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 )מסמך א'( -תנאי המכרז 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 תנאי המכרז
 

 א.ג.נ.,
 
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל  1/2017מס' מ/זוטא מכרז הנדון: 
 בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת "מצפה ים" באילת

 )"מכרז אומדן"(
  

 

 מהות המכרז ותוכן המסמכים .1
 

החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: "החברה" או "חכ"א"( מבקשת בזאת לקבל  1.1
לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה הצעות 

"העבודות"(  אשר תאורן,  -)להלן  באילת "מצפה ים"פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת 
מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן שוא אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נ

 .החוזה שייחתם עם המציע הזוכה
                        

 המסמכים דלהלן, המצורפים בזה, מהווים את מסמכי המכרז: 1.2
 תנאי המכרז )מסמך זה(; -מסמך א' 
 ; הצעת המציע כולל הצהרת המציע -מסמך ב' 
   , כולל נספחי ביטוח לרבות הצהרות ונספח עבודה בחום;נוסח החוזה -מסמך ג' 
 מוקדמות )לא מצורף(; - 00משרדי כולל פרק מפרט טכני כללי בין  -מסמך ד'

 ; מפרט טכני -מסמך ה' 
 ; כתב כמויות  -מסמך ו' 

 ;מיפוי ונתוני הגגות של מבני הציבור בשכונת "מצפה ים" באילת -מסמך ח' 
 תנאים מיוחדים לחוזה; –מסמך ז' 
 ; ותוינוסח הערב - 1+ ט' מסמך ט' 
 ; זרים כדין, ותשלום שכר מינימוםתצהיר בדבר העסקת עובדים  -מסמך )י( 

 .תצהיר עפ"י חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים -מסמך )יא( 
 קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת

 
החברה רשאית, עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעות, בכפוף למתן הודעה מתאימה ואף  1.3

להלן, לערוך  10.1אחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף הארכה במידת הצורך של המועד ה
שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז. שינויים ו/או הוספות ו/או 

ויימסרו לכל  לה הפחתות כאמור, יהוו תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים
 לאשר בכתב את קבלתם. מחויביםאשר יהיו , מסמכי המכרזהרוכשים של  

 

לעיל, הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע  1.2 עיף קטןכל המסמכים המפורטים בס 1.4
בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד למועד האחרון 
שנקבע להגשת ההצעות, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו, אין המציע רשאי להעתיקם או 

 .להשתמש בהם לכל מטרה אחרת
 

 ביטוחים 1.5
ות החברה לקיום ביטוחים ע"י המציע שיזכה תשומת לב המציעים מופנית לדריש 1.5.1

 במכרז )להלן: "דרישות הביטוח"(. 
בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ג' ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 1.5.2

לחוזה  )להלן: "ביטוח על ידי הקבלן"( ובמוסף ב' למסמך ג'  11"נוסח החוזה", סעיף 
 1לרבות האמור בנספח ב'  "(הקבלן תנאים כלליים לביטוחי)להלן: ""נספח ב'" 

 : "ביטוחי הקבלן".ביטוחי הקבלן"( להלן ביחד ולחוד )להלן: "אישור
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הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את    1.5.3
 ומצהירבמלואן  המכרזמהות העבודות לפי מסמכי  ואתבביטוחי הקבלן המפורטות 

 כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  בזאת כי קיבל ממבטחיו
 לעיל ולהלן.

 
 יםהמפורטו המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב   1.5.4

לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות  בידי החברה ולהפקידבביטוחי הקבלן 
בנוסחו המקורי( כשהוא )אישור ביטוחי הקבלן  1וכתנאי לתחילתן, את נספח ב' 

 חתום כדין על ידי המבטח. 
 

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת     1.5.5
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ החברה בכתב ימציא לה העתקים

 

 כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרתמובהר בזאת במפורש כי     1.5.6
פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים  הסתייגויות לדרישות הביטוח
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

אישור ביטוחי  1נספח ב' אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי    1.5.7
(  2לרבות נספח ב' ), )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי מבטחי המציע הקבלן

החברה הקבלן )בנוסחה המקורי(, כדין על ידי  מהחתו פטור מנזקים –הצהרת הקבלן 
 יםלמנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור תהא רשאית

 מים כנדרש.החתו
 

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 1.5.7ר בסעיף בנוסף ומבלי לגרוע מהאמו    1.5.8
החברה לעיל, תהא  1.5.7כאמור בסעיף , (1נספח אישור ביטוחי הקבלן )נספח ב' 

 לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.רשאית 
 

ייחתמו על ידי המבטחים יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח    1.5.9
, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין אלא בחתימה וחותמת של המציע

 .להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים
 

מוסכם בזה כי המצאת נספחי הביטוח המפורטים לעיל חתומים כאמור לעיל מהווה  1.5.10
 החוזה על נספחיו.תנאי יסודי לקיומו של 

 

 מע"מ   1.6
 

" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם 0מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "
יחול על לא ", וזאת בין אם בפועל 0התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "

מובהר כי לחברה מקום מושבו. כן באפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות  ע"מהזוכה שיעור מ
לא תהא התנגדות לכך שהזוכה ירשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. 

תשולם למציע התמורה הנקובה בהצעתו  ,אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת
בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד  ,בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת

 חוק. חשבונית מס כ
 
 
  תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .2

מקיים את אשר במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות,  ,רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע
 כל דרישות  הסף המצטברות הבאות:

 
בסיווג  או 191, בענף לפחות 1-אבסיווג  רשם הקבלנים  הינו קבלן הרשום כדין אצל 2.1

)סיווג  ,ותילעבודות הנדסה בנא רישום קבלנים תקנות לפי 100לפחות בענף  1-ג
  .1988-תשמ"ח קבלנים רשומים( 

 
 מודולים והממירים / המתקנים המערכות הנדרשות במסגרת מכרז זה, לרבות ה        2.2            

 במפרט הטכני מסמך ה' למכרז ממלאים אחר כל הדרישות המפורטות  ,הנדרשים                          
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 מסמך ה' למכרז זה. מפרט הטכני כל המסמכים והנתונים המפורטים ב צורפוו זה,                         
 

ועד למועד הגשת הצעתו, מתקנים  2012הקים והשלים בתקופה שמאז שנת         2.3
( וכן תיחזק בתקופה kWקילוואט ) 250בהיקף כולל של לפחות  סולאריים על גגות

בהיקף כולל של עד למועד הצעתו, מתקנים סולאריים על גגות ו 2012שמאז שנת 
                                          (.    MWמגה וואט ) 1לפחות 

 
המעיד כי  1976-הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 2.4

 .המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק
 

 נוסח מסמך ט'.ב  ש"ח 10,000 צירף להצעתו ערבות בנקאית בגובה         5.2
 
ולא ניתן להסתמך על לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים,             

ניסיון של חברות בנות ו/או קשורות ו/או אורגנים ו/או בעלי מניות לשם הוכחת 
 עמידה בתנאי הסף.

 
 שעל המציע לצרף להצעתומסמכים נוספים  .3

    על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על קיום כל התנאים המקדמיים, המפורטים        
 לעיל וכן את המסמכים המפורטים להלן, כדלקמן: 2בסעיף 

הנו מורשה חתימה של , על מסמכי המכרזכי מי שחתם  ,אישור רואה חשבון או עורך דין 3.1
על מסמכי המכרז כדין, וכי חתימתו מחייבת את המציע  בהתאם למסמכי המציע, כי חתם  
 המכרז. 

אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או מיועץ מס, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי  3.2
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא 

דווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על לם, וכן כי המציע נוהג לוהיפטור מנ
המציע יהיה אחראי לכך שאישורים אלו עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 

 בין הצדדים. תייכרהחוזה, אם  יהיו תקפים במשך כל תקופת 
 

 כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים בתת סעיפים         3.3
 לעיל. 2.5עד  2.1             
  

המסמכים  כלאת  על המציע לצרף להצעתו ,לעיל 2.2להוכחת עמידתו בתנאי הנדרש בסעיף 
 מפורטים במפרט הטכני מסמך ה' למכרז זה. נדרשים אשר והנתונים ה

 
-' במסמך ב, על המציע למלא את הטבלה לעיל 2.3להוכחת עמידתו בתנאי הנדרש בסעיף 

מסמכים רלוונטיים להצגת  פירוט ניסיון המציע. כמו כן, על המציע לצרף להצעתו
  הפרויקטים ואנשי קשר.

 תעודת עוסק מורשה. 3.4

 .מצורף במסמך י'תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, בנוסח ה 3.5

   .תצהיר עפ"י חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים             

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 3.6

 בנוסח נספח ט'.למכרז ערבות  3.7

ולרבות מכתבי הבהרות, תוספות כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והסכם ההתקשרות,  3.8
 חתומים בכל עמוד ועמוד.ושינויים, ככל שיהיו ויופצו על ידי החברה בלבד, 

 

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם 
 זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ

)תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה 
 במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.
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 ערבות .4
על המציע להקפיד כי הערבות  .ש"ח 10,000 בסך שלהמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  4.1

"הערבות  -)להלן  15.6.17(. הערבות תעמוד בתוקף עד יום 'טהנוסח המצ"ב )מסמך  לפיתהא 
ולמימוש כל הזמנית"(. הערבות הזמנית תשמש בטחון לחתימת החוזה ע"י המציע 

תחולט לאלתר על ידי החברה, אם המציע יחזור בו היא והתחייבויותיו על פי תנאי המכרז, 
חזר למציע, אם לא תתקבל מהצעתו ו/או לא יעמוד בכל סעיפי הצעתו. הערבות הזמנית תו

 חתימת החוזה עם המציע הזוכה.לאחר הצעתו, 
 

יחד עם זאת, החברה תהא  אי המצאת הערבות, תביא לפסילת ההצעה על הסף.מובהר כי  4.2
רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות הזמנית, וזאת אם שוכנעה כי  
וכי אינה מקנה יתרון בלתי הוגן, או פוגעת בעקרון  החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב 
 השוויון בין המציעים. 

 

 עד שתי החברה תהיה זכאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הזמנית למשך  4.3
 ימים נוספים, ובמקרה כזה המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות  90תקופות של               
 כנדרש.              

 
חכ"א תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא  4.4

יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר 
 שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:

 .הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים 4.4.1

 ועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.והוא מסר ל 4.4.2

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  4.4.3
 במכרז.

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי  4.4.4
 מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

 
אם לא יחתום הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י חכ"א, תהא  4.5

חכ"א רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך 
מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו 

 העולה על סכום הערבות.ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה 
 

מיום שהמציע יחתום על  עבודה ימי 3תתקבל, תשוחרר הערבות תוך המציע אם הצעתו של  .4.6
להסכם  1ט'הסכם ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח נספח 

 מהתמורה הכוללת  )להלן: "ערבות ביצוע"(. 10 % בגובה של 
 

הערבות, בדרך של הגשת מספר ערבויות, גם  אתמובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל  4.7
 אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.
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 ההצעה, אמות המידה לפיהן ייבחר המציע .5
 ההצעה 5.1

בשני למכרז זה ערוכה הכספית שההצעה תשומת לב המציעים מופנית לכך  5.1.1
  :" נפרדיםסעיפים"

וולטאית על מבני -אספקה והתקנה של מערכת פוטולמתייחס  "1מס'  סעיף"  -            
שנות אחריות )כולל  20 -חודשי תחזוקה ממועד הפעלת המערכת ו 12ציבור כולל ה

. המחיר הנו סופי לכלל חלפים ועבודה( והכל בהתאם להוראות המפרט הטכני
 לחיבור לרשת החשמל והפעלה מושלמת של המערכת.הרכיבים כולל כל הדרוש 

  בלבד המהווה מחיר עבור קו"ט מותקן. הנו אחדכתב כמויות בסעיף זה 

מעבר לשנה הראשונה הכלולה  ,למחיר שנת תחזוקהמתייחס "  2מס'  סעיף"  -            
. שנה 20. יש למלא עלות תחזוקה לשנה )אופציה( למשך 1בסעיף מס' במחיר 

נים המתק וויתוחזק ואחד בלבד שבמסגרתו יופעל הנוכמויות הכתב בזה סעיף 
 למזמין.  ם, אחרי מסירתמיםוהמושל יםהמוגמר והמערכות

 של "מכרז במתכונת  ך" שבמסמך ו', ערוהסעיפיםכתב הכמויות של שני ה"             
 עפ"י אומדןלכל סעיף וסעיף  מראש מחירי היחידה מצוינים כאשר אומדן",
 החברה.

 כתב הכמויות ימלא המציע את שיעור ההנחה שהוא מציע,"סעיפי" בכל אחד מ 5.1.2
המציע רשאי להציע שיעור הנחה שונה, לכל אחד . "סעיף"אותו הנקוב ב למחיר

 ." שבכתב הכמויות במסמך ו'סעיפיםמ"ה

ואת סכום ם" סעיפילכל אחד מ"העור ההנחה שהוא מציע יאת ש יעתיק מציעה 5.1.3
 1סעיף המקום המתאים באל  הנ"ל, אחרי ההנחה", סעיפיםלכל אחד מ"הההצעה 

 של מסמך ב' )הצעת המציע( שלהלן. 

 יכללו במחיר המוצע. אם יחולו, היטלים ממשלתיים, מכס, ביול  ומס קניה, 5.1.4

תוספת של מחיר, וכל                -מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז ההנחה שלילי, דהיינו   5.1.5
 סימן/סימון שיתוסף על ידי המציע יפורש כהנחה בלבד.

 
      אמות המידה ובחירת ההצעה הזוכה 5.2

 
  לכל אחת מהצעות הכשרות שיתקבלו למכרז, יינתן ציון כולל, שיחושב  5.2.1

 תוכרז  הגבוה ביותרלהלן. ההצעה שהציון הכולל שלה יהיה בסעיף זה כמפורט              
 כהצעה הזוכה.               

 
 שהצעה זו תקבל לכל  ,של הציונים סיכוםהציון הכולל של כל הצעה, יחושב ע"י       5.2.2 

 לעיל. 5.1.1האמורים בסעיף  ,"סעיפים"השני אחד מ                            
 %80הנו  "1"סעיף מס'  -המשקל של עלות ההתקנה וכל הכלול ב 

 %20הנו "2"סעיף מס'  -המשקל של עלות התחזוקה וכל הכלול ב 
 

 לעיל, יחושב  5.1.1" האמורים בסעיף סעיפיםהציון של כל הצעה לכל אחד מ"ה     5.2.3 
 כדלקמן:                           

 
 באופן יחסי:חישוב ההצעה הזוכה יתבצע 

 
וכל שאר  100%ההצעה עם אחוז ההנחה הגבוה ביותר תהווה את ה ,בכל סעיף

 ההצעות ידורגו ביחס אליה.
 

 :להמחשת האמור לעיל, מובאת להלן דוגמה מספרית תיאורטית
 להלן הנחות המתקן:

הספק 
 מתקן

 קו"ט 150

ש"ע 
 בשנה

 ש"ע 1750
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 קו"טש₪/ 0.5 תעריף

סה"כ 
 הכנסה

 לשנה₪   131,250

 
  מההכנסה השנתית של המתקן =  10%עלות התחזוקה המקסימאלית הנה

 לשנה.₪  13,125=  131,250*10%

  675,000=  150*4500לקו"ט מותקן = ₪  4500עלות ההתקנה המקסימאלית הנה 
 ש"ח

 
 
 
 
 

 :להמחשת האמור לעיל, מובאת להלן דוגמה מספרית תיאורטית
 

  

אחוז 
הנחה 
קו"ט 
 מותקן

אחוז 
 הנחה

 תחזוקה
מציע 

1 11% 5% 
מציע 

2 12% 3% 
מציע 

3 5% 2% 
 

הציע את ההנחה הגדולה ביותר  2מציע לפי הדוגמה המספרית התיאורטית המובאת בטבלה למעלה, 
הציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר מעלות התחזוקה. בהתאם לכך  1בעלות ההתקנה ואילו מציע 

 בעלות התחזוקה. 100%מהווה את ה 1ואילו מציע בעלות ההתקנה  100%מהווה את ה  2מציע 
 

  
הנחה מעלות 

 ההתקנה בש"ח
הנחה בתחזוקה 

 בש"ח

 495 1מציע 
                           

656.25  

 540 2מציע 
                           

393.75  

 225 3מציע 
                           

262.50  
 

 דירוג לפי סעיפים:

 דירוג תחזוקה התקנהדירוג   

 100% 92% 1מציע 

 60% 100% 2מציע 

 40% 42% 3מציע 
 

 דירוג כללי:
 

 %80הנו  "1"סעיף מס'  -וכל הכלול ב המשקל של עלות ההתקנה 
 %20הנו "2"סעיף מס'  -וכל הכלול ב המשקל של עלות התחזוקה 

 
 התיאורטית לעיל תהא, התוצאה של הדוגמה המספרית ולכן בהתאם למכפלות של הדירוגים
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 דירוג משוקלל  

 93% 1מציע 

 92% 2מציע 

 41% 3מציע 
 

 אם מספר מציעים יקבלו ציון כולל  זהה, כציון הגבוה ביותר,  החברה תאפשר לכל  5.2.4 
 המציעים בעלי ציון כולל גבוה זהה, להשתתף בהליך של הגדלת שיעור ההנחה לאחד                            
 ". סעיפיםאו לשני ה"                           
 בהליך זה יוכלו המציעים בעלי ציון כולל גבוה זהה להגיש בכתב הצעה מתוקנת,                            
 " או סעיפיםשתציע הנחה גבוהה יותר מההנחה בהצעתם הקודמת, לאחד ה"                           
 לשניהם.                             
 החברה תהיה רשאית לחזור על הליך התמחרות זה, ככל שיידרש עד קבלת הצעה                            
 אחת בודדת, שתהיה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר.                           

 

שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, או לעיריית  חכ"א 5.2.5 
אילת, או  לתאגיד עירוני של עירית אילת, ניסיון שלילי עימו או עם גורם                
 הקשור 

 עימו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.                          
 

' לחוק חובת המכרזים שכותרתו "עידוד נשים ב 2על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף  5.2.6
בעסקים", אם תתקבלנה שתי הצעות או יותר, כהצעות בעלות הציון הכולל הגבוה 

אישה, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז  ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת
ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור לעיל. על מציע המעוניין בכך, 

ב לחוק חובת המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו  2נה על דרישות סעיף והעו
העסק הוא בשליטת אישה ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם 

ב  2של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 
 לחוק חובת המכרזים(.

מרת לה את הזכות להעדיף את הצעתו של מציע על אף כל האמור לעיל, החברה שו  5.2.7
שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום הרשות המקומית עיריית אילת, על פני 
מציע שאינו מתחום הרשות המקומית עיריית אילת, ובתנאי, שהצעתו של המציע 

מהצעתו של המציע שאינו  5% -המקומי, בציון הכולל,  לא תהיה יקרה יותר מ 
 מקומית עיריית אילת.מתחום הרשות ה

 
 מסמכי המכרז קבלתאופן  .6

פארק התעשייה לא תשלום, במשרדי החברה ברחוב ל ,מסמכי המכרז קבל אתניתן ל 6.1
באתר כן ניתן לעיין במסמכי המכרז  . 14.2.17החל מתאריך  אילת 2אילתם, מבנה אמת"ל 

 . www.eec.co.il :החברה בכתובת

מעטפה ובתוך שנתקבלו במשרדי החברה ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז  6.2
 .חתומה ע"י מנכ"ל החברה, או  ממלא מקומו, הנמצאת בתיק מסמכי המכרז

מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי  ,למען הסר ספק 6.3
 המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר. 

 

 ברת שאלות ובירוריםנוהל הע .7
ימים לפני המועד האחרון  7-שאלות בקשר למכרז יש להעביר בכתב לחברה לא יאוחר מ 7.1

 , תוך ציון שם המציע ומספר המכרז.eec.co.illimor@ההצעות, לכתובת המייל  להגשת 
החברה תענה לשאלות בכתב, ותפיץ את תשובותיה לכל הקבלנים שרכשו את תיק המכרז, 
עפ"י כתובת המייל שאותם יספקו הקבלנים. מכתבי התשובה של החברה לשאלות 

תוציא, אם תוציא, לקבלנים, הקבלנים, כמו גם מכתבי הבהרה, תוספות ושינויים, שהחברה 
י נפרד ממסמכי המכרז, וכל מציע מחויב לצרפם לפני מועד הגשת ההצעות, יהוו חלק בלת

 להצעתו, כשהם חתומים על ידו. 
תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה המכתבים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י  החברה               

כל תוקף  היהי אלתשובה של החברה ו/או של נציגה למציע, תהא בכתב בלבד ו כלהקבלן. 
חרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי בדרך א ןשתינתלתשובה 
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עובדיה בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים 
 יראו בה כאילו נדחתה על ידי החברה. –לא השיבה החברה לשאלה ו/או פנייה  בכתב בלבד.

מכרז, להכניס ההצעות בלהגשת החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון  7.2
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 
והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל 

 רוכשי מסמכי המכרז.
 

 סתירות ו/או אי התאמות .8

או שיהיה לו איזה ספק שהוא  ,התאמות לחוקים ותקנותאם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי 
ימים לפני  7בקשר לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב לחברה לפחות 

לא התייחסה  שלח לכל המשתתפים בכתב.יהמועד האחרון להגשת ההצעות. תשובת החברה ת
ורך הגשת הצעות יראו בכך דחיית פניית החברה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון שנקבע לצ

המציע.  לא יפנה מציע לחברה כאמור, יהיה הוא מנוע מלטעון טענות כל שהן בדבר אי סבירות ו/או 
אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעויות וכו', וטענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל, לא 

 תישמענה.

 
 סיור קבלנים  .9

 
המפגש במשרדי החברה, פארק  .12:00בשעה  23.2.17 ה' ביוםסיור קבלנים ייערך  9.1

 אילת. 2התעשייה "אילתם"  מבנה אמת"ל 
 

החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיור. 9.2
 השתתפות בסיור אינה  חובה אך היא מומלצת מאוד. 

 
 מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב  9.3

ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר 
למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, 

 סמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך האמור.הבהרה או תיקון רשמיים למ
 

 אופן הגשת ההצעה .10
 

 מסמכי המכרז שהומצאו למציע ואשר על המציע להכניס את חוברת מסמכי המכרז הכוללת 10.1
ובצרוף יתר המסמכים שעל לעיל  4.1הערבות האמורה בסעיף  בצרוףעליו לצרף להצעתו, ו
 ידי עלם  כשהם מלאים וחתומי ,14:00בשעה   3.179. ה' עד ליום, המציע לצרף להצעתו

, 2"אילתם" מבנה אמת"ל   היבפארק תעשי ,ההצעות במזכירות החברה לתיבת, המציע
 אילת.

 
      יחד עם יתר מסמכי המכרז, למציע על ידי החברה נמסרהש ,במעטפה המיוחדת ההצעה תוגש     10.2

  זוטא מכרז " :החברה או ממלא מקומו, ושעליה מצוין שנחתמה עבור המכרז על ידי מנכ"ל)             
 התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל לאספקה,  1/2017מ/ מס'             
  ". באילת טכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת "מצפה ים"ב             

 

 המעטפה תכלול: 10.3
במקומות הנדרשים, חתומים ומוחתמים את חוברת מסמכי המכרז שכל דפיה ממולאים  .א

. במקומות שבהם נדרש אימות , לרבות ערבות אישית על חוזה ההתקשרותבידי המציע
 חתימות יש להחתים עו"ד על אישור אימות החתימות.

 לעיל. 4.1את הערבות האמורה בסעיף   .ב

 לעיל.  2את המסמכים המעידים על קיום התנאים המקדמיים, המפורטים בסעיף   .ג

 לעיל. 3ת כל המסמכים שעל המציע להגיש עם הצעתו, לפי סעיף א  .ד
 לעיל, ככל שיהיו. 7מסמכים על פי סעיף  .ה
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, בד בבד עם במזכירות החברהמסרנה יתחתומות ומוחתמות ע"י המציע, כשהן  ,כל התוכניות    10.4
 הכנסת המעטפה עם הצעת המציע לתיבת ההצעות.

 
 בתאריך 14:00עד לשעה ע"י המציע או מי מטעמו  לתיבת ההצעות תוכנסמעטפה שלא  10.5

 .והיא תיפסל האמור, לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועד
 

 לגביהם, בין תהסתייגוכל שינוי או מחיקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל  10.6
 אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו כאילו לא

הבלעדי של  ל עפ"י שיקול דעתהו, הכלאלתר נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה
 החברה.

החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, הכרוכות בהכנת ההצעה  10.7
             הבדיקות רכישת תיק מסמכי המכרז,  ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמנה, לרבות בגין

 כל הוצאות אחרות שהן.או  ,המוקדמות
 

 החתימה על ההסכם .11
 

 המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג'. 11.1
 

 אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו היסודית של ההסכם. 11.2
 

במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה, וכן במקרה של הפרה יסודית  11.3
 רשאית החברה לבחור במציע אחר כזוכה במכרז ,בסמוך לאחר חתימתו אחרת של החוזה

כל הוראות מכרז זה על נספחיו על  ו . במקרה כזה יחוללהלן 12.7בהתאם להוראות סעיף 
 הזוכה החלופי.

 
הימים האמורים,  90במידה ואין באפשרות החברה לקבל החלטה בדבר זהות הזוכה בתוך  11.4

מציעים ולבקשם כי יאריכו את תוקף הצעתם ואת תוקף תהא רשאית החברה לפנות ל
. מציע  כל אחת יום 90ת של ונוספ עד לשתי תקופותזמנית שניתנה על ידם, וזאת ה הערבות

בתוך המועד שייקבע בבקשת החברה, הצעתו תפקע והערבות  ,שלא יענה לבקשה כאמור
 הזמנית תוחזר אליו.

 
 זוכה, תוחזר לזוכה הערבות הזמנית הנזכרתמשחתמה החברה על החוזה עם המציע ה 11.5

כקבוע  (,1ביצוע לקיום החוזה )מסמך ט' לעיל, וזאת כנגד מסירת כתב ערבות 4.1 בסעיף
 הזכייה ימים לאחר מועד מסירת הודעה על שבע, לא יאוחר מהמצ"ב למכרז זהבחוזה 

ת מלוא , תהיה החברה רשאית לחלט אלעיליפקיד הזוכה ערבות כאמור  אם לא .מכרזב
 כפיצוי מוערך וקבוע מראש בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו לה ,סכום הערבות הזמנית

כל זאת מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של  ולבטל את הודעת הזכייה שקיבל המציע.
 עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י החוזה. ,דין ו/או עפ"י התחייבות הזוכהכל החברה עפ"י 

 
בשל שינויים או הסתייגויות כלשהם לגבי תנאי לאלתר לפסול כל הצעה  תרשאי חכ"א 11.6

כלשהו מתנאי המכרז או ההצעה, בין שנעשו ע"י תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי 
ל לפי שיקול וובין בכל דרך אחרת, או להתעלם מהם, ולראותם  כאילו לא נכתבו כלל, הכ

 חכ"א.הבלעדי של  הדעת
 

 ספותהוראות נו .12
 

לעצמה  שומרת ו אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כל שהיא חברהה 12.1
את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.  מבלי 

או ברורה או ערוכה  לגרוע מכלליות האמור לעיל, עלולה להדחות כל הצעה, שאיננה שלמה
וזאת עפ"י שיקול או שכוללת הסתייגויות או תוספות או שינויים, ות המכרז הורא שלא עפ"י

 דעתה הסופי והבלעדי של החברה.
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החברה תהא רשאית לקבל רק חלק מן ההצעה ולהזמין מן המציע רק חלק מן העבודות  12.2
 המחירנשוא מכרז זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שיהא בכך כדי לשנות את  
 שהוצע על ידי המציע ביחס למרכיבי העבודות. 

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה  12.3

בין ו/או בחירת ההצעה הזוכה, שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות, 
רת. בכלל זה מסיבות שקשורות בהליך המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה, או מכל סיבה אח

מספר הצעות שתוגשנה, והסכום הנקוב בהן הינם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד 
 המכרז על ידי החברה, או לא נתקבלה הצעה היה ובוטלהחלטת החברה לבטל את המכרז. 

 המכרז כולם או מקצתם, או גם עם  כלשהיא, רשאית החברה לנהל מו"מ עם משתתפי
 מכרז. קבלנים אחרים, שלא בדרך של

 
 

לזמן כל בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה  , אך לא חייבת,החברה תהיה רשאית 12.4
ו/או לבקש ממציע לספק לה נתונים  שהגיש וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך החלטה

לעיל, וכן לחקור ולדרוש   2משלימים, כדי להוכיח את עמידתו בתנאי הסף האמורים בסעיף 
ים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות מהמציע פרט

 הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ואיתנותו הכלכלית.  
 

למציע לתקן פגמים בהצעתו, וזאת אם  לאפשר , אך לא חייבת,החברה תהיה רשאיתכמו כן,               
כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע  שוכנעה כי הפגם נגרם בתום לב וכי אין בתיקונו

 בעקרון השוויון בין המציעים.
 

מובהר כי התחלת העבודה והתקדמות העבודות מותנית בקבלת אישורים ותקציבים  12.5
מגורמי חוץ. לפיכך, בנסיבות של אי קבלת האישורים והתקציבים הנ"ל במועד, תהא 

החוזית עמו או לפני תחילת העבודות או רשאית החברה להודיע לקבלן לפני ההתקשרות 
יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות, והקבלן  14במהלך ביצוע העבודות, ובהתראה בת 

יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה. בנסיבות אלה יהא זכאי הקבלן לקבלת מלוא 
רה על התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החב

סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום 
ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.
  

ת של העבודות מכל סיבה על אף האמור, ובנוסף, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמני 12.6
יום(, ובמקרה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא  90שהיא )לתקופה שאינה עולה על 

 רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי
להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן 

רגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת שהצעתו דו
 אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
למען הסר ספק מובהר, כי היה והעבודה לא תחל כלל, מכל סיבה שהיא, כי אז לא יהיה 
הקבלן הזוכה זכאי לכל תמורה שהיא, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 שר עם העבודות ו/או זכייתו.תביעה בק
 

 זוכה"כ השני במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור , אך לא חייבת,רשאית תהא החברה 12.7

תהא  החברהחודשים נוספים.  3ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך  "חלופי
רשאית  להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או 

 12ההסכם עמו יבוטל, וזאת אם טרם עברו  אםשלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או 
 חלופי זוכהב בחירה על החברה והחליטה היה .חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה

 מציע. אם טרם הוחזרה הערבות להזוכה המציע במקום פיהחלו המציע יבוא ,הזוכהמציע כ
ב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם ופי כאמור, המציע החלופי יהא מחויהחל

 להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עמו מותנית בהסכמתו.
 

ועד לתום  העבודותתקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד הקבוע בצו תחילת    12.9
 תקופת הבדק, עפ"י החוזה.
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 לשביעות רצונה של  לאחר סיום שלב ההקמה ומסירת המתקנים לחברה במצב פועל ומושלם    12.10
 החברה, החברה תהיה רשאית להסב את חוזה ההתקשרות  עם המציע הזוכה עבור שלב            
 ההפעלה והתחזוקה, לעירית אילת )להלן "העיריה"(.            
 בנסיבות אלה, מיום הסבת החוזה מהחברה לעירייה, העיריה תיכנס לנעלי החברה, ללא שום           
 שינוי בתנאי ההתקשרות ובהתחייבויות הצדדים. לא תהיה למציע הזוכה שום עילה לטענה            

 ביעה כספית או אחרת, כלפי החברה ו/או כלפי העיריה ולא תוכר כל טענה או תביעהו/או לת            
 כאמור.           

 

 עלות על המכרז ועל ההצעהב .13
, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל החברהכל מסמכי המכרז הם רכושה של 

אם לאו. אין המציע רשאי  עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין לחברההמציע להחזירם 
 להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 
 צד שלישי .14

 

 בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.
המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. 
מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי 
במקרה שתתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. 

אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של החברה ליתן כל החלטה בעניין מובהר כי 
 גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

 
הסכום ₪.  500זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום לחברה של 

 רה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה.ישולם לחב
 

 ת המציעוהצהר .15
 

. המציע מאשר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור בהם
כולל החוזה הכלול בו  ,הגשת ההצעה והענות למכרז כמוהן כהצהרת המציע כי כל פרטי המכרז

ז. הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכר יחתום המציע על ונספחיו, ברורים וידועים למציע. בנוסף,
                                                                                                                 נפרד מהצעתו.ק בלתי חל הצהרה זו תהווה

 
 
 
 

 בכבוד רב,              
 
 
 

 החברה הכלכלית לאילת                                                                                                                
 )חכ"א( בע"מ                                                                                                                 

 
 
 
 

*    *    * 
 
 

 א י ש ו ר
 

 הנני מאשר כי קראתי מסמך זה וכי אני מסכים לכל האמור בו.
 
 

 חתימת המציע: ________________
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 מסמך ב'() -הצעת המציע רטי המציע ופ
 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה  1/2017מכרז מס' מ/
 פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת "מצפה ים" באילת

 )"מכרז אומדן"(
 

 

 פרטי המציע .1
 

   ......................................................................................שם:

    :.................................................................................כתובת

    :.......................................................................שם איש קשר

    ....:..............................................................................טלפון

    :..........................................................................פקסימיליה

   :.........................................................כתובת דואר אלקטרוני

   :..............................................................מספר עוסק מורשה

    :......................................................................מספר החברה

 :פרטי חשבון הבנק

 בנק................................. 

 סניף )שם ומספר(.............. 

    מס' חשבון....................... 
 
 

 שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:

 

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי ימהדוגמת חת
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 המציעפירוט ניסיון 
 

 לתנאי המכרז : 2.3הפירוט כנדרש בסעיף 
 

 מזמיןשם ה
 וכתובתו

שם איש 
הקשר, כתובתו 

 ומספרי טלפון

שמות 
 ממליצים

תאריך 
 ביצוע

ומקום  גודל המתקן
 או תחזוקתו התקנתו

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

- 16 - 

 סמך ב'(מ) –הצעת המציע 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה  1/2017מכרז מס' מ/
 פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת "מצפה ים" באילת

 )"מכרז אומדן"(
 
 

 הצעת המציע -מסמך ב' 
 

 ____________________________ החתום מטה:  ואנ
 

  מצהיר כי :    קבלן 
 

לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז, טופס החוזה על נספחיו ותנאיו, כתב הכמויות  .1
 מכרזל יםהנוגעוהמיפוי התשריטים והמפרטים הטכניים, ולאחר שעיינתי בכל והמחירים 

וביקרתי בשטח נשוא העבודה ובדקתי את תנאיו ומצבו, וכן לאחר שהבנתי את השיטה לפיה 
הוכן חשבון הכמויות וכן השיטה והתנאים שלפיהן אצטרך לבצע העבודה ולקבל את שכרי 

ב בזה להוציא לפועל ולבצע את יבהתאם לכל הנ"ל, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחי
במפרטים ובתנאים הכללים, עפ"י המחירים הנקובים  העבודות המופיעות והמתוארות

בניכוי הנחה של מסמכי החוזה וכתב הכמויות )מסמך ו'( האומדן שבבסעיפים השונים של 
 כדלקמן:

כמפורט סעיפים השונים שבכתב הכמויות ל  הנחה ןתינתאם יוזמן אצלי ביצוע העבודות, 
 להלן:

 
 תינתן הנחה (,כלול בסעיף זהמערכת וכן כל ההקמת ה" )1מס'  סעיף" -א.  ל
       _______ ___________________( במילים:_____ )  %   בשיעורקבועה       
  " 1מס'  סעיףל" בכתב הכמויותוסך הערך של כל העבודות,  ,זה מחיר המצוין בסעיף ל      
       )במילים: ש"ח________________   אחרי ההנחה הנ"ל, יהיה      
 , התייקרויות כוללסכום זה   .(__________________________________ ש"ח       
  להלן. 4כמפורט בסעיף        

 
 בשיעור(, תינתן הנחה קבועה ה וכן כל הכלול בסעיף זהתחזוק" )2מס'  סעיף" -ב.  ל

   _______ _______________________( במילים:_____ )  %      
  " 2מס'  סעיףל" בכתב הכמויותכל העבודות, וסך הערך של  ,זה  סעיףב למחיר המצוין     
       )במילים: ש"ח________________   אחרי ההנחה הנ"ל, יהיה      
 , התייקרויות כוללסכום זה   .(__________________________________ ש"ח       
  להלן. 4כמפורט בסעיף        

  
, לשביעות רצונכם ולהנחת דעתו של המפקח נואת העבודות שיוזמנו אצל סייםאני מתחייב ל

 מטעמכם, או נציגו, בהתאם לתנאי החוזה.
 

לעבודות שב"סעיף מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מסכים שהתשלומים בהתאם לחוזה, 
כפי  ,על ידי והושלמה בפועליהיו מבוססים על מדידה והערכת העבודה שנעשתה " 1מס' 

ולא  ,ה ע"י המפקח ו/או מהנדס הפרויקט ו/או כל אדם אחר שימונה מטעם החברהשתעש
 לפי סכום כולל.

 
ה, אם תחול, בעלות ביצוע יהצעה זו הינה על אחריותי הבלעדית ואני מתחייב לשאת בכל עלי

לחוזה   56העבודות מסיבה כלשהי, למעט אם הסיבה היא פקודת השינויים כמפורט בסעיף 
 )מסמך ג'(.
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בתוקף במשך   רתישאאני מסכים שהחברה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. ההצעה  .2
לחברה שמורה הזכות להאריך  .למכרז יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 90של 

 יום כל אחת. 90את התקופה הנ"ל בשתי תקופות נוספות רצופות של 
 

מן האמור, ואני מצדי אקיים את נתקבלה הצעתי, תודיע לי על כך החברה, תוך פרק הז
 מיום שאדרש לכך. ,י שבהצעתי זו ללא שיהוייבויותיהתחי

 
סתירה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז והחוזה כי בכל מקרה של  ,ידוע לי ומוסכם עלי

לבין הוראה אחרת שבהם, ו/או במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יגברו המסמך ו/או 
ל זכויות החברה, לפי פירוש החברה, ולא תעמוד לזכותי טענה של ההוראה הבאים להוסיף ע

 פירוש כנגד המנסח.
 

 אני מסכים שאם תתקבל ההצעה ע"י החברה: .3
 

אשר צורף להצעתי כשהוא חתום על  ,תהיה החברה רשאית להוסיף חתימתה לחוזה .3.1
 . החברהןוענייידי, וברור לי כי ממועד חתימתו יהיה החוזה תקף ומחייב לכל דבר 

 תהא גם זכאית להשלים בחוזה כל פרט חסר לפי הצעתי זו.
 

יקבע על ידכם יבמועד ש" 1מס'  סעיףשל "להתחיל בביצוע העבודה יהיה עלי א.   3.2
 180בתוך  ,לפי תנאי החוזהבסעיף זה ולסיים את כל העבודה  ,בצו להתחלת העבודה

מהמועד שנקבע להתחלת מנין ימי הביצוע בצו  ימים קלנדריים (םשמונימאה ו)
 .להתחלת העבודה

 
בהתאמה גמורה  ,"להשלים את העבודה" פירושו להוציאה לפועל עד תומהב. 

 /המפקחלתוכנית, למפרט, לתנאים הכללים, וכן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט
 או מי שזה יורה, ולמסור את העבודה לידי המזמין לשביעות רצונו המלאה.

 
להתחלת העבודה, הריני מסכים כי  בצו במקרה ולא אתחיל בעבודה במועד הקבוע  3.3

החוזה, וזאת  תחרימו ו/או תחלטו לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עפ"י
 כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.

 
במקרה ולא אשלים את ביצוע העבודה במועדה, לפי כל תנאי החוזה עד למועד  3.4

הריני לעיל,   3.2ובכפוף לאמור בסעיף בצו להתחלת העבודה, לסיומה הקבוע 
  ש"ח 005,1ערכים ומוסכמים מראש בסך ויב לשלם לכם כדמי פיצויים מימתח
כאשר סכום זה צמוד למדד   ,של איחור בסיום ביצוע העבודהקלנדרי כל יום  עבור

(  15/03/2017ביום  )שפורסם פברואר מחירי התשומות בבניה למגורים ממדד חודש
( של 1)49הסך הנ"ל גובר על הסכום האמור בסעיף  ועד ליום תשלום הפיצוי בפועל.

 . נוסח החוזה )מסמך ג'( להלן
 
מתום החודש שבו נמסרה שנים  20-תהא להאחריות ו תקופת הבדקידוע לי, כי  5.3

 שנה השנייהמתום ההחל תהיה האחזקה ותקופת העבודה המושלמת לחברה, וכי 
תארך עד למשך תום  תחזוקהתקופת ה .נמסרה העבודה המושלמת לחברה השב

 , על פי שיקול דעתה הבלעדי של חכ"א.תקופת האחריות
 

ימים מיום מסירת  שבעה לא יאוחר מתום  - החברה להפקיד בידיאני מתחייב  3.6
את אישור קיום הביטוחים  ההודעה על זכייתי במכרז, את כל מסמכי החוזה לרבות

העתקים  ,( בנוסחו המקורי ובחתימתם כדין של מבטחי הקבלן1נספח ב' ) הנדרש
וערבות בנקאית  ,"נוסח החוזהמסמך ג' "ב 11פוליסת הביטוח כמפורט בסעיף מ

עד תום  מבוילת כחוק לפי נוסח שייקבע על ידכם, כערבות לקיום כל תנאי החוזה,
חוזה, הנדרשת עפ"י לקיום ה כערבות ביצוע, (1)מסמך ט' תקופת ביצוע העבודות

 של מסמך ג' לחוזה. 8סעיף 
 

ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות עריכתו )לרבות הוצאות משפטיות( של החוזה,  3.7
הדפסתו, שכפולו וביולו חלים עלי, ומתחייב לשלם לכם או לכל מי שתצוו את 

 .התמורה כפי שנקבעה על ידכם
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 .ואינם נושאים התייקרויותיים הם סופבהצעתי שידוע לי כי מחירי היחידה  .4

 
" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם 0כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור " ידוע לי,      .    5

 ייחול עללא ", וזאת בין אם בפועל 0בתוספת מע"מ בשיעור "נקבתי בהצעתי התמורה בה 
כי לחברה לא תהא  לי,ידוע . ימקום מושבב, לרבות יאפס, מסיבות הקשורות ב ע"משיעור מ

כמו כן ידוע לי, כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך.  שארשםהתנגדות לכך 
י התמורה הנקובה בהצעת יתשולם ל ,אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילתכי 

בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד  ,בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת
 . שאמציא לחברה נית מס כחוקחשבו

 
הבנה  מתוךין. הצעתי זו ניתנה יל לפי הענוכל מקום שנאמר כיחיד מוסב גם לרבים או להיפך, הכ .6

 ורצוני החופשי.
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 
 

 ______________________   שם + חותמת המציע: 
 

 ________________________   חתימת המציע:
 

 _______________________   המציע:כתובת 
 

     ________________________   תאריך: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

- 19 - 

 
 
 

 
לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה  1/2017מכרז מס' מ/

 פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת "מצפה ים" באילת
 )"מכרז אומדן"(

 
 הצהרת המציע

 
 אני החתום מטה מצהיר בזה, כי קראתי את תנאי המכרז ואת החוזה המצורף להם על נספחיו

קרתי במקום וכי יהמהווה חלק בלתי נפרד מהם, כי הדרישות בחוזה ממני ברורות וידועות לי, כי ב
 קיבלתי לרשותי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז והמפורטים להלן:

 
 תנאי המכרז.  .א

 
 לרבות הצהרת המציע.הצעת המציע   .ב
 
 נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות.     .ג
 
לעבודות בנין הבין משרדי המפרט הכללי  -)לא מצורף(   מפרט טכני כללי בין משרדי .ד

טחון ומע"צ )מהדורה אחרונה( על כל פרקיו יבהוצאת משרד השיכון, משרד הב
 מוקדמות.  00-כולל 

 
אותו ולהוריד המכרז, והקבלן יכול לרהמפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי 

 אותו באתר האינטרנט של משרד הבטחון
 

http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/SapakInfo/MifratBinuy.aspx 

 
 .מפרט טכני .ה
 

 כתב כמויות.  .ו
 

 תנאים מיוחדים לחוזה.       .ז
 

 באילת. מיפוי ונתוני הגגות של מבני הציבור בשכונת "מצפה ים"  .ח
 
 .1+ט' מסמך ט' -ת יונוסח ערבו ט.  
 
 ; תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, ותשלום שכר מינימום       .י

 

 .תצהיר עפ"י חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים      .יא
 

 .קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת     .יב
 

את תוכן המסמכים דלעיל, בין שנכללים בחוברת זו ובין  כמו כן, הנני מצהיר כי קראתי והבנתי
 יב לבצע את עבודתי בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.ישאינם נכללים בה, והנני מתח

 
בין שהם מצורפים  ,כי ידוע לי שכל המסמכים דלעיל מהווים ביחד את מסמכי הצעתי ,הנני מצהיר

 ובין שאינם מצורפים.
 

 י נפרד מהצעתי.הצהרתי זו מהווה חלק בלת
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     -מסמך ג' 

 נוסח החוזה                                                                                                             
 
 
 
 

 
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 
 
 

 1/2017/מחוזה מס'  
 
 

 2017שנת ב ______ודשח ___  ביום אילת שנערך ונחתם ב
 
 
 
 
 

 בין:
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 
 
 
 

 לבין:
 
 

________________________________ 
 
 
 
 ביצועבדבר 

 

 
אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור 

חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת 
 "מצפה ים" באילת
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 1/2017/מחוזה מס'  

 
 חוזה זה נערך ונחתם באילת ביום ___  לחודש __________ בשנת ________

 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ   בין:
 "חכ"א" או "המזמין"( -)שתקרא להלן    

 
 מצד אחד         

 
 ______________________   לבין:

 "הקבלן"( -)שיקרא להלן  
 

 מצד שני         
 
 

 וחכ"א פרסמה מכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות לביצוע עבודות  והואיל:
לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה              

 ;באילת "מצפה ים"פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת 
 

והקבלן בחן לשביעות רצונו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביו על פי   והואיל:
 חוזה זה, והגיש את הצעתו במסגרת המכרז;

 
: חכ"א החליטה לקבל את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז על בסיס התחייבויותיו   והואיל

 והצהרותיו;
 

 ם המשפטיים ביניהם;: והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסי והואיל          
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: א. .1 
 

 תנאי המכרז; .1   
 הצעתו של הקבלן; .2   
 תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן, כולל נספחי הביטוח; .3   
 מוקדמות )לא  - 00מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק  .4   
 מצורף(;    
 מפרט טכני; .5   

 כתב כמויות ומחירים; .6                                       
 התנאים המיוחדים לחוזה; .7   
 ;מיפוי ונתוני הגגות של מבני הציבור בשכונת "מצפה ים" באילת.         8   

 הערבויות;נוסחי  .9
אישור קיום ביטוחים )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי חברת  .10

 .1הביטוח, בנוסח המצורף כנספח ב' 
 2הצהרת פטור מנזקים החתומה על ידי הקבלן נספח ב'  .11
נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום, החתום על ידי  .12

 .3הקבלן, נספח ב'
        תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים,  ותשלום שכר מינימום.  .13

 תצהיר עפ"י חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות            
 .מסוימים           

 קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת 
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    בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה ובין הוראות המפרט הטכני        .ב
 וכתב הכמויות תהיינה הוראות המפרט הטכני  וכתב הכמויות עדיפות.

 
בכל מקרה של סתירה בין הוראות המפרט הטכני המיוחד ובין הוראות  .ג

 המפרט הטכני הכללי תהיינה הוראות המפרט הטכני המיוחד עדיפות.

כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו  .ד
 ה.של חוזה ז

   
תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה  .2 
  בהתאם להוראות החוזה.              

 
תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן כאמור לעיל מתחייבת חכ"א לשלם לקבלן  .3 
  את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.      

 
ו במפרט הטכני וכתב הכמויות על אף כל האמור אחרת בחוזה זה ו/א א. .4

 תהיה חכ"א רשאית להזמין מהקבלן רק חלק מהעבודות נשוא חוזה  זה  
ו/או נשוא הצעת העבודה והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל פיצוי 
לקבלן בגין אי הזמנת ו/או אי ביצוע שאר העבודות המפורטות בחוזה זה 
ובלא שיהיה בכך כדי לשנות המחיר שהוצע ע"י הקבלן ביחס לכל מרכיבי 
העבודה. כמו כן מוסכם, כי במידה ותופסק העבודה מסיבות של הקצאת 

ים ו/או מסיבות הקשורות ברשויות המוסמכות ו/או מסיבות של אי תקציב
זמינות הקרקע, לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה כלפי חכ"א ותחולנה 

 אך ורק הוראות סעיף קטן ב' להלן.
    
הקבלן יהיה זכאי  לתשלום אך ורק בגין אותו חלק של העבודה שהוזמן  ב.  
 ובוצע בפועל.בפועל ע"י חכ"א                

 
חכ"א תהיה רשאית בכל עת לשנות את היקף העבודות ואף להפחית  ג.  
 ולבטל חלק מהעבודות, שהוזמנו על ידה מלכתחילה.               

 
          זה לא ישפיע בצורה כל שהיא על מחירי היחידה       4כל האמור לעיל בסעיף       .ד

 התמורה לקבלן.של הסעיפים בכתב הכמויות וגם לא על 
 

 הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, תהיינה עדיפות על כל הוראה    .ה
 אחרת בחוזה ו/או במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות.                                 

 
לאחר סיום שלב ההקמה ומסירת המתקנים לחברה במצב פועל ומושלם, המזמין יהיה           .5

את חוזה ההתקשרות  עם המציע הזוכה עבור שלב ההפעלה והתחזוקה,            רשאי להסב
 לעירית אילת  )להלן "העיריה"(. 

בנסיבות אלה, מיום הסבת החוזה מהמזמין לעיריה, העיריה תיכנס לנעלי המזמין, 
ללא שום שינוי בתנאי ההתקשרות ובהתחייבויות הצדדים. לא תהיה למציע הזוכה 

ה ו/או לתביעה כספית או אחרת, כלפי המזמין ו/או כלפי העיריה ולא שום עילה לטענ
 תוכר כל טענה או תביעה כאמור.

 
 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן: .6

 , אילת.2כתובת חכ"א: פארק התעשייה אילתם מבנה אמת"ל   
 כתובת הקבלן:  ________________________________.   

 
 

 הצדדים על החתום בתאריך דלעיל.ולראיה בו   
 
 

 בשם  הקבלן:                                                           בשם חכ"א:                  
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        1________________ .                                                    1_________________. 
 

        2______________ .                                                      __ 2_________________ . 

 תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן
 הגדרות .1

בחוזה זה ובכל נספחיו או מסמך אחר הקשור אליהם, יהיה למונחים הבאים המובן  .1.1

 שבצדם:

 "לצורך חוזה זה או כל חלק מנכ"ל חכ"א, לרבות כל אדם שהוסמך על ידו בכתב  – "המנהל

 ממנו בין מראש ובין בדיעבד.

 "לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה  - "הקבלן

 הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה, או כל חלק ממנה.

 "האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על  - "מנהל הפרויקט" או "המפקח

 צוע העבודה, או כל חלק ממנה.בי

 "העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה ארעית בהתאם להוראות  - "העבודה

 החוזה.

  "מערכת סולארית לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו –"המערכת" או "המתקן" או "הטובין-

ות, וכפי וולטאית אשר לה התכונות, המאפיינים ויתר הנתונים המפורטים במפרט, לכל הפח

 שהציע הקבלן בהצעתו.

 "החוזה לביצוע העבודה )לפי הנוסח המצורף(, הצעתו של הקבלן,  - "ההסכם"או  "החוזה

תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן, נספחיו, המפרט )הטכני הכללי, הבין משרדי, 

והמפרט הטכני המיוחד גם יחד(, כתב הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר, שהוסכם 

 בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

 המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, או מעליהם תבוצע העבודה,  - ם העבודה""מקו

 לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

 "כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים,  - "סכומי הערבויות

 לצורך עירבון לקיום הוראות החוזה.

 "ם הנקוב בהצעתו של הקבלן, כתמורה לביצוע כל העבודות נשוא הסכו - "שכר החוזה

החוזה, לרבות כל תוספת שתיתוסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל 

 הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב, בהתאם להוראות החוזה.

 "חלק  יםהמהוו ,מיפוי ונתוני הגגות של מבני הציבור בשכונת "מצפה ים" באילת - "תכניות

בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי שאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה 

 אושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן.יאחר ש מסמךזה, וכן כל 

 כללי .2

כחלק מפעילות המזמין לקידום התייעלות אנרגטית ואיכות הסביבה, וכחלק מפעולות  .2.1

קידום אנרגיה מתחדשת במשק החשמל בה היא מאפשרת לצרכני רשות החשמל ל

וולטאיים ולמכור את -החשמל לייצר חשמל לצריכה עצמית באמצעות מתקנים פוטו

עודפי הייצור לחברת החשמל לישראל באמצעות הסדרת מונה נטו, החליט המזמין 
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מבני ציבור  ותוולטאיים על גבי גג-לרכוש, כולל אספקה, התקנה ותחזוקה, מתקנים פוטו

 . ים" באילת הבשכונת "מצפ

 הקבלן יבצע את העבודה כמפורט במסמכי החוזה והמכרז. .2.2

 הקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בחוזה. .2.3

הקבלן יספק, יתקין ויתחזק את המערכת על פי התנאים והדרישות במסמכי החוזה  .2.4

 והמכרז.

י לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע אחר הכרוך או מנהל הפרויקט יהיה זכא .2.5

 הקשור לביצוע העבודה.

 התחייבויות והצהרות הקבלן  .3

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לבצע את העבודה ולמלא אחר החוזה וכי לא קיימת  3.1

 להתקשרותו בחוזה.כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת 

כי קיימות לו כל הזכויות הקניינות להצבת המתקן כמחויב בחוזה בשטח המזמין וכי רכיבי  3.2

המערכת על כל שימושיהם אינם מפרים זכות קניין רוחני של צד שלישי לרבות ומבלי לגרוע 

ם אחר מהאמור, פטנט, זכות יוצרים ומדגם והתחייבות חוזית בין של הקבלן ובין של כל גור

 הקשור לביצוע העבודה במסגרת החוזה.

כי ביקר במקרקעין ובאזור ביצוע העבודה, בחן אותו ומצא כי יש לו את היכולת  3.3

והכישורים למימוש החוזה, ולרבות חלקי חילוף מקוריים של יצרן המערכת לשם אספקת 

ולת, המערכת תחזוקתה ומתן אחריות על פי החוזה, הידע המקצועי, הניסיון, היכ

האפשרות הפיננסית, המשאבים כוח אדם מוכשר מורשה ומנוסה, האמצעים הדרושים 

 והביטוחים המתאימים לביצוע העבודה והתחייבויותיו על פי החוזה.

כי הוא ונותני השירותים מטעמו הינם בעלי הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים  3.4

 ות מתאימים על פי כל דין.לביצוע האמור בחוזה, לרבות החזקת רישיונ

כי ימסור למזמין או מי מטעמו כל מידע, פרט או דיווח ביחס להתקנת המערכת מיד עם  3.5

 דרישתו.

כי יישא בכל ההוצאות הנדרשות, מכל סוג שהוא, לצורך הובלה, אספקה, התקנה ותחזוקה  3.6

חריות, כנדרש של המערכת, במשך כל תקופת ביצוע העבודות ומתן שירותי התחזוקה והא

בחוזה, וכי ידוע לו כי המזמין לא יישא בכל הוצאה ו/או תשלום לצורך מימוש 

 התחייבויותיו למעט תשלום התמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

כי הוא מוותר ויהא מנוע מלתבוע את המזמין בגין כל טענה של חוסר ידיעה, טעות, הבנה  3.7

 מסמכי המכרז.מוטעית או כל חוסר בחוזה ו/או ב

כי יבצע את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לשם ביצוע העבודה בהתאם  3.8

 לחוזה.

כי כל עבודה אשר ביצועה  מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל  3.9

 דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.
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 המזמיןכי יתאם את ביצוע העבודה טרם תחילתה, כל שיידרש ו/או לפי העניין, דרישות  3.10

 ו/או הדין, עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות המשטרה.

כי כל העבודות והשימוש בכל הציוד, הכלים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה יהיו  3.11

המזמין ו/או על העבודה ו/או על  לפי כל רישיון ו/או היתר ו/או תנאי כל דין החלים על

 האמצעים בהם נעשה שימוש ו/או על הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.

כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק וכי ברשותו כל האישורים  3.12

והרישיונות הנדרשים  ע"פ כל דין לצורך ביצוע התחייבויותיו במלואן ועל הצד הטוב 

 ביותר עפ"י החוזה.

כי לא יחל בביצוע העבודה והתקנת המערכת, בטרם הוא וכל עובדיו או מי מטעמו עברו  3.13

תדריך ממונה בטיחות שמונה מטעמו וכי יבצע אחר הוראותיו והנחיותיו של זה, וכי יפעל 

לביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה באופן בטיחותי, בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה 

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח ו 1954, תשי"ד על העבודהחוק ארגון הפיקוח לרבות 

 וכלל התקנות על פיהם. 1970 -תש"ל חדש(

לשמור על סודיות פרטי הפרויקט, בין היתר, לשמור על סודיות התוכניות, השרטוטים,  3.14

הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים לעבודה ולשמור בסוד כל 

 ו שתגיע אליו עקב ביצוע החוזה.ידיעה שהגיעה א

כי לא קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו  3.15

על פי החוזה וכי אין לו כל ניגוד אינטרסים או מצב העלול להעמידו במצב של חשש לניגוד 

ין תפקיד אחר שהוא עניינים בין ביצוע החוזה עבור המזמין לבין עניין אחר שלו, או לב

 ממלא. 

 העבודות  .4

חכ"א מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודה הכול כמפורט בחוזה  .4.1

ובהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מדי פעם על ידי מנהל הפרויקט, וזאת 

 בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה.

אחריות מלאה )כולל חלפים( הקבלן מתחייב בזאת לספק את המערכת ולתת לגביה  .4.2

שנים ממועד תחילת הפעלתה של המערכת לשביעות רצונו המלאה של  20לתקופה של 

, החל מתום השנה וכן שירותי תחזוקה כהגדרתם בחוזהוכהגדרתה בחוזה  המזמין

התחזוקה תוארך עד  תקופת ממועד תחילת הפעלתה של המערכת כאמור.השנייה 

 למשך תום תקופת האחריות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של חכ"א.

לקבלת והצגת כל הרישיונות וההיתרים,  -על חשבונו ובאחריותו הבלעדית  -הקבלן ידאג  .4.3

אם וככל שיידרשו, בכל הקשור לפרויקט וביצוע העבודה, בהתאם לכל החוקים, התקנות 

 לחוק התכנון והבניהיות המוסמכות, לרבות בהתאם וההוראות שיינתנו על ידי הרשו

 2014-תקנות התכנון והבניה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, תשע"דותקנותיו, כולל 

וכן בהתאם להנחיות רשות החשמל, עיריית אילת, רשות הכבאות וכל רשות אחרת 

או מי והצגת אישור ממשטרת ישראל בדבר העדר רישום פלילי לכל אחד מעובדיו ו/

 מטעמו שייכנס לשטח מבני הציבור ו/או בית הספר.
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הקבלן יגיש למנהל הפרויקט תכנית עבודה כולל לוח זמנים ויקבל את אישורו לתכנית  .4.4

 מראש ובכתב, טרם תחילת התקנת המערכת. 

 הקבלן יספק למנהל הפרויקט דו"ח שבועי על התקדמות העבודה. .4.5

די, האם הקמת המערכת הושלמה בהתאם מנהל הפרויקט יקבע, לפי שיקול דעתו הבלע .4.6

לחוזה ואם הנה מופעלת באופן מלא על פי הוראות החוזה ולשביעות רצונו של המזמין 

 ולקבלן לא תהא כל טענה בקשר לקביעת מנהל הפרויקט כאמור. 

ביצוע העבודה יהא ברציפות, באופן מתמיד ובקצב הנדרש על מנת למנוע כל עיכוב בלוח  .4.7

 הפרויקט.הזמנים של ביצוע 

הקבלן יתאם את התקנת המערכת ואת ביצוע העבודה עם מנהל הפרויקט ועם מנהל  .4.8

המוסד החינוכי עליו תתוקן המערכת, יבצע את הנחיותיהם וידאג לסידורי הבטיחות 

והנגישות הנדרשים להבטחת הפעילות התקינה בבית הספר/מבנה הציבור ובטיחות 

את המערכת תוך התחשבות מקסימאלית השוהים בסביבה. הקבלן מתחייב להתקין 

בצרכי תלמידי, עובדי ומבקרי בית הספר/מבנה הציבור והוא מתחייב לעשות כמיטב 

יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לשגרת הפעילות בבית הספר/מבנה הציבור. 

בכלל זה , מובהר, כי הקבלן יהיה רשאי לבצע עבודות מסוג העמסת ציוד, קדיחות, וכל 

דה אחרת הגורמת רעש, רק בשעות בהן לא מתקיימים לימודים בבית הספר/מבנה עבו

 הציבור.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים לשם שמירה על שלום  .4.9

הציבור, בטחונו ומניעת כל מטרד ו/או מפגע, במסגרת ביצוע העבודה. בכלל זה, מתחייב 

לדאוג לקיומם של שמירה, גידור, שילוט וכל אמצעי הקבלן בטרם התחלת ביצוע העבודה 

 זהירות אחר הנדרש לצורך הבטחת ביצוע העבודה באופן בטיחותי כנדרש.

הקבלן מתחייב לטפל באופן שוטף וללא דיחוי בכל בעיה אשר תתעורר הקשורה,  .4.10

 במישרין או בעקיפין, לביצוע העבודה. 

הכולל מכשירי טלפון דוא"ל  בכל תקופת תוקפו של החוזה, הקבלן יפעיל משרד, .4.11

ופקסימיליה זמינים, שאליו יוכל המזמין לפנות בכל עת לגבי כל עניין הקשור לחוזה. בכל 

מהלך ביצוע העבודה לרבות תקופת התחזוקה, מתחייב הקבלן להחזיק נציגות באילת 

 ואיש קשר הנמצא באופן קבוע באילת, שאליו יוכל המזמין לפנות בכל עת לגבי כל עניין

 הקשור לביצוע העבודה.

הקבלן יסלק במהלך ביצוע העבודה, מזמן לזמן ו/או לפי הוראות המנהל, את עודפי  .4.12

החומרים והפסולת לסוגיה ממקום ביצוע העבודה, ומיד עם תום ביצוע העבודה, יחזיר 

הקבלן את מקום ביצוע העבודה לקדמותו, ינקה ויסלק מהאתר את כל המתקנים 

רים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את אתר הארעיים, שיירי החומ

העבודות כשהוא נקי לשביעות רצונו של המזמין. לא מילא הקבלן את האמור בסעיף זה, 

יהא המזמין רשאי, אך לא חייב, לבצען על חשבון הקבלן ולנכות את הוצאותיו כאמור 

א ו/או בכל דרך אחרת. מובהר, מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהו

 כי כל שיירי החומרים והפסולת יושלכו לאתר פסולת מורשה בלבד. 
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נה בית הספר/מבנה הציבור, במדרכה, כביש, בהקבלן מתחייב להימנע מכל פגיעה במ .4.13

גינה, ובכל חפץ אחר ומתחייב כי במקרה של פגיעה כאמור, יתקין ויחזיר את המצב 

 לקדמותו, על חשבונו.

הסר ספק, הקבלן מאשר כי בעת תחילת מועד ביצוע העבודות בדק את מצב הגגות  למען .4.14

נשוא הסכם זה, לרבות את האיטומים ומצא אותם תקינים, ללא נזילות וללא ליקויים. 

מובהר ומודגש, כי אם יתגלו ליקויים כלשהם במצב הגגות תוך כדי ביצוע העבודות או 

אחר, הקבלן מתחייב ויישא אחריות לתיקון כל לאחר ביצוען, כגון דליפות או כל נזק 

 הנזקים לגגות, על חשבונו.

 לוחות זמנים ומועד מסירה  .5

הקבלן מתחייב בזאת כלפי המזמין, להתחיל בביצוע העבודות נשוא הסכם זה במועד  .5.1

(, לבצען הצו"שיוצא ע"י המזמין לתחילת הביצוע )להלן: " העבודה להתחלתשייקבע בצו 

ברמה גבוהה, ולסיימן ולהעמיד לרשות המזמין את המערכת כשהיא פעילה לשביעות 

  קלנדריים ימים( מאה ושמונים) 180-מיאוחר רצונו המלא של המזמין, תוך ולא 

יודגש כי העבודה או חלקה תבוצע גם . בצו הביצוע ימי מנין להתחלת שנקבע מהמועד

 במהלך חופשת הלימודים בבתי הספר.

כל העבודות שהוגדרו במסמכי מכרז זה מובהר בזאת כי "סיום העבודות" משמעותו כי  .5.2

מלאה לתוכניות, למפרט ולתנאים הכללים, והכל בהתאם  תוך התאמה הסתיימו,

 להוראות המנהל  ו/או המפקח ולשביעות רצונו המלאה. 

באופן למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות להערכות לתחילת ביצוע העבודות  .5.3

 שיבטיח את סיומן עד למועד הנקוב לעיל תחול על הקבלן בלבד.

למען הסר ספק, פרק הזמן המוגדר לעיל לסיום העבודות כולל בתוכו את השגת כל  .5.4

האישורים וההיתרים, ככל שיידרשו לביצוע העבודה, וכן את השפעות מזג האוויר מכל 

ר פועלים או שביתה מכל סוג סוג או רמה שהיא, השפעות מדיניות או מעשיות של חוס

ומין שהוא. מודגש כי השפעות אלו לא יתקבלו כפירוש לכוח עליון. תנאי זה הינו יסודי 

בהסכם, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון. לא יתקבלו כל תביעות בגין הארכת תקופת 

 הביצוע.

ק הקבלן יודיע למנהל הפרויקט ו/או למפקח בכתב במועד סיום העבודות. המפקח יבדו .5.5

ימים ממועד קבלת ההודעה, וככל שימצאו כי העבודות בוצעו  7את העבודות תוך 

יאשר המפקח את קבלת  -בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז ולשביעות רצונו 

העבודות בתוך שבוע ימים ממועד הבדיקה. ככל שימצא המקפח כי העבודות לא בוצעו 

לשביעות רצונו, יודיע על כך לקבלן  בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה ו/או לא

בכתב ועל הקבלן לתקן ו/או להשלים את כל הנדרש בתוך פרק הזמן שנקבע על ידי 

 המפקח בהודעתו.

כל מוצר/ציוד ו/או חלק ו/או חלק חילוף שיסופק על ידי הקבלן במסגרת ביצוע העבודה,  .5.6

שולמה התמורה  יעבור לבעלותה המלאה של חכ"א מיד עם התקנתו, גם במקרה בו טרם

 לקבלן.
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בסיום העבודות יכין הקבלן דוח מפורט המתעד את כלל מרכיבי המערכת שהותקנו על  .5.7

ידו לרבות קטלוגים, מפרטים, תעודות אחריות ואנשי קשר. המפקח יבדוק ויאשר את 

 הדוח אשר יתועד בשלושה העתקים בסיום כל ההערות והשלמתם על ידי הקבלן. 

 30לשביעות רצונו המלאה של המזמין, יגיש הקבלן בתוך  לאחר השלמת כל העבודות .5.8

( אשר יכללו תיאור מדויק ומפורט של AS MADEימים קלנדריים תכניות עדות )

 המערכת ורכיביה וכל עבודה שבוצעה בפועל.

היה ואיחר הקבלן בביצוע העבודות המוגדרות בזמן בהתאם ללוח הזמנים המאושר, מכל  .5.9

הקבלן הוכיח שהוא נובע במישרין ובאופן בלעדי ממעשה או סיבה שהיא )למעט פיגור ש

בגין כל שבוע של ₪  1,000מוסכם בסך של ממחדל של המזמין(, יהא המזמין זכאי לפיצוי 

בגין כל יום של פיגור בהספקת ₪  100פיגור בסיום העבודות וכן, לפיצוי מוסכם בסך של 

אלה  מובהר, כי סכומים השירותים, ככל שמדובר בתיקון תקלה או בשירות אחר.

נקבעים מתוך הערכה של הנזק המסתבר אשר ייגרם למזמין עקב איחורים כאמור. 

האמור בסעיף זה, אין בו כדי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף על פי דין או על פי הסכם זה.  

מובהר בזאת כי סכום הפיצוי המוסכם יגבה מהקבלן בכל דרך אשר ימצא המזמין לנכון, 

דרך של קיזוז מחוב המזמין לקבלן, שימוש בערבות הבנקאית ועוד, ולקבלן לא לרבות ב

 תהא כל טענה בנושא זה.

מבלי לגרוע מן האמור דלעיל, מובהר בזאת כי ככל שתיווצר, בכל שלב, מניעה בהתקנת  .5.10

המערכת מכל סיבה שהיא, יהא רשאי המזמין לא לבצע ו/או לא להמשיך בביצוע  

קבלן תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה למעט זכותו לקבלת הפרויקט וזאת מבלי של

 הפסקת העבודות.  למועד עד בפועל ידו על שבוצעהתמורה בגין אותו חלק של העבודות 

 זכאי הקבלן יהא לאמובהר בזאת כי ככל שהעבודות יופסקו בתנאים האמורים לעיל, 

 ומושתק מנוע יהא והואלאמור,  מעבר תמורה או/ו תשלום או/ו פיצוי כל לקבלת

 תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות. או/ו דרישה או/ו טענה כל מהעלאת

שהיא, הקבלן  סיבה כלל, מכל תחל לא ככל שהעבודה מובהר בזאת כי ספק הסר למען

 או/ו טענה כל מראש על בזאת מוותר שהיא, והוא תמורה לכל הזוכה לא יהא זכאי

 במכרז זה. זכייתו או/ו העבודות עם בקשר או תביעה/ו דרישה

 אחריות, שירות ותחזוקה .6

במהלך תקופת האחריות ו/או התחזוקה, יהיה הקבלן אחראי לספק למזמין מענה  6.1

תחזוקתי מלא כמפורט במפרט ולבצע את כל השירותים הדרושים, על מנת לשמור על 

יתר, יבצע הקבלן מצבה התקין של המערכת, לתקן כל תקלה ולסייע בפתרון בעיות. בין ה

 את השירותים הבאים:

  'לצורך מתן מענה  16:00עד  8:00ה', בין השעות  –הפעלת מוקד שירות, בימים א

 לכל תקלה והזמנת שירות.

  72היענות מהירה לאיתור תקלות בפעילות המערכת ולתיקונן לכל היותר תוך 

השירות שעות ממועד מסירת ההודעה על קיומה של תקלה. על הקבלן לתת את 
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ברציפות, עד לסיום הטיפול בבעיה ופתרונה, השלמת התיקונים הנדרשים 

והחזרת המערכת למצב פעולה תקין, תוך דיווח יומי למפקח או מי מטעמו על 

 הפעילויות שננקטו על ידיו לצורך זה.

  .ביצוע בדיקות וטיפולים תקופתיים במערכת, לרבות תחזוקה מונעת 

 רשות, להבטחת פעולתה התקינה של המערכת, לרבות ביצוע תיקונים ופעולות נד

 החלפת חלקים בלויים ובלתי תקינים.

  אחזקת מלאי חלפים מספק ואספקת חלפים חדשים ומקוריים של היצרן

 והתקנתם, במקום חלפים שנמצאו פגומים ובלויים.

  מתן דוח ביצוע מפורט, על ידי הטכנאי מטעם הספק, עם סיום הטיפול. מתן דוח

המפרט את כל הקריאות, ממצאי הבדיקה ואופן הטיפול, בתום שנה ולפי מרכז, 

 בקשת המנהל.

תחזוקת המערכת על ידי הקבלן תבוצע על ידי עובדים בעלי הסמכה, הבקיאים בהפעלת  6.1

המערכת ובתחזוקתה, ובעלי הכשרה. התחזוקה והשירות יבוצעו על פי הוראת כל דין 

בנטיים ו/או דרישות והנחיות היבואן ו/או ונוהל, וכן בהתאם לדרישות התקנים הרל

היצרן ו/או משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ו/או המפקח על העבודה ו/או מכון 

התקנים ו/או חברת החשמל ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או כל רשות המוסמכת לכך 

 לפי כל דין.

פית והקבלן למזמין שמורה הזכות לבצע במערכת עבודות שאינן דורשות מיומנות ספצי 6.2

 יספק את המידע הדרוש לביצועם.

למען הסר ספק יובהר כי תקופת השירות והתחזוקה, וכן ככל שמזמין יבחר על פי שיקול  6.3

דעתו לבצע את שירותי התחזוקה בעצמו, הדבר לא יגרע מחובת אחריות הקבלן למערכת 

 על פי האמור בהסכם זה.

קנת המערכת, תקינותה, הרכיבים הקבלן אחראי לשלמות המערכת והשירותים, טיב הת 6.4

 והציוד הנלווה ותפוקה מינימלית במערכת. 

המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבדוק ולתקן כל פגם, ליקוי או קלקול אשר יתגלה  6.5

בתקופת האחריות, לרבות מציאת הגורמים להם. ככל שימצא כי קלקול או תקלה 

ת התיקון לא יחולו על שאירעו כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני של המזמין, הוצאו

 הקבלן. 

מובהר בזאת כי ככל שבמהלך תקופת האחריות יתגלו פגמים או ליקויים המערכת,  6.6

תוארך תקופת האחריות לאותם פרטים, לאחר ביצוע התיקונים על ידי הקבלן, לשנה 

 נוספת שתחל עם סיום התיקונים וקבלתם ואישורם על ידי המזמין.    

 שינויים ותוספות .7

לפגוע בצורך בשינויים שהינם חלק בלתי נפרד מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, מבלי    .7.1

ומעבר לשינויים אלה, הקבלן מתחייב להכניס בכל שלב של השירותים או של ביצוע 

העבודות שינוי, תיקון, או תוספת שאינם מהותיים, כפי שיידרש לכך בכתב על ידי 
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כי אם סבור הקבלן כי מדובר בשינויים  המנהל, ללא כל תוספת תמורה. מובהר בזאת

מהותיים וכי מגיעה לו תוספת תמורה על כך, עליו להודיע על כך באופן מיידי למנהל, 

בכתב ותוך פירוט טענותיו, התמורה המבוקשת וההשפעה על לוחות הזמנים הרלוונטיים 

 לביצוע העבודות. 

מובהר בזאת כי אם יקבע המנהל בתגובה להודעת הקבלן כי השינוי מהווה שינוי מהותי,      .7.2

תשולם לקבלן תוספת תמורה על פי קביעתו של המנהל. אם יקבע המנהל כי השינוי אינו 

מהווה שינוי מהותי או שהשינוי נדרש כאמור מחמת פגם בעבודת הקבלן, יהא על הקבלן 

 לבצעו ללא תשלום נוסף. 

 תמורה ותנאי תשלום .8

תמורת אספקת השירותים והעבודות כמפורט בחוזה זה וקיום כל התחייבויותיו של  .8.1

הקבלן על פי מסמכי מכרז זה במלואן ובמועדן, ישולם לקבלן שכר החוזה בהתאם 

הצעת המציע ובכתב  –להצעת המחיר שפורטה על ידו במסגרת הצעתו )במסמך ב' 

 ם.הכמויות( בניכוי כל פיצוי מוסכ

, ומהווה תמורה מלאה התמורה הנה הינה ללא הצמדה, התייקרויות, קבועה וסופית .8.2

עבור מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, לרבות התחייבויות נובעות שאינן 

ידועות לקבלן במועד חתימת החוזה, כולל בגין עבודה, כוח אדם, חומרים, שימוש בציוד, 

ריות ושירות והיא כוללת את כל ההוצאות הנלוות לרבות הובלות, פירוקים והתקנות, אח

מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג הכרוכים בביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם 

להוראות הסכם זה. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי 

כל שיידרש, התמורה כוללת בין היתר ולא רק את ההוצאות להלן: השתתפות בישיבות כ

הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, הובלה, העבודות, העובדים וכו' כמו גם התקנת 

אמצעי זהירות למניעת פגיעות ותקלות הקשורות לפעילות באתר ביצוע העבודה ופינוי 

 פסולת.

למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור וחתימת המפקח כי העבודה   .8.3

 יעות רצונו המלאה.בוצעה במלואה ולשב

המפקח יעביר את החשבון לתשלום, לאחר אישורו, לגזברות, שתעביר לקבלן את  .8.4

( יום לאחר היום בו נתקבל אצלה החשבון 90התמורה המאושרת לתשלום תשעים )

( הימים האמורים 90(. במקרה של איחור בהמצאת החשבון יימנו תשעים )90)שוטף+

 החל מיום המצאתה למזמין.

ר ספק מובהר כי למחירים הנקובים בחוזה זה וכן בסעיפי כתב הכמויות למען הס .8.5

 . והצעת המחיר המציע, יתווסף מס ערך מוסף כשיעורו באילת

 מעביד-העדר יחסי עובד .9

מוסכם בין הצדדים כי היחסים בין הקבלן לבין המזמין על פי חוזה זה הם יחסים של  .9.1

ר ושום דבר בהוראות חוזה זה לא יתפרש קבלן עצמאי ומזמין, כי אין בחוזה זה כדי ליצו
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מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין הקבלן, עובדיו, פקידיו, -כיוצר יחסי עובד

 שלוחיו וכל הפועלים בשמו או מטעמו, לבין המזמין.

לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את הקבלן מתחייב  .9.2

 בכך.  וכל דבר אחר הכרוךההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה 

על סמך הוראה כללית של נציג מובהר כי השירותים והעבודות נשוא הסכם זה, יבוצעו  .9.3

המזמין והצדדים מצהירים בזה כי אין לראות בהוראות האמורות בסעיף זה ובכל יתר 

זכויות המזמין לפי הסכם זה בדבר  בדיקה, ומתן הוראה כללית למבצע העבודה, אלא 

טיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהיינה למבצע ו/או לעובדיו ולכל אמצעי להב

הפועל מטעמו כל זכויות של עובד המועסק על ידי המזמין וכן לא יהיו זכאים לכל 

תשלומים או פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על 

סיבה  פסקת ביצוע העבודות על פיו מכלפיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם או ה

 שהיא.  

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לקיום כל החיובים החלים עליו על פי דין כלפי עובדים,  .9.4

לרבות תשלום שכר, כל הזכויות הסוציאליות המתחייבות על פי דין, מסים ותשלומי 

יאותם חובה אחרים, הבטחת תנאי בטיחות בעבודה על פי הוראות הדין ושמירת בר

 ורווחתם.   

הקבלן פוטר בזה את המזמין ו/או עיריית אילת ו/או מי מטעמם מכל אחריות שהיא,  .9.5

 מעביד.-כלפיו, כלפי עובדיו או כלפי צד ג' אחר כלשהו הנובעת מיחסי עובד

לשפות את המזמין ו/או עיריית אילת עבור כל תשלום שיחויבו לשלם הקבלן מתחייב  .9.6

פי הסכם זה, מעבר לתמורה -אחר כלשהו, בגין פעילותו עללקבלן, עובדיו או לצד ג' 

הנזכרת לעיל  ו/או בגין כל נזק  ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למזמין מכל סיבה שהיא, 

 כאמור לעיל. לרבות עקב שינוי במעמד הקבלן ו/או כל הפועל מטעמו

  אחריות ושיפוי בנזיקין .10

הקבלן יהא אחראי לכל פגיעה, הפסד ונזק שייגרם לחכ"א  ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה  .10.1

ממעשה או מחדל של הקבלן של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או עקב ביצוע פגום של 

 העבודה על פי חוזה זה, ו/או שאינם בהתאם לתקנים ולהוראות כל דין.

  על ידי הקבלן ביטוח .11

מתחייב זה,  האמור בחוזהפי  דין ו/או עלכל פי -על קבלןה ו שלמבלי לגרוע מאחריות 11.1

: ותים נשוא חוזה זה )להלןכי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השיר הקבלן

"העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות )המוקדם מהמועדים הנ"ל( על ידו 

לת תעודה על השלמת ולקב ןועד לסיומות של העבוד ןלמשך כל זמן ביצועו/או עבורו, ו

המזמין ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"(  ומי מאת  ות במלואן ו/או בחלקןהעבוד

על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין  על חשבונו הוא, ולקיים מטעמם, לרכוש
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לחוזה זה המהווה  נספח ב'את הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים ב ו/או העירייה,

 1נספח ב' חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן ל

מורשית כדין ה טוחיאצל חברת ב"(, אישור ביטוחי הקבלןלמסמכי המכרז )להלן: "

 .בישראללפעול 

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את  11.2

בודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום מכלול הע

העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר 

 הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

, הקבלןמשנה של  , קבלנים וקבלניהקבלןאת אחריות בין היתר גם  ויכס י הקבלןטוחיב 11.3

ויכלול  )להלן: "יחידי המבוטח"(,המזמין ו/או העירייה לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמם 

 המפורטים בנספחי אישור ביטוחי הקבלן.הבטוח  פרקי את

במועד חתימת הסכם זה, הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ולא יאוחר ממועד  11.4

ועדים, אישור בדבר תחילת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה  )המוקדם משני המ

עריכת ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי הקבלן", המצורף להסכם זה 

 ", כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת )בנוסחו המקורי(. 1כנספח "ב' ומסומן 

להמציא לידי המזמין, לא יאוחר  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן 11.5

תנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, ממועד חתימת חוזה זה וכ

 -מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה  בהתאם לנוסח "פטור מאחריות 

 , כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן."2כנספח "ב' הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן 

מין, לא יאוחר בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המז 11.6

ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח 

תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף להסכם זה ומסומן 

 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. "3 כנספח "ב'

ובהתאם לתנאים והכיסויים  להלןש הרשימהפוליסות הביטוח תהיינה על פי  11.7

 :(1)נספח ב'  המפורטים להלן )"ביטוחי הקבלן"( ובנספחי אישור ביטוחי הקבלן

 

 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 11.7.1

 .פרק א' ביטוח העבודות .א

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את העבודות  

המשמש את הקבלן בביצוען כל רכוש אחר בבעלות הקבלן ו/או ווהציוד 

 של העבודות בקשר עם הסכם זה.

 .פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי .ב

המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,  

 בקשר עם חוזה זה. עם ביצוע העבודותקשר ב על פי דין, 

 .פרק ג' חבות מעבידים .ג

 פקודתעל פי  הקבלן אחריותו של המבטח אתביטוח חבות מעבידים  
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 פגומים, התש"ם הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים

ו/או בעקיפין מטעמו /או המועסקים על ידו והעובדים  כלפי כל ,1980

בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה בביצוע העבודות 

 ועובדיהם.

 .ביטוח אחריות מקצועית 11.7.2

תביעה פי דין בשל  עלהקבלן  אחריותו שלאחריות מקצועית המבטח את ביטוח 

שהוגשה  בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתו/או דרישה 

עקב מעשה או  שמקורםבמשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק 

 ואנשהעבודות  של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםמחדל רשלני 

תכלול בין היתר, תקופת גילוי  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוחהחוזה שבנדון. 

חזיק בביטוח זה לה הקבלן מתחייב .חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6של 

על פי  .ותביצוע העבוד כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין

פוליסת הביטוח מ העתקים המזמיןמתחייב הקבלן להציג בפני  המזמיןדרישת 

 .כאמור בסעיף זה

 

 .ביטוח חבות המוצר  11.7.3      

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

המבוצעות על ידי בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות , 1980

 פוליסת הביטוחמוסכם בזה כי . הקבלן בקשר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(

הקבלן  .חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

 חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןלה מתחייב

 המזמיןבפני  מתחייב הקבלן להציגהמזמין על פי דרישת  .ותביצוע העבוד

 .פוליסת הביטוח כאמור בסעיף זהמ העתקים

 .ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי 11.7.4    

שבבעלותו ו/או  הנדסיהקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד  .א

בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים 

בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב 

כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד ביטוח אחריות ווכן בביטוח מקיף 

 יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהשלישי כלשהו עקב השימוש בכלי 

 . הביטוחבענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח 

 בין ,כוללהכמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי  .ב

כלפי צד שלישי כלשהו עקב על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,היתר

של בסך  בגבול אחריות ו/או חשמלי הנדסי ו/או השימוש בציוד מכני 

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.  1,000,000

בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים 

 הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות,  למען הסר ספק, מוסכם כי .ג
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 טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור  19.7.4הביטוחים המפורטים בסעיף  .ד

, ובלבד וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןעל כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי ה

)שיבוב( לא יחול לטובת אדם  שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף

 שגרם לנזק בזדון. 

זה יורחבו לכלול את  19.7.4ביטוחי האחריות, הנערכים על פי סעיף  .ה

למעשי ו/או מחדלי הקבלן,  םבגין אחריות וו/או הבאים מטעמ מזמיןה

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בנפרד 

שבו פועל  המזמין ו/או העירייהכמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי רכוש  .ו

למעט אותו חלק של הרכוש המבוטח או שיכול היה להיות  הקבלן,

למעט אותו לעיל ו 19.7.1מבוטח על פי פרק א' "ביטוח העבודות" בסעיף 

ישירה והבלעדית של נמצא בשליטתו השבו פועל הקבלן החלק של רכוש 

 הקבלן ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה.

הקבלן יבטח על חשבונו הוא ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 11.8

למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים 

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת להעבודה  למקום וכל רכוש אחר שהובא

 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןלבפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי 

המזמין ו/או העירייה,  ,הקבלןו המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהי 11.9

ף חבויות חוזה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול גם סעי קבלני משנה. וקבלנים ה

מבטח כנגד כל יחידי התחלוף של זכות הצולבות לגבי כל המבוטחים, וכן סעיף ויתור על 

 ובדיהם.וע המבוטחים, לרבות מנהליהם

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר  11.10

ח בעת הצורך, יידרש לעשותה על ידי המזמין ו/או העירייה כדי לממש את חוזי הביטו

לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או העירייה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך 

 על ידי מי מהם.

, אלא למזמין תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח אחריות קבלנים, בגין נזקי רכוש, ישולמו 11.11

תיקן הקבלן .  ין זהילענ א הורה אחרת. חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימהואם ה

בעצמו נזק המכוסה לפי חוזה הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המפקח, או 

ורה המזמין על תשלום ישטרם קיבל מהמזמין ו/או  תשלום עבור העבודה שניזוקה , 

 .הקבלן תגמולי הביטוח לידי

המזמין ו/או  הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות 11.12

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  למזמין , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמוההעיריי

והוא יהא מנוע מלהעלות כל  מי מהם ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי  כל תביעות

 טענה, כאמור, על פיה.
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נזקים מבוטחים  בדבר עלות תיקון המזמין ו/או העירייה כל מחלוקת בין הקבלן לבין  11.13

תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת   במהלך העבודותשאירעו 

 הביטוח.

 מסוימיםביטוח ע"י חכ"א ע"ח הקבלן במקרים  11.14

צעם לפי החוזה, תהיה רשאית חכ"א אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לב

כ"א , לרבות הפרמיות השוטפות, וחלבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח

תהיה רשאית לנכות כספים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל שזמן שהוא, וכן 

 רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. תהיה 

 

 ערבות .12

לצורך הבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה ימסור הקבלן למזמין, במועד חתימת  .12.1

ההסכם, ערבות ביצוע בנקאית, שתוצא לבקשתו ותחליף את ערבות ההשתתפות במכרז, 

" שבהצעת 1מסך כל ביצוע העבודות על פי "סעיף מס'  10%בסכום המהווה שתהא 

ותוצמד למדד המחירים לצרכן . הערבות תהא בלתי מותנית, ניתנת לפירעון הקבלן

מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות  (. ערבות ביצוע")להלן: "

  .לתוקף

בכל מקרה שבו, לדעת המזמין, הפר הקבלן או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה או לא  .12.2

תיקן המעוות עפ"י דרישת המזמין, או בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו או 

מין עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהקבלן חייב בהם על פי ההסכם, שהמז

יהא המזמין זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה, והכל בהתאם לשיקול דעתו 

 הבלעדי.

הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המזמין גם לצורך גביית תשלום פיצויים למזמין עקב   .12.3

ביית כל תשלום אחר המגיע למזמין מהקבלן או הפרת ההסכם ע"י הקבלן, או לצורך ג

 התנהגות שלא בתום לב של הקבלן.

סכום הערבות הנו קניינו הגמור והמוחלט של המזמין מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהיא  .12.4

 לבוא כלפי המזמין בטענות ו/ או תביעות בקשר למימוש הערבות.

( ימי עבודה 7שבעה )  חילוט הערבות יתבצע לאחר שתינתן לקבלן הודעה בכתב, תוך .12.5

 בטרם חילוט הערבות.

אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. נוסח הערבות  .12.6

יהיה בהתאם להוראות המזמין והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות 

 הוצאת הערבות יחולו על הקבלן בלבד.

 לגרוע מהמזמין בקשה לקבלת כל סעד על פי כל דין.  לא יהא במימוש או חילוט הערבות כדי .12.7

 ערבות בדק .13

להבטחת שירותי האחריות, המוגדרים במכרז זה, במהלך תקופת האחריות על פי חוזה זה,  .13.1

ימציא הקבלן למזמין במעמד הגשת החשבון הסופי וכאחד מהתנאים לתשלום, ערבות 

. " שבהצעת הקבלן1"סעיף מס' מסך כל ביצוע העבודות על פי  8%בסכום המהווה בנקאית 
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( יום לאחר תום תקופת 60"(. תוקף ערבות הבדק יהא שישים )ערבות הבדק" –)להלן 

 האחריות.

יובהר כי המצאת ערבות הבדק למזמין הינה תנאי להחזרת ערבות הביצוע לקבלן ולתשלום  .13.2

 יתרת התמורה בגין העבודות נשוא חוזה זה. 

ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי המכרז. מבלי ערבות הבדק תשמש כביטחון לקיום  .13.3

 לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמשנה כלל הערבויות, כאמור להבטחת ולכיסוי של:

כל נזק או הפסד העלול להיגרם למזמין ו/או מי מטעמו עקב או בקשר עם כל הפרה  .13.3.1

תיקון או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה החל על תקופת האחריות לרבות אי 

 פגם שיתגלה במרכיב ממרכיבי העבודה.

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין עלול להוציא או לשלם או  .13.3.2

להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה. בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לחלט את 

 הערבות, ולהיפרע מתוכה לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

 ביטול החוזה  .14

 מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה רשאי המזמין להביא את החוזה לסיומו במקרים הבאים:

 הקבלן לא עמד בהתחייבויותיו, כולן או חלקן על פי ההסכם ו/או התרשל בביצוע ההסכם. .14.1

אם התרה המנהל בקבלן כי אין הוא מתקדם בביצוע העבודות בצורה ובאופן המבטיחים את  .14.2

ם שנקבעו בחוזה זה, והקבלן לא נקט בצעדים המתאימים להבטחת סיום העבודות במועדי

 סיום העבודות במועד שנועד לסיומן, בסמוך לאחר קבלת ההתראה כאמור.

הקבלן נפטר או פשט את הרגל או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או שניתן צו כינוס נכסים  .14.3

וק מרצון או שהוגשה נגדו לגבי נכסיו. אם הקבלן הוא תאגיד ונתקבלה על ידו החלטה על פיר

בקשה לפרוק או ניתן צו פירוק או שהגיע לפשרה או סידור עם נושיו או שפנה לנושיו לקבלת 

 .1999לחוק החברות התשנ"ט ארכה לצורך פשרה בהתאם 

הוטל עיקול על נכסי הקבלן, או חלק מהם, המונע ממנו את ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה  .14.4

 יום ממועד הטלתו. 60תוך זה, והעיקול לא הוסר ב

התברר כי הצהרה ו/או התחייבות כלשהיא של הקבלן, שניתנה על ידו במכרז זה  ו/או על פי  .14.5

לחוזה זה על כל תתי סעיפיו, אינה נכונה או שהקבלן לא גילה למזמין עובדה מהותית  3סעיף 

ר למזמין אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. או במידה והתברר כי הקבלן העבי

 נתונים ודוחות שאינם מדויקים.

 בכל אחד מהמקרים לעיל תינתן לקבלן זכות שימוע בטרם סיום ההסכם. .14.6

אין בסיום ההסכם בכל אחד מהמקרים לעיל למנוע מהמזמין לתבוע את הקבלן על כל מעשה  .14.7

 או מחדל בהתאם לכל זכות המוקנית לו בתוקף הסכם זה ו/או לפי כל דין.

ובהר כי הסעיפים לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם ע"י הקבלן למען הסר ספק, מ .14.8

ומזכים את המזמין בביטול ההסכם וחילוט הערבות כפיצויים מוסכמים בגין ההפרה. אין 

בחילוט הערבות ע"י המזמין כדי לגרוע כל סעד ו/או תרופה המגיעים לו על פי כל דין אחר לו 

 יהא זכאי כתוצאה מההפרה. 
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בשל הפרה יסודית או בשל מתן החלטה של גורם מוסמך לפיו אין המזמין בוטל ההסכם  .14.9

רשאי להתקשר עם הקבלן בהסכם זה, לא יהיה זכאי הקבלן לתשלום כלשהוא ו/או פיצוי 

כלשהוא עקב ביטול ההסכם ו/או תביעת פיצוי או תשלום עבור נזק, פגיעה במוניטין או כל 

 ל.        הפסד אחר העלולים להיגרם לו מסיבת הביטו

 שונות .15

עם סיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן, מכל סיבה שהיא, ימסור הקבלן למזמין מקור,  .15.1

ובהעדר מקור העתק, מכל התכניות, המפרטים, הפרטים, קבצים במדיה מגנטית של כל 

המסמכים הנ"ל, בצרוף הצהרת הקבלן בכתב, שמסר למזמין את כל המסמכים הקשורים 

 והעבודות על פי חוזה זה.   במתן השירותים 

חוזה זה לא יהווה ולא יתפרש בשום מקרה כייפוי כוח או הרשאה לקבלן או מי מטעמו להציג  .15.2

עצמו כמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם המזמין, ובשום מקרה 

צמו כמי ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו הקבלן התחייבויות כאמור בשם המזמין או יציג ע

שמוסמך לכך. הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל נזק למזמין או לצד שלישי, הנובע ממצג 

 בניגוד לאמור בסעיף זה. 

הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה  .15.3

ו מהצורך שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך בקבלת רישיון, היתר או רשות, א

 למתן הודעה, כנדרש על פי כל דין.

הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את זכויותיו על פי חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא  .15.4

רשאי להעביר או למסור לאחר ביצוע התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, אלא 

 בהסכמת המזמין מראש ובכתב. 

לו מהקבלן לפי חוזה זה, או לפי כל התקשרות  המזמין יהא רשאי לקזז סכומים שמגיעים .15.5

 אחרת, בין קצובים ובין שאינם קצובים, מהתשלומים שהמזמין חייב לקבלן על פי חוזה זה.  

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי חוזה זה תהיה  .15.6

 העניין.לבית משפט השלום באילת או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי 

חוזה זה מגבש וכולל בתוכו את כל המוסכם בין הצדדים ומבטל כל הסכמה קודמת, ככל  .15.7

שהייתה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב 

 ונחתמו על ידי אותו צד.

 חוזה.כל שינוי ו/או תוספת לחוזה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים ל .15.8

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יחשב הויתור כויתור על  .15.9

 הפרה כלשהי, אחרת או מאוחרת, של הוראות חוזה זה.

ימים לאחר  4כל הודעה ששולח צד לחוזה זה תחשב שנתקבלה על ידי הצד השני מתום  .15.10

 ה זה.    שנשלחה בדואר רשום על פי הכתובות המופיעות בכותרת חוז
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 מוסף א'
 
 
 
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור   1/2017מס' מ/ חוזה
 באילת "מצפה ים"חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת 

 
 

 תעודת סיום
 
 
 

 
אל: 

____________________________________________________________________ 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"ממאת: 
 
 
 

, כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל אתאני מאשר בז ,של חוזה זה 67על פי סעיף 
 לשביעות רצוני המלאה. ,עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה

 
 
 
 

 השם: ______________________
 

 התפקיד: ___________________
 

 תאריך: _______________
 
 

 חתימה: ____________________
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  נספח ב'                                                  
 

 לביטוחי הקבלן  כללייםתנאים 
 

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  .1
אחריות מקצועית וחבות  יביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 

לכל פעילות  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןהמוצר על הקבלן להחזיק 
 .אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה, על נספחיו

( פרק א' העבודותאישור ביטוחי הקבלן ) 1ב' ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנספח  .2
להלן, יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המזמין, העירייה, 

ו, וכן כלפי כל ו/או מטעמהמזמין  של וו/או כל אדם אחר הבא בשממנהליהם, עובדיהם 
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות

 זדון.בזכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

כפופות על פי העניין לסעיף צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן  פוליסות האחריות כלפי .3
פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי  "אחריות צולבת" על

 המבוטח.

כאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  .4
ו/או מנהל ו/או מפקח  המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםלשפות את  וורחבי

 למעשי ו/או מחדלי הקבלןעל מי מהם שעלולה להיות מוטלת בגין אחריות העבודות מטעמם 
 (.1נספח ב' הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ) –ו/או קבלני משנה מטעמו 

 המזמין ו/או העירייהכי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ .5
יכול היה להיות מבוטח על פי פרק למעט אותו חלק של הרכוש המבוטח או ששבו פועל הקבלן, 

למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל ו למסמך ג' "החוזה" 11.7.1א' "ביטוח העבודות" בסעיף 
הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין של הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית והקבלן 

. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או ביטוח זה
 רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי. 

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן,  .6
המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח  מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח

רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או 
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 .בזדון

הקבלן  ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,כתנאי לקבלת צו לתחילת מועד חתימת חוזה זה, ב .7
על כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  (1)נספח ב' את אישור ביטוחי הקבלן  מזמיןימציא ל
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מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום  מקורי(.ה ונוסחבידי חברת הביטוח )
 כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.

מועד מ, לא יאוחר מזמיןע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הנוסף ומבלי לגרוב .8
צהרה החוזה זה, מכתב  חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח לפטור מאחריות 
צורף לחוזה המ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה בהתאם לנוסח "לנזקים  העבודות מטעמם

 ., כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן)בנוסחו המקורי( 2ב' כנספח זה ומסומן 

מועד מ, לא יאוחר המזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב .9
פח תנאים חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נס

)בנוסחו  3ב' כנספח מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 .כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן  המקורי(,

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא  .10
ם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטע

קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים 
 (.1נספח ב' ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או  .11
בגין מעשה או מחדל בביצוע  /או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםמנהליהם ו

העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי 
לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או 

ן כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, מפקח העבודות מטעמם בגי
באיזו  עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

הקבלן אשר נערכות כמפורט  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן .12
)אישור ביטוחי  1בנספח ב'  לרבות האמורב' זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( בנספח 
המזמין פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי  ולעשות כללעיל ולהלן  הקבלן(

כדי לממש ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם 
המזמין ו/או לתביעה של  ותנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותאת זכויותיהם על פי 

, על פי פוליסות העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם
 ם.הביטוח, אם יידרש לכך על יד

על פי בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ .13
בנספח ב' זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( מהביטוחים הנערכים בהתאם למפורט איזה 

מתחייב הקבלן לפנות באופן לעיל ולהלן,  )אישור ביטוחי הקבלן( 1בנספח ב'  לרבות האמור
מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי 

ובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו לאתר לבדיקת הנזק. מ
 .ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש

נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו ב .14
ל בכמתחייב לשאת לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחמיד לאחר קרות 

עביר אל הקבלן את מתחייבת לה והמזמיןההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן 

)לרבות ההשתתפות  יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות חייבים  יהיולא  יהו/או העירי המזמיןוכי  העצמית( 

 .כאמור

על פי פרק נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח ב .15
, אלא אם ישירות למזמיןפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו א' ב

ליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. פומוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח.  הורה
מנהל תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 
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תשלום עבור העבודה שניזוקה  מהמזמין, או שטרם קיבל מטעם המזמין המפקחהעבודה ו/או 
לידי הקבלן עד ישירות וח על תשלום תגמולי הביטבכתב להורות למבטח  המזמין, מתחייב  

 לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.

בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .16
 1בנספח ב' לרבות המפורטים  לעיל, לפרק ה' )אחריות וביטוח( בחוזה )ביטוחי הקבלן( 19

 לשתף פעולה. הקבלן מתחייב למזמיןיודיע הקבלן על כך בכתב ( להלן, אישור ביטוחי הקבלן)
בכל הדרוש למימוש זכויות על פי /או מי מטעמם  המזמין וו/או העירייה ו/אועם המבטח 

לנהל המשא ומתן ו/או מי מטעמם  המזמין ו/או העירייהת יוהפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכו
 ה.בעצמ

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן הלן לעיל ולבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מ .17
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או 

 מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.ו/או  מזמיןה

המזמין ו/או פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה .18
, יהא הקבלן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםמנהליהם ו/או עובדיהם העירייה ו/או 

למזמין ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות אחראי לנזקים שיגרמו 
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות,  מטעמם,

 ענה, כאמור. והוא יהא מנוע מלהעלות כל ט הםכלפי

בדבר עלות תיקון  המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמול מחלוקת בין הקבלן לבין כ .19
ת הנזקים אנזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 

 . מטעם חברת הביטוח

המזמין ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את  .20
באופן מלא  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

תנאי בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או  הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו ממתנאי 

 ו/או קבלני משנה מטעמו.

 -נערך עלהלכל בטוח  מיםקוד הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי .21
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  המזמין ו/או העירייהידי 

לחוק  59, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף המזמין ו/או העירייהבדבר שיתוף ביטוחי 
 המזמין ו/או העירייהכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –חוזה הביטוח התשמ"א 

 יהם.כלפי מבטחו

( יכללו תנאי מפורש על 1נספח ב' ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) .22
במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או פיו המבטח

תישלח למזמין, הודעה , אלא אם כן "(תקופת הביטוחהעבודות נשוא חוזה זה )להלן: "ביצוע 
וכי לא יהיה  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (60שישים )בכתב,  באמצעות דואר רשום, 

ו/או  המזמין ו/או העירייהשכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או תוקף 
בכתב הודעה  נשלחהאם לא  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 .ההודעה ממועד משלוחהימים  (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם  לקבלן למזמיןבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .23
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את  22בסעיף ל, כאמור בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוט

לפני מועד הצמצום או  אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש,
 .השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל

 המזמין ו/או העירייההקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .24
בגין נזק שהוא זכאי  ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או מנהליהם 

)פרק א' ביטוח  1לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 
ות הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/1נספח ב' העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )
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המזמין ו/או ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את  הנ"ל ו/או ביטוח חסר
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות  העירייה

שהאמור לעיל בדבר  לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד
 .בזדוןאדם שגרם לנזק  פטור מאחריות, לא יחול לטובת

מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה  .25
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או  המזמין ו/או העירייהבדבר פטור מאחריות כלפי 

( מתייחס לנזקים 25מפקח העבודות מטעמם. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה )
 צים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.הנעו

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל  .26
ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר  המזמין ו/או העירייהאחריות כלשהי על 

של הקבלן על פי חוזה זה  והתאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי
 או על פי כל דין.

הקבלן לחזור ( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ .27
בגין הארכת תוקפם לתקופה , עילל 7בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 
 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.תקופת ביטוח וכל עוד 

 חתום כדין על ידי מבטחי "עריכת ביטוחי הקבלןקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .28
 כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,27  -ו 7הקבלן )בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 11 -ו 10בסעיפים 
את תחילת ו/או המשך למנוע מן הקבלן הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, המזמין יהיה רשאי 

וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין ו/או לעירייה עפ"י החוזה  שוא חוזה זה,נעבודות הביצוע 
 או הדין.

( ו/או בבדיקתו 1נספח ב' מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן ) .29
ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, 

ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות תוקפם, היקפם או היעדרם 
 ו/או על מי מהבאים מטעמם. המזמין ו/או העירייהכלשהי על 

 לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל .30
, לרבות, על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן על/או לא תגרע מאחריותו של  יותפגע בהתחייבויות

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את 
 רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיכל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י

בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על  לאתר
 .הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זהידי 

)פרק א' ביטוח  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .31
, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא (1נספח ב' ) העבודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן

 בקשר עם חוזה זה. יםהמבוטח או הציוד ו/או החומריםהשווי של העבודות ו/או הרכוש ו/

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  .32
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת 

לקבוע את סכומי הביטוח ו/או על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ו
גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע 

ו/או מנהליהם ו/או  המזמין ו/או העירייהמלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
י עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנא

 הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על ידי הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמו ו/או המזמין  .33
על מנת על ידי המזמין והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  הקבלן כאמור לעיל

 כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו. להתאימם להתחייבויות הקבלן
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ביחס לאישורי הבטוח מי מטעמו ו/או מזמין קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה .34
, ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו ווזכות

לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  המזמין ו/או על מי מטעמואינה מטילה על 
ואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן פם, ותוקפם, או לגבי העדרםכאמור, טיבם, היק

 ונשוא כל דין. שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבות

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  .35
את תוקף הביטוחים במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע 

ה, לדאוג ולוודא כי פוליסות אישורים על תשלומי הפרמי המזמין בכתב,לבקשת  ,להמציאו
ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי 

 החוזה על נספחיו.

ו/או אי קיום  הפרהכי  בביטוחי הקבלןנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב .36
לא  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסבתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  המזמין ו/או העירייהבזכויות  יפגעו
 העבודות מטעמם על פי ביטוחים אלו.

במלואם או אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים .37
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, אך לא חייב, יהא המזמין רשאי, בחלקם

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של במלואם או בחלקם לערוך את הביטוחים 
כל סכום מראש ובכתב.  יום 14הקבלן. ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן 

 הראשונה. ועל פי דרישתלמזמין או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד  םשילשהמזמין 
לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה, המזמין  יהא רשאי לנכות סכומים אלו 

 אחרת. מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב בנו .38
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות  וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
באופן מקרי נשוא חוזה זה, שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ופן שכל עובדיו האמור לעיל באו

החוקים  שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות באו זמני, יהיו בכל עת ו
 .הנ"ל

 דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .39
וכל הצווים, בורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( פקודת התעוהוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  הנ"ל, ובעיקר, יםהתקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן  א חוזהבאופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשו

על פי לנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת  מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל
 וכל הוראות חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה. הנ"ל יםהחוק

לקיים את כל הוראות הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  .40
תקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת החוקים וה

 .העבודותביצוע בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר 

המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב .41
לא ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי י ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פ

למעט . תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 .במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק

פקח ו/או מנהל ו/או מ המזמין ו/או העירייההקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות  .42
העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר 

 מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  .43
 העבודות.
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לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  בנוסף ומבלי .44
מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם 
מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים 

. המזמין  מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין
 כנ"ל.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח בגין הביטוחים  .45
"ביטוח על ידי הקבלן בפרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח"  19הנערכים על פי האמור בסעיף 

( תנאים כלליים לביטוחי הקבלןזה )ב' רבות המפורטים נספח ל "חוזהמסמך ג' "נוסח הל
( לרבות ההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה אישור ביטוחי הקבלן) 1ונספח ב' 

כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 
 ו/או על מי מטעמם. המזמין ו/או העירייה

( בקשר לביטוח אינה תנאים כלליים לביטוחי הקבלןזה ) ב'וראה בנספח מובהר בזאת כי כל ה .46
באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו 

 כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .47
תנאים מיוחדים זה )ב'  נספחזכאי על פי תנאי  הינוכל סכום לו המזמין יהיה רשאי לעכב 

הקבלן דת לזכות מוהעמהתמורה )אישור ביטוחי הקבלן(,  1לרבות המפורט בנספח ב' ( לביטוח
)שבעה( ימים  7ובתנאי שהודיע על כך לקבלן, בכתב,  שוא הסכם זהבקשר עם ההתקשרות נ

 .מראש

מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם 
למוסכם על ידי המזמין, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין )באם 

 אמור.נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כ

תנאים כלליים זה )ב' מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות נספח  .48
 , כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. לביטוחי הקבלן(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

- 45 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1נספח ב' 
 תאריך __________

 לכבוד
 בע"מ )להלן : "המזמין"( החברה הכלכלית לאילת חכ"א

 ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"( באמצעות החברה
 2מבנה אמת"ל , פארק התעשייה אילתם

 1582ת.ד. 
 88115אילת 
 א.ג.נ.,

  ביטוחי הקבלןאישור הנדון : 
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה  1/2017מכרז מס' מ/
 במבני ציבור בשכונת "מצפה ים" באילת פוטוולטאית

 )הלן : "העבודות"( 

 )להלן: "הקבלן"(._____________________________________  : שם המבוטח

 _____________________________________  : כתובת

על שם חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו  ___________________אנו 
)שני התאריכים נכללים ולהלן:  _____________,ועד ליום  __________לתקופה שמיום הקבלן 

 את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:  הקבלןעל שם  "(תקופת הביטוח"
 

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 .מזמין ו/או העירייההקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או ה שם המבוטח: 

כיסוי הניתן על פי נוסח הינו בהתאם למוסכם בזה כי היקף הכיסוי  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
", או שווה לו, הנהוג ______"ביט מהדורה  –הפוליסה הידוע כ 

 .במועד תחילת תקופת הביטוח

כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם  ביטוח :פרק א' העבודות 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק  חוזהה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים  יםנזק כולל בין היתרמהעבודות, 
בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר 

ע העבודות המבוצעות על ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצו
 .ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח

 


