מס'  פומבי  מכרז   .4.1
על פי תוכניות   להשלמת הקמתו של מועדון 'ניסנית' בבאר גניםהצעות לביצוע עבודות  

   טכניים קיימים ובכפוף לאמור בכל מסמכי מכרז זה.ביצוע ומפרטים  

 לאומדן. שתינתן, ביחס  הנחההצעה תוגש באמצעות ציון שיעור ה .4.2

 
 תנאים מוקדמים כלליים )תנאי סף(  .5

התנאים המפורטים להלן הנם תנאי סף כלליים הרלבנטיים לגבי כל מכרז של המזמין.  .5.1
בנוסף לכך, על המציע לעמוד בתנאי הסף המיוחדים לנושא מכרז זה והמפורטים בסעיף 

 להלן.  6
כלשהו   .5.2 מסמך  המצאת  אי  או  להלן  המפורטים  מהתנאים  כלשהו  תנאי  של  קיומו  אי 

להחליט   הזכות  את  למזמין  ייתן  הנדרש,  באופן  להלן,  המפורטים   בדבר מהמסמכים 
פסילתה המידית של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו  

ד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות  את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אח
למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת, בין היתר, 

 לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף. 
פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, - על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הנדרשים על .5.3

"  1976-התשל"ו  ציבוריים)להלן:  גופים  עסקאות  הגשת   "( חוק  למועד  תקפים  כשהם 
 ההצעה: 

המעיד  אישור   .5.3.1 מס  מיועץ  או  מרו"ח  שומה,  פנקסי  שהמציע  מפקיד  מנהל 
על  הכנסה  - חשבונות  מס  פקודת  חדש[  פי  מוסף,  ]נוסח  ערך  מס  וחוק 

פטור מלנהלם   - )להלן    1975- ו התשל"  או שהוא  נוהג  ושהוא    חוק מע"מ(, 
ו  הכנסותיו  על  שומה  לפקיד  מ לדווח  למנהל  כן  מוסף  מ דווח  ערך  על  ס 

 . עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ 

תצהיר בכתב חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף, בדבר היעדר הרשעות   .5.3.2
התשנ"א  זרים,  עובדים  חוק  לפי  עובדים    1991- בעבירות  "חוק  )להלן: 
התשמ  מינימום,  שכר  חוק  ולפי  "  1987-"זזרים"(  שכר  )להלן:  חוק 

 "(. מינימום
ש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק עסקאות  למען הסר ספק, יודג

 גופים ציבוריים. 

על המציע לצרף אישור עדכני על רישום בכל מרשם ופנקס המתנהל עפ"י דין הצריך   .5.4
ההתקשרות וכן קיומם של כל הרישיונות הנדרשים ע"פ דין ועל פי מסמכי  לעניין נושא  

 עו"ד כמתאימים למקור.   המכרז, לגבי המציע במקור או כשהם מאומתים בידי
פי כל -אם המציע הינו תאגיד, על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על  .5.5

דין לגבי תאגידים מסוגו המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו, וכן אישור עו"ד על 
היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את 

ם )בנוסח המצורף( ועל כך כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה המציע בחתימת
 על פי תנאי מכרז זה. 

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף  .5.6
השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה   עו"ד או רו"חאישור  

 .ה והשתתפות במכרזכדין של השותפות בעניין הגשת ההצע
להצעה המוגשת על ידי מספר גופים שהתקשרו לצורך מכרז זה, יש לצרף העתק מחוזי   .5.7

הגוף  שם  את  לצרף  יש  בנוסף,  אודותיהם.  מלאים  ופרטים  הגופים  בין  ההתקשרות 
 המוביל מולו תיערך ההתקשרות עם המזמין.  

נדרשים בהתאם אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר ה  .5.8
 .  1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב
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כל  .5.9 על  המכרז  חוברת  רכישת  על  המציע,  שם  על  הקבלה  של  צילום  לצרף  המציע  על 
 נספחיה.  

ידי  - עותק( כאשר היא חתומה על  1על המציע להגיש חוברת מסמכי מכרז זו )מקור +   .5.10
תאגיד, על כל   מורשה/י חתימה של המציע )כמוצהר( ובחותמת התאגיד אם המציע הוא

חלקיה ונספחיה. על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע" 
ובנספח "הצהרת והצעת המציע", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם 

ידי מורשה/י חתימה -להוראות המכרז ולחתום על הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על
מעמודיו )לרבות נספחיו( ובחותמת התאגיד אם המציע של המציע )כמוצהר( על כל עמוד  

הוא תאגיד, ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם )מורשה/י חתימה של 
 המציע + חותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד(. 

על   להחליט  הזכות  את  למזמין  ייתן  נכון  שאינו  או  מדויק  כלא  יתברר  אשר  פרט  כל 
 יע. פסילתה המידית של הצעת המצ

ומקנים  תוקף  חסרי  הינם  המכרז  במסמכי  מהאמור  הסתייגות  או  שינוי  תוספת,  כל 
למזמין את הזכות לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את 
המזמין במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או  

 השינויים ו/או ההסתייגויות. 
יאוחר  וזאת לא  את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי המזמין,  

 . תיפסל על הסף   , . הצעה שתוגש באיחור 15:00עד השעה   216.6.   מיום 

הקבלנים   .5.11 בסיור  להשתתף  המציע  ייערך  על  במשרדי    11:00בשעה    25.5.21-אשר 
 על המציע להמציא אישור על השתתפות בכנס המציעים.   המועצה.

המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש  .5.12
 ( ( 10עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה וזאת בעשר 

ין המנויים לעיל השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה וכן לא מתנהלים נגד מי מב 
 חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. 

 

 תנאי סף מיוחדים למכרז  .6
בחלק זה מפורטים תנאי הסף המיוחדים להתקשרות נשוא המכרז והם באים להוסיף  .6.1

 לעיל למסמכי המכרז.   5תנאי הסף המפורטים בסעיף  על
מהתנאים   .6.2 כלשהו  תנאי  של  קיומו  כלשהו  אי  מסמך  המצאת  אי  או  להלן  המפורטים 

על  להחליט  הזכות  את  למזמין  ייתן  הנדרש,  באופן  להלן,  המפורטים  מהמסמכים 
פסילתה המידית של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו  
את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות  

להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת, בין היתר,   למכרז
 לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף. 

והתנאים  .6.3 הדרישות  כל  על  העונה  מציע  רק  הצעות  ולהגיש  במכרז  להשתתף  רשאי 
 המצטברים שלהלן: 

  100ענף ראשי  באצל רשם הקבלנים  להחזיק ברישיון קבלן רשום  המציע  על   .6.3.1
ניתן יהיה להגיש    ,לחילופין.  1סיווג כספי ג  150בענף    , ובנוסף  1גספי  סיווג כ

הם יחזיקו ברישיון קבלן לשני   שיחדקבלנים ובלבד,    2מטעם  הצעה משותפת  
 הקבלנים גם יקראו, להלן: " המציע"( 2) (150+ 100הנזכרים )  הענפים

לפחות,   .6.3.2 פרויקטים  בשלושה  בניה/  הקמה/  עבודות  באופן מלא  והשלים  ביצע 
מ יפחת  שלא  כולל  כספי  מע"מ(    3  -בהיקף  כולל   (₪ פרויקטמיליון  בין    לכל 

 ואילך.   2017השנים  

עבורו   .6.3.3 שביצע  מעבודות  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  המזמין,  של  רצון  שביעות 
 המציע בתקופה הרלוונטית למכרז זה. 

 ינים עני ניגוד .7
 ההצעה, הוא אינו   הגשת למועד נכון מההצעה, כי  כחלק ויצהיר יתחייב  המציע הזוכה .7.1

 זה. ע"פ הסכם השירותים למתן להפריע כדי בה שהיא, שיש חוקית כל מניעה יודע על
 בכל עקיף או ישיר מעורב, באופן ו/או קשור הוא אין כי ויצהיר  יתחייב הזוכה מציע  .7.2

 עם שיחתם ההסכם מכוח להתחייבויותיו ביחס עניינים לניגוד חשש בו  שיש עניין אחר
 .המזמין
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להסכם חתום על ידי המציע   2המציע יצרף תצהיר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כנספח ב'  .7.3
 ומאומת כדין. 

 

 תנאים כלליים  .8
 עיקרי ההתקשרות ע"פ המכרז .8.1

 במסמכי המכרז העבודות/השירותים ע"פ הליך זה יתבצעו בהתאם וע"פ המפורט 

 סיור קבלנים  .8.2
 2)ס'    בטבלת ריכוז תאריכים ופרטיםסיור קבלנים ייערך בתאריך ובשעה המפורטים  

 בסיור הקבלנים חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. השתתפות למסמכי המכרז(. 

   פנייה בשאלות הבהרה .8.3
בטבלת  באמצעות פקס בלבד למס' הנקוב  שאלות הבהרה ניתן להפנות למזמין,   .8.3.1

ופרטים לוודא    2)ס'    ריכוז תאריכים  וחובה  קבלת שאלות  למסמכי המכרז(, 
 ההבהרה ע"י המזמין, מיד לאחר שיגור הפקס, במס' הטלפון הנקוב. 

באמצעות הפקס הנ"ל, עד ליום  את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד,   .8.3.2
ב הנקובים  ופרטים  ולשעה  תאריכים  ריכוז  המכרז(.    2)ס'  טבלת  למסמכי 

אחרת,    שאלות הבהרה שיגיעו למזמין לאחר המועד האמור, או שיופנו בדרך
ייענו.   של  לא  ובתנאי  המכרז  מסמכי  רכישת  לאחר  רק  להגיש  ניתן  שאלות 

  תשובות לשאלות הבהרה ינתנו לא יאוחר מיום   השתתפות בסיור הקבלנים.
.216.3. 

 רק תשובות בכתב יחייבו את המזמין. .8.3.3
מסמכי   .8.3.4 רוכשי  לכל  ויופצו  ירוכזו  ההבהרה  לשאלות  והתשובות  השאלות  כל 

תי נפרד ממסמכי המכרז ויצורפו על ידי המציע במסגרת  המכרז, יהוו חלק בל
 הצעתו.  

רשאי .8.3.5 עת,  המזמין  בכל  להגשת    עד ,  האחרון  בלמועד  להכניס  הצעות  מכרז, 
  . או בתשובה לשאלות המשתתפים  ושינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת 

יובאו והתיקונים כאמור  לידיעת ,  השינויים  רוכשי מסמכי המכרז    בכתב,  כל 
על שנמסרו  הפרטים  לפי  בפקסימיליה  או  רשום  מסמכי  -בדואר  רוכשי  ידי 

יחתמו ע"י המציע ויצורפו על    ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרזהם    ,המכרז
 .  ידו להצעתו

 ביטוח  .8.4

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב, כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה   .8.4.1

מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי  במכרז( ימציא למועצה אישור 

 הביטוח הנדרשים במכרז זה.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו   .8.4.2

ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות  

 רישות המועצה. הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לד

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .8.4.3

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח   .8.4.3.1

מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת  

 כיסוי הביטוח שלו לדרישות המעצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו. 

כי .8.4.3.2 את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו  לדרישות  מציע  שלו  הביטוח  סויי 

המועצה במועד הנקוב במכרז ו/או בהסכם, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול  

דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי  

ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש  
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מע לה  שיגרמו  הנזקים  על  פיצוי  זו  ממנו  בהתחייבות  המציע  עמידת  אי  צם 

 כלפיה. 

   הגשת ההצעות .8.5
הגב'  של  בחדרה  המזמין  במשרדי  הנמצאת  המכרזים  לתיבת  להכניס  יש  ההצעה  את 

למסמכי    2)ס'    בטבלת ריכוז תאריכים ופרטיםרבקה פרץ, עד לתאריך והשעה הנקובים  
( בשני  תוגש  ההצעה  +  2המכרז(.  )מקור  עותקים  חתומה   1(  במעטפה  מצולם(  עותק 

וסגורה. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד. אין לציין כל פרט מזהה 
 אחר של המציע.  

 
בהצעת לכלול  המציע  בכתב על  המנויות  העבודות  עבור  דורש  שהוא  המחירים  את  ו 

 הכמויות. 
 

, סופית ומוחלטת. בכל מקרה, התמורה לא פאושלית  נהיהתמורה ה למען הסר ספק,  
 תעלה על סכום ההצעה הזוכה במכרז. 

 
 

 הצהרות המציע  .8.6
כהצהרה ואישור שכל פרטי    יחשבוהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז   .8.6.1

למציע ונהירים  ידועים  המכרז  ומסמכי  הקבלנים  המכרז  בסיור  השתתף  כי   ,
וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן    וקיבל כל מידע שהיה דרוש לו

מהות העבודות מבין ויודע את    –את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה  
והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן,   כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות

האדם,   כח  הידיעות,  כל  את  למציע  יש  כי  כהצהרה  כמוה  ההצעה  הגשת 
הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא  
המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל  

העבוד את  לבצע  שהיא  בחינה  המכרז  מכל  נשוא  במסמכי    -ות  כמפורט  הכל 
  .המכרז

על   .8.6.2 המכרז,  תנאי  לכל  מראש  הסכמה  מהווה  המציע  מטעם  ההצעה  הגשת 
 .מסמכיו, לרבות החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או   .8.6.3
נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על 

 . במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע
 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות  .8.7
 .אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז  .8.7.1
י .8.7.2 משום  המזמין  כאמור,  תיקון  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאי  הא 

 . את הצעת המציעהסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול 

 

  בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה .8.8
את   .8.8.1 שיקוליו  במניין  להביא  רשאי  המזמין  יהיה  הזוכה  של    אמינותו בבחירת 

בקיום התחייבויות בדומה להתחייבויות נשוא מכרז זה, ניסיונו    סיונוי, נהמציע
המלצות עליו, סבירות  , כישוריו, של המזמין או גופים אחרים עם המציע בעבר

ש כישוריו  הצעתו  כספית,  יכולת  ולרבות  אחר  רלוונטי  שיקול  וכל  המציע  ל 
והמלצות.   וותק  ניסיון  המכרז,  כך,  לביצוע  רשאי  לצורך  המזמין  לבקש  יהא 

; ליצור קשר עם מזמיני  כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדברמהמציעים  ולקבל  
כפי   עבודות קודמות של המציע;  לערוך בדיקה למציעים או לכל חלק מהם 

ככל  שימ המזמין,  עם  פעולה  לשתף  מתחייבים  והמציעים  לנכון  המזמין  צא 
שיידרש. לא שיתף מציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, יהא המזמין רשאי, מטעם  

צו המועצות המקומיות  זה בלבד, לפסול את הצעתו, כל זאת בכפוף לאמור ב
 . 1958-)מועצות אזוריות(, תשי"ח
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ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר, או  המזמין שומר על זכותו שלא לקבל את   .8.8.2
את ההצעה הגבוהה או הנמוכה )לפי העניין( ביותר, בכפוף להוראות הדין בעניין  

 זה.
 

   זכות עיון בהצעה הזוכה .8.9
צו  מציעים יהיו רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה בהתאם לתוספת השניה שב .8.9.1

 .  1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח
ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד   .8.9.2

החלקים   את  המפרט  נספח  להצעתו  המציע  יצרף  מקצועי,  סוד  או  מסחרי 
המזמין   אצל  המכרזים  וועדת  בהם  העיון  לאיסור  הנימוקים  ואת  כאמור 

 תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את החלקים כאמור.  
 

   שרותהסכם ההתק .8.10
שהתקבלה   לאחר  רק  לתוקף  ייכנס  המכרז  למסמכי  המצורף  ההתקשרות  הסכם 
חתימת   ולאחר  במכרז  הזוכה  בדבר  המזמין  של  המכרזים  בוועדת  כדין  החלטה 

 מורשי החתימה מטעם המזמין עליו. 

 

 שמירת זכויות המזמין  .8.11
צו המועצות המקומיות בהמזמין שומר לעצמו את הזכות, בכפוף לתנאים הקבועים  

 , בתקנות חובת המכרזים ובצו המועצות האזוריות: 1958-מועצות אזוריות(, תשי"ח)

 , על פי שיקול דעתו הבלעדי. לדחות את המועד להגשת ההצעות .8.11.1
לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז   .8.11.2

 או חלקים ממנו בכל עת.  
)על  .8.11.3 ביותר  פי העניין( או את ההצעה  - לא לקבל את ההצעה הזולה/הגבוהה 

 שתזכה לציון הגבוה ביותר.  
לעומת מהות   .8.11.4 בלתי סבירה מבחינת מחירה  בכל הצעה שהיא  לא להתחשב 

שאינ  או  ותנאיה,  המוגדרות  ההצעה  המכרז  מדרישות  אחת  על  עונה  ה 
שלדעת   המכרז  מסעיפי  לסעיף  התייחסות  חוסר  בשל  או  סף,  כדרישות 

 המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי.  
 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.  .8.11.5
לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או   .8.11.6

 כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה. 
השנים    10הצעה של מציע שיש למזמין ניסיון עבודה רע עמו בתקופה של    לפסול  .8.11.7

 הקודמות למועד פרסום המכרז.  
 לפצל את הזכייה בהתאם לסעיפים ו/או התחומים נשוא המכרז וההצעות.  .8.11.8

 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני.  .8.11.9
 

 תוקף ההצעה .8.12
נספחיה וצרופותיה למשך    הצעת המציע  90תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, 

ימים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות. ככל שידרוש המזמין מהמציע להאריך 
 את תוקף הצעתו, מתחייב המציע לעשות כן, שאם לא כן תיפסל הצעתו על הסף.  

 

 תנאים נוספים  .8.13
למסמכ  .8.13.1 המצורפים  המסמכים  ו/או  הנספחים  חלק  רשימת  ומהווים  המכרז  י 

 בלתי נפרד ממנו: 
 פרטי הקבלן והצהרה. נספח א': .8.13.1.1
 : פרטי ניסיון קודם והמלצות.1-נספח א' .8.13.1.2
 תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים.  נספח ב':  .8.13.1.3
 עניינים  ניגוד העדר אודות תצהיר  :1נספח ב'  .8.13.1.4
 מיוחדים: תנאים כלליים   2נספח ב'  .8.13.1.5
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 ערבות ביצוע  נספח ג': .8.13.1.6
 אישור קיום ביטוחים  נספח ד':   .8.13.1.7
 הצעה והצהרת המציע.  נספח ה': .8.13.1.8

 

אינם מצורפים  רשימת המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר   .8.13.2
 למסמכי המכרז:

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הוועדה הבינמשרדית )"הספר   .8.13.2.1
 במהדורתו העדכנית ביותר.  –הכחול"( 

הת .8.13.2.2 חוק  לפי  רשמי  ישראלי  תקן  תשי"גכל  בעדכונים    -  1953- קנים, 
 האחרונים הישימים להתקשרות זו כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

המציע הזוכה יחתום על כל התוכניות לביצוע כולל תוכניות פיתוח   .8.13.2.3
נספחי   וכבאות,  בטיחות  נספחי  אוויר,  מיזוג  אש,  גילוי  זה,  ובכלל 

 נגישות ונספחי הג"א. 
תעו .8.13.2.4 ולקבל  להשיג  הזוכה  המציע  ואף  באחריות  למבנה  אכלוס  דת 

 תעודת גמר. 
יפעל לחיבור חשמל תיקני למבנה על כל חלקיו. הזמנת  המציע הזוכה   .8.13.2.5

 החיבור תיעשה על ידי המזמין ועל חשבונו. 

 :הודעה על זכייה וההתקשרות .9
בהודעה ייקבע מועד תחילת לזוכה.  זמין  על כך המיודיע    , קביעת הזוכה במכרזלאחר   .9.1

ימים ממועד ההודעה. עד למועד זה על הזוכה להשלים   10ההתקשרות, שלא יעלה על   
 את ההיערכות לביצוע העבודות.

, תוך התקופה ובכלל מסמכי המכרז  לעיל  התחייבויותיו כמפורטלא מילא הזוכה אחר   .9.2
ה   האמורה  לא  יותר מהמסמכיםולרבות אם  או  נוכח   מציא אחד  עליו להמציא  אשר 

מהצעתו הזוכה  בו  חזר  או  המזמ,  זכייתו,  רשאי  יהא  זכייין  את  הזוכה לבטל  של   תו 
מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותו של המזמין נוכח הפרה   במכרז

 כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על זו של התחייבויות הזוכה,

כי:   יודגש  ספק  הסר  כל למען  על  החוזה  מסמכי  כל  את  למזמין  להמציא  הזוכה  על 
כדין בכל מקום נדרש, ללא כל שינוי או הסתייגות, ובכלל זה נספחיו כאשר הם חתומים  

את אישור קיום הביטוחים המצורף כנספח ד' לחוזה כאשר הוא חתום על ידי החברה 
 המבטחת. 

לעיל,   לאמור  בהתאם  מהמסמכים  יותר  או  אחד  של  המצאתם  אי  של  יהא במקרה 
המכרז אשר הוגשה   ולחלט את ערבות  במכרז  תו של הזוכהלבטל את זכיי המזמין רשאי  

  .ע"י הזוכה במצורף להצעתו

במקרה   .9.3 לעיל,  מהאמור  לגרוע  לא  שמבלי  בעקבות הזוכה  מהתחייבויותיו  איזו  קיים 
יהא ,  הכאמור והמזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, החליט שלא לבטל את הזכיי   ההזכיי 

וקבועים מראש כפיצויים מוסכמים  ש"ח )חמש מאות ש"ח(    500לסך של  המזמין זכאי  
מועד המצאת כל לקיום התחייבויותיו של הזוכה או    בגין כל יום איחור מתום המועד

 , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי המזמין ע"פ דין ו/או תנאי המכרז.האישורים

ויחזיר להם את   הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתםזמין ייתן  המ .9.4
 ערבות המכרז. 

ומתן צו   הזוכה יתחיל בביצוע העבודות בסמוך לאחר קבלת הודעה על זכייתו  הקבלן .9.5
  ימי עבודה שיימנו ממועד מתן הצו.  180ביצוע העבודות יסתיים תוך    להתחלת העבודה.

 ידוע למציעים כי לא תותר עבודה בשבתות ובימי חג.  .9.6

 

 תקורה ודמי עיכבון  –תשלום לחברה הכלכלית         . 10
מובהר בזאת למשתתפי מכרז זה כי המציע שהצעתו תזכה במכרז, ישא בעלות ההוצאות  
ו/או דמי הניהול של החברה הכלכלית עבור תיאום, ניהול, פיקוח, בדיקות ובקרה בשיעור  

של  קבוע   מע"מ  %5בהיקף  חיצונית,    בתוספת  מעבדה  הפעלת  הכוללים  הצעתו,  מסך 
 במקרה הצורך.  

 
כי הוא קרא את הגשת הצעתו של   וכהצהרה  המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כאישור 

תנאי התשלום המפורטים בחוזה, לרבות התנאים המפורטים להלן: תשלום דמי תיאום, 
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לעיל,  כמפורט  ובדיקות,  בקרה  ופיקוח,  הכלכלית   ניהול  השווה    לחברה    %5ל  בשיעור 
וע העבודות ו/או השירותים  מכל הסכומים להם יהיה זכאי הקבלן בגין ביצ   בתוספת מע"מ,

לפני קיזוז, דמי עיכבון ו/או קיזוזים מכל מן וסוג   -נשוא מכרז זה ואשר אושרו לתשלום  
 שהם, זאת מכל חשבון חלקי או סופי שיוגש ע"י הקבלן.  

 
דמי הבדיקות ישולמו ע"י החברה הכלכלית, למעט הוצאות ודמי    –תשלום עבור בדיקות  

שיתחייבו   חוזרות  בדיקות  בדיקות  של  במקרה  הראשונות.  הבדיקות  מכישלון  כתוצאה 
חוזרות, כאמור, תופחת עלות הבדיקות החוזרות מהחשבון החלקי/סופי המאושר בתוספת  

 מעלות דמי הבדיקה החוזרת.   20%
 

המזמין                בידי  יעוכבו  לקבלן  לתשלום  שיאושר  סכום  העיכבון')להלן    %10מכל     (, 'דמי 
 ת הקבלן בהתחייבויותיו על פי החוזה.  להבטחת עמיד

 
 
 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב
 איתמר רביבו, עו"ד

 ראש המועצה האזורית 
 אשקלון  חוף 
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 הסכם התקשרות 
 

     שנערך ונחתם ב________ בתאריך  
 
 

 מועצה אזורית חוף אשקלון  בין:
 "( המזמין)להלן: "

 ד.נ חוף אשקלון  

 
 
 

 מצד אחד 

   לבין:

   

   

   

  "( הקבלן)להלן: " 
 מצד שני 

 
 
 

פי מסמכי המכרז )להלן:  - והמזמין פרסם הליך לקבלת הצעות לביצוע העבודות על   הואיל:
 "(, המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה; המכרז"

)להלן: " והואיל:  "( אשר העתק ממנה מצורף להסכם  ההצעהוהקבלן הגיש הצעה למכרז 
 זה; 

וועדת המכרזים של המזמין בחרה בהצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך    והואיל:
 על נכונות הצהרותיו של הקבלן ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו; 

מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק    והקבלן והואיל: 
כי   זה  וכן  הסכם  חתימת  עם  בקשר  והמשפטיים  העובדתיים  הנתונים  כל  בידיו 

וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי איזה  
מן הנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי  

 כל התחייבויותיו על פי הסכם זה;

מצהי  והואיל: ציוד  והקבלן  ידע,  יכולת,  בעל  ומנוסה,  מיומן  מקצוע  בעל  הוא  כי  בזאת  ר 
מתאים ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה,  
תוך מילוי הוראות המזמין, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת  

 ביצוע נאותה כמפורט בהסכם;

ורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים,  והקבלן מצהיר כי בידיו האיש והואיל:
 ; 1976–תשל"ו

 

 : לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 כללי  .1
 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1
 מסמכי המכרז, נספחיו ונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.  .1.2
פרשנות  כותרות   .1.3 לצורך  מקרה  בשום  תשמשנה  ולא  בלבד  לנוחות  הן  הסעיפים 

 ההסכם ותנאיו. 
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 כללי והגדרות  .2
בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדם אלא אם נאמר   .2.1

 אחרת:
שהוסמך   - " המועצה" או "המזמין" מי  וכל  אשקלון  חוף  אזורית  מועצה 

 מטעם המועצה   לצרכי מכרז זה..

יורשיו ומורשיו   - "הקבלן" נציגיו, עובדיו, שלוחיו,  לרבות 
או עבורו  \המוסמכים, ולרבות כל הפועל בשמו ו

 או מטעמו בביצוע העבודות ו/או השירותים. \ו

חוזה זה בין המזמין לקבלן, על כל נספחיו וכל   -  "החוזה"או  "ההסכם"
מסמך שצוין בו כי הוא חלק ממנו, בין שצורף  

 בפועל ובין שלא. 

מפלדה - " העבודות" קונסטרוקציה  גג    עבודות  וחלק  עבור 
עבודות    -המבנהמחזיתות   קיים,  תכנון  פי  על 

וכן קיים  תכנון  פי  על  מלאות  עבודות    ,גמר 
 פיתוח וגינון לפי מפרט קיים 

הליך הפניה לקבלת הצעות, אשר הקבלן הגיש   - " המכרז" או "ההליך"
 הצעה במסגרתו. 

 למזמין במענה למכרז.  הצעת הקבלן שהוגשה -  "ההצעה"
 . 1992-חוק חובת המכרזים, תשנ"ב  - " חוק חובת מכרזים "

 . 1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - " תקנות חובת מכרזים "
אזוריות(,   - " צו המועצות האזוריות" )מועצות  המקומיות  המועצות  צו 

 . 1958- תשי"ח

להם, מהווים  הנספחים המצורפים למסמכי המכרז ולהסכם זה ונספחי המשנה   .2.2
 חלק בלתי נפרד מההסכם:

 פרטי הקבלן והצהרה. נספח א':
 פרטי ניסיון קודם והמלצות.  : 1נספח א'

 תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים.  נספח ב': 
 עניינים  ניגוד העדר אודות תצהיר :1נספח ב' 
 מיוחדים :          תנאים כלליים  2נספח ב' 

 ערבות ביצוע  נספח ג':
 אישור קיום ביטוחים. ד': נספח 

 הצעה והצהרת מציע.  נספח ה':
 

 

 – הצהרות והתחייבויות הקבלן .3
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה:
סיווג כספי    150וכן בענף    1סיווג כספי ג  100ענף  ברשם הקבלנים  כקבלן  כי הוא רשום   .3.1

משותפת  ,  1ג הצעה  הגיש  וכי  ראשי____  בענף  כקבלן  רשום  הנו  כי  יחד ולחילופין, 
____ ראשי  בענף  קבלן  ברישיון  המחזיק  האישורים, עם_______  כל  ברשותו  וכי 

הרישיונות וההיתרים הנדרשים במכרז, כאשר הם בתוקף וכי הם ימשיכו לעמוד בתוקף 
 בכל תקופת ביצוע השירותים על פי הסכם זה. 

עמוד כי  הוא עומד בכל התנאים, הדרישות והתקנים הנקובים במסמכי המכרז וימשיך ל .3.2
 בהם בכל תקופת ביצוע השירותים על פי הסכם זה. 

 נדרש בהסכם זה.  מן הסוג ובהיקף ה השירותיםרשאי ומוסמך לבצע  כי הוא  .3.3
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כי חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן אותם לצורך הגשת  .3.4
מחוזה זה, הצעתו למכרז והבינם, וכי ראה, בדק והבין את כל המסמכים המהווים חלק  

לרבות אלה שלא צורפו לחוזה ומקבל על עצמו את כל התנאים בהם וביצוע השירותים 
 על ידו בהתאם לאמור בהם. 

ערך  כי   .3.5 ביצוע  את  הוא  לשם  לו  הנחוצות  הבדיקות  לחוזה  העבודות  כל  על בהתאם 
וכי אין לו ולא תהיינה לו    לרבות מבחינה בטיחותית, טכנית ומכל היבט אחר,נספחיו,  

 בהתאם לאמור לעיל.  עבודותטענת מום ו/או טעות וכי הוא מסוגל לבצע את ה כל 
כי הוא מבין היטב את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי המכרז והחוזה וכי   .3.6

הוא בעל ניסיון ורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את העבודות ברמה מקצועית, 
רצונו   ביותר לשביעות  גבוהה  ובמיומנות  פי דרישות באיכות  ועל  המלאה של המזמין 

 המזמין. 
כי הוא יבצע את העבודות במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים ויספק, על חשבונו,   .3.7

את כל העובדים, הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, וכל הדרוש לביצוע העבודות  
 בדרך יעילה ובהתאם להוראות הסכם זה.  

ביצוע העבודות ו/או כתוצאה מביצועם ו/או במהלך   כי הוא אחראי לכל נזק שייגרם אגב .3.8
 ביצועם, ויפעל מידית לתיקונו של הנזק לשביעות רצונו של המזמין. 

כי ידועות ומוכרות לו כל ההוראות של כל דין בקשר לעבודה ולבטיחות בעבודה, וכי   .3.9
לי  . מבהוא מתחייב לנהוג לפיהן, ולפי כל החוקים, התקנות, הצווים והוראות הבטיחות

לפגוע באחריות המוטלת עליו בהסכם זה, הוא ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות 
  הנדרשים לשמירה ומניעת פגיעה בחיים ו/או רכוש בעת ביצוע העבודות.

כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל המידע אשר מסר  .3.10
 בהצעתו הוא נכון ואמיתי.  

ריות המלאה והבלעדית כלפי המזמין בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו  כי הוא נושא באח .3.11
 על פי המכרז.  

ידי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר -כי ישתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על .3.12
עם ביצוע העבודות, איכות הביצוע, עמידה בדרישות החוזה על נספחיו וכל תחום אחר 

יקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים הקשור בביצוע החוזה. במסגרת הב
 וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.  

 להישמע להוראות המזמין ולמלא אחר כל הנחיותיו בכל הקשור להסכם זה.  .3.13
לא להעביר בכל דרך שהיא לכל אדם או גוף אחר את זכויותיו לפי הסכם זה, כולן או   .3.14

המ מאת  ובכתב  מראש  לאישור  בכפוף  אלא  הסבת   זמין.מקצתן,  את  המזמין  אישר 
את הקבלן מאחריותו  זכויות וחובת הקבלן על פי הסכם זה לא יהא בכך כדי לפטור  

 לאספקה ומהתחייבויותיו לפי החוזה ו/או על פי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה  
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, .  של השירות על פי חוזה זה  נההתקי

הבלעדי, להמחות או להעביר את   ו הא רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתיין  כי המזמ 
מצא לנכון. יכלפי הקבלן על פי חוזה זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי ש  ווזכויותי   וחובותי

מאותו מועד שיקבע בהודעה, יחולו כל ,  על העברה כאמורבכתב לקבלן    ניתנה הודעה
על אותו אדם או גוף כאמור, וזכויות וחובות הקבלן  זכויות וחובות המזמין כלפי הקבלן  

 יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור 
ביצוע העבודות על עילה להפסקת בשום מקרה חילוקי דעות מכל סוג שהוא לא יהוו כי  .3.15

 הסדיר. ם או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועידו 
שנדרשות עבודות להקמת גג המבנה ובנוסף כי ידוע לו ששלד מבנה המועדון קיים אלא   .3.16

 עבודות גמר על פי תכנון קיים וכן עבודות פיתוח וגינון על פי תכנון קיים. 

הפרת סעיף זה, לרבות אחד מסעיפיו הקטנים, ע"י הקבלן, תהווה הפרה יסודית של הסכם 
 זה.

 

 העבודות .4
עצמו .4.1 על  בזאת  מקבל  והקבלן  לקבלן,  בזאת  מוסר  כהגדרתן  ות  עבודה לבצע    המזמין 

של   לעיל, המוחלטת  דעתו  להנחת  המכרז,  ולמסמכי  החוזה  להוראות  בהתאם  הכל 
 . וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיוהמזמין 

בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון המזמין, ובהתאם הקבלן מתחייב לבצע העבודות   .4.2
 להוראות המזמין ובמחירי הצעתו.  
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בו    ניסהלמפקח תהא זכות כו   למזמין ומי מטעמו  .4.3  מספק הקבלן שירותים לכל מקום 
 . והקבלן חייב לאפשר זכות גישה זו

ור. ציב להקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה או הפרעה שלא לצורך   .4.4
פעילות  שפחות  כמה  להפריע  הקבלן  מתחייב  ציבורי,  במבנה  העבודה  ותתבצע  ככל 

 הם. הציבור במבנה הציבור, ושלא לגרום לנזקים כלש
בביצוע  .4.5 הקבלן  של  ליקויים  עקב  כלשהן  בהוצאות  לשאת  המזמין  על  שהיה  במידה 

העבודות ו/או במילוי אחר הוראות כל דין לרבות, אך לא רק, הוראות משרד הבריאות, 
הבטיחות בעבודה, וההגנה על איכות הסביבה, כדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד   , התברואה

על ידי המזמין להסרת ההפרעה ו/או המפגע ו/או  זמן עבודה, ו/או עקב נקיטת אמצעים  
הא רשאי לקזז יהמזמין   ה.תקור, כולל  המטרד כאמור, יחויב הקבלן בגין הוצאות אלו

 .סכום זה מהתמורה המגיעה לקבלן מהמזמין
, לרבות הפסקת העבודות, בכל והמזמין רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשות .4.6

, די מתבצעות העבודות שלא בהתאם לכללי התברואההבלע  ומקרה בו על פי שיקול דעת 
הבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה כמתחייב מחוזה זה או על פי כל דין, ועל מנת להביא  

 .לסילוק ההפרעה, המפגע או המטרד

 תמורה .5

ישלם תמורת   .5.1 החוזה,  תנאי  פי  על  הקבלן  התחייבויות  מלוא  וקיום  העבודות  ביצוע 
 המזמין לקבלן סך של______________, לא כולל מע"מ.

התמורה הינה סופית ומוחלטת ובכל מקרה לא תעלה על הסכום שהציע הקבלן במסגרת  .5.2
 הצעתו שזכתה במכרז. 

   .ית מסאך ורק כנגד קבלת חשבונ מזמיןכל התשלומים יבוצעו ע"י ה  .5.3
 : התמורה המוסכמת תשולם על פי אבני הדרך המפורטים להלן .5.4

 
, השלמת שלד המבנה והכנתו               -  5%                      ניקיון האתר  לאחר הכשרת הקרקע, 

 לקונסטרוקציית גג הפלדה. 
 לאחר התקנת גג הפלדה והתקנת אלומיניום. -  30%                    
לאחר סיום עבודות הגמר והתקנת כל מערכות הבניין) ובכלל זה, מיזוג    -35%                    

 אוויר, גלאי אש וכו'(. 
 לאחר סיום עבודות הפיתוח.  -  25%                 
 לאחר מסירה סופית הכוללת תיק מתקן, תעודת גמר וטופס אכלוס.   - 5%                 

                 
 מעמד הקבלן ועובדיו .6

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך ביצוע העבודות, את  .6.1
 ההשגחה על כוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

או   .6.2 רישיון  ברישום,  צורך  יש  ביצועה  שלצורך  הקבלן  בעבודה  על  דין,  כל  לפי  היתר 
פי דין, או עובדים בעלי רישיון או   להעסיק עובדים אשר נרשמו במרשם המתנהל על 

 היתר כאמור לפי העניין.  
בין   .6.3 יחס  יוצרים  זה  לפי הסכם  ביניהם  היחסים  כי  הצדדים  בין  בזה  ומוסכם  מוצהר 

מעביד בין  -עובדמזמין לבין קבלן המבצע הזמנות, והם אינם יוצרים בשום מקרה יחסי  
 .  הקבלן ו/או המועסקים מטעמו ובין המזמין

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין לפקח, להדריך או להורות לקבלן  .6.4
 או למי מעובדיו או למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

ו לצורך ביצוע הסכם זה כי  הקבלן מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידי .6.5
 מעביד.  -בינם ובין המזמין לא יתקיימו יחסי עובד 

בקשר  .6.6 הסוציאליות  הזכויות  ויתר  לאומי  לביטוח  תשלום  כל  ישלם  לא  המזמין 
 למועסקים על ידי הקבלן.  

כל  .6.7 את  זה  הסכם  בביצוע  מטעמו  המועסקים  ועבור  עבורו  לשלם  מתחייב  הקבלן 
הוראות ההסכמים  פי  על  או  דין  כל  פי  על  עליו  מוטלת  תשלומם  התשלומים שחובת 
הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות או כל 

כמים אלה יתוקנו לרבות צווי  הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהס 
הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלום 



 02/02/21תאריך החתימה: 

 

 מכרזים /מועצה אזורית חוף אשקלון -משפטי  יעוץ/עבודות גג, גמר , פיתוח וגינון  -מועדון ניסנית   4/21פומבי  מכרז

מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, 
 דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצ"ב.  

הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר  .6.8
המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות  
שביצע. חויב המזמין או מי מטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין  

הסכם זה, לרבות קבלן משנה, ישפה הקבלן את   מי מהמועסקים על ידי הקבלן בביצוע
המזמין עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור. הקבלן מוותר על כל 
לעיל.  כאמור  לסכומים  בנוגע  מהמזמין  שהיא  כל  דרישה  ו/או   טענה 

 
   אחריות .7

ביצ .7.1 כדי  תוך  שייגרמו  עקיף,  ובין  ישיר  בין  או אבדן,  נזק  לכל  יהיה אחראי  וע הקבלן 
העבודות נשוא מכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין  
וינקוט בכל האמצעים  ובין כלכלי,  בין ממשי  לנזק,  זה שגרמה  הפרת דרישות הסכם 

 המעשיים למניעתם. 
המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו   .7.2

טעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע ו/או כל מי מ
 העבודות.  

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין, לנזקים  .7.3
המזמין  יידרש  אם  לכך.  ובקשר  העבודות  ו/או  השירותים  אספקת  כדי  תוך  שייגרמו 

תחייב הקבלן להחזיר למזמין ו/או לשפותו את לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מ
הסכום שישולם על ידו בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המזמין, לרבות הוצאות 

 משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה. 
עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא .7.4

או של מי מטעמו, שייגרמו בקשר עם ביצוע השירותים, על פי כל דין, לגופו או לרכושו  ו/
של אדם כלשהו ו/או כל צד שלישי לרבות גורם שנכנס ללא כל הרשאה, והוא ינקוט בכל 

 האמצעים הסבירים למניעתם.
הקבלן ישפה את המזמין על כל סכום שיחויב המזמין לשלם, או שישלמו בהסכמתו,  .7.5

, לרבות הוצאות משפטיות 7.4זק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן  בגין נ
שתגרמנה בעטיו של הנזק כאמור. נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או  

הקבלן ו/או של מי מטעמו או קבלן משנה של הקבלן במסגרת פעולות על פי  מחדל של  
החוזה או בקשר אליו, ישפה הקבלן את המזמין על כל סכום שישלם המזמין, לרבות 

 בגין ההוצאות המשפטיות השונות שיישא בהן בקשר לדרישה האמורה. 
יודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליו, בסמוך למוע .7.6 ד שתגיע אליו, המזמין 

על חשבונו, בכל הקשור בדרישה  חייב לטפל,  יהא  בקשר לביצוע השירותים, והקבלן 
ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין להתגונן  

 באמצעות באי  כוחו כנגד תביעה או דרישה כאמור.  
ו של כל אדם המועסק על הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין להפסיק את העסקת .7.7

ידו בביצוע השירותים ו/או העבודות נשוא מכרז זה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, לשם אספקת השירותים ו/או    -

 העבודות למזמין. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין. 
 

 ביטוחים .8
)ביטוח  המועצה .8.1 זה  :    יםבסעיף  ו/או הישובים בתחום חוף אשקלון  אזורית    מועצה( תקרא 

מי שמקבל שרותים מוניציפאליים    המועצה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או

 ו/או גופים קשורים . 

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי  -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .8.2

המצ"ב  -על ביטוחים  קיום  בנספח אישור  כמפורט  ביטוח  לעשות  דין. הקבלן מתחייב  כל  פי 

בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור קיום ביטוחים"(. עלות    חלק להסכם זה כנספח ה' ומהווה  

צמיות יחלו על הקבלן בלבד. אי המצאת האישור מכל סיבה שהיא  הביטוח וההשתתפויות הע

ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא, אינם פוטרים את הקבלן מאחריות על פי דין ו/או הסכם  

 זה.
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ביטוחים,   .8.3 קיום  באישור  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרשים,  הביטוחים 

עצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד  בהם משום אישור של המו הנם מזעריים ואין  

לביטוח. על הקבלן יהיה להסדיר ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת  

 למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי כלשהו. 

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ו/או הבאים מטעמו ואשר קשורים לנשוא ההסכם   .8.4

 ויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמם. יהיו סעיפים בדבר ו

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ו/או הבאים מטעמו ואשר קשורים לנשוא ההסכם   .8.5

יהיו סעיפים בדבר וויתור על זכות של המבטחים לטענת ביטוח כפל על פי חוק חוזה הביטוח  

 כלפי המבטחים של המועצה. 

כם זה לתוקף או מועד תחילת ביצוע העבודות מושא הסכם זה,  ימי עבודה לפני כניסת הס  14 .8.6

ימציא הקבלן למועצה את האישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי  -המוקדם מבניהם, 

חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. קיום סעיף  

 זה הנו תנאי להתחלת ותקפות הסכם זה. 

 זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  הפרה של סעיף  .8.7

לעיל, אין משום מתן פטור   .8.8 ביטוח כאמור  כי בהמצאת אישור  בין הצדדים  ומוסכם  מוצהר 

כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה  

יום ביטוחים לידי המועצה כאמור  לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ק

 לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים אך   .8.9

 לא תהיה חייבת לעשות כך. 

קבלן לשנות או לתקן את  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מה .8.10

או   פי ההסכם. הבקשה לתיקון  על  מנת להתאימו להתחייבויות  ביטוחים על  האישור קיום 

שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות  

 כל שהיא.   

אי המצאת מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב   .8.11

 או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן  בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.  

לגבול   .8.12 מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  אחראי  יהיה  לבדו  הקבלן 

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי. 

וגבולות האחריות הנקובים הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח   .8.13

 בפוליסות. 

 הקבלן יסדיר ביטוח אחריות המוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי דין .  .8.14
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ו/או הבאים  הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה   .8.15

מכל  אותם  בזאת  פוטר  והוא  הנ"ל,  הביטוחים  עפ"י  לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין  מטעמם 

 יות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון. אחר

  ערבויות .9
כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ימסור הקבלן למזמין במעמד  .9.1

או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על    -חתימת ההסכם ערבות בנקאית  
)ביטוח(  , חתומה על ידי החברה המבטחת ולא  1981- , התשמ"א שירותים פיננסיים 

ביטוח   סוכן  ידי  "  - על  הביצוע)להלן:  בלתי  ערבות  אוטונומית,  תהיה  הערבות   .)"
ידי המזמין באמצעות הודעת המזמין בלבד צמודה למדד  על  ניתנת לחילוט  מותנית, 

זה(, המחירים לצרכן )כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במעמד החתימה על הסכם  
. על הערבות לשאת את ₪  50,000בנוסח המצורף להסכם, לפקודת המזמין, בסך של  

 שמו המלא של המציע באופן מדויק. 
קבלנים לצורך עמידה בתנאי    2מובהר בזאת כי ככל שהוגשה הצעה משותפת מטעם   .9.2

 .כי אז ניתן להסתפק בערבות שיציג אחד הזוכים  ,הסף ביחס לסיווג המקצועי המתבקש
 יום לאחר תום ביצוע העבודות.   90הערבות תהא בתוקף לפחות   .9.3
לא קיים הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין לחלט את הערבות לאחר  .9.4

ימים מראש. הקבלן    7משלוח הודעה מראש בכתב לקבלן על כוונתו לעשות כן, לפחות  
למנוע את חילוטה לשלם למזמין את סכום הערבות על מנת  אין  יהיה רשאי  ואולם   ,

בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את המזמין או בכדי להעניק לקבלן כל זכות להשבת 
דמי הערבות. חולטה הערבות כאמור על ידי המזמין, יספק הקבלן בידי המזמין ערבות 

 חלופית בגובה הסכום שחולט.
והמזמין יהיה אי מסירת הערבות על ידי הקבלן מהווה הפרה יסודית של הסכם זה,   .9.5

 רשאי לבטלו באופן מידי. 
 

פיצויים  .9.6 סכום  הינו  הערבות  סכום  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  מוצהר  ספק,  הסר  למען 
מוסכם ומוערך מראש על הפרת ההסכם על ידי הקבלן מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת 

 נזק כלשהו.  
וה יותר ולתובעו מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזקו גב .9.7

ממנו   לשלול  ו/או  מהמזמין  למנוע  כדי  הבנקאית  הערבות  בחילוט  ואין  מהקבלן 
 פי כל דין. -מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו על

המזמין יהיה רשאי להציג את הערבות לפירעון מידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות  .9.8
 להסכם שלהלן.   10בהתאם לסעיף 

כמתאים  .9.9 המזמין  בידי  ואישורה  המפורטים  התנאים  כל  על  כאמור,  הערבות  מתן 
 לדרישותיו, מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.  

 

 הפרת ההסכם  .10
 ן לו כל זכות בנכס, בכפוף להוראות חוזה זה.  הקבלן מצהיר, כי הוא יודע שאי .10.1
הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות  .10.2

, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו  1970–בשל הפרת חוזה(, תשל"א
ארכה, ניתנה לקבלן ארכה לקיום התנאי, והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן ה

רשאי  לחילופין  ו/או  זה,  הסכם  לבטל  שפורטו  מן  המקרים  בכל אחד  רשאי המזמין 
המזמין לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי  
הקבלן וזאת על חשבון הקבלן, וזאת בנוסף על  כל זכות שיש בידי המזמין על פי כל דין 

 פי ההסכם. -או ההתחייבויות עללאכוף על הקבלן לבצע התנאי ו/
מבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה  .10.3

 מוקדמת לקבלן, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: 
  אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הקבלן.  .10.3.1
  אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לקבלן.  .10.3.2
 יום. 30קבלן הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על אם ה .10.3.3
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אם הקבלן הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה   .10.3.4
בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת המזמין  

 בכתב. 
 אם הקבלן הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.  .10.3.5
כאשר יש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או מי מטעמו הציע ו/או   .10.3.6

 נתן לאדם אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה. 
 אם הקבלן נפטר, פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.  .10.3.7

ובין   .10.4 בעצמו  בין  לשקול,  המזמין  רשאי  זה,  סעיף  פי  על  ההתקשרות  הפסקת  עם 
במקרה והמחיר   בהתקשרות עם צד ג', להמשיך ולבצע את השירותים נשוא הסכם זה.

ולם לקבלן האחר יעלה על המחיר שנקבע בעד עבודה בהסכם זה, רשאי המזמין  שיש
ההפרש האמור כשהחשבון בחתימת הקבלן   את  לחייב בהפרש המחיר את הקבלן ולגבות

. המזמין יהא רשאי לגבות את המזמין  םהאחר ישמש הוכחה מכרעת לגבי הסכום ששיל
 הנמסרות במסגרת הסכם זה.ההפרש כאמור בסעיף זה גם באמצעות מימוש הבטוחות  

עם סיום הסכם זה ו/או ביטולו ו/או הפסקתו בכל דרך שהיא, יחזיר הקבלן כל ציוד  .10.5
וכן יפנה הקבלן את    ו/או כל חלפים ו/או כלים השייכים למזמין והנמצאים ברשותו, 

 אתר בו סיפק שירותים. 
 

 שמירת סודיות  .11
ע, לא למסור, או להביא לידיעת הקבלן מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודי .11.1

כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה, או בתוקף, או במהלך, או  
 אגב ביצוע הסכם זה, בתוך תקופת ההסכם או לאחריו 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד שעומד, או שיעמוד, לזכות המזמין, על פי הסכם   .11.2
  ו/או לקבלן אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון  זה או על פי דין, מוסכם בזאת כי  

שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים למזמין או שיגיעו  
 . לידי הקבלן בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה

 כללי  .12
הקבלן לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או   .12.1

ייבויותיו לפי הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, התח
אלא בהסכמת המזמין בכתב. העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין  
אספקת  מסירת  משום  כשלעצמה  בה  אין  העבודה,  שיעור  לפי  משתלם  ששכרם 

 השירותים או של כל חלק ממנה לאחר. 
לסרב לבקשת הקבלן כאמור לעיל על פי שיקול דעתו הבלעדי ואין הוא המזמין רשאי   .12.2

 חייב לפרט את סיבותיו. 
נתן המזמין את הסכמתו במפורש ובכתב לבקשת הקבלן, לא יהיה בכך כדי לפטור את  .12.3

הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה. המזמין רשאי לבטל את הסכמתו על 
 ודעה בכתב לקבלן ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו. פי שיקול דעתו הבלעדי במסירת ה

המזמין יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לקבלן כל סכום אשר חייב לו הקבלן  
 בהתאם להוראות הסכם זה. 

בטרם ייעשה המזמין שימוש בזכותו לקיזוז כאמור, ייתן המזמין לקבלן הודעה בכתב  .12.4
 מראש בדבר כוונתו לערוך הקיזוז. 

מצדו של המזמין   יתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי )להלן: "ויתור"( כל ו .12.5
במימוש כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם 

 בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.  
  על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת. ויתור כאמור לא ייחשב כויתור .12.6
הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרון   .12.7

 דברים, מצג או הבטחה קודמים.
 כל שינוי או תיקון להסכם יעשה בכתב בלבד ובהסכמת שני הצדדים.  .12.8

 
 :שיפוי  .13

הקבלן בלבד יהיה אחראי כלפי המזמין לשפותו בקשר לכל תביעה שתוגש נגד המזמין   א. 
באם תוגש, בגין נזק שמקורו בביצוע הפרויקט ואשר נגרם אם במישרין ואם בעקיפין, 

היו מחדל ורשלנות אך הדין מחייב זאת( של   עקב מעשה או מחדל רשלני )או גם אם לא
או  למבנה,  נגרם  הנזק  אם  בין  סוכניו,  או  משליחיו  מי  או  מטעמו,  מי  או  הקבלן 
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לחומרים או לציוד, בין אם נגרם לציוד הקבלן, ובין אם נגרם לכל עובד, או לכל צד 
 שלישי, לרבות המזמין, שליחיהם מוזמניהם, או מי מטעמם.

אם לסעיף זה ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין וישפה את המזמין בפעולותיו בהת ב. 
בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו כתוצאה מהפרה של התחייבויות הקבלן. מבלי לפגוע 
בכלליות האמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי כלפי המזמין לשפותו בגין כל נזק לרבות  

מהגשת תביעה או כתב נזק או גוף או הוצאה כספית שיגרמו למזמין בפועל כתוצאה  
בנה את הפרויקט או חלק ממנו שלא בהתאם  נגד המזמין בשל כך שהקבלן  אישום 
המזמין  מצד  הסכמה  משום  לעיל  באמור  אין  זה.  הסכם  והוראות  הבנייה  להיתרי 

 לבנייה, שלא בהתאם להיתר הבנייה.  

מזמין  השיפוי הנזכר בסעיף א' לעיל , משמעו שהקבלן ישלם תחת המזמין או ל  (1)  
סכום   וכל  עו"ד,  כשכ"ט  או  כהוצאות  לנ"ל  בקשר  יוציא  שהמזמין  סכום  כל 
שהמזמין יחויב כדין לשלמו עפ"י פס"ד או עפ"י פסק הבורר, בין כפיצויים ובין  
כהוצאות ובין כקנס )אם יוטל קנס ע"י בימ"ש(, בצרוף ריבית והפרשי התמדה  

ה ליום  עד  המזמין  ע"י  הסכום  של  ההוצאה  מיום  ע"י  כדין  למזמין  תשלום 
 הקבלן. 

נגד   (2)   בכל מקרה שתוגש  כי  הוא  לשיפוי מאת הקבלן  של המזמין  לזכותו  תנאי 
המזמין תביעה שהקבלן חייב בשיפוי המזמין בגינה, יעביר המזמין לקבלן כל  
מסמך שיומצא לו בהקשר לתביעה, ויושיט את כל העזרה הדרושה באופן סביר  

 ובשכ"ט עו"ד יישא הקבלן.  לניהול המשפט ובלבד שבהוצאות

 ביטוח: .41

:    מועצהה (1 מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הישובים בתחום בסעיף זה )ביטוח( תקרא 
שירותים  שמקבל  מי  ו/או  המועצה  של  עירוניים  תאגידים  ו/או  המועצה  של  השיפוט 

 . חלקןמוניציפאליים מהמועצה ו/או משרדי ממשלה ו/או גופים המממנים את העבודות 

על (2 הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  הוא- מבלי  להם  לנזקים  ומאחריותו  זה  הסכם  יהיה    פי 
על עלות  -אחראי  זה.  בהסכם  כמפורט  ביטוחים  לעשות  מתחייב  הקבלן  דין,  כל  פי 

הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות  
 בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים.  

לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.   ותהקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו או (3
הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המועצה  בגין  
כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות  

 תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

גבולות   (4 הנדרש,  קיום הביטוח  ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות 
ואין בהם משום אישור של המועצה  או מי   מזעריים, הנם  א'  3המצ"ב כנספח    ביטוחים

מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים 
 עצה ולצד שלישי. לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למו 

ו/או את זכויות   (5 הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו 
המועצה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  
כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המועצה 

 כאמור. כל טענה 

קבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  ה (6
 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.  

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המועצה  על הסכם זה, ימציא  14 (7
נכללים   בהן  הפוליסות  ואת  ביטוחים  קיום  אישור  למועצה  את  כפי  הקבלן  הביטוחים 

זה הסכם  פי  על  על  ,הנדרש  חתומים  מדינת  - כשהם  של  רישיון  בעלת  ביטוח  חברת  ידי 
 ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.   
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ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות,    14 (8
 ספת. ימציא הקבלן למועצה  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נו

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום  (9
מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח  
התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המועצה  כאמור לעיל,  

 ועצה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. אין בה כדי להטיל על המ

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים   (10
ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך . למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם 

דין או אחריות על  על ידי המועצה או מי מטעמה אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי 
 פי הסכם זה. 

, מועצההקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות ה (11
 לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את  (12
הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. 
הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות  

 ולא תחול עקב כך על המועצה  אחריות כל שהיא.   

ה (13 ביצוע  בתחילת  עיכוב  יחול  באם  כי  הצדדים,  בין  ומוסכם  פי  מוצהר  על  התחייבויות 
שא הקבלן על פי דין בכל הוצאה י ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, י

 או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.  

מתאים   (14 לא  סכום  שסיבתם  והפסד  אבדן   , לנזק  דין  פי  על  אחראי   יהיה  לבדו  הקבלן 
או הפוליסה  הוראות  הפרת  או  הפוליסה  תנאי  הפרת  או  ביטוח  ההשתתפות    בפוליסת 

 העצמית . 

במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן למועצה   (15
המבטח   ידי  על  חתומים  כשהם  המקורי  הביטוח  קיום  ואישור  הפוליסות  העתקי  את 

 החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא המכרז.

לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או הבאים  הקבלן מצהיר כי לא תהיה   (16
עפ"י    ) הפוליסה  תוכן  אלמלא  זכאי  שהיה  )או  לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין  מטעמה 
הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר  בזאת אותם מכל אחריות לנזק  

 ביצע נזק בזדון לקבלן.כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם ש

שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול את  (17
 המועצה. 

אחריות   (18 ביטוח  קבלניות.  עבודות  ביטוח  יכללו:  ביטוחים  קיום  ואישור  הפוליסות 
 מקצועית. ביטוח חבות המוצר.

ויות העצמיות יחולו על  כל הפוליסות תכלולנה : סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפ (19
מטעמה,  והבאים  המועצה  כלפי  לתחלוף  זכותו  על  המבטח  מוותר  לפיו  סעיף   . הקבלן 
הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא  
יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה  והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם 

. כיסוי  ו/או רשלנות רבתי  שנערך על ידי המועצה. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות לכל ביטוח  
זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח,  

הפחות   לכל  המועצה  לידי  רשום  בדואר  כך  על  כתובה  הודעה  תימסר  אם  יום    60אלא 
תום לב לא תפגע בזכויות המועצה לקבלת  מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן ב

 שיפוי. 

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי   (20
מכוסה.   נזק  עקב  ועיכוב  השימוש  אובדן  לב.  בתום  מסמכות  חריגה  עובדים.  של  יושר 

הוצאת לשון  אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. הוצאת דיבה. השמצה ו
 הרע .  
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 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:  (21

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול   .א
 מיום ההתקשרות בין המועצה לבין הקבלן. 

חודשים לאחר ביטול    6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת" . תקופת גילוי של   .ב
מעשה מרמה או אי תשלום ע"י קבלן, ובתנאי    או אי חידוש הביטוח למעט עקב

הפוליסה   כפי  ביטוח  היקף  באותו  קבלן  חבות  את  המכסה  אחר  ביטוח  שאין 
 שפקעה.  

     Personal Injuryסעיף "פגיעה אישית" .ג

 בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו:  (22

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול   .א
 מיום ההתקשרות בין המועצה לבין הקבלן. 

חודשים לאחר ביטול     12סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת" . תקופת גילוי של   .ב
או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י קבלן, ובתנאי  
הפוליסה   כפי  ביטוח  היקף  באותו  קבלן  חבות  את  המכסה  אחר  ביטוח  שאין 

 שפקעה.  

עב (23 פריצה פוליסת  כיסוי   . טבע  ונזקי  אדמה  רעידת  סיכוני  ביטוח  תכלול  קבלניות   ודות 
עד לשיעור של    עובדים  ביטוח רכוש שעליו  ביטוח רכוש   20%וגניבה   . משווי הפרויקט 

משווי הפרויקט . כיסוי לנזק ישיר מתכנון לקוי    20%עובדים עד לשיעור של  ו  סמוך שעלי
משווי הפרויקט. פינוי הריסות עד    20%יעור של  וחומרים לקויים עד לש   , עבודה לקויה 

הפרויקט. נזק תוצאתי מפגיעה בצנרת ומתקנים תת קרקעיים עד   משווי  20%לשיעור של  
  20%הפרויקט . שכר מודדים, אדריכלים ומהנדסים עד לשיעור של    משווי  10%לשיעור של  

תקופת הפרויקט.  של    משווי  מורחבת  ב  24תחזוקה  הרצה  תקופת  ארבע חודשים.  ת 
 שבועות. 

לביטוח   (24 : תביעות שיבוב של המוסד  בגין  ביטוחי  כיסוי  פוליסת עבודות קבלנית תכלול 
למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב י  לאומ

שאינו חייב הסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל  
 המועצה, שימוש במכשירי הרמה  תרכוש בבעלו

הכיסוי על פי פרק א'  יהיה בסכום ביטוח 'על בסיס ערך כינון' וסכומי הביטוח לביטוח   (25
 המועצה יכללו מע"מ.  רכוש

שם המבוטח בביטוח עבודות קבלניות יכלול בנוסף למועצה את הקבלן וקבלני המשנה   (26
 ביטוח. וגם גורמים נוספים שהמועצה התחייבה להוסיפם לפוליסת ה

' או נוסח אחר  19הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט   (27
 הדומה לו בכיסוי הביטוחי . 

מעבידים(    הפוליסות (28 אחריות  בגין  )מלבד  המועצה  לטובת  שיפוי  הרחבת  תכלולנה 
סעיף "אחריות צולבת" לפיו    נהתכלולולמעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן    האחריות 

 יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.  

 חשב כמעביד של עובדי הקבלן. תבאם    מועצהביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את ה (29

בהתאם גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח   (30
   הביטוח מטעם המועצה. לדרישות יועץ

באם ביטוח עבודות קבלניות מוסדר באמצעות "פוליסה הצהרתית" אזי ירשם בפוליסה   (31
ג' הם ספציפיים לפרויקט נושא הסכם זה ואינם משותפים  -שגבולות האחריות לפרקים ב ו

 לפרויקטים אחרים. 
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בי (32 לערוך  ו/או  ביטוחי הקבלן  היקף  צורך להרחיב את  קיים  הקבלן  טוחים  ככל שלדעת 
נוספים ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו  

 הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

ביטוח אחריות מקצועית ואחריות מוצר יהיו בתוקף, כל עוד יש לקבלן אחריות על פי כל  (33
 דין. 

ם דרשיהנ המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח (34
 יום מראש לקבלן.   30בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של  

ומאשר  (35 מסכים  הוא  הביטוח,  מחברת  המועצה  דרישת  פי  על  כי  בזאת  מצהיר  הקבלן 
זכויות   כל  על שם המועצה.  בחירתה,  לפי  פוליסות  או  פוליסה  לחברת הביטוח להעביר 

מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו  וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על המועצה  
בטלות   הפוליסות  או  בפוליסה  הקבלן  זכויות  כל  ההעברה  מיום  המועצה.  שם  על 
ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא החוזה 
 לפרק זמן העולה על שלושים ימי יומן או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם 

עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה  
 לבטל פוליסה מסיבות המותרות לה. 

כל תקופת ההסכם, מ (36 ולאורך  לעיל,  זה  בהסכם  בכל מקום  האמור  לגרוע מכלליות  בלי 
על   ותקנותיו.  צוויו  כל  על  לאומי  לביטוח  חוק  הוראות  כל  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב 

חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו  הקבלן  
 אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. 

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן   (37
ו/או     מועצה מעת לעת ע"י ה-ם יקבעוא-מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו

ע"י המבטח. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או 
מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי 

 לסכן חיי אדם. 

כלש (38 הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב  לפגוע  הקבלן  ומבלי  ונן 
בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.  

 ולדרישת המועצה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי   (39
ל  כדי  או  זה,  בזאת הסכם  ומובהר  מוצהר  לפיכך,  שהיא.  כל  חבות  המועצה  על  הטיל 

במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המועצה 
קיימות כלפי הנזק השלא היו  גורם  כדי לפטור את  בכך  וכן אין  נערך הביטוח  , אלמלא 

 )למעט המועצה( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. 

 של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. הפרה  (40

 

 פיקוח ע"י המנהל:  .51

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח ו/או לכל גורם אחר מטעם המזמין,   .א

אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את חוזה זה בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת 

 והמזמין התקשרות כלשהי למעט ההתקשרות המפורטת בחוזה זה. בין הקבלן  

ב. הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה  

 . ולא יגרע מאומה מחובתו של הקבלן למלא בדייקנות את כל הוראות חוזה זה

 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע וסמכויותיהם  ,המפקח ג. 
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עת במפקח    המזמין(1) וכן להחליפו בכל  )להלן: "המפקח"(  יהא רשאי למנות מפקח מטעמו 

אחר, באם ימצא לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתו. הוצאות המפקח ושכר טרחתו יחולו על  

 המזמין וישולמו על ידו. 

ימים מראש על החלפת המפקח,   כאמור בסעיף    7כמו כן, מוסכם כי המזמין יודיע לקבלן    

 זה.

 תפקידו של המפקח יהיה לפקח ולבדוק כי הקבלן מבצע את התחייבויותיו בהסכם זה.(2)

המפקח יהיה מוסמך לבדוק את בניית הפרויקט ולהשגיח על ביצועו. כמו כן יהיה מוסמך  (3)

לבדוק את טיב החומרים שהקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו של הקבלן משתמשים בהם וטיב  

ב הקבלן  ע"י  שנעשית  יהיו  המלאכה  לעיל,  באמור  לפגוע  ומבלי  בנוסף  הפרויקט.  ביצוע 

 סמכויותיו של המפקח כל אותן הסמכויות הנתונות לו באופן מפורש, מפעם לפעם, בהסכם זה.

הקבלן יאפשר ויסייע בכל הדרוש למפקח, או לבא כוחו, או למורשה על ידו להיכנס בכל עת  (4)

הקבלן, ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי  לשטח הבניה, ולכל מבנה שיבנה עליו ע"י  

הקשורה בביצוע הסכם זה ולכל מקום שממנו מובאים חומרים, ציוד וחפצים כל שהם לביצוע  

 הסכם זה. 

.   זכות המזמין למנות את המפקח והסמכויות הניתנות בהסכם זה למפקח מהווים אמצעי  (5) 

יים הוראות הסכם זה במלואן. אין בלבד שהמזמין נוקט בו, כדי להבטיח כי הקבלן יק

במינוי המפקח, כאמור לעיל, וכן אין בשום מחדל מצד המפקח, כדי לשחרר את הקבלן  

הקבלן  הסכים  שאם  ובלבד  ובמועדן,  במלואן  זה  הסכם  הוראות  למילוי  מאחריותו 

למלא אחר דרישות המפקח אזי תחייבנה דרישות אלה את המזמין והקבלן לא יישא 

 ן ביצוע העבודה, על פי אותן דרישות. באחריותו בגי

הקבלן ימנה מיד לאחר חתימת הסכם זה מהנדס מורשה הרשום בפנקס המהנדסים  (  6)            

ואשר תחום התמחותו הינו מהנדס ביצוע לעבודות הנדסה אזרחית כחוק. כמו כן ימנה 

שמם   מנהל עבודה מוסמך מורשה )בעל תעודה( מטעם משרד העבודה, ידאג לרישום

כמנהל/י עבודה בפרויקט, אשר תפקידם יהיה לנהל ולהיות אחראי/ם מטעם הקבלן 

ימסרו   הבניה. מנהל העבודה ומהנדס הביצוע  כל תקופת  ביצוע הפרויקט, למשך  על 

למפקח כל שיידרש על ידו לצורך מלוי תפקידו, וכן לתאם עם המפקח את כל הדרוש 

 ים למפקח בהסכם זה. והקשור במילוי התפקידים והסמכויות הנתונ

כמו כן ימנה הקבלן ממונה בטיחות בעל תעודת אישור כשירות לממונה על הבטיחות  (7) 

 בעבודה מטעם   משרד התמ"ת

במשך תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן למזמין מתחייב הקבלן כי מנהל העבודה  (8) 

תחייב הקבלן כי המוסמך ימצא באתר ברציפות וישגיח על ביצוע העבודות. כמו כן מ

מהנדס הביצוע ילווה את ביצוע העבודות באתר באופן צמוד. מנהל העבודה ומהנדס  

   הביצוע יעמדו לרשות המפקח ככל שיידרש על ידו.  

הקבלן ידאג להמציא למזמין אישור משרד העבודה, מיד לאחר מינויו של מנהל עבודה   (9)  

 כאמור בסעיף זה. 
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קר, בכל עת, באתר העבודה, כדי לבקר את העבודה, טיב וסוג  המפקח יהיה מוסמך לב (10) 

החומרים, האלמנטים המוכנים וכל חלק ואביזר העתידים לשמש את הקבלן לצורך 

 העבודה, את קצב ביצוע העבודה ולכל מטרה אחרת שהמפקח ימצא לנכון.  

 הקבלן יהיה חייב למסור לבדיקה כל חומר ואלמנט לפני השימוש בו.   

יהיה רשאי לבדוק ולבחון כל חומרים, אלמנטים, חלקים, אביזרים ודברים המפקח    
 שבה משתמש הקבלן או עתיד להשתמש, לביצוע העבודה.

עפ"י     אחר,  מישהו  בעזרת  או/גם  באמצעות,  או  עצמו,  המפקח  ע"י  תעשה  הבדיקה 
 שיקול דעתו. 

 חשבון הקבלן. )ו( עלות הבדיקות יחולו על 33מבלי לגרוע מהאמור בסעיף    

המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה וכן חומרים, אלמנטים, אביזרים, חלקים ודברים   
המפקח  לדעת  ואשר  לעבודה  בקשר  בהם  להשתמש  עתיד  או  משתמש,  הקבלן  אשר 

 אינם מתאימים לעבודה, או לנספחים להסכם הזה. 

 המהנדס. הודעת הפסילה תעשה בדרך של רישום בכתב ביומן העבודה, ע"י   

על חשבונו להחליף    -עם מתן ההודעה, כאמור בפסקה הקודמת, יהיה הקבלן חייב    (11) 
ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להרוס ו/או לבצע מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה  
לא  או  נפסלו,  אשר  בחלקים  באביזרים,  באלמנטים,  בחומרים,  השימוש  את  ו/או 

ת כולם, או חלק מהם, עפ"י דרישת המפקח, ממקום אושרו, לפי העניין ולסלקם, א
 העבודה. 

ימים ממועד הפסילה ע"י המפקח.   7הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים הנ"ל תוך    
הקבלן   כי אז מוסכם כיאולם מוסכם, כי במקרים בהם יהיה צורך בהזמנות חומרים, 

 קח. ימים ממועד הפסילה ע"י המפ  21יסיים את תיקון הליקויים בתוך 

תיקון     את  לבצע  המזמין  רשאי  יהא  במועד,  הנ"ל  הליקויים  את  הקבלן  תיקן  לא 
 הליקויים הנ"ל בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו ועל חשבונו של הקבלן. 

עלות   (12)  יהיו תקינות ישלם הקבלן את  ככל שהבדיקות שתבצע החברה הכלכלית לא 
ש בתוספת  ישיר  באופן  הכלכלית  לחברה  החוזרת  הבדיקה   20%ל  הבדיקה  מעלות 

 החוזרת כטיפול בכל הקשור לעריכת הבדיקה החוזרת  

הקבלן יאפשר למפקח לעיין בכל התכניות לרבות תכניות העבודה, וכל חומר טכני אחר  ד.     
הקבלן  את  פוטר  אינו  בחומר   עיון  המפקח.  לדעת  דרוש  ואשר  לפרויקט  הקשור 

 . מאחריות כל שהיא המוטלת עליו על פי הסכם זה

 גישת המפקח לאתר:  .61

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל אדם מטעם המזמין, להיכנס בכל עת לאתר, וכן לכל  .א
 מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם, לצורך ביצוע חוזה זה. 

כולל  ב.  והמפקח  הקבלן  משרדי  לשימוש  מבנה  הוא,  חשבונו  על  באתר,  יתקין  הקבלן 
קשורת למבנים ומחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים חיבורי חשמל ות 

 אחרים לצורך ביצוע העבודות.

  . הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח מטעם המזמין ג. 

 הקבלן בר רשות בלבד  .17
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צורה   בכל  מטעמו  הפועלים  ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן  כי  בזאת  מובהר  ספק,  כל  הסר  למען 
ת באתר ואין להם כל זכות חזקה ו/או כל זכות אחרת בו. אין באמור  שהיא, הינם ברי רשו

בסעיף זה, כדי להתיר לקבלן להעסיק אחרים, שאינם עובדיו, אלא בהתאם לאמור במפורש  
 .בחוזה זה

 מציאת עתיקות  .18

עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מעת לעת,   .א
הם נכסי    –וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, אשר יתגלו באתר  

המדינה, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא 
 לצורך ע"י כל אדם שהוא. 

ממקומו ב.  הזזתו  ולפני  החפץ  גילוי  לאחר  כן    ,מיד  התגלית.  על  למפקח  הקבלן  יודיע 
 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות כל דין בדבר עתיקות. 

 הפרת זכויות פטנטים וכו'  .19

הקבלן ימנע מלגרום למזמין כל נזק עקב הפרת זכויות כאמור להלן. כן מתחייב הקבלן לפצות   
כל תביעה, דרישה, הליך, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה  ולשפות את המזמין על  

מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות, בדבר השימוש, תוך כדי  
 ביצוע העבודות, ו/או  במכונות או בחומרים ו/או בכל דבר אחר שסופק ע"י הקבלן. 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .02

  –עבודות ו/או חלק מהן יהא צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו  היה ולשם ביצוע ה  
לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר     - ומבלי לפגוע בכלליות האמור    –לרבות  

יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום    –או שימוש, או כל זכות דומה  
 ן הקבלן. תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבי

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  .12

הקבלן מתחייב, כי תוך כדי ביצוע העבודות וכל חלק מהן לא תהא פגיעה שלא לצורך בנוחיות   
הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, 

 יבורי כלשהוא. שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש צ

 תיקון נזקים לכביש ולמובילים אחרים.  .22

תיעול,   .א ביוב,  מים,  שביל, רשת  דרך,  לכביש,  שייגרם  קלקול  או  נזק  אחראי שכל  הקבלן 
זה:  בסעיף  )להלן  אחרים  מובילים  או  דלק  להעברת  צינורות  טל"כ,  טלפון,  חשמל, 

נ  בין שהנזק או הקלקול  ביצוע העבודות,  כדי  ובין שהיו  "מובילים"(, תוך  גרמו באקראי 
מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן, יתוקן על חשבונו הוא באופן  
על   לפקח  המוסמכים  רשות  או  אדם  כל  ושל  המפקח  של  רצונו  ולשביעות  ביותר  היעיל 
הטיפול במובילים, לרבות במובילים שאינם נראים לעין ואי אפשר לגלותם תוך הסתכלות  

בשטח, אף אם לא סומן המוביל האמור בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות או    רגילה
 בכל מסמך אחר, המהווה חלק מחוזה זה. 

הקבלן מתחייב לשנע את כל כלי העבודה לרבות דחפורים, רגלי כבש, מכבשים וכלים מסוג   .ב
פן  זה על גבי מוביל בלבד ישירות למתחמים בהם מבוצעות העבודות ואינו רשאי בשום או

לשנע כלים מסוג הנ"ל ו/או דומים להם על הכבישים ו/או דרכי הגישה המובילים לישוב  
 ו/ או בישוב עצמו.  בת הדר

במידה והקבלן יפר חובתו בסעיף זה ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם, יהווה הדבר הפרה        .ג
כספית   לעכב  ו/או  הביצוע  ערבות  את  לחלט  רשאי  יהא  והמזמין  ההסכם  של  יסודית 

  גיעים לקבלן. המ
 

.    מוסכם כי התמורה המוסכמת כוללת תכנון הסדרי תנועה, על פי הצורך ובכלל זה, טיפול   מול  23
 הרשויות) מועצה אזורית, משטרה( ולקבל אישור להסדרים אלו. 
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 מניעת הפרעות לתנועה  .42

הדרכים המובילות  הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן, לא תהיינה   
שלא לצורך, למגבלה שתקשה על התנועה הרגילה בהם. כן אחראי    ,למקום העבודות נתונות

הוא, כי לצורך הובלתם של משאות מיוחדים, הוא יקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות  
בחירתם של דרכים,   – ומבלי לפגוע בכלליות האמור    –המוסמכת וינקוט כל האמצעים, לרבות  

ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים   ,ככל האפשר  ,מעטתלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך ששל כ
 האמורות ויימנע, ככל האפשר נזק לדרכים.

 מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים  .52

הקבלן יאפשר לכל קבלן אחר, המועסק ע"י המזמין ולכל אדם או גוף שיאושרו לצורך זה ע"י   
ו  בסמוך אליו. הקבלן ישתף ויתאם פעולה עמהם ויאפשר המפקח לפעול ולעבוד באתר ו/א 

ע"י   זאת  לעשות  נתבקש  אם  ידו,  על  שהותקנו  ובמתקנים  בשירותים  השימוש  את  להם, 
 המפקח. 

 אספקת כוח אדם ע"י הקבלן:  .62

כח .א את  הוא,  חשבונו  על  לספק,  מתחייב  את   הקבלן  העבודות,  לביצוע  הדרוש  האדם 
 ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

והפסקת  ב.  מהאתר  הרחקתו  בדבר  המפקח  ו/או  המנהל  מטעם  דרישה  כל  ימלא  הקבלן 
עבודתו של כל מי שמועסק על ידו לצורך ביצוע העבודות, אם לדעתם התנהג הוא שלא 

 למלא את תפקידיו ו/או שהוא מתרשל בביצוע תפקידיו. כשורה ו/או אינו מוכשר 

 אספקת כוח אדם ותנאי העבודה .27

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות   .א
תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בכל סוג עבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או  

הקבלן חייב  דין,  כל  לפי  יהיה    היתר  המוסמך  כוחו  שבא  לכך  לדאוג  או  בעצמו  להיות 
במקום ביצוע העבודה בשעות העבודות הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא  
איתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה. הוראה, הודעה או דרישה 

 שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן. 
הקבלן מתחייב לנהל ולקיים, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם, בהם יירשמו   .ב 

שמם, מקצועם וסוגם במקצוע של כל העובדים המועסקים לצורך ביצוע העבודות, ימי  
 עבודתם, שעות עבודתם ושכר עבודתם. 

יקורת. הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, את פנקסי כוח האדם הנ"ל, לשם ב ג. 
מצבת כוח אדם חודשית, שבועית    –כן מתחייב הוא להמציא לפי דרישתו ולשביעות רצונו  

 ו/או יומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. 

מנהלי    ד.  את  או  המוסמך  כוחו  בא  את  הקבלן  יחליף  המפקח,  מאת  בכתב  דרישה  לפי 
לביצוע העבודה יעסיק הקבלן         אימים לתפקיד. העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מת

עובדים, רק באמצעות לשכת העבודות ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  
, והקבלן ישלם שכר עבודות לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות, ויקיים 1959  –

ל ביותר של תנאי העבודה, בהתאם לקבוע ע"י איגוד המקצועי המייצג את המספר הגדו
 עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודות דומות באותו אזור.

הקבלן מתחייב לשלם בגין כל אחד מעובדיו שהעסיק בביצוע העבודות ו/או כל חלק  .ה
ארגון   ע"י  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור  סוציאלי,  ביטוח  לקרנות  מסים  מהן, 

עובדים   ביותר של  דומות העובדים המייצג את המספר הגדול  עבור עבודות  במדינה 
 באותו אזור. 
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הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  .ו
כדרוש על פי דין, ובאין דרישה על פי דין, כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודות במובן חוק  

 . 1954 –ארגון ופיקוח על העבודות, תשי"ד 
ל סכום שהמזמין יחויב לשלם בגין תביעה שתוגש הקבלן ישפה את המזמין במלוא כ ח. 

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין אי   –ומבלי לפגוע בכלליות האמור    –נגדו, לרבות  
 –עמידה בכל אחד מהחובות המנויות בסעיף זה לעיל וזאת מיד עם דרישת המזמין  

בכתב, ומבלי לגרוע מזכויות המזמין ע"פ חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, לכל תרופה ו/או  
 סעד אחרים. 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .28

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים   
 הדרושים לביצוע יעיל של העבודות בקצב הנדרש. 

 חומרים וציוד במקום העבודה .29

מוגמרים,   .א ובלתי  מוגמרים  בין  המוצרים,  האביזרים,  הכלים,  הציוד,  החומרים,  כל 
במתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות וכן מבנים  ארעיים שהוקמו ע"י הקבלן  
באתר למטרת ביצוע העבודות )להלן: "החומרים"(, יועברו בשעת הבאתם או הקמתם 

 המזמין. כאמור, לבעלות  
יהא רשאי להוציא את החומרים ללא הסכמת המפקח בכתב. עם קבלת   ב.  הקבלן לא 

 האישור בדבר השלמת העבודה, רשאי הקבלן להוציא חומרי בניה. 

רשאי   .ב והוא  והחומרים,  הציוד  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  הקבלן 
המקרים   מן  מקרה  בכל  ואולם  זה,  חוזה  ביצוע  לצורך  בהם  להשתמש 

להלן, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על    50בסעיף  המפורטים  
פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי ס"ק זה כפופה לזכויות המזמין  

 כאמור.  50עפ"י סעיף  
 

 טיב החומרים ואיכות ביצוע העבודות .03

הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות   א. 
 ובכתב הכמויות, בכמויות מספיקות. 

הישראלי   ב.  התקנים  מכון  מטעם  תקנים  קיימים  שלגביהם  יתאימו   –חומרים 
 בתכונותיהם לתקנים האמורים וישאו תו תקן. 

ונמצאו   .ג שנבדקו  בחומרים  אלא  העבודות,  בביצוע  להשתמש  שלא  מתחייב  הקבלן 
 מתאימים לתפקידם ע"י המפקח. 

או   להוסיף,  מתחייב  בניית    הקבלן  לצורך  המשמשים  חומרים  לשנות  או  להחליף 
מילוי  לצורך  מספיקים,  או  כשרים  אינם  כי  לקבלן  הודיע  המפקח  ואשר  הפרוייקט 

 התחייבויות הקבלן בהסכם זה וכל זאת מיד לאחר קבלת הודעה כאמור.  

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים וכן את  ד. 
האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום העבודות - ים, כחהכל

 או להעברתם של החומרים לבדיקת המעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

 המזמין יתקשר לצורך ביצוע הבדיקות עם כל מעבדה מוסמכת עפ"י שיקול דעתו בלבד.ה.     
 

למעט    ,הכלכלית לפיתוח חוף אשקלוןדמי הבדיקות והדגימות ישולמו על ידי החברה  ו.  
הוצאות ודמי בדיקות ודגימות חוזרות, שיתחייבו כתוצאה מכישלון הבדיקות הראשונות  

דמי הבדיקות נכללים בתשלום עבור דמי תאום ניהול בקרה  ופיקוח      שיחלו על הקבלן.
אשר מקוזזים מכל חשבון שיוגש לתשלום וזאת במעמד הגשת החשבון וכתנאי לבדיקתו  
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על ידי המזמין. במקרה של בדיקות חוזרות כאמור לעיל תופחת עלות הבדיקות החוזרות  
 ה החוזרת.  מעלות דמי הבדיק 20%מהחשבון החלקי המאושר בתוספת 

בכל מקרה בו יתגלה, כתוצאה מבדיקות ודגימות כאמור לעיל, כי החומרים ו/או כל  .ז 
חלק מהם היה פגום, העלות של אותה/אותן בדיקה/בדיקות ו/או דגימה/דגימות יחולק 

 על הקבלן. 

ככלולות   .ח  תחשבנה  ולא  מקרה,  בכל  הקבלן  על  תחולנה  להלן  המפורטות  ההוצאות 
 דיקות הנ"ל.במסגרת דמי הב

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות ההספקה. ט.   
 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(.  .1
דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות   .2

 ההסכם. 
ולהזמין המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה   שתבצע את הבדיקות 

ביצוען, מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים   את
והמלאכה כנדרש בסעיפי ההסכם. דמי בדיקות המעבדה נכללים במחיר היחידה ולא 

 ישולם בגינם בנפרד. 

 טיב ביצוע העבודות יהא באיכות מעולה.  .י 

 להיות מכוסים בדיקות חלקי עבודות שנועדו .13

שנועד  .א מהעבודות,  כלשהוא  חלק  של  הסתרתו  או  כיסויו  את  למנוע  מתחייב  הקבלן 
 להיות מכוסה או מוסתר ללא בהסכמתו של המפקח. 

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע ,הקבלן למפקח בכתב   .ב
בכ לבדוק,  ויעזור למפקח  יאפשר  והקבלן  לבדיקה  מוכן  דרך שבה  שהחלק האמור  ל 

 יבחר, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני כיסויו או הסתרתו. 
הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים, ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות   ג. 

לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן  
יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח, לא מילא הקבלן אחר  

המ לחשוף,  הוראות  להורות  המפקח  רשאי  זה,  ס"ק  לפי  פקח 
לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן  

 להחזירו לתיקונו, והכל על חשבונו של הקבלן. 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .23

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, תוך כדי מהלך העבודות:  א. 

כלשהם מהאתר, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל    לסלק החומרים .1  
 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

הבלתי   .2   החומרים  במקום  לתפקידם  ומתאימים  כשרים  חומרים  הבאת  על 
 מתאימים. 

לסלק ו/או להרוס ו/או להקים מחדש של חלק שהוא מהעבודות, שנעשה ע"י   .3  
מתאימים או מלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי    שימוש בחומרים בלתי

 חוזה זה.

)א( יפה לכל דבר, על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח 32כוחו של המפקח לפי סעיף   ב. 
 ועל אף כל תשלום ביניים, שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 

סעיף   ג.  לפי  המפקח  הוראת  אחר  הקבלן  מילא  יהיה  32לא  )א(, 
המזמין רשאי לבצע את האמור בהוראה הנ"ל על חשבון הקבלן  
והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין  
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יהא רשאי לגבותן או לנכותן, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  
 שהוא. כן יהא רשאי לגבותם מהקבלן, בכל דרך אחרת. 

 מתן ארכה או קיצור המועד להשלמת העבודות  .33

נגרם עיכוב בביצוע העבודות או ע"י כוח עליון או ע"י תנאים אחרים, שלדעת המנהל  א. 
לו אפשרות למנוע את העיכוב   ולא הייתה  רשאי    –לא הייתה לקבלן שליטה עליהם 

הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודות והמנהל יקבע את משך הארכה בתנאי  
 כי:

יום מיום   30תנאים מיוחדים כאמור לאחר  הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב   ב. 
 תום התנאים שנגרמו לעיכוב העבודה.

יומן   ג.  לרבות  המנהל,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהא  הקבלן 
 רעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה. יהעבודה שהתנאים האמורים א

לקבלן לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או תביעות לארכת זמן   ד.
 .טחונייע עקב שינוי במצב הבביצו

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .43

לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות במועד ובהתחשב בהארכה או בקיצורה כאמור  .א 
 – בהסכם זה, ישלם הקבלן למזמין פיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש בסך השווה ל  

 ןהשלמת העבודות ועד להשלמתהמועד, שנקבע למלכל יום של איחור החל    ₪  0051
 בפועל.

בסעיף     כמוגדר  צמוד  יהיה  המוסכמים  הפיצויים  בשיעור   48סכום  ויוגדל  זה  לחוזה 
 עליית המדד, בחודש שבו נסתיימה העבודות. 

פיגורים   הפיגורים הקבועים    קנסות  קנסות  במלוא  יישא  הזמנים  בלוח  שיפגר  קבלן 

 בסעיף זה. 

)א( מכל סכום שיגיע 34סכום הפיצויים האמורים בסעיף  המזמין יהיה רשאי לקזז את   .ב
לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים 
מכל   או  העבודות  את  להשלים  מהתחייבותו  הקבלן  שחרור  משום  כשלעצמו  בו  אין 

 התחייבות אחרת לפי חוזה זה.
 פיתוח חוף, אשקלון בע"מ. קנסות הפיגורים יועברו לחברה הכלכלית ל  .ג

)א( לעיל, הינם בנוסף לכל סעד אחר  34הפיצויים האמורים בסעיף   ד. 
לרבות   דין,  כל  פי  על  למזמין,  בכלליות    –הנתון  לפגוע  ומבלי 

פיצויים בגין נזקים ו/או ביטול חוזה זה ו/או כל סעד    –האמור  
 אחר.

 הפסקת העבודה .53

כולן או מקצתן, לזמן מסוים לפי הוראה בכתב של  הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות,   א. 
ולתקופה  לתנאים  בהתאם  המנהל  מאת  בכתב  הוראה  לפי  לצמיתות  או  המפקח, 
כך,  על  בכתב  הודעה  המנהל  ע"י  לו  ניתנה  אם  אלא  יחדשה,  ולא  בהוראה  שיצוינו 

 חודשים.  6הפסקת עבודה לזמן מסוים לא תעלה על  

מ ב.  או  כולן  העבודות,  ביצוע  בסעיף  הופסק  כאמור  הקבלן  35קצתן,  ינקוט  לעיל,  )א( 
 באמצעים להבטחת האתר ולהגנתו לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. 

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי שקיבל הקבלן צו התחלת  ג. 
לעיל והקבלן כבר החל בביצוע העבודות בפועל, תיעשנה מדידות   4עבודה ע"פ סעיף  
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תוך  סופ זאת  הופסק,  שביצוען  העבודות  חלק  לגבי  ניתנה    30יות  בו  מהתאריך  יום 
 לקבלן הודעת ההפסקה כאמור.

 )ג( לעיל, ישולם לקבלן הסכום המגיע, ע"פ המדידות בפועל. 35במקרה האמור בסעיף  ד. 

 תעודת השלמה לעבודות  .63

בבדיקת העבודות, תוך  יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל    – הושלמו העבודות   
יום מיום שהתחיל בה. מצא המפקח    30יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך    15

יתן לקבלן תעודת השלמה עם   –את העבודות מתאימה לתנאי חוזה זה ומתאימה לדרישותיו  
לקבלן   המפקח  ימסור  השלמה,  תעודת  למתן  ראויות  העבודות  נמצאו  לא  הבדיקה.  תום 

ונים, הדרושים לדעת המפקח והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך,  רשימת תיק 
 על ידי המפקח. המפקח רשאי להזמין נציגי כל רשות שהיא ו/או כל אדם לבדיקת העבודות. 

 בדק ותיקונים .37

של   .א תקופה  פירושו:  הבדק  תקופת  זה,  חוזה  לפי   12לצורך  תקן  עפ"י  או  חודשים 
פה אחרת שנקבעה במפרטים או בתנאים המיוחדים. התקופה הארוכה יותר או תקו

מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודות בהתאם לסעיף  
 לחוזה.  36

נתגלו בעבודות תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול, ו/או ליקוי, אשר לדעת המפקח נגרם  .ב
כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. יהא הקבלן חייב לתקן או לבנות 
ובלבד  רצונו,  ולשביעות  המפקח  דרישת  לפי  הכל  כאמור,  קלקול  או  נזק  כל  מחדש 

 חודשים מתום תקופת הבדק.  3 - משדרישה כאמור תימסר "לקבלן" לא יאוחר 
 

הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע, לפי סעיף  
לחוזה, לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיוצ"ב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה   27

 מעבודות לקויה או שימוש בחומרים פגומים. 

בדיקת   .ג תערך  הבדק  תקופת  תום  אשר לפני  והמפקח,  הקבלן  בהשתתפות  העבודות 
 רשאי להזמין לבדיקה נציג של כל רשות שהיא ו/או כל אדם.

 ( דלעיל. 2הקבלן יהיה חייב לפעול על פי הנחיות המפקח כאמור בס"ק )  

 להלן.  38)ג( דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  - )ב( ו 37אין באמור בסעיפים   ד. 

)ג( לעיל תחולנה על   -)ב( ו37חייבות הקבלן לפי סעיף  ההוצאות הכרוכות במילוי הת ה. 
 הקבלן. 

וניתנה  ו.          נזק גדול יותר  היה תיקון הפגם או הנזק או אי ההתאמה הכרחי, כדי למנוע 
הודעה לקבלן על כך והקבלן לא השיב להודעה ביום בו נתנה לו ההודעה ו/או לא תיקן  

יהיה המז מין רשאי אך לא חייב, לתקן את הנזק את הפגם או הנזק תוך זמן סביר, 
בעצמו, או באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר הקבלן למזמין את ההוצאות, שהוצאו  

 באופן סביר בקשר לתיקון מיד עם הדרישה הראשונה.

ו/או כל חומר אחר, שבגינו תימסר  ז.  במידה והקבלן יתקשר עם ספקים לרכישת ציוד 
( ואלה ישאו תעודות אחריות. אין בתעודות אלה, תעודת אחריות )להלן: "הספקים"

כדי להסיר אחריות מהקבלן והקבלן יהא אחראי לכל פגם ו/או נזק ו/או קלקול ו/או 
 אי התאמה. 

למען הסר ספק, מובהר כי בין הספק לבין הקבלן תהא זיקה משפטית ויריבות ישירה   
 בכל הנוגע להתחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה. 

ליקויים שיתגלו בעת ביצוע העבודות ו/או במסגרת   -י ניתנים לתיקוןליקויים בלת

מסירת העבודות כבלתי ניתנים לתיקון ,יהיו נישומים על ידי החברה הכלכלית ועלותם 
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תקוזז מכספי העכבון ו/או מבטוחות אחרות שיינתנו על ידי הקבלן במסגרת ההסכם  

 לרבות ערבות הביצוע. 

 פת הבדק )להלן: "תקופת האחריות"( אחריות לפגמים לאחר תקו .38

תוך    בחומרים,  ו/או  בעבודות  פגם  נתגלה  זה,  בחוזה  האמור  לכל  גמר    2בנוסף  אחר  שנים 
תקופת הבדק הנובע מביצוע העבודות, שלא בהתאם לתנאי חוזה זה, יהיה הקבלן חייב לתקן  

יהא   לתיקון,  ניתן  אינו  הפגם  ואם  הוא,  חשבונו  על  בו  הכרוך  וכל  הפגם  חייב  את  הקבלן 
בתשלום פיצויים למזמין והמזמין יהא רשאי לממש את הערבות לתקופת האחריות שנתנה  

 בגין כך. 

 אי מילוי התחייבויות הקבלן .39

לעיל, רשאי המזמין לבצע את   38ו/או    37לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיפים   
בלא מתן כל התראה ו/וא ארכה    –העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת  

של   בתוספת  בכך  כרוכות  שיהיו  ההוצאות  את  לנכות  או  ולגבות  שייחשבו  15%נוספת   ,
י  כהוצאות משרדיות וניהוליות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא המזמין רשא

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לפי בחירתו. 

 שינויים  .04

המנהל רשאי להורות בכל עת על שינוי בעבודות לרבות: בצורתה, אופייה, איכותה,   א. 
סוגיה, גודלה, כמותה, מתאריה וממדיה של העבודה וכל חלק ממנה, הכל כפי שימצא 

כל השינויים להגדלה או לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראותיו ובלבד שערך  
על    יעלה  לא  מבנה/פרק/תת   50%להקטנה  הורדת  לרבות  זה,  חוזה  היקף  מכלל 

 פרק/סעיף שלם מהעבודות.

)א( תיקרא פקודת שינויים ותימסר לידי  40הוראת המנהל על שינוי המבנה לפי סעיף   ב. 
 הקבלן בכתב. 

שינוי או הגדלה של העבודות  ג. למען הסר ספק מודגש ומובהר בזאת כי הקבלן לא יבצע כל   
 אלא לאחר קבלת אישור המנהל לכך.

 הערכת שינויים  .14

הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע המבנה, אבל   .א

 לא הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב הכמויות. 

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה   .ב

יות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי  הנקוב בכתב הכמו

היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם  

ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי   –לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים 

ללא תוספות )ללא   במחירון דקל לבניהיחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים 

בלן ראשי, ללא תוספות והפחתות בגין היקף העבודה, ללא  תוספת אחוזי ק

תוספות לפי אזורים, ללא תוספות לביצוע עבודה במבנה מאוכלס ופעיל וכד'(  

, וזאת על פי המחירים לכמויות הגדולות. למען  20%בניכוי ההנחה של  שבתוקף 

   " כוללים רווח והוצאות כלליות של הקבלן.מחירון דקלהסר ספק, המחירים ב"

עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על   .ג

סעיף דומה ברשימת הכמויות או/ו לפי מחירון דקל לבנייה, תשולם לפי שעות  
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עבודה אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה הנדונה )להלן, "עבודה ביומית"(  

 ולפי כמויות החומרים שלמעשה יכללו בה. 

ת מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן  ביצוע עבודה ביומי .ד

רשאי לבצעה על דעת עצמו, שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות  

לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת הסכם זה הם  

 בתוקף גם לגבי עבודות אלו. 

קבלן רשאי  הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה ע"י המפקח ביומן, ואין ה .ה

לתבוע ביצוע "שעת עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח  

 ונרשמו באותו יום ביומן העבודה. 

שעת העבודה תהיה תמיד שעת נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח.   .ו

הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות  

 רואים אותן כנכללות במחיר שכר העבודה לפי הסוג כפי שיפורט.  –הסוציאליות 

בכתב הכמויות, המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון דלק, שמנים, כלי   .ז

עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. באם נראה  

בהתאם  למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל 

לנדרש לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו.  

 כל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן. 

כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות הפחת שלהם, טעונות אישורו של   .ח

 המפקח.  

ידי   הוצאות לאספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה תיבדקנה ותאושרנה על  .ט

המפקח והן לא יעלו בשום מקרה על מחירי רכישתם אצל ספקים סיטונאים  

 ממחירם  10%בתוספת  של 

אם יידרש, יהא הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות קבלות חתומות על   .י

 ידי ספקים 

הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכיו"ב הקשורים   .יא

 יגים או עבודה ביומית. לעבודות נוספות, סעיפים חר 

מוסכם כי בכל מקרה בו ניתנה לקבלן )במפרט הטכני( רשות להציע מוצר שווה   . יב

ערך או חלופה לתכנון המקורי עפ"י ההסכם, יהיה על הקבלן להגיש את כל  

המסמכים המתאימים ואשר ידרשו ע"י המנהל ו/או המפקח ו/או המתכנן.  

 הקבלן מבלי ליתן כל נימוק לכך. המזמין יהיה רשאי לדחות את הצעת 

  - ה מדיד .24

תכניות עדות וחישובי כמויות יבוצעו רק ע"י מודד מוסמך בלבד ובהגשת -תוכנית עדות

כל חשבון )במידה ויש חשבונות חלקיים( .כמו כן ,המזמין רשאי  לפסול מודד כזה או  

 אחר לשיקול דעתה הבלעדי. 

לבצע מדידה חוזרת מטעמה ואם תתגלה   החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון רשאית

סתירה בין תכניות העדות שהגיש הקבלן לבין זו של החברה הכלכלית  ,ישלם הקבלן  

בגין הטיפול בבדיקה   20%המבצע את עלויות המודד של החברה הכלכלית בתוספת  

 החוזרת . 
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 תשלום   .34

החשבון    -  א.  הקבלן יהיה רשאי להגיש חשבון אחת לחודש בהתאם לעבודות שביצע     

ללא הצגת תכניות עדות וחישובי כמויות על ידי מודד     ,החלקי לא ייבדק וממילא לא יאושר

 מוסמך. 

המפקח יבדוק את החשבון  החלקי ויעבירו לאישור המזמין. מהסכום שיאשר המזמין  ב. 

)להלן: "דמי העכבון"( להבטחת כל התחייבויות הקבלן   %10די המזמין יעוכבו בילתשלום 

 להלן: "מועד התשלום"(. ) ימים 90שע"פ החוזה והיתרה תשולם לקבלן שוטף + 

לחברה הכלכלית  על הקבלן לשלם    , סכום חשבון שאושר  מכל  -   כתנאי לאישור החשבון 

לעיל   או כקיזוז או בתשלום ישיר   .מע"מ   בתוספתאחוזים    5%  –לפיתוח חוף אשקלון 

 לחכ"ל 

 התשלום יעשה כנגד חשבונית ובהתאם להוראות החוק 

המנהל, יוגשו לתשלום    חשבונות בגין עבודות נוספות, שינויים וכיוצ''ב שאושרו ע''י  ג. 

יום מיום דרישת המנהל את  תוספת או השינוי או מיום ביצועם, לפי   45-לא יאוחר מ

לעיל,   הקבוע  המועד  תוך  החשבון  הוגש  לא  יהיה  המוקדם.  מכל   המזמין  משוחרר 

 תשלום עבור עבודות אלה. 

  ו רישתמיד עם ד מזמין יחזירם ל ,אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לוד. 

הראשונה, ובתוספת ריבית החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועוד  

 לתשלום בפועל. 

 

 חשבון סופי:. 44

יום ממועד מסירת תעודת השלמה של המזמין לקבלן ולפיה סיים הקבלן את     30תוך  .1

ביצוע כל העבודות  במלואן, יגיש חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו.  

 לעיל.  2.14החוזה ישולם במועדי ותנאי התשלום הקבועים בסעיף שכר 

תשלום החשבון הסופי לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי   .2

הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם לקבלן ע''ח שכר החוזה ובניכוי כל סכום  

 . על פי החוזה מזמיןהמגיע ל

בלן על כתב קבלה וסילוק שנוסח ע''י  כתנאי לתשלום החשבון הסופי יחתום הק .3

 חיסול כל תביעותיו.  בדבר, מזמיןה

כנגד קבלת   ישולמו לקבלןאשר קוזזו מהחשבונות המאושרים לקבלן,  דמי עיכבון .4

משווי כלל התמורה ששולמה לקבלן   10%ערבות בדק וטיב שתעמוד על גובה של 

רבות הבדק והטיב בגין העבודות וכנגד קבלת מכתב סילוק תביעות של הקבלן. ע

כלל הליקויים שהתגלו בתום שנת   ולאחר שתוקנותושב לקבלן בתום שנת הבדק 

 הבדק וע"פ דרישת המפקח. 

       אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה ובתוספת  .5

 בפועל.יבית החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום ר
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דרישתה   יחזירם למזמין, מיד עם  –קיבל הקבלן תשלומים כאמור, מעל למגיע לו 
 הראשונה בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. 

מס ההכנסה שיחול על הקבלן בגין התמורה שישלם המזמין לקבלן כאמור בהסכם זה ישולם  .   6
והמזמין   ידי הקבלן,  ימציא  על  לחוק אלא אם  במקור, בהתאם  ינכה מהתמורה מס הכנסה 

 הקבלן פטור ממס הכנסה. 
 

 מודגש בזאת, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל הפרשי הצמדה שהם במהלך תקופת ההתקשרות. .7
מודגש בזאת, למען הסר כל ספק, כי לא יתווספו הפרשי הצמדה לסעיפים הכלולים  

חירון דקל שיהא בתוקף במועד האחרון שנקבע במחירון דקל, והמחירים הנקובים במ
הם אלה שיחולו במהלך כל תקופת ההתקשרות עם הקבלן,    ,להגשת ההצעות למכרז זה

גם אם   ,והוא לא יהיה זכאי לקבלת כל תוספת שהיא בגין עדכון מחירון דקל, וזאת
 . מחירון דקל יתעדכן במהלך תקופת ההתקשרות 

ובמועד את כל התשלומים לקרן ביטוח פועלי בנין וכן הקבלן מתחייב לשלם על חשבונו   .8 
ם האחרים הקשורים להעסקת עובדים בפרויקט ולרבות כל יכל התשלומים הסוציאלי 

 הוצאה מכל סוג שהוא, הקשורה לעובדים אלה. 

הקבלן מצהיר בזאת שהוא בעל תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו  .9
 העבודות מטעמו יהיו בעלי תעודות "עוסק מורשה". וכי כל מבצעי   1976 –

 
 : סילוק שכר החוזה .54

יום מתאריך קבלת תעודת ההשלמה לעבודות כולן, כולל עבודות    30  –לא יאוחר מ   א. 
נוספות ושינויים )אם יהיו( יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים 

יום, מיום  הגשת   90המנהל וישולם לא יאוחר מתום  בו. שכר חוזה זה ייקבע סופית ע"י  
 החשבון הסופי ע"י הקבלן.

תשלומי   ב.  הפחתת  לאחר  יהיה  לעיל,  שנקבע  כפי  הקבלן,  לידי  החוזה  שכר  תשלום 
לעיל, וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה עת    44הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  

מזמין על פי חוזה זה ובין שמגיע לו  על חשבון שכר החוזה, ובניכוי כל סכום המגיע ל
 . מכל סיבה אחרת

כל   ג.  חיסול  על  הצהרה  למזמין  ימציא  שהקבלן  בכך  מותנה  הסופי  החשבון  תשלום 
להנחת דעת המזמין ובנוסח    –תביעותיו וכן ימציא ערבות בנקאית לתקופת הבדק .  

המצטבר מערך שכר החשבון הסופי     5%שנקבע על ידו. גובה ערבות הבדק יהא בסך  
בפועל.   שבוצע   לאמור  כפי  ובכפוף  זה  בסעיף  האמורים  המסמכים  המצאת  במעמד 

 להסכם זה.   12בהסכם, תושב לקבלן ערבות הביצוע האמורה בסעיף 

שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם למזמין מיד עם דרישתו הראשונה ובתוספת ריבית  ד. 
 עד ליום התשלום בפועל. החזר הכללי, מיום היווצרות החוב להחזר, כאמור, ו 

 .התמורה לא תישא הפרשי הצמדה כלשהם  ,למען הסר ספק .46

 תעודת סיום החוזה .47

)להלן: "תעודת סיום החוזה"(,  –בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל "לקבלן" תעודה  .א 
של   המלאה  רצונו  ולשביעות  לחוזה  בהתאם  והושלמו  בוצעו  העבודות  כי  המפרשת 

 המנהל. 

מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מכל התחייבויות הנובעות  ב. 
 מחוזה זה ואשר מטבע הדברים נמשכות, גם לאחר מסירת התעודה הנ"ל.  

 סילוק יד הקבלן   .48

המזמין יהיה רשאי לתפוס את העבודות ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את  .א
ו/או באמצעות אחר בכל העבודות בעצמו  כך  ולהשתמש לשם  ו/או בכל דרך אחרת  ים 
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החומרים, הציוד והמתקנים, ו/או בכל חלק מהם, המצויים באתר, או למכור אותם ו/או  
כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה 

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: –
  14או, שהפסיק את ביצוען, ולא ציית תוך    הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות .1  

דרך   בכל  העבודות  מביצוע  להמשיך  או  להתחיל  מהמנהל  בכתב  להוראה  יום 
 אחרת.

להבטיח את השלמתן   .2   איטי מכדי  ביצוע העבודות  כי קצב  סבור,  היה המנהל 
יום    14במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתן והקבלן לא ציית תוך  

מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה, שמטרתם להבטיח    להוראה בכתב 
 את השלמת העבודות במועד שהוארך להשלמתן. 

זה   .3   חוזה  בביצוע  מתרשל  שהקבלן  דעתו,  להנחת  הוכחות,  המנהל  בידי  כשיש 
 ולאחר שהקבלן לא נענה להתראה בכתב שנשלחה אליו.

העסיק קבלן משנה בלא    הסב הקבלן את חוזה זה, כולו או מקצתו, לאחר, או  .4  
 אישור המזמין, מראש ובכתב.

פשט הקבלן את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים ו/או צו פירוק ו/או שעשה   .5  
ו/או ביקש הסדר נושים ו/או שניתן צו לכינוס נכסיו ו/או שהוטל עליו ו/או על  

ה בקשה  יום ו/או שהוגש  14נכסיו, כולם או מקצתם, צו עיקול שלא הוסר תוך  
 לצו פירוק כנגדו.   

היו בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, כי הקבלן או אדם אחר בשמו נתן או   .6  
הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה בקשר לביצוע חוזה או לכל דבר הכרוך  

 בביצועו. 

הוצאות השלמת העבודות יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, בנוסף לכך בתוספת של  ב. 
 מהן, כתוספת המהווה הוצאות משרדיות וניהוליות מוערכות מראש.  15%

סעיף   ג.  לפי  של הקבלן ממנו  ידו  וסילוק  בהם 48תפיסת מקום העבודות  אין  לעיל  .א. 
 משום ביטול חוזה זה וזכות זו עומדת למזמין, בנוסף לכל סעד אחר על פי כל דין. 

  10יודיע על כך המפקח בכתב תוך    –ל  .א. לעי 48תפס המזמין את האתר כאמור בסעיף   ד. 
מקום  תפיסת  למועד  עד  שבוצע  העבודה  חלק  של  המשוער  הערך  את  ויציין  ימים 
 העבודות ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים, שהיו במקום העבודות באותו מועד. 

ו/או 48תפס המזמין את האתר כאמור בסעיף   ה.  ציוד  ו/או   חומרים  בו  והיו  לעיל  .א. 
רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלקם מהאתר. לא   –ים  מתקנ

יום מיום שהוצאה, יהא רשאי המזמין לסלקם בעצמו    14ציית הקבלן לדרישה זו תוך  
ו/או באמצעות אחרים לכל מקום שיראה בעניו, הכל על חשבון הקבלן. סילק המזמין 

או המתקנים, כאמור לעיל, /בעצמו ו/או באמצעות אחרים את הציוד ו/או החומרים ו
לא תהא מוטלת עליו אחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן ואו הפסד 

 מכל מין וסוג שהם שיארע להם, כולם או מקצתם.   

הוראות ס"ק זה אינן גורעות או פוגמות מזכות המזמין להשתמש בחומרים ו/או בציוד    
 .ז. להלן. 48רם כאמור בסעיף ו/או במתקנים, כולם או מקצתם, או למס

.א. לעיל, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן  48תפס המזמין את האתר כאמור בסעיף   ו. 
 .ז. להלן. 48סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף 

עלה אומדן שכר חוזה זה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את חוזה זה בשלמותו   ז. 
שכ "אומדן  ששולמו  )להלן:  החלקיים  התשלומים  של  הכולל  הסכום  על  החוזה"(  ר 

לקבלן, לפני תפיסת האתר, כאמור, על הוצאות השלמת העבודה והבדק שיקבעו על  
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.ב. 50יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המפקח, לרבות התוספת האמורה בסעיף  
בהשלמת דחייה  כל  מחמת  למזמין  שנגרמו  נזקים  על  פיצויים  ושל  העבודות   לעיל 

ומחמת נזקים אחרים, יהא המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה 
לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה על הסכום הכולל של ערך אותו  
חלק העבודות שהקבלן ביצע עד למועד תפיסת מקום העבודות ע"י המזמין ושל ערך  

אתר ושהמזמין השתמש בהם או שנמסרו על החומרים, הציוד והמתקנים, שנתפסו ב
 ידו, הכל כפי שייקבע על ידי המפקח. 

עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים, ששולמו לקבלן לפני תפיסת   ח. 
סופיים  חשבונות  יסוד  על  שייקבעו  והבדק  העבודות  השלמת  הוצאות  על  האתר, 

ע"י המפקח, לרבות התוספת האמורה בסעיף   על  50שיאושרו  )ב( לעיל, ושל פיצויים 
נזקים שנגרמו למזמין מחמת כל דחייה בהשלמת העבודות ומחמת נזקים אחרים על 
אומדן שכר חוזה זה, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור  

 לבין אומדן שכר החוזה. 

 כל דין.  באות להוסיף על זכויות המזמין על פי הסכם זה ועל פי  זההוראות סעיף  ט. 

בין   י.  מהן,  חלק  כל  ו/או  העבודות  את  והשלים  לעיל  כאמור  האתר  את  המזמין  תפס 
חלק   אותו  על  אחריות  לקיחת  משום  בכך  תהא  לא  אחרים,  באמצעות  ובין  בעצמו 

 . בחוזה זה העבודות שבוצעו ע"י הקבלן והוא יישאר אחראי להן ולטיבן כאמור

 

 קיזוז: .49

סכום המגיע ממנו, על פי חוזה זה, לקבלן כל חוב המגיע לו מאת  המזמין רשאי לקזז מכל   
הקבלן על פי חוזה זה או על פי מכל סיבה אחרת, בין סכום קצוב ובין סכום שאינו קצוב. 
מכתב המזמין בדבר חובו של הקבלן יהווה ראיה ובסיס מוסכם לביצוע הקיזוז כאמור ומבלי  

 . כל יכולת ערעור על כך מצד הקבלן

 ילת זכות העיכבוןשל .50

מוסכם בזה במפורש כי לקבלן לא    –הקבלן מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל זכות עיכבון בנכס  
תהא, בשום מקרה, זכות עכבון של העבודות המוזמנות ו/או כל חלק מהן ו/או כל ציוד ו/או  

ובאו  חומרים ו/או מיטלטלין מכל סוג שהוא שימצאו באתר, פרט לציוד עבודה, אף אם אלה ה
למקום ע"י הקבלן עצמו, ומוסכם בזה במפורש כי באותם מקרים בהם יכולה הייתה להיות  
לקבלן זכות עיכבון כלשהי, עפ"י כל דין, מוותר בזה הקבלן על כל זכות זו, ויתור מלא ומוחלט  

שלא   .באופן בלתי מותנה ובלתי חוזר וחומרים  ציוד  על  יחולו  לא  זה  סעיף  הוראות 
 שייכים לקבלן. 

 שונות  .15

 כל התשלומים המגיעים לקבלן עפ"י חוזה זה יבוצעו כנגד חשבונית מס כדין.  א. 

הקבלן יקבל מהמזמין שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות ללא תשלום. כל עותק   ב. 
יוכן על חשבונו הוא. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן    –נוסף שיהיה דרוש לקבלן  

למנהל את כל התוכניות שברשותו, בין שהוצאו לו ע"י המנהל, בין שהכין אותן בעצמו  
 ובין שהוכנו ע"י אחר. 

מס ג.  מכל  והמנהל, העתקים  באתר,  הקבלן  ע"י  יוחזקו  זה  מחוזה  חלק  המהווה  מך 
המפקח וכל אדם אחר, שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהא רשאי לבדוק ולהשתמש  

 בהם בכל שעה מקובלת.
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מתן ארכה או אי נקיטת הליך, או העדר פעולה מצד המזמין ו/או מצד מי מטעמו, לא  ד. 
ות מן הזכויות המוקנות לו, בין על פי חוזה זה יחשבו בשום מקרה כוויתור על כל זכ

ובין ע"פ דין או נוהג ואין בכך למנוע מהמזמין מלנקוט בכל צעד או הליך כנגד הקבלן, 
 בכל עת שתיראה לו. 

כל הודעה שצד אחד צריך לתת  כתובות הצדדים הן כאמור בכותרת חוזה זה.   ה.  
על פי כל דין תינתן   לפי חוזה זה, או  או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה  לצד השני 

כעבור   שנמסרה  הודעה  כדין  דינה  רשום  בדואר  בדואר.    72שנשלחה  מסירתה  מזמן  שעות 
הודעה שנמסרה בפקס תחשב כהודעה שניתנה כדין במועד קליטתה ע"י הצד המקבל, אם 
הצד  ע"י  ההודעה  קבלת  על  המעיד  כאלו,  למקרים  המקובל  אישור  ימציא  המשדר  הצד 

 בל. המק

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין האמור חל על העניינים המוסדרים ע"פ הסכם זה   
 בדרך של רישומים ביומן העבודה, או בדרך מפורשת אחרת.

ו. סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנוגע לחוזה תהא נתונה אך ורק לבית המשפט השלום  
 שבע בלבד, ע"פ הסמכות העניינית.   –שבאשקלון בלבד או אך ורק לבית המשפט המחוזי בבאר  

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

  _________________                   ________________ 

  ה ק ב ל ן               ז מ י ן  ה מ           

 אישור
 

עו" מ"הח  אני  ______________ ה"חרו" /ד,  כי  מאשר   הנם ____________________    ה , 
חתימתם על ההסכם מחייבת את  ____________________, וכי    חברהמורשי חתימה מטעם ה

 . חברה והתבצעה על פי החלטת החברהה
 
 

 _________________              ___________________              _________________ 
 חתימה                                                שם                                                תאריך               

 
 אישור

הסכם  כי    תמאשרטית של מ.א חוף אשקלון  המשמשת כיועצת משפ  ,ד עו"   -נחמה נצר  ,  מ"הח  אני
 זה נחתם ע"י מורשי החתימה מטעם המועצה המוסמכים לחייב את המועצה. 

 
              _________                                                          _________________ 

 חתימה                                                                                                           תאריך   
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 פרטי הקבלן; הצהרה ואישור עו"ד  –נספח א'  
  שם הקבלן 

 

 מספר מזהה  תאריך רישום סוג התאגיד 

   

   
 פקסימיליה  טלפון  כתובת משרד )רשום( 

   

 
 המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד: פרטי 

 תפקיד בתאגיד  כתובת  מספר ת.ז.  שם ושם משפחה 

    

    

 
 הצהרה והתחייבות 

משמש    ,_______________ ת.ז.   ,___________________ מטה  החתום  אני 
"(, מצהיר כי אני מוסמך  הקבלןכ______________ אצל הקבלן _______________ )להלן: "

הקבלן בחתימתי. אני מאשר שקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים  לחייב את  
להם, ומאשר כי הקבלן מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונו המלאה של  

 המזמין. 

)שמות+ת.ז.(:  הם  הקבלן  בשם  ולהתחייב  לחתום  המוסמכים 
.__________________________________ 

נמצא   .1 אינו  והוא  הקבלן  נגד  תביעות  מתנהלות  לא  זה  תצהירי  ליום  נכון  כי  להצהיר  הריני 
 בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו. 

הורשעו   .2 לא  שלו  החתימה  ממורשי  מי  ו/או  ממנהליו  מי  ו/או  הקבלן  כי  בזאת  מצהיר  הנני 
בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה וזאת  

( השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין  10בעשר )
 ירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.  המנויים לעיל חק

 

 ____________    ____________   ______________ 

 חתימה      שם             תאריך       
 
 

 אישור עו"ד

כי   בזה  מאשר   ,_____________________ מ   ,____________________ עו"ד  הח"מ,  אני 
כי נכונים,  לעיל  כמצוין  הקבלן  ____________________    פרטי  מר/גב'  מעלה,  החתום/ה 

פי מסמכי  -הוא/היא מורשה חתימה מטעם המתכנן ומוסמך/ת לחייב את הקבלן בחתימתו/ה על
 היסוד של הקבלן וכי חתם/ה על הצהרה והתחייבות זו בפניי.  

 

   
 חתימה + חותמת  שם תאריך 
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 מועצה אזורית חוף אשקלון 
 
 
 
 והמלצות עבודותהנדון : אישור על ביצוע                      
 

 1המלצה מס' 
 

 אני החתום מטה מאשר בזה כי ________________________ )שם הספק(
 
 

 ביצע עבור _____________________________ )שם הרשות( 
 
 

 __________ ______ ועד ____בתקופה שבין  את העבודות/השירותים המפורטים להלן 
 

  העבודות:/פירוט השירותים
 

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

 ________________________ 
 

  חוות דעת על הביצוע
___________________________________ __________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 פרטי הממליץ/המאשר : 
 
 
 
 

 ______________  _____________ _____________   ______________ 
 תפקיד  שם הרשות   טלפון   שם ושם משפחה 
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  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -נספח ב' 
 "( החוק)"

הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  אני  
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המתקשר עם הספקהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הספק )להלן: " .1
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הספק.  המזמין. אני מכהן כ_______________ והנני

 במשבצת הנכונה(   X)למילוי ולסימון  .2
  לא הורשעו "(,  בעל זיקהב)א( לחוק )" 2הספק, או בעל זיקה אליו כהגדרתו בסעיף  

בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  
זרים)"   1991- התשנ"א עובדים  התשמ"ז  חוק  מינימום,  שכר  חוק  או   )"–  1987  

 "(.חוק שכר מינימום)"
   הספק או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים

 או חוק שכר מינימום.  
ביותר משתי    הורשעו במשבצת הנכונה במקרה שהספק או בעל זיקה אליו    X)למילוי ולסימון   .3

 או חוק שכר מינימום:עבירות לפי חוק עובדים זרים  
 " :( חלפה שנה אחת  מועד ההתקשרותבמועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן"

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  
   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   לאבמועד ההתקשרות 

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום   .4
 (. 2002באוקטובר  31ה בחשון התשס"ג )כ"

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .5
_____________________ 

 המצהיר 

 

 אישור

 
אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי  
שזיהה/תה    _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________ ברחוב 
עליו/ה   ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי  על  עצמו/ה 

ת/י וכי  על  להצהיר אמת  בפני  כן, חתם/ה  ת/יעשה  לא  בחוק אם  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  היה 
 התצהיר דלעיל.  

 

 
 ___________                ______________________          ___________   

 חתימת עוה"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך        



 02/02/21תאריך החתימה: 

 

 מכרזים /מועצה אזורית חוף אשקלון -משפטי  יעוץ/עבודות גג, גמר , פיתוח וגינון  -מועדון ניסנית   4/21פומבי  מכרז

 עניינים  ניגוד העדר אודות תצהיר -  1נספח ב'
 

 
 כדלקמן:  בזאת מצהיר ______________ז.,.ת הח"מ, נושא אני

 

 לספק למנוע ממני כדי בה כלשהי, שיש חוקית מניעה על יודע זה, אינני תצהירי עריכת למועד נכון  .1
 צורה או עקיף, בכל ישיר מעורב, באופן ו/או קשור ואינני זה מכרז נשוא הנדרשים השירותים את
 זה.  מכרז פי על עניינים, ביחס להתחייבויותיי לניגוד ממשי חשש בו אחר, שיש  עניין דרך, בכל או

 ניגוד בהם משום שיש בנושאים להתקשר לא ההתקשרות תקופת כל במהלך כי מתחייב הנני כן כמו  .2
 המזמין את הסכמת עניינים, אבקש ניגוד  של קיומו  בדבר  ספק  יהיה  בו  כאמור. במקרה  עניינים 
 .ובכתב, להתקשרות מראש

שלי,   כל כוונה על מטעמו לנציג או למזמין מראש לדווח עלי כי לי ידוע ,האמור מכלליות לגרוע מבלי  .3
 בעניין. המזמין בהתאם להוראותיו ולפעול זה,   בתצהיר כאמור גורם כל עם להתקשר מעובדי, מי של

ואני ניגוד העדר שיבטיחואחרות   הוראות  לתת  או  כאמור  התקשרות  לאשר  לא  רשאי  עניינים, 
 .אלו להוראות בהתאם לפעול מתחייב

 העלולים ליצור אחרים גורמים עם והאישיים העסקיים ,המקצועיים הקשרים  כל מפורטים להלן .4
 בני של קשרים גם  לפרט זה יש לעניין זו   להצעה למזמין, בהתאם שירותים מתן עם אינטרסים ניגוד 

 תאגידים(: או משפחה
 

 .________________________________________________________א

 .________________________________________________________ב

 .________________________________________________________ג

 .________________________________________________________ד
 
 

 המצהיר: ______________  חתימת   _  : ___________ תאריך
 

 
 

 עו"ד אישור

 

 בפני  הופיע/ה  ____________ ביום כי מאשר/ת עו"ד ________________הח"מ, אני

 מר/גב'  ______________ בישוב/עיר ___________ ברחוב אשר במשרדי

 לי  המוכר/ת ______________ ז..ת ידי על עצמו/ה שזיהה/תה _____________
 לעונשים צפוי/ה ת/יהיה וכי אמת להצהיר עליו/ה כי שהזהרתיו/ה ואחרי אישי, באופן

 .דלעיל התצהיר על בפני חתם/ה כן, ת/יעשה לא אם בחוק הקבועים
 

 
 
 

 עו"ד: _____________  וחותמת תאריך: ______________                        חתימה
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      - '2נספח ב
                   

 מיוחדים  כללים תנאים
 

  יחולו  למכרז, שצורף  אחר מסמך בכל  או/ו  בהסכם או /ו  במכרז האמור על  בנוסף 
 : הבאות ההוראות 

 
   האתר  ארגון

  ידי על שייקבע במקום ורק  אך יהיה  העבודה באתר  הקבלן  התארגנות שטח 
  השונים   המתקנים  של המזמין למיקומם  אישור מראש לקבל  הקבלן על. המזמין
 המוסמכות, בהתאם לצורך.  הרשויות אישור לקבלת  ולדאוג

 
  גידור 

  להגנה  העבודות סביב ושערים  מחיצות, גדרות חשבונו  על  להקים הקבלן  על 
  בגמר.  העבודה  משרד ותקנות  הבטיחות   לחוקי בהתאם  הכל,  ורכוש אדם בני על

בבעלותו. מוסכם כי הקבלן לא יהיה זכאי   ויישארו הקבלן  י" ע  ל"הנ יפורקו   העבודה
לתשלום בגין רכיבים אלו ועליו להביא בחשבון ההוצאות האמורות במסגרת  

 הצעתו. 
 

 שמירה 
  או  אבידה, קלקול  יארע  אם. והמבנים  החומרים,  הציוד  על  ישמור הקבלן 

  בידיעתו או הקבלן י" ע שהונחו  ומכשירים  כלים, ציוד,  חומרים, למבנים גניבה
  הקבלן  על. המזמין  על  אחריות  ולא תחול   הפסד בכל הקבלן ישא, המבנה בשטח
 נדרשים.   זהירות אמצעי לנקוט

 
 לקבלן  משרד

  מוגן באתר ביצוע העבודות משרד  יקים הקבלן ,העבודות  ביצוע תחילת לפני 
  את  לפנות  יש  העבודה בגמר. זו בלבד למטרה ישמש  אשר, האוויר  מזג השפעות  בפני 

 .  לקדמותו השטח  את ולהחזיר   המשרד
 

 קיימים  במבנים ושימוש ארעיים  מבנים הקמת
,  אוכל חדר, מחסן, משרד כגון) הקבלן  עבור ארעי  מבנה כל של הקמתו 

.  מבנה כל של המדויק   ולמיקום להקמה המזמין טעונה אישור  ,'(וכו שירותים
 . המזמין של מראש ובכתב אישור  מחייב  קיימים, במבנים שימוש

 שלט
  או הבניה   באתר  שלט חשבונו על יתקין הקבלן העבודות,  ביצוע תחילת לפני 
  הקבלן שם, המתכננים  או  המתכנן שם, העבודה שם את יכיל  השלט.  לו  בסמוך

,  האותיות גודל,  צורתו, גודלו, ייעשה  ממנו החומר , שלט תוכן.  נוספים ופרטים
 . המזמין  י"ע  בלעדית ייקבעו, בשלט הקשור   אחר עניין וכל  ההתקנה ומיקום צורת

 
 וחשמל  מים

  וחשמל מים מערכות  ניתוק מועדי , והחשמל המים לאספקת האחראי הקבלן 
  לגרום  שלא על מנת  המזמין עם יתואמו( התחברות לצורך  יידרש באם) קיימות
 . למזמין הפרעה
  לא הצדדים   בין שיוסדר כפי  המזמין י" ע וחשמל  מים  אספקת  של מקרה בכל 

  סיבה מכל  חשמל  או מים הפסקת בגין לקבלן  שייגרם נזק לכל אחראי המזמין  יהיה
 . שהיא
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 המזמין   בשטח תנועה
  לזמן מזמן ייקבעו וממנו   העבודה  מקום אל  המזמין בשטח  התנועה  נתיבי 

 . אלו בנתיבים ורק  אך  ינועו  מטעמו העובדים   ושל  הקבלן של רכבו  כלי .  המזמין  י"ע
  מטעמו והעובדים  הקבלן  על  יחולו המזמין בשטח התנועה  ונהלי חוקי 
  על לשמור מתחייב הקבלן . זה בעניין המזמין הוראות לכל לציית מתחייב   והקבלן
  שימוש  בגין להם שיגרם נזק כל חשבונו על ויתקן לו שנקבעו התנועה  נתיבי  שלמות
 . ב"וכיו  חומר פיזור, בטון   שפיכת, גרירה,  זחלי מרכב  נזק  כגון הקבלן

 
 ארעיות  גישה   דרכי 

  חשבונו ועל   הקבלן  ידי  על תבוצענה  הן – ארעיות גישה דרכי שידרשו במידה  
  מצב את הקבלן  יחזיר  שיידרש  במידה. העבודה גמר עם הקבלן ידי על  ותוסרנה

  תיעשה   הארעיות  הגישה דרכי  התווית. לקדמותו  אלה דרכים הועברו   בו המקום 
 .המזמין של  באישורו

   
   באתר פועלים  ולינת  מהמזמין שירותים

  אפשרות  לקבלן  תינתן לא,  הצדדים בין בכתב אחרת יוסכם  אם אלא 
  לינה, טלפון,  סניטריים ושירותים מקלחות , אוכל: כגון  המזמין  בשירותי להשתמש

 של  ובכתב   מוקדם אישור טעונה באתר פועלים לינת  כי בזאת מודגש  .ב"וכיו
 הוראות הדין באשר לכך. המזמין, ובכפוף לקיומם של 

 
 הסביבה  איכות  על  שמירה
  המוסמכות  הרשויות י"ע   שנקבעו האמצעים  בכל  חשבונו על ינקוט הקבלן 

  רצון  לשביעות, רעש ומטרדי סביבה  זיהום למנוע כדי, המזמין  י"ע  ייקבעו או /ו
  שירותים  מבנה המזמין,[ עליו  שיורה במקום חשבונו   על  להתקין הקבלן על. המזמין

 .המזמין רצון  לשביעות סניטרית  ברמה
 

 חול  בימי  היום  עבודה בשעות
,  הלילה  בשעות קבע עבודת כל תיעשה לא,  בהסכם אחרת  הוראה  לכל  בכפוף 

,  המזמין נציג  מאת  בכתב היתר   ללא,  אחרים שבתון בימי או,  ישראל במועדי , בשבת
  יודיע ,  כאמור במקרה בהחלט.  הכרחית  או נמנעת  בלתי היא העבודה   אם מלבד

  שיידרש  אישור  כל.  המוקדם אישורו את  לקבל ועליו  המזמין לנציג כך על  הקבלן
 . הקבלן  ידי על  יושג   שבתון בימי לעבודה  או  לילה  לעבודת

 
 תהום  ומי  אקלים נזקי בפני  הגנה

  האמצעים בכל הקבלן  ינקוט  השונות העבודות  ביצוע  זמן כל  במהלך 
  אקלימיות  השפעות  בפני  והחומרים  הכלים הציוד,  העבודה/ המבנה להגנת הדרושים

 '.  וכו שמש, אבק, רוח, גשמים לרבות 
  מי הצטברות למנוע  כדי הדרושים האמצעים בכל ינקוט הקבלן  
  שיקבל למקום המירבית   במהירות  וירחיקם  העבודה בשטח תהום מי  או/ו  גשמים

 . המפקח  של המוקדם אישורו  את
  הערמת, והפעלתן  מים משאבות אספקת, אטימה, כיסוי יכללו  ההגנה   אמצעי 
  ביצוע תקופת כל  במשך תקין במצב  אחזקתן, המים  ניקוז תעלות חפירת,  סוללות
  ידי על  שיידרשו האחרים  האמצעים  בכל וכן הביצוע  בגמר  וסתימתן  העבודה/המבנה
 המזמין 
 באופן  והכל, הוא  חשבונו  על, הקבלן  ידי על יינקטו  ל"הנ   ההגנה אמצעי כל 
 .המפקח  של המלאה  רצונו  לשביעות  שיהיו ובהיקף
 אשר הדרושים  האמצעים  בכל  הקבלן נקט אם אף  לעבודות שייגרם נזק  כל 
המזמין    להוראות בהתאם חשבונו  ועל  הקבלן  י"ע  יתוקן, המזמין י" ע אושרו 

 . המלאה  רצונו ולשביעות 
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  מזג  תנאי עקב הנגרמים  בעבודה עיכובים כי בזה  מודגש  ספק להסרת  
 . עליון  ככוח ייחשבו לא,  גשמים לרבות,  האוויר

 
 קיימים  ומתקנים  למבנים  אחריות
  העבודה  באתר  קיימים ומתקנים מבנים  לשלמות אחראי  יהיה הקבלן 
  .העבודה מביצוע כתוצאה  להם שיגרם נזק  כל  חשבונו על ויתקן  אליו הגישה  ובדרכי
  במבנים , באנשים פגיעה או נזק  למנוע כדי ובטיחות  זהירות אמצעי ינקוט הקבלן

 . כאמור פגיעה או נזק לכל  מלאה באחריות וישא  ובתכולתם במתקנים
  הכלי  פרטי על למזמין להודיע יש,  מכני בכלי או  בידיים החפירה  ביצוע לפני 

,  חשמל  כבלי: כגון  החפירה בתוואי צינורות  או כבלים  אין כי ולוודא והמפעיל
 . ב"וכיו  מים, ביוב קוי,  תקשורת

  אם  בין ל" הנ  במתקנים פגיעה  לכל  ובלעדית   מלאה באחריות ישא  הקבלן 
 . אחר גורם מכל או מהמזמין  לחפירה אישור   קיבל   לא אם  ובין  קיבל

 
 בשלבים  ביצוע 

  המזמין.  שיקבע כפי בשלבים  תבוצע העבודה כי בחשבון  לקחת הקבלן  על 
  ישמש ולא   תשלום בתוספת הקבלן  את יזכה  לא עדיפויות, ולפי  בשלבים הביצוע

 .  הביצוע  תקופת  להארכת עילה
 

 אחרים  לגורמים ושירותים תיאום 
  תמורה ללא, הקבלן יתן  בו  מהאמור לגרוע ומבלי  בהסכם לאמור בנוסף  
  מטעם קבלנים, החשמל  חברת, בזק חברת: כגון אחרים  לגורמים שירותים, נוספת

  של תחזוקה  עובדי, זה חוזה /במכרז  כלולות   אינן אשר  במבנה  לעבודות המזמין
 .  המפקח עליו  שיורה אחר  גורם  וכל  המזמין

 : כדלקמן יהיו  אחרים לגורמים לתת הקבלן  שעל השירותים
 . עזר  ותאורת  חשמל,  מים  אספקת

 . וסביבתו במבנה קיימות   מערכות ועל   המבנה  על אינפורמציה  מתן
,  ארעיות בדרכים שימוש וזכות המבנה   למקום גישה, לאתר כניסה  אפשרות  מתן
 '. וכו   הליכה  צירי

 . האחרים  הגורמים עם המערכות  של והרצה  הפעלה  חיבור  מועדי הכוונת 
 . ושינוע הרמה אמצעי  בכל מראש  מתואם שימוש אפשרות 

  פועלי י" ע  ייפגעו  שלא כך , אחרים גורמים  של עבודות או/ ו  ציוד של סבירה הגנה
 . הקבלן
 . העבודה גמר  ולאחר  העבודה במשך פסולת וסילוק  כללי ניקיון

 
 העבודה  קצב  תגבור

  יוכל הוא,  הזמנים בלוח  לעמוד כדי  מספיקה  אינה  התפוקה  כי המזמין  יחליט 
 :  י"ע  העבודה ביצוע קצב  להגביר לקבלן להורות בכתב הוראה  י"ע
 . המזמין קביעת  לפי וסוגים בכמות נוסף ציוד הבאת . א
 . השונים לסוגיהם  העובדים  כמות הגדלת. ב
  חריגה למנוע   כדי  יחייבו שהתנאים  דבר כל ולעשות , מנוחה וימי  בלילות עבודה. ג

 . המוקצבים מהזמנים
  לעמוד כדי הדרוש כל את הצעתו   הגשת בעת בחשבון שלקח כמי הקבלן  את רואים 

  פיצויים  או  תוספת לכל  זכאי  יהיה   לא הקבלן, לעיל  האמור לרבות,  הזמנים בלוח 
  מנוחה  ובימי  בלילות נוספות שעות עבודות, אדם כוח  תגבור,  הציוד תגבור:  בגין
 .  ב"וכיו

  על יהיה, מנוחה ובימי  לילה שעות, נוספות  שעות של בעבודה צורך  של במקרה
  בשעות לעבודה בקשר  הדרושים ההיתרים להשגת  חשבונו, ועל  בעצמו  לדאוג הקבלן

 . ל"כנ  מיוחדות
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 וציוד  חומרים
  למטרת   הקבלן י "ע  יופעל  אשר ציוד וכל   המכשירים, המכונות,  החומרים 

  כל . ואיכותה  טיבה לגבי  הדרישות קיום  את  להבטיח כדי בהם יהיה, העבודה ביצוע 
  במצב  ויוחזק יסופק הציוד.  מעולה ובאיכות   חדשים יהיו לעבודה שישמשו החומרים

  הדרושים  הרזרביים  הכלים או/ו החילוף  חלקי  את בחשבון להביא יש,  וסדיר תקין 
  המחייבות לעבודות   ציוד על במיוחד  חל  זה  עניין.  מכניות  תקלות של במקרים
 . ביצוע רציפות
  טיב את להבטיח כדי  בהם  אין  המזמין  של לדעתו  אשר וציוד חומרים 

,  שנקבע הזמנים  ללוח  בהתאם התקדמות  קצב או המפרט לדרישות  בהתאם העבודה
  או,  שנקבע הזמנים ללוח בהתאם  התקדמות  קצב או המפרט לדרישות בהתאם או

  ויוחלפו,  חשבונו ועל  הקבלן י "ע העבודה  ממקום יסולקו , תקין  מכני במצב שאינם
 . לדרישות המתאימים וחומרים  בציוד

  אותה לביצוע הדרושים  והחומרים  הציוד  שכל עד עבודה,  בשום יוחל לא 
  רצון ולשביעות  ההסכם לפי  הדרושים  ובאיכות   בכמות במקום יימצאו עבודה,
 . המזמין

 
 

 ( As Madeתוכניות עדות )
( מעודכנות AS MADEתוכניות עדות ) ,על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו 

לפי הביצוע וכן הוראות הפעלה, קטלוגים וכו' של מערכות התברואה, חשמל, מיזוג  
אויר וכל חלק בנין אחר שידרש במסמך ממסמכי המכרז להגיש עליו תוכניות עדות  

 או מסמכים אחרים.  
תכניות עדות ישורטטו על גבי העתקה שקופה של תוכנית המקור של המתכנן   

ויאושרו על ידו. הגשת התוכניות האלה היא  המזמין אמו עם שתימסר לקבלן, יתו
תנאי לקבלת עבודה. לא תשולם תוספת מחיר בגין תוכניות אלה והן לא תוכלנה  

לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י  
 בעת הביצוע.  המזמין 

 
 ניקוי אתר הבניין 

לניקוי אתר הבניין מזמן לזמן, בתוך יומיים הקבלן יבצע וישא בהוצאות  
מכל פסולת, אשפה, אדמה   ,גמר כל העבודותבו  מהמזמיןמקבלת הוראה לניקוי 

וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה  
 נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. 

ת כל הדלתות  הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה א 
והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים  

מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש  
מידי. הרצפות יישטפו במים וסבון. הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים  

 הסיד וכו'.   הארעיים בגמר העבודה ויסתום את בורות
. הקבלן יהיה  המזמיןהפסולת תסולק על ידי הקבלן למקום שיורה עליו   

אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל  
נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות כאמור  

 לעיל.  
 
 

  
         

 תימת הקבלן: __________________________     ח  תאריך_____________
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 צוע יערבות ב -נספח ג' 

 
 תאריך: ___________  

 
       לכבוד 

    המועצה האזורית חוף אשקלון
 א.ג.נ.,

 
 )צמוד(אלף  ₪  חמישים) ₪ 50,000 על סך         ערבותנו מס'הנדון: 

)להלן  _____________ בקשת  הננו  הקבלן"  :לפי  מכם  "(,  מי  כלפי  ו/או  כלפיכם  בזה  ערבים 
"(,  הפרשי ההצמדה":  בתוספת הפרשי הצמדה למדד )להלן  ש"ח  50,000סכום עד לסך    לסילוק כל 

להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על  קבלן  ה  המגיעים או העשויים להגיע לכם ו/או למי מכם מאת
ניסנית בבאבמסגרת המכרז    -פי ההסכם     –   על כל נספחיו  ר גנים,להשלמת הקמתו של מועדון 

 (."ההסכם" :להלן) קבלן שנעשה ונחתם ביניכם לבין ה "(,המכרז)להלן: " 4/21מכרז פומבי 

אנו נשלם לכם ו/או למי מכם תוך שלושה ימים מקבלת הדרישה הראשונה בכתב ממי מכם כל  
סכום שיצוין בדרישה הנ"ל מבלי שיהיה על הדורש לנמק את הדרישה או לדרוש תחילה את סילוק  

מאת   האמור  פי  הקבלן הסכום  על  מכם  למי  ו/או  לכם  שנשלם  הכולל  שהסכום  בתנאי  וזאת   ,
 על הסכום האמור לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה. ערבותנו זו לא יעלה  

הלשכה  המתפרסם על ידי  המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(  ערבות זו מדד משמעו מדד  צרכי  ל
המדד  )"  15.5.21-פורסם ב י ש  2021  אפרילהמרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס הינו מדד חודש  

 "(.היסודי

המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם   הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך
אזי יחושב    סודי,"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הימדד התשלוםעל פי ערבות זו )להלן: "

 . לעומת המדד היסודיתשלום  סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית מדד ה

וך ממנו, לא יחול שינוי בסכום  שווה למדד היסודי או נמ  תשלוםלמניעת ספק, אם יתברר כי מדד ה
 הערבות.  

 ועד בכלל.   יום אחרי מועד סיום ההתקשרות לפי ההסכם 90שאר בתוקפה יערבות זו ת

   דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: _________________

 _______________________________________ מס' הסניף____________ 

 

 _______________________                           ______________________ 
 הכתובת                         השם                    
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 (המועצהעל פי קביעת יועץ הביטוח מטעם ) אישור קיום ביטוחים  -נספח ד' 
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 הצעה והצהרת המציע  –נספח ה'  

 
 :הצעה והצהרת המציע במכרז 

 
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  מצהירים ומתחייבים  

 בזה כדלקמן:  
 

ה .1 בקפידה,  בחנו  בעיון,  המכרז,  מימסכי  ווהננ ו  בנקראנו  במסמכי  האמור  לכל  ם 
ולא    נווהצעת אי  נזו מוגשת בהתאם,  על  דרישות המבוססות  ו/או  כל תביעות  ציג 

 בזה מראש על כל טענה כאמור. יםמוותר ווהננ ידיעה ו/או אי הבנה, 
המתייחסים   .2 והדרישות  הנתונים  כל  את  למכרז,  הצעתנו  הגשת  לפני  בדקנו, 

פי כל דין וע"פ מסמכי המכרז, וכן ביצענו סיור במסגרת  -לשירותים ולעבודות, על
המכרז  במסמכי  כמתואר  הכול  קראנו  המציעים.  התנאים    סיור  כל  את  בחנו  וכן 

שורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, את החוקים,  והנסיבות הק
הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות וכל גורם אחר שאישורו נדרש לצורך  
קיום התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש או עשויה  

זו  להיות להם השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביעת הת מורה בהצעתנו 
וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או   נעשתה בהתחשב בכל הנתונים שלעיל 

 תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או עם הצעתנו.  
הננו מקיימים במלואן את המגבלות המוטלות על התקשרות בחוזים עם קרובים /   .3

ב לצו המועצות  89  - ו  59מכוח סעיפים    -סוכנים / שותפים / תאגידים קשורים וכיו"ב  
 ובכל דין אחר.   -האזוריות ובכלל 

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו,   .4
דרישות   או  תביעות  כל  נציג  ולא  המכרז  במסמכי  האמור  לכל  מסכימים  ואנו 
 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

ננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או  ה .5
הנחיות הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת  

 שהיא.  
עצמנו   .6 על  ואנו מקבלים  עפ"י מסמכי המכרז  הנדרשים  בכל התנאים  עומדים  אנו 

  לבצע את הדרישות ע"פ המכרז. 
 ת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  הצעה זו מוגש .7
הנדרש  כל הציוד  והניהוליים וכן את  הטכניים, המקצועיים  אמצעים  כל האת  יש לנו   .8

ואנו מתחייבים  על מנת לבצע את הנדרש במכרז בהתאם לנקוב במסמכי המכרז,  
    אם נזכה במכרז. לעשות כן

ומת .9 כל הדינים המתייחסים לנשוא המכרז  חייבים לפעול לפיהם  אנו מכירים את 
 לרבות לפי שינויים שיחולו מעת לעת.  

  90ותהא תקפה במשך   , בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי  .10
ידוע לנו, כי המזמין יהא רשאי  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  )תשעים(  

יום    30לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך    נוספים, וכי אם לא נאריך  )שלושים( 
זו הצעתנו  תיפסל  לכשנידרש,  זו  תרופה  הצעתנו  או  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  והכל   ,

 כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על זמיןאחרים להם זכאי המ
משום הצעה ללא  כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,אנו מסכימים .11

ובקבלתה על ידכם    1973–כללי(, תשל"ג  לחוק החוזים )חלק 3חזרה, כאמור בסעיף 
 מחייב בינינו לבינכם.  הסכם  תייכר

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בגין השתתפות במכרז כנדרש במסמכי   .12
 המכרז.

על   .13 המזמין  בהודעת  שייקבע  המועד  תוך  כי  מתחייבים  אנו  תתקבל  והצעתנו  היה 
המזמההזכיי  בידי  ונפקיד  המסמכים  כל  על  נחתום  החוזה  ,  לקיום  ערבות  כתב  ין 

כנדרש   הכול  המכרז(  במסמכי  הנדרשים  )בנוסחים  ביטוחים  קיום  על  ואישור 
 במסמכי המכרז וכן נתחיל בביצוע  והעבודות ביום שהמזמין יורה לנו.  

ידוע לנו כי במידה והצעתנו תתקבל אנו נחתום על כל התוכניות לביצוע כולל תוכניות   .14
זה,   ובכלל  נגישות  פיתוח  נספחי  וכבאות,  בטיחות  נספחי  אוויר,  מיזוג  אש,  גילוי 

 ונספחי הג"א. 
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, מחובתנו  ידוע לנו כי במידה והצעתנו תתקבל ואנו נבצע את העבודות על פי המכרז .15
עלינו   יהיה  זו  התחייבות  במסגרת  גמר.  תעודת  וכן  למבנה  אכלוס  תעודת  לקבל 

קת טופס אכלוס ותעודת גמר  להמציא למועצה את כל האישורים הדרושים לשם הנפ
 מכלל גורמי החוץ ובכלל זה, כיבוי אש, נגישות, הג"א וכיוצ"ב.

ידוע לנו כי אםן הצעתנו תתקבל ואנו נבצע העבודות, יהיה עלינו למסור למועצה תיק   .16
מתקן מלאובו כלל התעודות והאישורים הדרושים לשם קיומה של אחריות למתקני  

ו מיזוג  מערכות  ולרבות,  הבדיקות  המבנה  כל  ובצירוף  נוספות  טכניות  מערכות 
 שבוצעו. 

עלינו החובה להשיג   .17 ידוע לנו כי ככל שהצעתנו תתקבל ואנו נבצע העבודות כי אז 
חיבור קבע של המבנה לרשת חשמל תיקנית ובלבד שהמועצה תפעל להזמנת חיבור  

 כאמור. 
ת שנמסרה  היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבו .18

כפיצויים   ידו  על  יחולט  הערבות  וסכום  המזמין,  ידי  על  לגביה  תוגש  ידינו  על 
 מוסכמים וקבועים מראש. 

מוגשת   .19 בשמו  המציע  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו 
ההצעה, אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המציע  

 כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. ואין כל מניעה על פי 
את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודות    מלאה וכוללת התמורה המוסכמת הינה   .20

המבוקשת   התמורה  השירותים.  ביצוע  בגין  נוספת  תמורה  כל  אבקש    ה מהווולא 
התחייבויותי לכל  מלא  אדם  נו כיסוי  כח  לרבות  החוזה,  רכב,   ,נשוא  כלי  ציוד, 

הדרוש   אחר  דבר  וכל  והיתרים,  רישוי  ביטוחים,  עבודה,  כלי  הובלות,  חומרים, 
ל.  נשוא המכרז  לאספקת השירותים נוספת בגין    נולא תשולם  אספקת  כל תמורה 

. כמו  הפרשי הצמדה למדד  לנונשוא המכרז למעט ובכלל זה לא ישולמו    השירותים
ג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סו  כן,

השירותים עליאספקת  יחולו  ידי  נו,  על  תנכה  נווישולמו  כך,  לצורך    המועצה . 
דין,    לנומהסכומים שיגיעו  האזורית חוף אשקלון   כל  לפי  לנכות  כל סכום שעליה 

 נו.והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום ל
ה ואחידה ותשולם כמפורט בהסכם  ידוע לנו כי התמורה הנקובה להלן הינה קבוע .21

 ההתקשרות. 
הנני מתחייב כי השירותים יבוצעו בכל תחום שטח השיפוט של המועצה, בהתאם   .22

 למפרט הטכני ולכל דרישות המכרז, ובכפוף לקבלת הזמנת עבודה חתומה 
ידוע לנו כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתנו, אם יתברר   .23

 הצהרתנו דלעיל אינו נכון.  לה כי פרט מפרטי
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה    נובזאת מפורשות, כי לא תהיה ל  יםמצהיר  והננ  .24

דחיית   היקפו,  הגדלת  היקפו,  הקטנת  המכרז,  ביטול  עם  בקשר  ו/או  הנוגע  בכל 
ביצועו, שינוי היקף העבודות בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, או התקשרות עם  

לקבלת כל    םהיה זכאינלגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא    קבלן/ים אחר/ים. מבלי
 נזק.   נופיצוי בגין כך אף אם יגרם ל 

של   .25 בסך  תמורה  מבקשים  אנו  העבודות  כלל  של  ושלם  מלא  ביצוע  עבור 
 המבטאת הנחה בשיעור של ______________ש"ח )לא כולל מע"מ(, 

 ביחס לאומדן. %__________ 
 
 
 

    _______________   __________________ 
 חתימת המציע           תאריך     

 
 

 _______________  מס' הזיהוי: ________________        שם המציע: 
 

 כתובת המציע : ____________________________ 

 פקס' :____________________  טל': ________________ 
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: __________________ טל'_ איש קשר: __________________  נייד   ____________ 

 

 אישור עו"ד

 

"(  המציעאני הח"מ ________________, עו"ד של _________________________ )להלן: "
מאשר בזה כי ביום _________ חתמו בפני על הצעה והצהרה זו דלעיל, וכן על כל יתר מסמכי  

________________    -__________________ ת.ז. ______________ והמכרז וההצעה ה"ה  
האישורים   וכל  ההחלטות  כל  המציע  אצל  התקבלו  וכי  המציע  בשם   _____________ ת.ז. 
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת  

 ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
 

       ________ 
 חתימה                                                                                                                           


