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 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 
 
 

 2/2017מכרז מס' מ/
 
 

 
 שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת

 
 / מכרז מסגרת( מכרז אומדן"")

 
 תוכן העניינים

 
 

 2  תנאי  המכרז -מסמך )א( 
  

 13 הצעת המציע כולל הצהרת המציע -מסמך )ב( 
  

 17 נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות -מסמך )ג( 
  

  מוקדמות )לא מצורף( 00מפרט טכני הבין משרדי, כולל פרק  -מסמך )ד( 
  

 62 כני מיוחדמפרט ט -מסמך )ה( 
  

  2ראה חוברת מס'  – כתבי הכמויות והמחיריםריכוז  –מסמך )ו( 
  

 80 תנאים מיוחדים לחוזה -מסמך )ז( 
  

  מבוטל –מסמך )ח( 
  

 82 תיונוסח ערבו -  1+ ט'מסמך ט 
  

 84  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, ותשלום שכר מינימום -מסמך )י( 

  
 86 יות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילתקובץ הנח

  
 88 הסדרי תנועה –נוהל מינהל ההנדסה 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 )מסמך א'( -תנאי המכרז 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 תנאי המכרז
 

 א.ג.נ.,
 

 שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת 2/2017מכרז מס' מ/הנדון: 
 (/ מכרז מסגרת רז אומדן""מכ) 

 

 מהות המכרז ותוכן המסמכים .1
 

החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: "החברה" או "חכ"א"( מבקשת בזאת לקבל  1.1
 -)להלן באילת שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים  הצעות לביצוע עבודות

מסמכי מכרז זה. מסמכי שוא נ "העבודות"(  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם
 המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם מציע זוכה.

 
 המסמכים דלהלן, המצורפים בזה, מהווים את מסמכי המכרז: 1.2

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

  ;מפרט טכני מיוחד -מסמך ה' 
  ;כתב כמויות ומחירים -מסמך ו' 
  ;תנאים מיוחדים לחוזה -מסמך ז' 
 ;מבוטל -מסמך ח' 
  ;ותוינוסח הערב - 1+ ט' מסמך ט' 
  ;ר העסקת עובדים זרים כדין, ותשלום שכר מינימוםתצהיר בדב -מסמך )י( 

  .קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת            
 הסדרי תנועה –נוהל מינהל ההנדסה  

 
 שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקניםבכוונת החברה לצאת לביצוע עבודות של       1.3

 30 -העבודות יעמוד על כ כלל ף הביצוע המשוער הכללי של השיפוט של אילת. היקבתחום 
בשלוש השנים הבאות. העבודות נשוא מכרז זה תחולקנה לפרוייקטי משנה. כל  מיליוני ש"ח

העבודות של  סדר ביצוע". מבנהפרויקט משנה במסגרת העבודות נשוא המכרז ייקרא "
בין היתר, בהקצאת תקציבים ייקבע ע"י חכ"א בהתחשב, המבנים השונים ומועד ביצועם, 

במסגרת מכרז זה הכוונה לשפץ חלק גדול ממוסדות ומגורמים נוספים.  עיריית אילתמ
 תקני הספורט שבבעלות העירייה.ומ , שטחים ציבורייםהחינוך, מבני הציבור

כי החברה אינה מתחייבת לבצע עבודות בהיקף כספי כלשהו, ואינה מתחייבת לגובה  ,מובהר
של המבנים שיועברו לביצוע לכל אחד מן הקבלנים שיוכרזו כזוכים במכרז,  היקפם הכספי
 כמפורט להלן.

 
   יחולו וקביעת משך ביצוע העבודות השונות, לגבי אופן בחירת הקבלנים הזוכים במכרז זה,          1.4

 הכללים הבאים:               
 

את הצעתם של עד שלושה קבלנים  החברה תבחר מבין ההצעות שיעמדו בתנאי המכרז,   1.4.1
אשר ייבחרו בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז  ("וכיםז/קבלנים וכהקבלן ז)להלן: "

 לבטל את המכרז.רשאית תהא החברה  זוכיםזה. במידה ולא יהיו לפחות שני קבלנים 
 יוכל להיות אחד מאלה: וכהקבלן ז    1.4.2

ההנחה הגבוהה ביותר לאומדן החברה  המציע הזול במכרז, דהיינו המציע שנתן את .א
 "(.המציע הזול" :)להלן

מציעים נוספים, אשר החברה פנתה אליהם ואשר הסכימו להשוות את  2עד  1 .ב
הצעתם למכרז, להצעת המציע הזול, דהיינו לתת אותה הנחה לאומדן החברה, אשר 

 . וכהנתן המציע הזול, ובכך להיות קבלן ז
 

 ציעים.לא ינוהל כל מו"מ עם מי מהמ
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, תהיה   וכהולהיות קבלן ז ,פניית החברה למציעים נוספים להשוות את הצעתם למציע הזול  1.4.3

 לפי סדר הצעתם המקורית למכרז, מהזול ליקר.
 

 .וכיםשיהיו בידה עד שלושה קבלנים ז לאחרהחברה תפסיק לפנות למציעים נוספים    1.4.4
 
חודשים  36צוע העבודות נשוא המכרז, יוצאו במשך עד לבי וכהלקבלן זצווי התחלת עבודה     1.5

"(. לחברה )"להלן תקופת החוזה וכהקבלן זאותו מהמועד שבו ייחתם הסכם ההתקשרות עם 
כולם או , וכיםעם כל אחד מהקבלנים הזתהיה שמורה האופציה להאריך את תקופת החוזה 

סה"כ תקופת החוזה לא  .חודשים כל אחת 12עד שתי תקופות נוספות ורצופות של מקצתם, 
 חודשים. 60תעלה על 

 
ולהורות לו לפי שיקול דעתה,  ,וכהבתקופת החוזה, תהיה החברה רשאית לפנות לכל קבלן ז     1.6

, זוכים ניםמסויים. סדר הפניה של החברה לקבל "מבנה"בשיפוץ ושדרוג  עבודותעל ביצוע 
 ה הבלעדי שלהיה לפי שיקול דעתל "מבנה" מסויים, יעל ביצועו ש למי מהםכדי להורות 

ועמידה בלוח הזמנים ביצוע האיכות בין היתר על התנהלות הקבלן,  ,החברה, בהתבסס
עבור החברה או שביצע אותו קבלן עבודות קודמות בבמסגרת מכרז זה ו/או  אחרותעבודות ב

בודות על העומס של ע; וכן בהתבסס כל תאגיד עירוני אחר שלה עבור עיריית אילת אועבור 
 כמו כן, החברה תהיה רשאית וכים;אחרות שיהיה באותה עת על כל אחד מהקבלנים הז

לסוג  וכהלמסור את ביצועם של המבנים בהתאם לקריטריונים של התאמת הקבלן הז
 .ניסיונו בעבודות מן הסוג וההיקף המבוקשעל ו העבודות הנדרש באותו מבנה

הוצאת צווי תחילת העבודה למבנים השונים, נתונה  מודגש בזאת כי ההחלטה בדבר סדר          
 לשיקול דעתה הבלעדי של חכ"א, וכפופה, בין היתר, לקבלת תקציבים, אישורים וכיוצ"ב.

 
, תודיע על כך החברה וכיםהחליטה החברה למסור ביצוע של מבנה מסויים למי מהקבלנים הז     1.7

  דה" לאותו מבנה.לאותו קבלן בכתב. הודעה זו תקרא "צו התחלת עבו
את הנדרש  יפרטוש ,תרשיםבמידת הצורך גם פו כתב כמויות ולצו התחלת העבודה יצור

 לביצוע המבנה, הנחיות ביצוע מיוחדות והגדרת תקופת הביצוע להשלמת אותו מבנה.

 
, אשר מיד אחריה יתחיל לקבלן התארגנותהתקופת את מבנה תכלול  כל לשתקופת הביצוע      1.8

תשמש, בין היתר, לעריכת מדידות מפורטות, זוכה בעבודה. תקופת ההתארגנות הקבלן ה
להכנת תוכניות מדידה, להכנת תוכניות הסדרי תנועה, לחישוב כמויות של סעיפי העבודה 
השונים, להכנת כתב כמויות מפורט לביצוע, ולהשגת כל האישורים הדרושים לביצוע 

ל הפעילויות המפורטות לעיל יהיו כלולות במחירי העבודות באותו מבנה. כל ההוצאות עבור כ
 ולא ישולם עבורן בנפרד.של הסעיפים השונים בכתב הכמויות היחידה 

 
אשר מיד אחריה יתחיל הקבלן  ,תקופת הביצוע של כל מבנה, תכלול את תקופת ההתארגנות     1.9

 בעבודה. תקופת הביצוע, תחושב כדלקמן: וכההז

  -₪  200,000עד  , בעת הוצאת צו התחלת העבודה, יהיהוערלמבנה שהיקפו הכספי המש
 ;מתאריך צו התחלת העבודה לאותו מבנה( שבועות 4ארבעה )

תוספת  -באותו מבנה ₪  500,000נוספים או חלק מהם, עד לסך כולל של  ₪  150,000לכל 
 ;של שבוע אחד

של שבוע תוספת   -באותו מבנה ₪  500,000, מעל  או חלק מהם, נוספים₪  200,000לכל 
 ;אחד

מדי פעם אצל קבלן זוכה עבודות בהיקף כלשהו, לפי ראות עיניה,  ןהחברה תהיה רשאית להזמי    1.10
במשך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופות ההארכה ככל שיהיו, והקבלן לא יהא רשאי לסרב 

יים של לבצע עבודה כלשהי שתוזמן אצלו וכן לא לדרוש שינויים במחירי היחידה החוז
 העבודות בשונות, על רקע היקפה של העבודה המוזמנת.

על אף האמור בסעיף זה, מובהר כי חכ"א איננה מתחייבת להיקף כלשהו של עבודות אשר 
יימסר לביצוע קבלן זוכה ו/או להעברת עבודות לביצוע כלל, והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה 

 הבלעדי של חכ"א.
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ומשרד באילת משך כל תקופת ביצוע העבודות על פי מכרז        המציע מתחייב להחזיק נציגות 
אי קיום סעיף זה מהווה  לפקח מטעמו על ביצוע העבודות. המוסמךנציג זה, שיאויש על ידי 

 הפרה של החוזה. 
 

 ביטוחים   1.11
 

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים ע"י המציע שיזכה   1.11.1
" סעיף השגחה נזיקין וביטוח", פרק ג' "נוסח החוזהבמסמך ג' "ורטות המפבמכרז 

)להלן: " נספח ב'"( ובמוסף ב' למסמך ג' "ביטוח על ידי הקבלןלחוזה  )להלן: " 19
אישור ביטוחי )להלן: " 1לרבות האמור בנספח ב'  "(תנאים כלליים לביטוחי הקבלן"

ים הנדרשים" ו/או "הוראות , )להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הביטוח"(הקבלן
 . (בהתאמה, הביטוח"

 
הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את    1.11.3

 ומצהירבמלואן  המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי בביטוחי הקבלן המפורטות 
 כמפורטרשים התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנד בזאת כי קיבל ממבטחיו

 לעיל ולהלן.
 

 יםהמפורטו המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב  1.11.4
לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות  בידי החברה ולהפקידבביטוחי הקבלן 

)בנוסחו המקורי( כשהוא אישור ביטוחי הקבלן  1נספח ב' וכתנאי לתחילתן, את 
 בטח. חתום כדין על ידי המ

 

כי בכפוף הזוכה בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן   1.11.5
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים

 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת מובהר בזאת במפורש כי    1.11.6
. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או מובהר,  .הסתייגויות לדרישות הביטוח
( החברה תתעלם מהן והנוסח 1נספח ב' הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים )

 .המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה
 

, חתום אישור ביטוחי הקבלן 1נספח ב' צאת למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המ  1.11.7
 -הצהרת הקבלן (  2לרבות נספח ב' ), )בנוסחו המקורי( כדין על ידי מבטחי המציע

 תהא רשאיתהחברה הקבלן )בנוסחה המקורי(, כדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים
מים החתו יםלמנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור

 .ואת פסילתו כקבלן זוכה כנדרש
 

אי במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 1.11.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   1.11.8
לעיל, תהא  1.11.7כאמור בסעיף , (1נספח ב' נספח אישור ביטוחי הקבלן )המצאת 

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

 

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי   1.11.9
, המהווים אישור המציע כי בדק עם אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים 

 מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.
 

 מע"מ   1.12
" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם 0"מ בשיעור "כי כל עוד חל באילת מע ,מובהר בזאת

", וזאת בין אם בפועל לא יחול על 0התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "
שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות במקום מושבו. כן מובהר כי  וכהקבלן ז

רשה באילת, ואולם לא תהא לה ירשם כעוסק מו וכהקבלן זלחברה לא תהא התנגדות לכך ש
אחריות לכך. אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת תשולם למציע התמורה הנקובה 
בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת 

 כנגד חשבונית מס כחוק. 
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ת, בכפוף למתן הודעה מתאימה ואף הארכה החברה רשאית, עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעו    1.13
להלן, לערוך שינויים  10.1במידת הצורך, של המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף 

ו/או הוספות ו/או הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז. שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות 
מסרו לכל מקבלי ויי לה כאמור, יהוו תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים

 לאשר בכתב את עצם קבלתם. מחויביםמסמכי המכרז אשר יהיו 
 

לעיל, הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע  1.2 עיף קטןכל המסמכים המפורטים בס 1.14
בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד למועד האחרון שנקבע 

ובין אם לאו, אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש להגשת ההצעות, בין אם יגיש הצעה 
 .בהם לכל מטרה אחרת

 

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז  .2
מקיים את רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע, אשר במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, 

 הסף המצטברות הבאות: כל דרישות
בסיווג  או 100לפחות בענף  1-קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג גהינו  2.1

, באופן רצוף בשנתיים האחרונות שקדמו למועד הגשת 131לפחות בענף  1-א
)סיווג קבלנים  ,ותילעבודות הנדסה בנא לפי חוק רישום קבלנים ת למכרז,וההצע

  .1988-רשומים( תשמ"ח
 

 :עדכני ר רו"חאישו, על פי הינו בעל האיתנות הפיננסית המפורטת להלן       2.2             
  -, ו2014, 2015ש"ח לגבי כל אחת מהשנים  3,500,000מחזור שנתי של לפחות   2.2.1                         

 )לא כולל מע"מ(. 2013                                   
 .     ש"ח 1,000,000הון עצמי של לפחות   2.2.2                         

 
המעיד כי  1976-תשל"ו, קף לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםישור בר תוהינו בעל א 2.3

 המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
 

 ט'. מסמך בנוסח  ש"ח 000200, בגובהצירף להצעתו ערבות בנקאית  4.2 
 

ולא ניתן להסתמך על  לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים
של  ,לעיל 2.4-ו 2.3, 2.2, 2.1ו/או על כל הנדרש בסעיפים ום בפנקס הקבלנים ריש

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

 
  כים נוספים שעל המציע לצרף להצעתומסמ .3

מיים, המפורטים     על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על קיום כל התנאים המקד      
 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
המציע, כי חתם על מסמכי המכרז כדין, וכי חתימתו מחייבת את המציע בהתאם למסמכי  
 המכרז. 

רואה חשבון או מיועץ מס, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי  אישור מפקיד מורשה, 3.2
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא 
פטור מלנהלם, וכן כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על 

יהיה אחראי לכך שאישורים אלו  המציעעסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 
 בין הצדדים. תייכריהיו תקפים במשך כל תקופת החוזה, אם 

 
     כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים בתת סעיפים,        3.3

 לעיל.  2.4-ו 2.1            
   
 עיל, על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח       ל 2.2להוכחת עמידתו בתנאי הנדרש בסעיף               
 עדכני.              

 

 תעודת עוסק מורשה. 3.4
 

 .תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, בנוסח המצורף במסמך י' 3.5
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 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 3.6

 ערבות למכרז בנוסח נספח ט'. 3.7

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

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

)תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה 
 במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 תיוערבו .4
 

ד כי הערבות . על המציע להקפיש"ח 200,000בסך של  המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  4.1
קלנדריים שלושה חודשים (. הערבות תעמוד בתוקף עד 'טהנוסח המצ"ב )מסמך  לפיתהא 

"(. הערבות הזמנית תשמש בטחון הערבות הזמנית" -להלן )להלן  ממועד פתיחת המכרז
תחולט היא ו, ולמימוש כל התחייבויותיו על פי תנאי המכרזלחתימת החוזה ע"י המציע 

אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בכל סעיפי הצעתו.  לאלתר על ידי החברה,
כל חתימת החוזה עם לאחר הערבות הזמנית תוחזר למציע, אם לא תתקבל הצעתו, 

 .וכיםהקבלנים הז
 

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

 

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

 
כל אימת שהמשתתף  נהאו כל חלק ממהזמנית חכ"א תהא רשאית לחלט את סכום הערבות  4.4

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

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

 הוא מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. 4.4.2

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

הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  ,כרזבמ וכהקבלן זאחרי שנבחר כ 4.4.4
 תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

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

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

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

מיום שהמציע  ימי עבודה 3תוך הזמנית בתתקבל, תשוחרר הערבות המציע אם הצעתו של  .4.6
ת מילוי התחייבויותיו להבטח ביצועערבות וימציא עם החברה יחתום על הסכם ההתקשרות 

 להלן. 4.8עפ"י המפורט בסעיף להסכם  1ט'בנוסח נספח 
 

הזמנית, עם קבלת הערבות לו , תשוחרר וכהוהוא יוכרז קבלן ז תתקבלהמציע אם הצעתו של         4.7
להסכם )להלן "ערבות הביצוע  1האמור בנספח ט' ש"ח, בנוסח 50,000ערבות ביצוע ע"ס 

הנקוב  נחזהצו התחלת העבודה למבנה מסויים, שהיקפו הכספי ה המקורית"( . עם קבלת
ערבות לחכ"א מציא לה זוכהש"ח, יידרש הקבלן ה 500,000עולה על  בצו התחלת העבודה

 ,להסכם 1ט'בנוסח נספח  באותו מבנה, להבטחת מילוי התחייבויותיוביצוע משלימה 
  מדן הביצוע של אותו המבנהמאו 10 % גובה של שתשלים את ערבות הביצוע המקורית עד ל

  "(.משלימה )להלן: "ערבות ביצוע
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לרבות בתקופת ערבות הביצוע המקורית תשאר בידי החברה, עד סיום תקופת החוזה,       4.8

 הארכתה, אם תוארך.
 

נו נמסרה הערבות ערבות הביצוע המשלימה תוחזר לקבלן עם סיום העבודות במבנה שבגי    4.9
 לאותו מבנה.מהקבלן לת ערבות הבדק קבהמשלימה, כנגד 

 
הזמנית או את ערבות  הערבות אתמובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל למען הסר ספק,      4.10

, בדרך של הגשת מספר ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, הביצוע
 .יהיה בגובה הערבות הנדרשת

 
 מציעההצעה, אמות המידה לפיהן ייבחר ה .5

 
 ההצעה 5.1

 

 "מכרז שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של תשומת לב המציעים מופנית לכך  5.1.1
 ".אומדן

, מצויינים מראש בכתבי הכמויות מחירי היחידה לכל "מכרז אומדן"בהיות המכרז  5.1.2
 סעיף וסעיף עפ"י אומדן החברה.

 

בכך  של "יחידה" אחת.כי בכל סעיף וסעיף בכתבי הכמויות נקובה כמות  ,מובהר 5.1.3
לכל צו התחלת עבודה תצרף החברה כתב  מהווה כתב הכמויות "ספריית סעיפים".

כמויות לביצוע של העבודות באותו "מבנה", שבו יהיו רשומים סעיפי העבודות 
הרלוונטיות לאותו צו, ובכל סעיף יירשם מחיר היחידה החוזי לאותו סעיף בספריית 

יע ב"ספריית הסעיפים" אך ביצועו יידרש במסגרת הסעיפים. סעיף אשר לא מופ
 אותו "מבנה", ייקבע על פי שיקול דעתו של היועץ ההנדסי של החברה.

 ימלא המציע את שיעור ההנחה שהוא מציע ,ף הריכוז של כתבי הכמויותבד  5.1.4
לכל אחד  הנקובים בכתבי הכמויות. הנחה זו תהיה קבועה ואחידה למחירים

 הכמויות.י שבכתב הסעיפים ממחירי

 הנ"ל, את שעור ההנחה שהוא מציע ואת סכום ההצעה אחרי ההנחה יעתיקהקבלן  5.1.5
 של מסמך ב' )הצעת המציע( שלהלן.  1אל סעיף 

 
 המוצע. יכללו במחיר אם יחולו, היטלים ממשלתיים, מכס, ביול  ומס קניה, 5.1.6 

תוספת של מחיר, לאומדן  -היינו , דלא יתקבל אחוז ההנחה שלילימובהר בזאת כי  5.1.7
 וכל  סימן/סימון שיתוסף על ידי המציע יפורש כהנחה בלבד.החברה, 

 
      זוכיםהקבלנים ה אמות המידה ובחירת 5.2

 
מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה הזולה ביותר, בה אחוז ההנחה שיוצע יהיה  5.2.1

 ". הזולהמציע מגיש הצעה זו יכונה להלן " .הגבוה ביותר 
שני מציעים נוספים לכל היותר, אשר הגישו מציע נוסף אחד או לחכ"א תאפשר ל 5.2.2

הצעה כשרה למכרז, להגדיל את אחוז ההנחה שנתנו להצעתם ולהשוות את ההנחה 
 לעיל. 1.4, בהתאם למנגנון המפורט בסעיף להנחה שנתן המציע הזול ,שנתנו

לעיל,  5.2.2ים הנוספים האמורים בסעיף חכ"א תיתן את "זכות הסירוב" למציע 5.2.3
להשוות את שיעור ההנחה שלהם להנחה שנתן המציע הזול, לפי סדר היקף הצעתם 

 מהזול ליקר. -המקורית למכרז 
  הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, או  שמורהחכ"א יודגש, כי ל 5.2.4 

 יד של עירית אילת, ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור לת, או לתאגאי לעיריית                           
 וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. עימו,                           

יחד עם המציעים הנוספים שיסכימו להשוות את ההנחה שנתנו  ,המציע הזול 5.2.5
" ויהיו מועמדים לביצוע חלק וכיםקבלנים זלהנחת המציע הזול, יהפכו ל"

נשוא המכרז. כל אחד מהם יחתום חוזה נפרד עם החברה לביצוע מהעבודות 
 לעיל. 1.5עבודות כאלה לתקופה החוזה המוגדרת  בסעיף 

 1992-, תשנ"בלחוק חובת המכרזים .ב2האמור לעיל, ועל פי סעיף כל על אף  5.2.6
ם תתקבלנה שתי הצעות או יותר, כהצעות אשכותרתו "עידוד נשים בעסקים", 
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ואחת מן  ,, )עם שיעור הנחה זהה שנתנו לאומדן החברה(הזולות ביותר למכרז
ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה 
בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור לעיל. על מציע המעוניין בכך, והעונה על 

לחוק חובת המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא  .ב2דרישות סעיף 
שליטת אישה ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם של ב

 .ב2המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 
 לחוק חובת המכרזים(.

, תהיה לחכ"א הזכות לפנות וכיםחתימת חוזה עם כל אחד מהקבלנים הז לאחר 5.2.7
ולהזמין אצלו ביצוע  םוכי, למי מהקבלנים הזהמפורט דלעילמדי פעם, לפי 

 .שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת עבודות"מבנה" של 

 יבצע שאליו חכ"א פנתה וכההזמינה חכ"א ביצוע של עבודות כאמור, הקבלן הז 5.2.8
את העבודות לפי מחירי היחידה שבכתבי הכמויות שבמכרז, עם ההנחה שנתן 

 המציע הזול בהצעתו למכרז.
 

 ת מסמכי המכרזאופן רכיש .6
 

פארק התעשייה אילתם, בלא תשלום, במשרדי החברה ברחוב מסמכי המכרז ניתן לעיין ב 6.1
ניתן . את המסמכים www.eec.co.il, או באתר החברה בכתובת: אילת 2מבנה אמת"ל 

שלא יוחזרו  , ש"ח 1,500של במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת סך לרכוש 
המציע הרוכש,  ות במקרה של ביטול המכרז ו/או אי הגשת הצעה על ידיבשום מקרה, לרב

 .13.2.2017 ב'  החל מיום לו/או שינוי תנאי הסף, והכו

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

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

 
 

 נוהל העברת שאלות ובירורים .7
 

ימים לפני המועד האחרון  7-לא יאוחר מ - שאלות בקשר למכרז יש להעביר בכתב לחברה 7.1
שם המציע ומספר המכרז.  , תוך ציוןco.il@eecyohay.המייל לכתובת  - ההצעות 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 

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

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

כל תוקף  היהי אלותשובה של החברה ו/או של נציגה למציע, תהא בכתב בלבד  כלהקבלן. 
בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי  ןשתינתלתשובה 

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.

 
תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים  החברה 7.2

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  ,ציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנותאם המ
ימים לפני  7לפחות  -בקשר לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב לחברה 

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

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.
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 ציעים מ מפגש .9

 
, פארק המפגש במשרדי החברה .11:00 בשעה 22.2.2017 ד'  ביום מציעים ייערך מפגש    9.1

 אילת. 2התעשייה "אילתם"  מבנה אמת"ל 
 

 מטרת המפגש הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו.  9.2
 .אינה חובה אך היא מומלצת מאודמפגש ות בההשתתפ             

 
יחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע ילא  ,ו בכללא מפגשכל מידע שיימסר ב 9.3

לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם 
ועד כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם 

 צוין כך במסמך האמור.
 

 אופן הגשת ההצעה .10

כל מסמכי ת את והכולל ,ת מסמכי המכרזוחובר בצרוף טופס ההצעההמציע להכניס את על  10.1
 4.1הערבות האמורה בסעיף  בצרוףעליו לצרף להצעתו, ו המכרז שהומצאו למציע ואשר

 ,14:00 בשעה 15.3.2017 עד ליום, ובצרוף יתר המסמכים שעל המציע לצרף להצעתולעיל 
 היבפארק תעשי ,ההצעות במזכירות החברה לתיבת, המציע ידי עלם  כשהם מלאים וחתומי

 , אילת.2"אילתם" מבנה אמת"ל 
 

יחד עם יתר מסמכי  למציע על ידי החברה נמסרהש ,במעטפה המיוחדתאך ורק  ההצעה תוגש    10.2
 :ושעליה מצויין (החברה, או ממלא מקומו שנחתמה עבור המכרז על ידי מנכ"ל) המכרז,

", לתיבת וץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילתשיפ 2/2017מכרז מס' מ/"
 אילת. 2"אילתם" מבנה אמת"ל   היבפארק תעשי ,במזכירות החברהההצעות 

 

 המעטפה תכלול: 10.3
 את חוברת מסמכי המכרז שכל דפיה חתומים ומוחתמים בידי המציע. .א

 לעיל. 4.1את הערבות האמורה בסעיף   .ב

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

 לעיל. 3את כל המסמכים שעל המציע להגיש עם הצעתו, לפי סעיף   .ד
   לעיל, ככל שיהיו. 7על פי סעיף  מסמכים  .ה

בתאריך 14:00עד לשעה ע"י המציע או מי מטעמו לתיבת ההצעות  תוכנסמעטפה שלא  10.4
 סל.והיא תיפ האמור, לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועד 

לגביהם,  תהסתייגוכל שינוי או מחיקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל  10.5
אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו כאילו  בין

הבלעדי של  , הכל עפ"י שיקול דעתהלאלתר לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה
 החברה.

חברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, הכרוכות בהכנת ההצעה ה 10.6
             הבדיקות מסמכי המכרז,  חוברות רכישת ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמנה, לרבות בגין

 או כל הוצאות אחרות שהן. ,המוקדמות
 

 החתימה על ההסכם .11
 

  המצורף כנספח עם החברה כם ההתקשרות יידרש לחתום על הס וכהשיוכרז קבלן זמציע כל  11.1
 ימי עבודה מיום שיידרש לעשות זאת על ידי החברה. 7, בתוך ג'              

 

 אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו היסודית של ההסכם. 11.2
 

לחתום על החוזה, וכן במקרה של הפרה  וכיםמי מהקבלנים הזבמקרה של אי התייצבות  11.3
אחר  וכהקבלן זהחוזה בסמוך לאחר חתימתו רשאית החברה לבחור ב יסודית אחרת של

 לעיל. 1.4בהתאם להוראות  כזוכה במכרז
הימים  90בתוך  וכיםקבלנים הזבמידה ואין באפשרות החברה לקבל החלטה בדבר זהות ה 11.4

האמורים, תהא רשאית החברה לפנות למציעים ולבקשם כי יאריכו את תוקף הצעתם ואת 
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יום. מציע   90נוספת של  עד לשתי תקופותהזמנית שניתנה על ידם, וזאת  בותתוקף הער
שלא יענה לבקשה כאמור בתוך המועד שייקבע בבקשת החברה, הצעתו תפקע והערבות 

 הזמנית תוחזר אליו.
 

 הערבות הזמנית הנזכרת אותו קבלן, תוחזר לוכהקבלן זמשחתמה החברה על החוזה עם  11.5
כקבוע  (,1ביצוע לקיום החוזה )מסמך ט' זאת כנגד מסירת כתב ערבותלעיל, ו 4.1 בסעיף

  מכרז,ב הזכיילאחר מועד מסירת הודעה על  עבודה ה ימישבע, לא יאוחר מלעיל 4.8בסעיף 
, תהיה החברה רשאית לחלט את מלוא סכום לעילערבות כאמור  וכהקבלן זיפקיד  אם לא

ולבטל  גין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו להכפיצוי מוערך וקבוע מראש ב ,הערבות הזמנית
כל זאת מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של  את הודעת הזכייה שקיבל המציע.

 עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י החוזה. ,וכהקבלן זדין ו/או עפ"י התחייבות כל החברה עפ"י 
 

יות כלשהם לגבי תנאי בשל שינויים או הסתייגו ,כל הצעה לאלתרלפסול  תרשאי חכ"א 11.6
כלשהו מתנאי המכרז או ההצעה, בין שנעשו ע"י תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי 
ובין בכל דרך אחרת, או להתעלם מהם, ולראותם כאילו לא נכתבו כלל, הכל לפי שיקול 

 חכ"א.הבלעדי של  הדעת
 

 הוראות נוספות .12
 

שומרת לעצמה ו יותר או הצעה כל שהיאב הזולהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה  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
את עפ"י שיקול וזאו שכוללת הסתייגויות או תוספות או שינויים, הוראות המכרז  שלא עפ"י

 דעתה הסופי והבלעדי של החברה.
 

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

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

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

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

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

 
עה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה לזמן כל בעל הצ , 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 

לרבות  מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי,
 הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ואיתנותו הכלכלית.  

 
לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו, וזאת אם  , אך לא חייבת,החברה תהיה רשאיתכמו כן,               

שוכנעה כי הפגם נגרם בתום לב וכי אין בתיקונו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע 
 יעים.בעקרון השוויון בין המצ

 
 

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 
רשאית החברה להודיע לקבלן לפני ההתקשרות החוזית עמו או לפני תחילת העבודות או 

יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות, והקבלן  14אה בת במהלך ביצוע העבודות, ובהתר
יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה. בנסיבות אלה יהא זכאי הקבלן לקבלת מלוא התשלום 
עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החברה על סיום 

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

 בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.
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על אף האמור, ובנוסף, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות מכל סיבה  12.6
רה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא יום(, ובמק 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 

רת שהצעתו דורגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסג
 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 

 תביעה בקשר עם העבודות ו/או זכייתו.
 

אותו ה האחרון שבנסתיים בתום תקופת הבדק של המת כהוכל קבלן זתקופת ההתקשרות עם   12.7
 ביצע במסגרת חוזה זה.קבלן 

 

 בעלות על המכרז ועל ההצעה .13
 

, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל החברהכל מסמכי המכרז הם רכושה של 
מציע רשאי אם לאו. אין ה עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין לחברההמציע להחזירם 

 להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 

 צד שלישי .14
 

זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הקבלנים בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא 
 .וכיםהז

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. 
תו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי מציע שלא יציין בהצע

לעיון מציעים שלא  ,במלואה וכהכקבלן זבמקרה שתתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו 
לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של החברה כדי אמור ב. מובהר כי אין וכיםהוכרזו קבלנים ז

 חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא. ליתן כל החלטה בעניין גילוי
      על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום לחברה של וכיםות קבלנים זזכות העיון בהצע

 .בהצעות הזוכותהסכום ישולם לחברה בטרם יעיין המציע ₪.  500

 ת המציעוהצהר .15
 

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

הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  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
 

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

 חתימת המציע: ________________
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 מסמך ב'() -הצעת המציע פרטי המציע ו
 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת 2/2017מכרז מס' מ/
 

 "(מסגרת"מכרז " / אומדן"מכרז )
 

 
 המציעטי פר

 

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

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

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

    שם הנציג באילת: .................................................................

    :..................................................................................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 דוגמת חתימה
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 הצעת המציע -' מסמך ב

 הצעת המציע
 

 ________________________________________החתום מטה:  ואנ
 

בסיווג  או 100לפחות בענף  1-בסיווג גבשנתיים האחרונות , הרשום כדין אצל רשם הקבלנים קבלן 
  )סיווג קבלנים רשומים( ,ותילעבודות הנדסה בנא לפי חוק רישום קבלנים , 131לפחות בענף  1-א

 , מצהיר כי :1988 התשמ"ח
 

תנאי המכרז, החוזה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות כל לאחר שקראתי בעיון את  .1
וכן  מכרזהנוגעים ל יתר המסמכיםוהמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר שעיינתי בכל 

הכמויות וכן השיטה והתנאים שלפיהן אצטרך  כתבלאחר שהבנתי את השיטה לפיה הוכן 
בודה ולקבל את שכרי בהתאם לכל הנ"ל, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחיב בזה לבצע הע

והמתוארות שיוזמנו אצלי בתקופת החוזה,  נשוא המכרזלהוציא לפועל ולבצע את העבודות 
במפרטים ובתנאים הכללים, עפ"י המחירים הנקובים בסעיפים השונים של האומדן שבכתב 

 ה ובניכוי הנחה כדלקמן:הכמויות )מסמך ו'( של מסמכי החוז

 לים:מי)ב ___________% בשיעור קבועה הנחה  ןתינתאם יוזמן אצלי ביצוע העבודות, 
לגבי כל אחד מהמחירים המצוינים בכל כתבי ( אחוזים__________________________

 .ל העבודותוסך הערך של כמהעבודות  תולגבי כל אח הכמויות,
 

, לשביעות רצונכם ולהנחת דעתו של המפקח נושיוזמנו אצלאת העבודות  סייםאני מתחייב ל
 מטעמכם, או נציגו, בהתאם לתנאי החוזה.

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מסכים שהתשלומים בהתאם לחוזה, יהיו מבוססים על 

כפי שתעשה ע"י המפקח ו/או  ,על ידי והושלמה בפועלמדידה והערכת העבודה שנעשתה 
 כל אדם אחר שימונה מטעם החברה. מהנדס הפרויקט ו/או

 
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'(.

 
בתוקף במשך   רתישאעה אני מסכים שהחברה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. ההצ .2

של  11.4, בכפוף לאמור בסעיף למכרז יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 90של 
 תנאי המכרז.

 
כמו כן אני מסכים שאם הצעתי למכרז לא תהיה ההצעה הזולה ביותר, תהיה החברה 

ז חופשית, אך לא חייבת, לפנות אלי ולאפשר לי להגדיל את שיעור ההנחה שבהצעתי למכר
 ולהשוות אותה להנחה שנתן המציע הזול ביותר למכרז.

נתקבלה הצעתי, תודיע לי על כך החברה, תוך פרק הזמן האמור, ואני מצידי אקיים את 
 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 
ההוראה הבאים להוסיף על זכויות החברה, לפי פירוש החברה, ולא תעמוד לזכותי טענה של 

 פירוש כנגד המנסח.
 

ואם החברה תכריז עלי בעקבות זאת כ"קבלן  אני מסכים שאם תתקבל ההצעה ע"י החברה .3
 :כרז זה" במוכהז

 
אשר צורף להצעתי כשהוא חתום על  ,תהיה החברה רשאית להוסיף חתימתה לחוזה .3.1

. החברה ןוענייידי, וברור לי כי ממועד חתימתו יהיה החוזה תקף ומחייב לכל דבר 
 תהא גם זכאית להשלים בחוזה כל פרט חסר לפי הצעתי זו.

 
 חודשים 36 משךית, לפנות אלי בחרי חתימת החוזה כאמור, תהיה החברה רשאא 3.2

שיפוץ  עבודות של (מיום חתימת החוזה ולהורות לי על ביצוע קטע מסוים )"מבנה"
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

החברה תהיה רשאית להאריך  .ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת
חודשים כל אחת. סה"כ תקופת  12תקופה זו עד שתי תקופות נוספות של 

 חודשים רצופים. 60ההתקשרות עם החברה בחוזה זה לא תעלה על 

 

שידרוג של מבנה מסוים, תינתן בכתב כ"צו התחלת שיפוץ/הוראת החברה לביצוע ה 3.3
 עבודה" לאותו מבנה.

 

לצורך  יהחברה את משך הזמן העומד לרשות לי בכל צו התחלת עבודה תודיע 3.4
התארגנות וביצוע בפועל עד להשלמת העבודות באותו מבנה וכן את סכום ערבות 

של  4.7על פי האמור בסעיף , י למסור לחברה בגין אותו מבנההביצוע שיהיה על
 תנאי המכרז.

 

צו התחלת עבודה לכל מבנה יהיה עלי להפקיד בידי  תימים מקבל 7ידוע לי כי בתוך  3.5
, אם הדבר יידרש לפי תנאי לאותו מבנההמשלימה החברה את ערבות הביצוע 

 .המכרז

 

לתוכנית,  בהתאמה גמורה ,ומהלהוציאה לפועל עד ת הפירוש"השלמת העבודה",  3.6
או מי  /המפקחהפרויקט , לתנאים הכללים, וכן בהתאם להוראות מנהליםלמפרט

 המלאה. םלשביעות רצונ והעירייה חברהשזה יורה, ולמסור את העבודה לידי ה
 

להתחלת העבודה, הריני  בצו לפי האמורבעבודה בהתארגנות במקרה ולא אתחיל  3.7
 תחלטו לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עפ"ימסכים כי תחרימו ו/או 

 החוזה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.
 

במועדה, לפי כל תנאי החוזה  מבנה מסויםב במקרה ולא אשלים את ביצוע העבודה 3.8
הריני מתחיב לשלם לכם כדמי  בצו להתחלת העבודה, לסיומה עד למועד הקבוע 

של איחור קלנדרי כל יום  עבורש"ח  2,000ך ס ,ערכים ומוסכמים מראשופיצויים מ
זה צמוד למדד מחירי התשומות  כאשר סכום ,באותו מבנה בסיום ביצוע העבודה

( ועד ליום 15/01/2017 –ב )שפורסם 2016 מברצדבבניה למגורים ממדד חודש 
( של נוסח 1)49הסך הנ"ל גובר על הסכום האמור בסעיף  תשלום הפיצוי בפועל.

 . ג'( להלןהחוזה )מסמך 
 

יהיה לפי הנקוב בחוק  ,בכל מבנה לבצע תיקונים ועבודות בדקידוע לי, כי יהיה עלי  3.9
 ומסירתה למזמין של כל מבנה בנפרדהעבודה  ממועד סיוםמכר דירות, החל 

 בתנאי החוזה. לקבוע בהתאם , הכלולעירייה
 

קבלת "צו מיום  ימיםשבעה לא יאוחר מתום  - החברה להפקיד בידיאני מתחייב  3.10
"אישור  1)נספח ב'  יםהנדרש התחלת עבודה" הראשון, אישור על קיום הביטוחים

העתקים מפוליסת הביטוח כמפורט לדרישת החברה בכתב, גם וביטוחי הקבלן"( 
 .בנוסח החוזה 19בסעיף 

 
ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות עריכתו )לרבות הוצאות משפטיות( של החוזה,  3.11

פסתו, שכפולו וביולו חלים עלי, ומתחייב לשלם לכם או לכל מי שתצוו את הד
 .התמורה כפי שנקבעה על ידכם

 
 2016הבנייה של חודש דצמבר  יהיו צמודים למדדידוע לי כי מחירי היחידה בהצעתי  .4

 (.15.01.17)שפורסם בתאריך 
 

כעוסק מורשה באזור  נרשמתימאשר כי בחנתי את הדין החל בעניין מ.ע.מ. וכי מצהיר ואני  .5
וכי החברה לא תחויב בתשלום מ.ע.מ. כלשהו ולסכומי התמורה הנקובים בהצעתי  אילת

זאת על אף שבהוראות מסמכי המכרז קיימת התייחסות . ו/או בהסכם לא יווסף מ.ע.מ
לתוספת מע"מ בגין חיובים ו/או תשלומים, והחברה תהא פטורה בכל מקרה מהוספת סכום 

תחויב החברה להוסיף מ.ע.מ. אם ישונה הדין כך שעל אף  ,.מ.  על אף האמורכלשהו בגין מ.ע
שאהיה רשום כעוסק מורשה באילת ועל אף שהעבודה תנוהל ממשרד באילת אחויב במ.ע.מ. 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

וזאת על תנאי שהחברה תוכל לקזז את סכום המ.ע.מ. בכל מקרה אחר שבו אחוייב 
  ד. בתשלומי מע"מ כלשהם, יהיו אלה על חשבוני בלב

 
 מתוךין. הצעתי זו ניתנה יכל מקום שנאמר כיחיד מוסב גם לרבים או להיפך, הכל לפי הענ .6

 הבנה ורצוני החופשי.
 
 

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 
 

      _________________________  שם + חותמת המציע: 
 

 ________________________   חתימת המציע:
 

 _________________________   כתובת המציע:
 

     ________________________   תאריך: 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת 2/2017מכרז מס' מ/
 

 "(מסגרת"מכרז " / אומדן"מכרז )
 

 
 הצהרת המציע

 
 

 החוזה המצורף להם על נספחיואני החתום מטה מצהיר בזה, כי קראתי את תנאי המכרז ואת 
המהווה חלק בלתי נפרד מהם, כי הדרישות בחוזה ממני ברורות וידועות לי,  וכי קיבלתי לרשותי את 

 כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז והמפורטים להלן:
 

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

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

 
אותו ולהוריד המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לר

 :אותו באתר האינטרנט של משרד הבטחון
 

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

 
            האמור במפרט המיוחד בא להרחיב ו/או להוסיף לגבי ההנחיות -מפרט טכני מיוחד   .ה

  כי בכל מקום שבו המפרט המיוחד ,מודגש בזאת במפרט הכללי.        
      ים, יש לראות כעדיפים את התנאים יכלל יחס לסעיפים המהווים תנאיםימת

 האמורים במסמך ג' ובמסמך ז'.
 

 כתבי כמויות והמחירים.  .ו
 

 תנאים מיוחדים לחוזה.  .ז
 

 מבוטל.  .ח
 
 .1+ט' מסמך ט' -ת יונוסח ערבו ט.  
 
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, ותשלום שכר מינימום.       .י
 

 ביבה בעיריית אילת.קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הס       .יא
 

 הסדרי תנועה –נוהל מינהל ההנדסה    .יב
 
  .יג

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

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

 ובין שאינם מצורפים.
 

 הצהרתי זו מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.
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     -מסמך ג'          
 נוסח החוזה                                                                                                             

 
 
 

 
 חברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מה

 
 
 

 2/2017מ/ מס'   חוזה
 
 

 2017שנת ב לחודש _______  _____  ביום אילת שנערך ונחתם ב
 
 
 
 
 

 בין:
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 
 
 
 

 לבין:
 

ֹ ֹ ֹ ֹ---------------------------------------------- 
 
 
 
 ביצועבדבר 

 
 ם ציבוריים ומתקנים באילתשיפוץ ושדרוג מבנים, שטחי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך גמר ביצוע החוזה ________
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 2/2017מ/ חוזה מס'  
 

  2017 ____ לחודש _______ בשנת ביוםבאילת חוזה זה נערך ונחתם 
 
 
 

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

 
 מצד אחד         

 
    ין:לב

 "הקבלן"( -)שיקרא להלן 
 

 מצד שני         
 
 
 
 

שיפוץ לביצוע מכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות האת  וחכ"א פרסמה  והואיל:
 ; ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת

 
 והקבלן בחן לשביעות רצונו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביו על פי  והואיל:

 ;חוזה זה, והגיש את הצעתו במסגרת המכרז
 

 על בסיס התחייבויותיו  וכה, כקבלן ז: חכ"א החליטה לקבל את הצעת הקבלן והואיל
 והצהרותיו;

 
 : והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ; והואיל          

 
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:המס א. .1 
 

 תנאי המכרז; .1   
 הצעתו של הקבלן; .2   
 ;, כולל נספחי הביטוחתנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן .3   
 מוקדמות )לא  - 00מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק  .4   
 מצורף(;                          
 מפרט טכני מיוחד; .5   
 כתב כמויות ומחירים; .6   
 התנאים המיוחדים לחוזה; .7   
 ;מבוטל.         8   

 ת;יוהערבו ינוסח .9
ידי חברת  עלכדין ( חתום ימקורבנוסחו האישור קיום ביטוחים ) .10

 .1, בנוסח המצורף כנספח ב' ביטוחה
 . 2 'ב נספח על ידי הקבלןכדין פטור מנזקים החתומה  הצהרת .11
על ידי כדין ח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום, החתום נספ .12

 .3הקבלן, נספח ב' 
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים,  ותשלום שכר מינימום. .13
  אילת; קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית .14
 הסדרי תנועה –.        נוהל מינהל ההנדסה 15

 
וזה ובין הוראות המפרט הטכני           בכל מקרה של סתירה בין הוראות הח .ב

 וכתב  הכמויות תהיינה הוראות המפרט הטכני  וכתב הכמויות עדיפות.
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 

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

 
בד, והן לא תשמשנה לפרשנותו כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי נוחות בל .ד

 של חוזה זה.
   

כל עבודה תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע  .2
, ובהתאם לצווי התחלת עבודה שהחברה בהתאם להוראות החוזה שתוזמן אצלו

  .תוציא לקבלן מדי פעם
 

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

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

 זה   תהיה חכ"א רשאית להזמין מהקבלן רק חלק מהעבודות נשוא חוזה 
פיצוי  נשוא הצעת העבודה והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל ו/או

 בחוזה זה /או אי ביצוע שאר העבודות המפורטותאי הזמנת ו לקבלן בגין
ובלא שיהיה בכך כדי לשנות את אחוז ההנחה שהוצע ע"י הקבלן ביחס לכל 

לתנאי החוזה, כי  50כמו כן מוסכם, על אף האמור בסעיף . מרכיבי העבודה
במידה ותופסק העבודה מסיבות של הקצאת תקציבים ו/או מסיבות 

א תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה כלפי הקשורות ברשויות המוסמכות, ל
 חכ"א ותחולנה אך ורק הוראות סעיף קטן ב' להלן.

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

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

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

 
 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן: .5 

 
 אילת., 2ה אילתם מבנה אמת"ל יכתובת חכ"א: פארק התעשי  

 
 _______________________________  כתובת הקבלן:  

 
 ולראיה בו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל.  

 
 
 
 

 בשם  הקבלן:                                                           בשם חכ"א:                  
 

        1________________ .                                                    1._________________ 
 

        2                                                  ________________ .     2. _________________ 
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 תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן
 
 כללי -פרק א' 

 הגדרות
 

 ין(.יחרת משתמעת מגופו של ענבחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה א
 

פירושו: מנכ"ל  חכ"א, לרבות כל אדם שיוסמך על ידו לצורך החוזה או כל חלק  - "המנהל" .1
 ממנו, לרבות כל אדם מורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.

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

 או כל חלק ממנה. ,על בשמו או בשבילו בביצוע העבודההפו
 

פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן  - "המהנדס"או  "המפקח""מנהל הפרוייקט", 
 ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה.

 
פרושה: העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה ארעית בהתאם  - "העבודה"
 חוזה.להוראות ה

 
פירושה: כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועה או בקשר לביצוע של  - "עבודה ארעית"

 העבודה.
 

פירושו: טופס החוזה לביצוע העבודה )לפי הנוסח המצורף(, הצעתו של הקבלן,  - "החוזה"
, הבין הכללי "תנאים אלה"(, המפרט )הטכני -תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן )להלן 

 ,והמפרט הטכני המיוחד גם יחד(, כתב הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר ,רדימש
 שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

 
פירושו: המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, או מעליהם תבוצע  - "מקום העבודה"

 וזה.העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך הח
 

פירושו: כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז  - "סכומי הערבויות"
 לקיום הוראות החוזה. ןעירבו, לצורך מסוים

 
או "היקף החוזה", או "היקף העבודות" פירושו: הסכום הנקוב בהצעתו  - "שכר החוזה"

וסף לסכום תכל תוספת שתיהחוזה, לרבות כל העבודות נשוא כתמורה לביצוע  ,של הקבלן
בהתאם  ,ופחת מהסכום הנקובתש הפחתההנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל 

 להוראות החוזה.
 

פירושו: התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית   - "תכניות"
שתאושר  חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת ןלעניישאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח 

 חוזה זה, מזמן לזמן. ןלענייבכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח 
 

בחוזים בהם תשלום החשבונות החלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי               
בשלמותם או בחלקם אלא  62, 60א',  38עבודה קבועים מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 

 וספת לחוזה.בת המצויניםבכפוף לשינויים 
 

 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 
 
 המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק  את טיב  ( 1) .2

החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה.   
הנדס כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המ  
 ואת הוראותיו הוא.  
 שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים  ,"היומן"( -הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן  (2) 
 בדבר:  
 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודה; א.  
 המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו; ,כמויות החומרים למיניהם ב.  
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  ים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע העבודה;כמויות החומר ג.  
 הציוד המכני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו; ד.  
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה; ה.  
 תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודה; ו.  
 תקלות והפרעות בביצוע העבודה; ז.  
 התקדמות בביצוע העבודה במשך היום; ח.  
 לקבלן  ע"י המפקח; הוראות שניתנו ט.  
 ;אחר שיש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה כל דבר י.  

  ;הערות והוראות של המפקח יא.   
   
היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או  (3) 
 7בו, תוך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים  ,לבא כוחו המוסמך  
 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר   
 הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.  

 
הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים  (4) 
 אלה לא יחייבו את חכ"א.  

 
גות כאמור, רואים אותם כוחם המוסמכים על הסתיי-לא הודיעו הצדדים או באי (5)

 כאילו אישור נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
 
רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן  (6)  

 (, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו 4)  
 עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה. כשלעצמם  

 
אם חלק מהעבודות על פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעל יומן עבודה  (7) 
נפרד בו ירשום הקבלן או בא כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה   
 בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן הנ"ל לגבי העבודה המבוצעת   
דלעיל לסעיף  6-2טנים , כמפורט בסעיפים קהמחויביםבמפעלים, יהיו בשינויים   
 זה.  

 
 איסור הסבת החוזה

 
אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי  (1) .3

 או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת חכ"א בכתב. להעביר  
 

ו לקבלני משנה א אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה (2)
, אלא בהסכמת חכ"א מראש ובכתב,  ואולם העסקת עובדים, בין לצד שלישי כלשהו

ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה 
כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או של חלק ממנה לאחר. הודיע 

שהוא מהעבודה לקבלן הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כל
בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או  שיצויןמשנה, 

 התנגדותו לכך.
 

נתנה חכ"א את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה  (3) 
לפי החוזה, והקבלן ישא  וומהתחייבויותיהאמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו   
 מבצעי העבודה, באי כוחם כל מעשה של -אה לכל מעשה או איבאחריות מל  
 ועובדיהם.  

 
  הקבלן מתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או  (4) 

חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה                          
 .1969 -בנאיות, תשכ"ט  

 
במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת כי לאחר מועד חתימת חוזה זה  (5)

על ידו הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר  
 מהדיבידנדים או מזכויות 25% -במניות שמקנות זכות ליותר מ  יחזיקו  
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ת למנות רבע או יותראו המקנות זכו ,ההצבעה באסיפות בעלי המניות 
 מהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת חכ"א לכך מראש ובכתב. 

 היקף החוזה
 
 אדם, החומרים, הכלים, -הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כח .4

 המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. הציוד, 
 

 ות מילואיםסתירות במסמכים והורא
 
 בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה  (1) .5

 כוחה של זו  -ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה   
 עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה. ,האחרונה  

 
שהיה הקבלן  גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנהה או (2) 
מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה   
יפנה הקבלן בכתב למנהל  -לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה   
בדבר הפירוש שיש לנהוג  -הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך  ןייתוהמנהל   
 לפיו.  

 
 , להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה רשאי המנהל, וכן המפקח (3) 
 לביצוע העבודה. -לרבות תכניות לפי הצורך  -הוראות   

 
( והוראות המפקח שניתנו 3( או )2הוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיף קטן ) (4) 
( מחיבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה       3בהתאם לסעיף קטן )  
 האמור בפרק ט'.בכדי לגרוע מ  

 אספקת תכניות
 
שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המהנדס ללא תשלום.  (1) .6

על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה  כןיו -כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן   
יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין   
 תן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.שהכין או  

 
העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה  (2) 
והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק   
 ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.  

 
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח

 
 משך כל תקופת ביצוע העבודות על פי חוזה זה,    משרד באילתו החזיק נציגותלהקבלן מתחייב  .7

  נציג הקבלן המוסך לפקח מטעמו על ביצוע העבודות.שיאויש על ידי     
 

וימלא  הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח 
  ובין של המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה  לצורך זה אחרי כל הוראותיו

 שאינן מפורטות בחוזה.
 

 ערבות לקיום החוזה
 
לא יאוחר מתום  ,על פי חוזה זה ימציא הקבלן לחכ"א וכל התחייבויותילהבטחת מילוי  .8

במכרז, ערבות בנקאית להנחת דעתה של חכ"א  וזכייתשבעה ימים מיום מסירת ההודעה על 
. תוקף הערבות יהיה למשך (1)מסמך ט' החוזה שכרמ 10%בגובה של  ,קבע על ידהבנוסח  שנ

כל תקופת ביצוע העבודה, והיא תוחזר לקבלן עם קבלת ערבות טיב לתקופת הבדק, לפי 
 .תנאי חוזה זה

 
 ויתור על הודעה נוטריונית

 פי הכתובת כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום ל .א. 8
 של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה             
 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48כעבור  ,דינה כדין הודעה שנמסרה ביד ,בדואר רשום            
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 ערבות אישית
 
 זיקים ביחד אם הקבלן הוא תאגיד, יחתמו לפחות שניים מבעלי המניות בתאגיד, המח .9

 ממניות התאגיד לכל הפחות, על ערבות אישית בנוסח המופיע בסוף חוזה זה. 25%  -ב            
 היה ובעלת המניות בקבלן היא חברה בע"מ )להלן "החברה האם"(, יחתמו כערבים כאמור,              

 מניות החברה האם, לכל   מ 25% -שני בעלי מניות לפחות בחברה האם, המחזיקים ביחד ב            
 הפחות.            

 הכנה לביצוע -פרק ב' 
 

 בדיקות מוקדמות
 

רואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותיו,   (1) .10
טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע   
העבודה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק העבודה, את דרכי הגישה למקום   
 להם, וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות   
 העשויות להשפיע על הצעתו.  

 
רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה  (2) 
כמויות, מניח את דעתו, על ידו לרבות התעריפים והמחירים שבכתב ה שהוצע  
 לפי החוזה.  והתחייבויותיומהווה תמורה הוגנת לכל   

 
במידה והקבלן קיבל את התכניות מחכ"א, מוטלת עליו החובה לבדוק התאמתן  (3)
 ,לשטח וכן התאמת התכניות בינן לבין עצמן, והתאמתן למסמכי החוזה האחרים  
כיודע את אי ההתאמה וכאילו  כגון כתב הכמויות ומפרטים טכניים והוא נחשב  
 התחשב בהצעתו בכל הידיעות הללו.  

 
 דרכי ביצוע ולוח זמנים 

 
ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב  7הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך  (1) .11

 בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש   
 א הקבלן למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן, בדעתו לבצע את העבודה. כן ימצי  
 לרבות  ,בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים נתונים ופרטים   

רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת     
החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא   
 נה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.אישר אותו, אי  
מובהר בזאת כי משך הזמן לביצוע העבודות לא יעלה על התקופה הנקובה בסעיף  (2) 
 של מסמך ב' )הצעת המציע(. 3.2  
(, ייקבע לוח הזמניים על ידי 1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן ) (3) 
 המפקח ויחייב את הקבלן.  

 
 לוח הזמנים יהיה בעל מבנה של לוח "גאנט" או דומה. לוח הזמנים יוכן באמצעות (         4)            

  .MS PROJECTכנת מחשב מאושרת כגון: ות                         
 

 גבולות העבודה ועבודות סימון 
 

 היה המנהל יקבע את תחום העבודות  ויסמן את נקודות הקבע שלו, הקבלן י (1) .12
לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים  אחראי   
 בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבנין  ,והכוונים של כל חלקי העבודות  

 וסומנו ע"י המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על  שנקבעו     
 הקבלן.                        

הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי הוטל על  (2) 
המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נחרבו נקודות  
 הקבע שנקבעו על ידי המנהל כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.  
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 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 
 

 השגחה מטעם הקבלן
 

כוחו המוסמך, יהיה מצוי במקום העבודה במשך כל שעות העבודה וישגיח -ן או באהקבל .13
הקבלן לצורך סעיף  זה,  כוח מוסמך מטעם-עליה ברציפות לצורך ביצוע  העבודה. מינוי בא

או לבטלו   ,רשאי לסרב לתת את אישורו יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא
, דין בא כח מוסמך של הקבלן או מהמפקח מהמנהל וראותבכל זמן שהוא. לצורך קבלת ה

 כדין הקבלן.
 

 רשיונות כניסה והרחקת עובדים
 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה  (1)        .14
                                של כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא

  רשלנות בביצוע או שהוא נוהג מעשה ,כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידיו
בין  תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו

 במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה.
 

רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה  (2)
מזמן לזמן  עדכןתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח ויכולו או מקצ

העבודה וכן את  שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע ,את רשימות העובדים
כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את  ,תצלומיהם ופרטים אחרים אודותיהם

 שימצא לנכון. לפי רשיונות כניסה, כפי ,הכניסה למקום העבודה עניני
 

או עובד שהמפקח דרש את  ,(2אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן ) (3) 
 רשיון הכניסה שלו, אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה. החזרת   

 
 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

 
טחונו יהקבלן מתחיב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לב .15

ל הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שיהיה ונוחיותו ש 
דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. הקבלן יהיה אחראי  כל דרוש על פי 
 לשלמות הגידור וכל שאר אמצעי הזהירות משך כל תקופת הביצוע, על חשבונו. 

 
 נזיקין לעבודה

תעודת  לרשותו של הקבלן ועד מתן ו,או מקצת ועבודה, כולמיום העמדת מקום ה (1)        .16
בכל מקרה  השלמת העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה.

לסעיף קטן   של נזק לעבודה הנובע מסיבה כלשהיא )פרט לסיכון מוסכם בהתאם
י ולהביא ליד יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ((,4)

 להוראות החוזה. כך שעם השלמתו תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו
 

( תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות 1הוראות סעיף קטן ) (2)
תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודה 

 .53בהתאם לסעיף 
 

שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את  ,הבכל מקרה של נזק לעבוד (3) 
הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות   
 יחולו על חכ"א. התיקון   

 
פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדירים - "סיכון מוסכם" ( 4) 
 .ורעידת אדמה בלתי סדירים, פלישת אויבאו   

 
נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של חכ"א ומי שפועל או משתמש בשמה  (5) 
בחלק מהעבודה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם על   
 ידי "סיכון מוסכם".  

 
 



- 25 - 

 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 נזיקין לגוף או לרכוש
 

                        ו/או    הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה .17
                            וינקוט בכל ,, לגופו או לרכושו של אדם כלשהואכתוצאה ממנה ו/או בעקבותיה
 האמצעים המעשיים למניעתם.

 הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין   
זק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו                          נזק ו/או אובדן כאמור, לרבות בעבור כל נ

 לחכ"א, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.
 

 נזקים לעובדים
 

הקבלן מתחיב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובדים או לכל אדם אחר  .18
, ו/או העבודהתוך כדי ביצוע  ,הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם

 כתוצאה ממנה, ו/או בעקבותיה.
  

הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או 
פיצוי כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות 

 משפטיות ושכ"ט עו"ד, כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור.
 

 
  ביטוח ע"י הקבלן

להלן "המזמין" פירושו "חכ"א", כהגדרתה בחוזה זה, "העירייה" פירושו  19לעניין סעיף  הערה:
 "עיריית אילת" כהגדרתה בחוזה זה.

 
 ביטוח על ידי הקבלן 19

האמור פי  דין ו/או עלכל פי -על קבלןה שלו/או מתהחייבויותיו ו מבלי לגרוע מאחריות 19.1
כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא  מתחייב הקבלןזה,  בחוזה

חוזה זה )להלן : "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות )המוקדם 
 ןועד לסיומות של העבוד ןלמשך כל זמן ביצועמהמועדים הנ"ל( על ידו ו/או עבורו, ו

או עיריית המזמין ו/מאת  ות במלואן ו/או בחלקןולקבלת תעודה על השלמת העבוד
על שמו, על שם  על חשבונו הוא, ולקיים אילת )להלן: "העירייה"(  ומי מטעמם, לרכוש

את הביטוחים, בהתאם לתנאים  קבלני המשנה ועל שם המזמין ו/או העירייה,
לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "התנאים  נספח ב'המפורטים ב

אישור ביטוחי למסמכי המכרז )להלן: " 1ב' נספח המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן ל
 .בישראללפעול מורשית כדין ה טוחיאצל חברת ב"(, הקבלן

 

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את  19.2
מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום 

ות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר העבודה לצורך ביצוע העבוד
 הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

 
, הקבלןמשנה של  , קבלנים וקבלניהקבלןאת אחריות בין היתר גם  ויכס י הקבלןטוחיב 19.3

 )להלן: "יחידי המבוטח"(,המזמין ו/או העירייה לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמם 
 המפורטים בנספחי אישור ביטוחי הקבלן.הבטוח  פרקי את ויכלול

 
במועד חתימת הסכם זה, הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ולא יאוחר ממועד  19.4

תחילת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה  )המוקדם משני המועדים, אישור בדבר 
זה  עריכת ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי הקבלן", המצורף להסכם

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

להמציא לידי המזמין, לא יאוחר  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן 19.5
ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, 

 -ו/או העירייה  בהתאם לנוסח "פטור מאחריות מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין 
 , כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן."2כנספח "ב' הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן 
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר  19.6
ה, נספח ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה ז

תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף להסכם זה ומסומן 
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. " 3כנספח "ב' 

 
ובהתאם לתנאים והכיסויים  להלןש הרשימהפוליסות הביטוח תהיינה על פי  19.7

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

 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 19.7.1

 .פרק א' ביטוח העבודות .א

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את העבודות  
והציוד וכל רכוש אחר בבעלות הקבלן ו/או המשמש את הקבלן בביצוען 

 של העבודות בקשר עם הסכם זה.

 .פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי .ב

המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן יות כלפי צד שלישי, ביטוח אחר 
 בקשר עם חוזה זה. עם ביצוע העבודותקשר ב על פי דין, 

 .פרק ג' חבות מעבידים .ג

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

ו/או בעקיפין מטעמו /או המועסקים על ידו והעובדים  כלכלפי  ,1980
בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה בביצוע העבודות 

 ועובדיהם.

 .ביטוח אחריות מקצועית 19.7.2

תביעה פי דין בשל  עלאחריות מקצועית המבטח את אחריותו של הקבלן ביטוח 
שהוגשה  ת חובה מקצועיתבגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרו/או דרישה 

מעשה או בבמשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם 
רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא מחדל 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי החוזה שבנדון. 
קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה ה. חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6של 

על פי  .ותכל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבוד
פוליסת מ המזמין העתקיםהקבלן להציג בפני  מתחייבבכתב המזמין דרישת 

 .הביטוח כאמור בסעיף זה
 

 .ביטוח חבות המוצר 19.7.3      
 המבוצעות על ידי הקבלן העבודות בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב

תכלול בין  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח. בקשר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(
 הקבלן מתחייב . חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6היתר, תקופת גילוי של 

ביצוע  חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןלה
המזמין מתחייב הקבלן להציג בפני בכתב המזמין ת על פי דריש ותהעבוד

 .כאמור בסעיף זה פוליסת הביטוחמ העתקים
 

 .ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי 19.7.4    

שבבעלותו ו/או  ההנדסיהקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד  .א
בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים 

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב בביטוחי חובה 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד ווכן בביטוח מקיף 

 יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהשלישי כלשהו עקב השימוש בכלי 
 בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 

ים לציוד מכאני הנדסי כולל בין כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונ .ב
היתר ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב 
השימוש בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי בגבול אחריות  בסך של 
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ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.  1,000,000
ם או עקיפים בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירי

 הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

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

זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור  19.7.4הביטוחים המפורטים בסעיף  .ד
ו/או  ןמנהליההעירייה ו/או /או ו מזמיןהעל כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי 

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף )שיבוב( לא ןעובדיה
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

זה יורחבו לכלול את  19.7.4ביטוחי האחריות, הנערכים על פי סעיף  .ה
ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותן למעשי ו/או  מזמין ו/או העירייהה

לן, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח מחדלי הקב
 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

שבו פועל כמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי רכוש המזמין ו/או העירייה  .ו
א' "ביטוח  19.7.1למעט רכוש המבוטח על פי האמור בס"ק  הקבלן,

נמצא שבו פועל הקבלן הש למעט אותו חלק של רכוולעיל  העבודות"
הקבלן ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין בשליטתו הישירה והבלעדית של 

 ביטוח זה.

הקבלן יבטח על חשבונו הוא ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 19.8
למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים 

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת להעבודה  למקום הובאוכל רכוש אחר ש
 .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 19.9

ד שלישי יכלול גם סעיף חבויות חוזה ביטוח אחריות כלפי צ . קבלני משנהוקבלנים 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  19.10
די לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, יידרש לעשותה על ידי המזמין ו/או העירייה כ

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 19.11

תיקן הקבלן .  ין זהיענל 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  ויותהפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכ 19.12

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  למזמין , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמוהעירייה
והוא יהא מנוע מלהעלות כל  מי מהם ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי  כל תביעות

 טענה, כאמור, על פיה.
 

זקים מבוטחים נ בדבר עלות תיקון המזמין ו/או העירייה כל מחלוקת בין הקבלן לבין  19.13
תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת   שאירעו במהלך העבודות

 הביטוח.
 

 ביטוח ע"י חכ"א ע"ח הקבלן במקרים מסויימים
 

אך לא )אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה רשאית חכ"א  .20
תחתיו ם בהתאם להחלטתה הבלעדית של חכ"א, כולם או חלקלבצע את הביטוחים ( חייבת
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ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, וחכ"א תהיה רשאית לנכות כספים אלה 
מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל שזמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך 

 אחרת.
 

 פיקוח ע"י חכ"א
 

 על ביצועו/או למפקח,   למנהללחכ"א ו/או תנה שני ,אין לראות בזכות הפיקוח     (1) .21
, כדי להטיל על חכ"א ו/או על מי מטעמה שום חובה ואין בה כדי ליצור העבודה                      

אלא אמצעי  להבטיח   אחריות  כל שהיא של חכ"א ו/או של מי מטעמה. הפיקוח אינו 
  .מלואוהחוזה בכל שלביו ב חיוביו עפ"י כי הקבלן יקיים את

             כלפי חכ"א למילוי תנאי  ומהתחייבויותיהפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן       (2) 

 חוזה זה.                         
 

 כלליות תהתחייבויו -פרק ד' 
 
 

 גישת המפקח למקום העבודה
 

למקום העבודה  הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת .22
ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים 

 חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.
 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על ידו, ולסייע להם בכל  
לכך, שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על  הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג

ידו, ו/או קבלני המשנה מטעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או עם כל בא כח מורשה 
 על ידו.

 
 .      מבוטל.23
 

 מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות
 

קבלת בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות  .24
שיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור יר 
 חל על פי דין על חכ"א, יוחזרו ע"י חכ"א. ושתשלומם 

 
 מציאת עתיקות וכו'

 
בדבר עתיקות שיהיה בתוקף  דיןעתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל  (1) .25

 לי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשרמזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בע  
 יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות    

 מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.  
 

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית, כן  (2) 
 לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. מתחיב הקבלן  

 
( 1ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן ) (3) 
( כאילו היו ההוצאות האמורות 3) 50יחולו על חכ"א וישולמו בהתאם לסעיף   
הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות   
 (.1) 50כאמור בסעיף  נהלהמ  
  

 זכויות וכיו"ב
 

הקבלן ימנע כל נזק מחכ"א ויפצה אותה על כל תביעה, פטנטים, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,  .26
או זכויות  שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר ,היטל וכיו"ב

בחומרים  בודה, במכונות אודומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני הע
 שיסופקו ע"י הקבלן.
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 תשלום זכויות הנאה
 

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו, כגון  .27
לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר שימוש, או כל זכות דומה, יהא הקבלן 

ישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ו
 הקבלן.

 
 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

 
הקבלן מתחיב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא  .28

וכיו"ב  תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל 
 ת השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא.או בזכו

 
 תיקון נזקים לכביש, למובלים וכיו"ב

 
הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  .29

 כדי תוך ,עול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"בית
ו הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש ביצוע העבודה. בין שהנזק א

המנהל ושל ן באופן היעיל ביותר ולשביעות רצו ן הקבלן,על חשבו הם יתוקנולביצוע העבודה 
רשת מים,  כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל,

 עברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב.ביוב, בתיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות לה
על הקבלן לבצע תיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר לפני תחילת העבודה ולהודיע להם על  
תחילת עבודתו, הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהוא עלול לגרום לנזק בלתי הפיך אם יפגע  
 כרוכההנ"ל וכי אם יפגע בהם ישא בכל אחריות )לרבות פלילית( ה המתקניםבאחד  

 בכך.             
 

למען הסר ספק מובהר, כי רואים את הקבלן כמי שבדק ומכיר את כל התשתיות, לרבות  
תשתיות מוסתרות, במקום העבודה ובסביבותיו. לא תישמע כל טענה, כי תשתית כזו או 
אחרת לא הופיעה בתכניות שנמסרו לקבלן, ו/או כי לא נמסרו לקבלן  כל התכניות 

 .הרלבנטיות
 

 מניעת הפרעות לתנועה
 

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים  .30
המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים 
האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש  לכך 

מוסמכת ושינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל ה מהרשות
בדרכים האמורות וימנע  ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה   זמני
הקבלן יתאם מבעוד מועד את פעולותיו עם כל הרשויות  האפשר נזק לדרכים. ככל

 הרלוונטיות לכך.
 

 אמצעי הגנה משאות מיוחדים
 

לכביש,  נזק  אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהוא  כשההעברה עלולה לגרום .31
גשר, חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה 

להעבירו, ועל  מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש
 המוסמכות. הגנה מתאימים, ויקבל אישור מתאים מהרשויותתכניתו להבטחת אמצעי 

 
 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים

 
אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י  ןייתהקבלן  .32

חכ"א ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום 
ן ישתף ויתאם פועלה אתם ויאפשר להם את השימוש בסמוך אליו, וכ והן העבודה

  בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו. והאפשר, במידת המצוי
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 ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה
 

הקבלן יסלק באופן מיידי ממקום העבודה את עודפי החומרים והאשפה, ומיד עם גמר  .33
סלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים העבודה  ינקה באופן יסודי את מקום העבודה וי

כשהוא  ,המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודה
 להלן. 39  , ובכפוף לאמור בסעיף לשביעות רצונו של המפקח ,נקי ומתאים למטרתו

 
 עובדים -פרק ה' 

 מעביד -העדר יחסי עובד
 

קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם -זה הנם יחסי מזמיןיחסי הצדדים על פי הסכם א'.    33
זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין חכ"א לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי 

  מהמועסקים על ידו. 
הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים  

הוא מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו הסוציאליים הקבועים בדין, ו
ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן לשלם 
למועסקים על ידו שכר אשר אינו נמוך משכר המינימום הקבוע בדין, ולעדכן את שכרם על 

 פי עדכוני שכר המינימום.
את חכ"א בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או הפסד ו/או נזק שייגרם הקבלן מתחייב לשפות  

לה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה של מי ממועסקי הקבלן שיטען כי הנו 
 עובד של חכ"א.

 
 אספקת כח אדם ע"י הקבלן

 
הקבלן מתחיב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה  .34

 עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 
 

מובהר בזאת כי בהתאם למדיניות הממשלה, שאף הובאה לידי ביטוי בחוזר תכ"מ מס'  
חל איסור מוחלט על העסקת עובדים זרים, ולפיכך לא תותר העסקת עובדים זרים  7.12.9 
 במסגרת הסכם זה. 

 
 

 אספקת כ"א ותנאי עבודה
 

בלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע הק (1) .35
בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום,  .העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה  
רשיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או   
עצמו או לדאוג לכך שבא ין. כן מתחייב הקבלן להיות ביהיתר  כאמור, לפי הענ  
על מנת שהמפקח  בכל שעות העבודה כוחו המוסמך  יהיה במקום ביצוע העבודה   
לפי חוזה  או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת  
אותם  יראו זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן,  
 כאילו נמסרה לקבלן.  
לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי  (2) 

 העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.
המקצועי ד האיגו תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי  הקבלן מתחייב לקיים (3) 

ומה מייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דה
 באותו אזור.

הקבלן מתחיב לשלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות  (4) 
ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המיצג את  

 המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור.
 
 אדם-אדם ומצבות כח-פנקסי כח

 
-הקבלן מתחיב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כח (1) .36

 אדם שירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו,   
 שעות עבודתו ושכר עבודתו.  
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הקבלן מתחיב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח אדם לשם  (2) 
-מצבת כח ,לפי דרישתו ולשביעות רצונו ,להמציא למפקחביקורת,  וכן להכין ו  
אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם,   
 סוגיהם והעסקתם.  

 
 רווחת העובדים

 
מלוא תנאי העבודה וסביבת  ,המועסקים בביצוע העבודה ,ב שיסודרו לעובדיםיהקבלן מתחי .37

העובד ורווחתו ועפ"י כל דין ומבלי לגרוע מהאמור, הקבלן העבודה על חוקי בטיחות 
סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצונו מתחייב כי ידאג ל

 , וכן מגורים נאותים במידת הצורך.של המפקח
 

 ציוד חמרים ומלאכה -פרק ו' 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחמרים
 

 מרים   וחשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החהקבלן מתחיב לספק על  (1) .38
 והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

 
 רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים      (2)

 לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.             
 

ו למקום העבודה לפי דרישת המנהל, להנחת מרים שסופקוהקבלן יבטח את הח (3) 
 לחוזה. 19דעתו, לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף   

 
מרים שהקבלן חייב לספקם, רשאי המנהל להורות שישתמש הקבלן בביצוע וח (4) 
 ושתמורתם תנוכה מהסכומים ,העבודה בחומרים שיסופקו על ידי חכ"א  
 המגיעים לקבלן.                            

 
מרי העבודה, כולם או מקצתם, וסופקו     והותנה במפורש שחכ"א תספק את ח  (   5)
 החמרים בהתאם לכך, יחולו עליהם כללים אלה:  
 מרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה.חוא. הקבלן ישתמש ב  

 
 לן רשאימרים האמורים למקום העבודה, לא יהא הקבוב. כשהוכנסו חמרים מהח  

אלא אם קיבל רשות מוקדמת  ,להוציא אותם או חלק מהם, ממקום העבודה                     
 בכתב  מאת המפקח.      

 
מרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחמרים     וג. הקבלן מתחיב שהח  
 אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.      

 
 להחזיר לחכ"א את החומרים שסופקו על ידי חכ"א ושלא  ד. הקבלן מתחיב  
 השתמש בהם לביצוע העבודה וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי            

 הוראות  המפקח.                               
 
( )ד( דלעיל, חייב 5מרים או את עודפם, לפי פיסקה )ולא החזיר הקבלן את הח (6)

בהתאם למחירי השוק  ,מיד לחכ"א תמורתם סכום שיקבע ע"י המנהל הקבלן לשלם
מרים או עודפם ואולם אם נדרש הקבלן להחזיר את הח .ביום מתן תעודת ההשלמה

לפני השלמת העבודה, תקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק במועד התשלום; על 
ל אף האמור לעיל, תקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלו

 להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.
 

עליהם  יםמרים שחלוהוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת על פי המלצת המנהל, ח (7) 
 או חלוקתם, יחולו עליהם הכללים  להקצבתם פיקוח או הגבלות בקשר   
מרים וש הקבלן בחזה. לא השתמ ( בסעיף5)א(, )ב(, ו )ג( לסעיף קטן ) שבפסקאות  
לביצוע העבודה מסיבה כל שהיא, עליו להציע אותם למכירה  ,שהוקצבו כאמור  
לחכ"א במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה. לא קנתה חכ"א   
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מרים ויום מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בח 30מרים תוך ואת הח  
 מרים.ושהקציבה את הח ,המוסמכת למטרה אחרת, בהסכמת הרשות   

 
לצורך סעיף זה, דין דלק ושמנים שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד  (8)

 מרים.ומכני כבד, כדין ח
 

הקבלן מתחיב, לא יאוחר מתאריך יום התחלת העבודה בצו התחלת העבודה  (9) 
לאגור את החומרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים   
 יקבע ע"י המנהל.י, או שהקבלן יגישש  

 
 מריםומימון עבור אספקת חא'.    38

מרים על חשבון החוזה, תהא חכ"א  רשאית וביקש הקבלן מחכ"א מימון עבור ח (1)
, מהיקף החוזה 10%בשיעור עד  לאשר לקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי מימון

ירי התשומה בבניה, ובלבד שהקבלן ימציא לחכ"א ערבות בנקאית צמודה למדד מח
 בגובה המימון שישולם לקבלן. ,להנחת דעתה של חכ"א

 ( להלן.2יקרות האמורה בסעיף קטן )יערבות זו תכלול גם את ההת  
 

 יקרות המחושבת על פי האמור    ייקרות בשיעור ההתילמימון שישולם תתוסף הת (2) 
 להלן. 65בסעיף   
תעוקר השפעת שינוי  ,ן ובעת החזרתוקרויות, בעת אישור המימויבחישוב ההתי   
 , אלא אם נקבע במפורש שהמדד לצורך חוזה זההמדד עקב עבודה בשעות הקיץ  

 יהיה המדד המלא, ללא עיקור השפעת שעות קיץ.                           
  
 מכל חשבון שיאושר ,בשיעור אחוז המקדמה ,המימון יוחזר בניכוי אחוז קבוע (3) 

  עד להחזר מלא של כל סכום המימון ששולם. המימון ,קרויותיי חישוב ההתינלפ                           
 יוחזר במלואו, בכל מקרה לפני המועד שנקבע בחוזה לגמר העבודה.                           

 
יקרות המגיעה, ינוכה סכום החזר המימון השוטף מהיתרה יבעת חישוב ההת (4)

 קרות תחושב על היתרה  ייקרות, כך שההתייון לפני חישוב ההתלתשלום בכל חשב 
 בלבד.              

 
 חומרים וציוד במקום העבודה

 
מרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה ופירושו: ח "חומרים"בסעיף זה  (1) .39

למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין   
 וגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.בלתי מ  

 
חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע  (2) 
 העבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות חכ"א.  

 
מטרת ביצוע העבודה ל ,חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה    (3)             

  והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח
 הציוד והמבנים יחזרו (,1) 52בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה על פי סעיף 

 .ממקום העבודה  לרשותו של הקבלן, והוא יוציאם עודפי חמרי הבניהוהארעיים                         
( לסעיף זה או הורה 6מרים על פי הוראות סעיף קטן )ושנפסלו ציוד וח כל אימת (4) 
( אינם נחוצים עוד 3) -( ו 1המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )  
לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן   
 הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות חכ"א.  
נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם   
 נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית  .אפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור  
למכרם, ולאחר שתנכה  ,ימים 7חכ"א, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של   
ון הקבלן ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה חכ"א את חשב  
 בכל העודף שיוותר.  
הקבלן אחראי לשמירתם הביטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש  (5) 
 68בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף   
רשאית חכ"א להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש   
 , כאמור.68ן זה כפופה לזכויות חכ"א על פי סעיף של הקבלן לפי סעיף קט  
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אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים  (6) 
 וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.  

 
 טיב החומרים והמלאכה

 
הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,  (1) .40

 בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות.  
 

 חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו  (2) 
 בתכונותיהם לתקנים האמורים.  

 
הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנקבעו ונמצאו  (3) 
 כשרים לתפקידם על ידי המפקח.  
  
 ים מסויימים על ידי חכ"א, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת סופקו חומר (4) 
 מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.  

 
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים  (5) 
 והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים   
ה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, לביצוע בדיקותיהם במקום העבוד  
 הכל כפי שיורה המפקח.  

 
( יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה 5דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן ) (6)

מערך החוזה. כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור  2%על 
ות של מעבדה , כנגד חשבוניייחשבו רק סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו

מוסמכת ו/או מאושרת על פי חוק, שהקבלן ימציא לחכ"א. לעניין זה לא יוכרו 
הוצאות שהוצאו עבור בדיקות שתוצאתן שלילית, ועבור בדיקות לאישור מקורות 

. לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרת הבדיקות, יוחזר העודף חומרים
דה שבה המפקח החליט, על פי סעיף קטן זה לא יחול בעבו לחכ"א ע"י הקבלן.

שיקול דעתו הבלעדי, כי אין צורך בעריכת בדיקות איכות של העבודות באמצעות 
 .ומסר על כך הודעה בכתב למנהל מעבדה מוסמכת או מאושרת

 
( לבצע בדיקת דגימות בסכום 5נדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן ) (7) 
 אלא עם נבעו  ,יחול ההפרש על חכ"אהעולה על הסכום שנקבע לכך כאמור,   
   מאשמת הקבלן.  ,לדעת המנהל ,ההוצאות העודפות כאמור  

 
 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

 
הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו את הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד  (1) .41

 תו של המפקח.הסכמ ולא לכסותו, אלא לאחר קבלת  ,או מוסתר ,להיות מכוסה  
הפר הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן זה, יחשוף הקבלן, על חשבונו הוא, ועל פי                            

הוראות המפקח, את החלק שהוסתר או כוסה, ולאחר מכן, ועל פי הוראות המפקח, 
יחזירו הקבלן לתיקונו. לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, 

אי המנהל לפעול לחשיפתו של החלק האמור, ו/או להחזירו לתיקונו, ולחייב את רש
 הקבלן בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.

הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח  (2) 
והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון  ,בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה  
 לפני כיסויה או הסתרתה. ,החלק האמור מהעבודה ולמדוד את  

 
הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח  (3)

לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של 
המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל 

בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו  ,חשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חוריםל
 , ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.לתיקונו
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( תחולנה על הקבלן, פרט אם 3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) (4) 
לאכה והבדיקות הוכיחו שהמ ,(1בותו לפי סעיף קטן )יקיים הקבלן את התחי  
 לשביעות רצונו של המפקח.כהלכה, בוצעה   

 
 רשאית חכ"א  ושחכ"א נאלצה להוציאן,  הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, (5)

 וכן תהיה רשאית לגבותן  ,לקבלן בכל זמן שהואממנה  לנכותן מכל סכום שיגיע                            
 אחרת.בכל דרך  מהקבלן                            

 
 מרים פסולים ומלאכה פסולהוסילוק ח

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: (1) .42
 תצויןבתוך תקופת זמן אשר  ,על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה  א.

 לתפקידם. בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים  ,בהוראה
 

 כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים על הבאת חומרים  ב.  
 האמורים בפסקה )א(.   

 
שהוקם  ,על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה ג.  
או  ,או במלאכה בלתי מתאימה ,על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים   
 בניגוד לתנאי החוזה.   
על אף בדיקה שנערכה על ידי  ,דבר( יפה לכל 1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ) (2) 
 המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.  

 
(, תהא חכ"א רשאית 1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ) (3) 
ות בביצוע ההוראה כוהקבלן ישא בכל ההוצאות הכרו ,לבצעה על חשבון הקבלן  
גבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וחכ"א תהא רשאית ל  
 וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.  

 
 מהלך ביצוע העבודה -פרק ז' 

 
 התחלת ביצוע העבודה

 שתיקרא ,הקבלן יתחיל בביצוע העבודה מתאריך שיקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב .43
להשלמת העבודה תוך התקופה  וימשיך בביצוע בקצב הדרושהתחלת עבודה"  "צו

, פרט אם קיבל מאת המפקח 11שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 
 הוראה מפורשת בניגוד לכך.

 
 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן

 
לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודה, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל  .44

ה או חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה לרשות הקבלן את מקום העבוד
. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות 11והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה 
 בהתאם ללוח הזמנים האמור.

 
 מועד השלמת העבודה

 
 ם את העבודה תוך התקופה שנקבעה בהצעת הקבלןהקבלן מתחיב להשלי ( 1) .45

 נה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו להתחלת ביצועיישמנ  
 העבודה.  

 
( לסעיף זה, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורט בחוזה לגבי 1הוראות סעיף קטן ) (2) 
 מהעבודה. מסויםהשלמתו של כל חלק   

 
 בהתאם לסעיף או קוצר המועד להשלמת העבודה,  ,ניתנה ארכה להשלמת העבודה (3) 

 העבודה בהתאם לכך. המועד להשלמתאו יקוצר להלן, יוארך  46                         
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 הארכה או קיצור של התקופה להשלמת העבודה
 

את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון  תהמחייבפקודת שינויים  (1) .46
 או המחייבת את ביטולה של חלק  ,ד השלמת העבודהלצורך קביעת מוע  

 לחוזה, רשאי המנהל, לאחר שמיעת טיעוני 50מהעבודה או הפסקתה לפי סעיף                         
 הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה.                        

 
 על ידי תנאים אחרים שלדעת נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כח עליון או  (2) 

  ,לו אפשרות למנוע את העיכוב ההייתלקבלן שליטה עליהם ולא  ההייתהמנהל לא  
  רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את שיעור  
 הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי: 

   
 30 הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר א.

 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.
 

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

 עבודה בשעות היום בימי חול
 

ר, לא תעשה עבודה בביצוע העבודה פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דב (1) .47
 בכתב.מראש וללא הסכמת המפקח  ,מועדי ישראלבבשעות הלילה או בימי שבת ו  
  
 עשות מטבע הדברים, י( חלות על עבודה שצריכה לה1אין הוראות סעיף קטן ) (2) 

 נמנעת  או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי הללא הפסק                        
 טחון העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו עלילהצלת נפש או רכוש או לב                        
 להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה במפורש. הקבלן                         

 
 החשת קצב העבודה

 
      , להחיש את הבלעדי ועל פי שיקול דעתו אם יהיה צורך לדעת המנהל, בכל זמן שהוא (1) .48

  מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן  קצב ביצוע העבודה                         
עשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בהתאם לדרישה לוהקבלן מתחיב 

ין שעות העבודה, ימי העבודה ייתר הוראות המנהל  הנוגעות לענ אחרי כל ולמלא 
 .זאת לרבות עבודה בשעות הלילה - העבודה טותושי

( ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת 1יבותו לפי סעיף קטן )ימילא הקבלן את התח (2)
המנהל, הוצאה נוספת על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, 

לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור חכ"א תהיה רשאית, אך לא חייבת, להחזיר 
עבור רווח והוצאות כלליות והוצאות מימון,  12%בתוספת עד  בע על ידי המנהלשיק

 אם היו כאלה.
 

לחוזה  68(, יחולו הוראות סעיף 1בותו לפי סעיף קטן )ילא מילא הקבלן את התחי (3) 
זה, ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב               
 נקבע תחילה.ש             

 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

 
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן  (1) .49

 , ישלם הקבלן לחכ"א את 46בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף  
 , כפיצויים מוסכמים איחורקלנדרי של על כל יום  ₪  1,000הסכום של  

ים מראש על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת כל שלב וקבוע
 משלבי העבודה ועד מועד השלמתה למעשה.

 
( לחוזה ויוגדל 1) 65סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף   
 העבודה למעשה. ההסתיימבחודש שבו  ,בשיעור עליית המדד             
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סכום מכל ( 1סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )את לנכות  חכ"א תהיה רשאית (2) 
וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך  מחכ"א, שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא             
 אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן  ,תשלום הפיצויים או הניכוייםאחרת,              

 או מכל התחיבות אחרת לפי החוזה. ,ם את העבודהבותו להשליימהתחי                        
 

איחור קלנדרי של ( יחול גם על כל יום 1) עיף קטןתשלום הפיצויים האמורים בס (3)
 .בהתאם ללוח הזמנים ,מסויימים של העבודה בהשלמת קטעים

 
 הפסקת עבודה ע"י חכ"א

 
או לצמיתות לפי  מסויםהקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן  (1) .50

 בהוראה ולא  שיצוינולתקופה והוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים   
 נמסרה לקבלן הוראה  יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב על כך.  

 יום מקבלת  14לחדש את העבודה, יהיה הקבלן חייב לחדש את ביצועה בתוך                          
 ההוראה כאמור.                         

 
 (, ינקוט הקבלן 1הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן ) (2) 
 באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.  

 
שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי ישירות הוצאות  (3) 
(, תחולנה על חכ"א ובלבד שהקבלן לא יהא 1ר בסעיף קטן )הוראות המנהל, כאמו  
               יום מיום קבלת הוראות 30רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך   
המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל.   
 דמנות להשמיע שיעור ההוצאות ייקבע על ידי חכ"א, לאחר שניתנה לקבלן הז  

 טענותיו.                           
 

 נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות  (4) 
 שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן.  

 
צו  הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל (5) 
לחוזה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יהא  43התחלת עבודה על פי סעיף   
 עד למועד  ,הקבלן זכאי לקבל מחכ"א את התמורה עבור העבודה  שבוצעה בפועל  

 וזאת לסילוק סופי  ,(6) עיף קטןהפסקת העבודה וכן פיצויים כמוגדר להלן בס                          
 של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות   ומוחלט                           

 (. לצורך קביעת ערך 7) עיף קטןהוצאותיו והפסד רווחים, בכפוף לאמור להלן בס                          
      העבודה שבוצעה בפועל ע"י הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל     

. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי  ןהענייחלק ממנה שביצועה הופסק, הכל לפי 
 יום מיום הפסקת העבודה. 45הקבלן, יקבע תוך 

 
( יעודכן ערך החוזה בהתאם 5לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן ) ( 6) 
 ה, לבין לחוז 62להפרש המדדים שבין המדד בחודש הבסיסי, כמוגדר בסעיף   
(. "סכום החוזה המעודכן" המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה, )להלן  
 מסכום החוזה המעודכן יופחתו:  
  -מסכום החוזה המעודכן, וכן  25% -סכום השווה ל  א.  
 סכום השווה לאחוזי הביצוע של העבודה עד למועד הפסקת העבודה. ב.  

 
 ם כדלקמן:מהיתרה שתיוותר ישולמו הפיצויי 

 
 100ש"ח לכל   8מהם ) 8% -הראשונים של היתרה, ישולם סך השווה ל  10% -מ 

 ש"ח(.
, ישולם סך הראשונים של היתרה 10%, לאחר הפחתת הנוספים של היתרה -10%מ 

 ש"ח(. 100ש"ח לכל  6מהם ) 6% -השווה ל 
כאמור,   לאחר הפחתת היתרות בגינן כבר שולם פיצוי הנוספים של היתרה, 10% -מ 

 ש"ח(. 100ש"ח לכל  4מהם ) 4% -ישולם סך השווה ל 
 ש"ח לכל 2מהם ) 2% -של היתרה, ישולם סך השווה ל  נותריםה 70% -מ 

 ש"ח(. 100 
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מהיקפו או יותר, לא  50%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של  
 יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם. 

סעיף קטן זה ישאו ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד  הפיצויים על פי 
 (.10קטן )  למועד הנקוב להלן בסעיף

 
( כשיפוי הקבלן בגין 6רואים את מחצית הסכום המתקבל בסעיף קטן ) א. (7)

הפסד  הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל
השניה של  ומפורט להלן, ומחציתרווחים, פרט להוצאות הקמת המתקנים כ

דרכי גישה וכיוצא  הקבלן בגין הקמת ופרוק של מתקני העזר,  כשיפוי   הסכום
בסעיפים אלו )הקמת  הוצאותיו בזה. אם יוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, כי 

ההפרש בין (, ישולם לקבלן 6שבסעיף קטן )  המתקנים(, עולות על מחצית הסכום 
עבור הקמה ופרוק של מבני  הוצאותיו בפועל לבין( 6סעיף קטן )מחצית הסכום שב

לרבות היסודות לנ"ל, דרכי גישה, קוי מים ומערכות אחרות וכן  וכו',עזר, גדרות, 
"המתקנים"(, הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו  -שירותי עזר )להלן ועבודות 

העבודות  ביצוע בכתב הכמויות ובתנאי שעל הקבלן לבצעם ולהשתמש בהם לצורך 
, וזאת על פי ניתוח מחירים מפורט, מנומק, ומגובה במסמכים על פי חוזה זה

 מתאימים שהקבלן יגיש לאישור המפקח, ובכפוף  לאמור בסעיף קטן ב' להלן.
הוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, את הוצאותיו כאמור לעיל, יהא זכאי  ב. 

לא בוצעה מתוך שחסי של יתרת העבודה להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך הי
מתאריך ביצוע  ,ההיקף הכולל של החוזה. הוצאות אלו ישאו ריבית החשב הכללי

 (.10המתקנים ועד למועד הנקוב להלן בסעיף קטן )
 הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות אחרי חתימת החוזה, אך לפני  (8)  

  ,(6ע"י המנהל צו להתחלת העבודה כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן ) שניתן                           
 הסכום שנקבע על פי הוראות סעיף  רבעובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק                    

 ( כאמור. 6קטן )                           
 קבלן, לא ( באשמת ה8( עד )5נגרמה הפסקת ביצוע העבודה לפי סעיפים קטנים ) (9) 

 יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.   
 

 (, ישולמו 8( או )7(, )6(, )5הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים ) א. (10) 
יום מיום הפסקת  60 -לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ        

  
 ם המחויבים, גם על תשלום יחולו, בשינויי 63העבודה, והוראות סעיף                  

 הסכומים האמורים.    
הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה )א(, ישאו  ב.

( ריבית החשב הכללי עד 7) -( ו 6הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים )
ליום הגשת החשבון הסופי. איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי ישאו 

 -צאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה הפיצויים ו/או ההו
 מיום הפסקת העבודה. 60

                                            כל( לעיל יועברו לרשות חכ"א באילת  5הופסק ביצוע העבודה לפי סעיף קטן ) (11)
 ה ע"י חכ"א.החומרים שהוזמנו ע"י הקבלן לביצוע העבודה ואשר תמורתם שולמ              

חודשים רצופים, רשאי  12-הפסקה זמנית של ביצוע העבודה, שנמשכה יותר מ (12)
החודשים האמורים, לראותה  כהפסקת  12הקבלן לדרוש  מחכ"א, לאחר שחלפו  

העבודה לצמיתות. בנסיבות אלה לא תהיה חכ"א חייבת למסור לקבלן את המשך 
 הפסקה לצמיתות.ביצוע העבודה , אם תחודש בעתיד, לאחר שנחשבה כ

לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת עבודה, זמנית או  (13) 
לצמיתות, על פי סעיף זה, והוא מסכים כי הפסקת עבודה כאמור תהייה בשיקול 
דעתה הבלעדי של חכ"א.  הקבלן מצהיר ומסכים כי הסכומים הנקובים בסעיף זה 

יצוי מלא והוגן וכי לא תהיינה לא כל טענות כפיצוי על הפסקת עבודה מהווים פ
 ו/או תביעות בקשר עם סכומי  הפיצויים.

על אף האמור מובהר כי זאת קצב התקדמות העבודות מותנה בקבלת תקציבים  (14)
מגורמי חוץ, ולפיכך תהא רשאית החברה להודיע לקבלן במהלך ביצוע העבודות, 

התקשרות בשל אי קבלת התקציבים יום מראש ובכתב, על סיום ה 30ובהתראה בת 
האמורים במועד. בנסיבות אלה והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה, ויהא 
זכאי לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב 
בהודעה. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי 

צוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע הקבלן לקבלת כל פי
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ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של 
 ההתקשרות.

על אף האמור, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות )לתקופה 
במקרה זה, יום ובנסיבות האמורות של אי קבלת תקציבים(, ו 90שאינה עולה על 

אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא 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 שהצעתו דורגה במקום 

מסגרת אחרת, לפי שיקול השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל 
דעתה הבלעדי. בכל מקרה יהא הקבלן מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה 

 ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.
 

 שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י חכ"א
 

  מסוים,הסכמה מצד חכ"א או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה  (1) .51
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא תהווה תקדים  

לא השתמשה חכ"א או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים,  (2)
ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור  ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר

 כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
 
 

 השלמה, בדק ותיקונים -פרק ח' 
 

 ודת השלמת העבודהתע
 יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקה  -הושלמה העבודה  (1) .52

יום מיום  10יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך  7העבודה תוך    
  

 שהתחיל בה.                
 בלן יתן לקימצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו,   

 תעודת השלמה עם תום הבדיקה, ואם לא, ימסור לקבלן רשימת התיקונים   
 רושים, לדעת המפקח, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי הד   
 המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם    
 התחיבות בכתב מהקבלן שיבצע כנגד קבלת  ,לפני ביצוע התיקונים האמורים   
 וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה.   

 
 ( גורע מזכותה של חכ"א להחזיק בכל חלק שהוא1) עיף קטן אין האמור בס (2) 

 ולא  מהעבודה או להשתמש בו גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה                           
 ניתנה תעודה השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה                            
 תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.                          

 
  מסויםמהעבודות במועד  מסויםאם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק   (3) 

 או שהושלם חלק כלשהו  ,ופי שנקבע להשלמת העבודהלפני התאריך הס   
 מהעבודות שחכ"א או מי מטעמה החזיקו בו ו/או השתמשו בו ו/או עומדים      

 להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי אותו חלק של                            
 (.1) עיף קטןזה הוראת ס העבודות ויחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק   

 
 בדק ותיקונים

 
שיגרמו לחכ"א עקב ביצוע רשלני של  ,הקבלן אחראי לכל נזק, הוצאה או הפסד (1) .53

 והוא מתחיב לפצותו/או עקב ביצוע העבודה שלא על פי תנאי חוזה זה, העבודה   
 כאמור.ולשפות את חכ"א בעד כל נזק, הוצאה או הפסד                             

 
  12תקופת הבדק פירושו: תקופה של  אם לא נאמר אחרת במסמך ממסמכי החוזה,  (2) 

 או בתנאים המיוחדים. מניינה של  במפרטיםחודשים או תקופה אחרת שנקבעה                                           
 , או 52מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם לסעיף  תקופת הבדק יתחיל מתאריך                                          
 השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה, מתאריכי מתן התעודות  במקרה של תעודת                                          
 האמורות לגבי החלקים האמורים.                                          
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אשר לדעת המפקח נגרם  ,הבדק, נזק או קלקול נתהווה בעבודה, תוך תקופה (3)
כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן או לבנות 
מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של 

חודשים מתום  3 -ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ  ,המפקח
א הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון תקופת הבדק. הו
לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב, ואשר נגרם, לדעת המפקח,  29שבוצע לפי סעיף 

 כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
 

 (.2) 54( דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 3אין בסעיף קטן ) (4) 
 

 (, יחולו4) -( ו 3כות במילוי התחיבות הקבלן לפי סעיפים קטנים )ההוצאות הכרו (5) 
 .בלבד על הקבלן    

 
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם
 

 התגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר (1) .54
 סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח, היה הפגם כזה שאין     
 ן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על חכ"א. היההקבל   
 הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן     
 יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו    
 ם לחכ"א.ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויי   

 
 שנים אחר גמר תקופת 5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם בעבודה תוך  (2) 

 שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה באופן רשלני ו/או הבדק, הנובע מביצוע העבודה     
  הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן                           
  לתיקון. יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א, ובשיפוי על כל תשלום בו                            
 חכ"א עקב כך. בתתחיי                           

 
 

 54 -( ו 3) 53 -( ו 2) 53סעיפים לפי הקבלן  תהתחייבויואי מילוי 
 

, רשאית חכ"א 54((, או 3) 53(, 2) 53סעיפים לפי ה והתחייבויותיאם לא ימלא הקבלן אחרי  .55
שההוצאות  לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה 

חלות על הקבלן, תהא חכ"א רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות,  האמורות 
בתוספת של הכל מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן  בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת, ו

  .שייחשבו כהוצאות משרדיות 15%
 

 שינויים, תוספות והפחתות -ט'  קפר
 

 שינויים
 

המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי לרבות: צורתה, אופיה, סגנונה,  (1) .56
 וממדיה של העבודה וכלמיקומה , מתאריהאיכותה, סוגה, גודלה, כמותה, גובהה,  
             הכל כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחיב למלא אחר הוראותיו ובלבד  ממנה, חלק             

 מכלל היקף החוזה. 50%שערך כל השינויים לא יעלה על 
 
( תיקרא פקודת שינויים ותימסר 1הוראת המנהל על שינוי בעבודה לפי סעיף קטן ) (2)

 לידי הקבלן בכתב.
 
לרבות שינויים קודמים לפי פקודת  -ה פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך ב (3)

מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה ע"י יו"ר מועצת               50%עולה על  -כנ"ל 
 המנהלים של חכ"א.

 
פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים לרבות שינויים  (4)

 הנקוב בחוזה.  מהסכום 50%קודמים לפי פקודות  כנ"ל, לא יעלה על 
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 הערכת שינויים
 

 50%ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על  (1) .57
     בחירת המנהל, באחת מהדרכים לפי  , , ייקבע56מסכום החוזה  כאמור בסעיף  
 הבאות.                           

 
    שאפשר להתבסס עליו לצורך  ,ויותמחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמ א. על בסיס

 .קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים     
 ב. בהתבסס על מהדורתו העדכנית של המחירון לעבודות פיתוח בהוצאת מינהל  

 תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון )להלן "מחירון משהב"ש"(.    
 , ללא 20%בשיעור  ג. בהתבסס על "מחירון דקל" עם  תוספת אילת, ועם הנחה

 תוספת "קבלן ראשי" וללא מקדמים של היקף הפרוייקט.    
 

אם, לדעת המנהל, לא ניתן  לפעול באחת השיטות הנ"ל, ייקבע המחיר במו"מ בין 
 המנהל לקבלן, בהתבסס על אסמכתאות מתאימות שהקבלן ימציא למנהל.

 
, ייקבע במשא ומתן 56יף מסכום החוזה, כאמור בסע 50%שינוי העולה על  ערכו של (2)

 בין המנהל והקבלן.
 

 הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. (3) 
 

עיף בקביעת מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין המנהל והקבלן כאמור בס (4)
וד תעריפי שכר העבודה שיקבעו על ידי האיג , בין היתר,( יילקחו בחשבון2) קטן 

המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת 
הוספות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור, אלא אם נאמר אחרת במסמכי 

בחשבון מחירי החומרים שנקבעו מזמן לזמן ע"י כל רשות  ויילקחהחוזה. כמו כן 
רים הנקובים בטבלה מוסמכת ובהעדר קביעה כזאת לגבי חומרים בסיסיים, המחי

החודשית המתאימה לחומרים בסיסיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
. אם פרסמה חכ"א מכרז לביצוע 12%הרווח וההוצאות הכלליות לא יעלו על 

עבודות שאינן כלולות בחוזה וההתקשרות עם קבלני המשנה נעשתה ישירות עם 
ות פיתוח והמחירים לביצוען חכ"א או באמצעות הקבלן ו/או אם העבודות הן עבוד

נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלני משנה לביצוע עבודות דומות, התוספת 
לה זכאי הקבלן בגין עבודות קבלני המשנה תהיה בתנאי  המכרז האמורה, לא 
נקבעה תוספת זו בתנאי המכרז האמורה, תקבע התוספת במשא ומתן בין הצדדים 

 .12%ה על ובתנאי שתוספת זו לא תעל
 

 קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי  (5) 
 מחייב את העלאת שכר החוזה, יודיע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש    
 העלאת שכר החוזה כאמור. עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי   
 אים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע עלשהקבלן פנה בכתב כאמור, רו   
 שכר החוזה.    

 
 תשלומי עבודה יומית

 
 דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי  (1) .58

 והקבלן יבוא על  ,שתעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים   
 מקום העבודה( באמורה על פי ערך העבודה והחומרים )שכרו בעד ביצוע העבודה ה   

 ( 3) 57מפורשת ומנוגדת בחוזה, השכר יחושב בהתאם לכללים המפורטים בסעיף                           
 דלעיל.   

 
 ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע ע"י המפקח על יסוד רשימות (2) 

 נו של המפקח ושל:שינהל הקבלן, לשביעות רצו    
 

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; א.  
 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי עבודה, שעות ב.  

 העבודה ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי      
 חובה אחרים של כל עובד ועובד;                
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 הוצאות הובלה; ג.  
 הוצאות ציוד מכני כבד. ד.  

 
( א', ג', ד' תמסרנה למפקח בשני עותקים בסוף 2הרשימות האמורות בסעיף קטן ) (3)

( ב' תמסרנה למפקח בשני 2כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן )
העתקים לאחר כל יום עבודה. אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם 

 חזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.ימצאנו ראוי לאישור ויו
 

 . לא 57( לסעיף 3מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן ) (4) 
 העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהג  ,יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה   
 מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים   
 בתוספת ההטבות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור.  ,הנדוןבמקצוע     
 תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות ע"י הקבלן יילקחו בחשבון רק    
 במידת ושיעורם אינו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן    
 הנדון. ים במקצוע ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובד   

  
 רשימת תביעות

 
    לתשלומים  רשימה שתפרט את תביעותיוקלנדרי כל חודש  בסוף הקבלן יגיש למפקח (1) .59

  שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה  נוספים                           
 .החודש החולף במשך                           

 (, רואים את הקבלן 1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן ) (2) 
 כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור    
 על כוונתו להגיש את התביעה.   

 לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים (3) 
 א הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה,של    
 יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.    

 .57( לסעיף 4שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף קטן ) (4) 
 

 מדידות -רק י' פ
 מדידות כמויות

 
ואין  מויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודההכמויות הנקובות בכתב הכ (1) .60

 לפי החוזה. והתחייבויותילראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי  
בוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י יהכמויות ש (2)

המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי 
שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח, הכל לפי העניין. כל  מפורטים, תכמויו

 תרשמנה  ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה ע"י המפקח והקבלן. המדידות
המפקח הודעה מראש לקבלן  ןייתלפני בואו למדוד את העבודה, כולה או מקצתה,  (3)

יות נוכח במועד הנקוב על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחיב לה
או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות 
הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו 

 הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
  יצוע המדידות, רשאי לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ב (4) 

 את המדידות  ויראו ות בהעדרם, דהמפקח או בא כוחו לבצע את המדי   
 כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם,   
 אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על   
 בע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע כך הודעה למפקח לפני המועד שנק    
 (.3שיקבע כאמור בסעיף קטן ) ,המדידות למועד מאוחר יותר   

 נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך  (5) 
 ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח ייקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות                 7   

 גודי דעות בין הקבלן לבין יהאמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השניה יתגלו נ                           
 המפקח, יכריע בענין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.                          

 יתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה יה (6) 
 ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו  המדידות בהקדם, לא   
 יה.יצורך בדח   
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 סכומים ארעיים ומחירים נקובים של חומרים
 
סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא, ותואר בו במפורש כסכום  (1) .61

ארעי, לכיסוי הוצאות ביצוע של חלק כלשהוא מהעבודה, לא יוכלל בשכר החוזה.                 
ובאם בוצע חלק מהעבודה האמור, יוכלל בשכר החוזה ערכו של חלק העבודה       
 במקומו של הסכום הארעי הנקוב. 57האמור, שיקבע בהתאם לסעיף       

קובים של חומרים מחיר יחידה שננקב בכתב הכמויות המבוסס על מחירים נ (2)
מסויימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה, יוחלף לצורך חישוב שכר החוזה 

שיתקבל על ידי הצגת המחירים הממשיים של החמרים האמורים  ,במחיר היחידה
 )שנרכשו ע"י הקבלן לפי הוראות המפקח( במקומם של המחירים הנקובים.

ל הצעת מחירים, חשבון, שובר, הקבלן מתחיב להמציא למפקח לפי דרישתו, כ (3) 
 הנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים נקובים של  ,קבלה וכיו"ב               
( על חישוב שכר2(, )1חומרים המופיעים בכתב הכמויות, לפי סעיפים קטנים )  
 החוזה.               

 תשלומים -פרק י"א 
 

 תשלומי ביניים
 

של המפרט המיוחד להלן, יחולו על  00אחרת בסעיף "תנאי תשלום" בפרק  אם לא צויין      .62
 ההנחיות הבאות: תשלומי הביניים

 
בין תאריך האחד לתאריך החמישה של כל חודש יגיש הקבלן לחכ"א חשבון חלקי       .(  1) 

   על  העבודה שנעשתה בחודש החולף. החשבונות החלקיים ישולמו ע"י חכ"א תוך
יום  90דהיינו בתוך  ,בו הוגש כל חשבוןשתום החודש הקלנדרי מ  יום  90שוטף + 

 יעלה סך כל  אולם בכל מקרה לא חשבון, כל מתום החודש הקלנדרי שבו הוגש 
מהיקף  85%לקבלן לפני הגשת החשבון הסופי על  התשלומים ששולמו ע"י חכ"א 

ע"י הקבלן לפי  מכל חשבון חלקי שיוגש .תולרבות כל התוספות המאושר  חוזה  זה
 המנהל כמפורט, תנכה חכ"א את החלק  ע"י הוראות חוזה זה  ויאושר לתשלום

 חתימת חוזה זה, אם שולמה מקדמה. עם היחסי בגין המקדמה ששולמה לקבלן 
 

שור ילא הוסכם במפורש, שאישור חשבונות חלקיים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה (2)
בחשבונות  ת חלקי העבודות שנכללומה לקבלכמחיר שלא נכלל בחוזה, או כהס

 חלקיים שאושרו ע"י המנהל.
 דרישתם, אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור, מעל למגיע לו, יחזירם לחכ"א מיד עם (3)

הכללי על סכום  במקרה של פיגור בהחזר הסכום הנדרש, ישלם הקבלן ריבית החשב 
 זה.

 
 סילוק שכר החוזה

 
 סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה שברשימת קבעיישכר החוזה  (1)          .63

של  65בכפיפות להוראות סעיף  ,לפי הביצוע בפועל שנמדדו בכמויות הכמויות,
 בהוספת או בהפחתת ערכם של השינויים לפי הוראות השינויים.  חוזה זה,

 
יום ממועד מסירת  30 -רק לאחר מסירת העבודה המושלמת למנהל, ולא יאוחר מ (2)

ערוך כדין לרבות  ,את החשבון הסופיבודה כאמור, הקבלן יגיש לאישור המפקח הע
יום  30המפקח יבדוק את החשבון בתוך  .המסכמים והנתונים חישובי הכמויות ויתר

ממועד קבלתו מהקבלן יחד עם כל המסמכים הדרושים, לרבות תכניות "לאחר 
החשבון הסופי ר המנהל. ביצוע" וחישובי כמויות ויעביר את החשבון הבדוק לאישו

המנהל,  המפקח ו/או כפי שהוגש או בתיקונים שהוכנסו בו ע"י ,יאושר ע"י המנהל
אלא אם כן יתגלו חלוקי דעות ואז לא תחול  ,יום מיום הגשתו למנהל 15תוך 

 .יום כאמור 15ההגבלה של 
 לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חשובי הכמויות ויתר

תוך המועד האמור בסעיף קטן זה, רשאי המנהל לערוך את  ,כים והנתוניםהמסמ
החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון 
סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המנהל ויחייב את הצדדים 

 לחוזה זה.
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ן לרבות חשובי הכמויות ויתר לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדי
יום מיום גמר העבודה והמנהל לא ערך את החשבון  30המסמכים והנתונים תוך 

במקום  בהתאם לסמכותו לעיל, יטיל המנהל על מהנדס שאינו עובד חכ"א לערוך
לעיל, את כל  האמור פישמונה ל ,הקבלן את החשבון הסופי. המנהל ימציא למהנדס

 ,המהנדס שימונה נמצאים ברשותו. החשבון שיערך ע"יהמסמכים ויתר הנתונים ה
יהיה סופי ויחייב את שני הצדדים וינהגו בו כאילו היה חשבון שהוגש ע"י הקבלן 

 ואושר ע"י המנהל.
 

השכר שישתלם ע"י חכ"א למהנדס שימונה לעריכת החשבון במקום הקבלן כאמור 
לקבלן,  ות המגיעותמתוך היתר ,לם למהנדס שימונהולעיל, יחול על הקבלן ויש

 מתוך החשבון הסופי או מתוך הערבויות שנתנו ע"י הקבלן לחכ"א.
 

כל תשלומי הביניים ששולמו וכן כל סכום                             ומשכר חוזה שנקבע ע"י המנהל, יופחת (3)
 אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל

המגיע לחכ"א מהקבלן עפ"י החוזה או עפ"י חוזה אחר בין חכ"א לבין  סכום קצוב
 הקבלן.

 לאחר הניכויים ,הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי  
 יום מהיום שהחשבון הסופי יאושר ע"י המנהל  75כאמור, ישולמו לקבלן תוך     
  ערבות בנקאית צמודה, תנאי שהתשלום של החשבון הסופי יעשה כנגד מסירת   
 וכנגד המצאת   או ערבות טובה אחרת שתאושר ע"י המנהל להבטחת טיב העבודה   

מסכום החשבון                             8%שעור הערבות יהיה הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו. 
 .כל תקופת הבדק הסופי למשך

 צמודה לאינדקס יוקר המחיהנתן בהתאם לאמור לעיל תהיה יסכום הערבות שת  
 כשהתאריך הקובע הוא מועד מתן הערבות.    

נוספים  באם יתגלה במסגרת סדרי המבדק הנהוגים בחכ"א, הצורך לעריכת ברורים 
לאחר אישור המנהל, תהיה חכ"א רשאית לעכב חלק מהתשלום המגיע לקבלן למשך 

 עד תום הברורים. ,יום נוספים 30
 

 בוטלמ .44
 

 קרויותייתשלומי הת. 65
 

 תשלומי התיקרות, ישולמו כדלהלן:אם לא נאמר אחרת במסמך ממסמכי החוזה,  
 

כפי שמתפרסם בכל חודש  ,מדד תנודות מחירי התשומה בבניה למגורים - "המדד" (1)
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי כל מדד אחר שנקבע ע"י חכ"א מראש, 

סטיקה, כמפורט במסמך ב' לחוזה. לא המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטי
 קבעה  חכ"א מראש מדד אחר, יהיה המדד הקובע מדד התשומה בבניה למגורים.

 של מסמך ב' )הצעת הקבלן(. 4המדד הנקוב בסעיף  - "מדד החודש הבסיסי"  
 ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש בו  - "תנודות במדד"  
 לעיל. 62כאי הקבלן לתשלום לפי סעיף בוצעה העבודה עבורה ז  

 
מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על  (2) 
הקבלן לספקם לפי החוזה  )כולל הוצאות הובלתם למקום העבודה( לא ישנו את               
 ( דלהלן:3שכר החוזה, אלא בהתאם לסעיף קטן )              

 
יחולו תנודות במדד יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם, לפי החישוב  אם א. (3) 
 הבא: ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי                

 של העבודה שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור   הביניים תשלומי                             
ביניים הקודמים ששולמו לקבלן. תנודות במדד, בניכוי כל תשלומי ה   
מלוח  גלישה( ו1) 11יקרות יהיה בהתאם ללוח הזמנים סעיףיתשלום ההת               
 ., בתקופת הגלישהקרותיהזמנים לא תזכה את הקבלן בתוספת התי               
 נגרם עיכוב ע"י הקבלן בביצוע העבודה, או ניתנה לקבלן ארכה לפי  ב.  
דרישתו הוא להשלמת ביצוע העבודה, פרט להארכה שניתנה בהתאם                           
במקרה של עליה במדד כל פריט שבוצע בעבודה לאחר תקופת  - 46לסעיף                
 כאילו בוצע בחודש האחרון שעל הקבלן היה לבצע  , ייחשבהבצוע החוזית                

 בהתאם לחוזה. את העבודה                                     
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, עולה על כל תשלומי 63הוברר, כי שכר החוזה שנקבע ע"י המנהל, כאמור בסעיף  (4)
הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום לפי מחירי החוזה המקוריים 

 המגיע לקבלן, כעבודה בחודש האחרון של תקופת הביצוע החוזית.
 

 יקרות, הכליאו יבוטל שעור תשלום ההת נתנה חכ"א  לקבלן מקדמה, יצומצם (5)
 שיפורט בתנאים א' )מימון עבור אספקת חומרים( לעיל, או כפי 38כמפורט בסעיף              
 המיוחדים המצורפים כנספח לחוזה.            

 
 מניעת רווח מופרז

 
היה למנהל יסוד להניח ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן  (1) .66

מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב   
להמציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסכמים   
הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הקשורה בביצוע החוזה.  ,האחרים  
 ידרשנה לביצוע החקירה.שת ,וכן לתת כל ידיעות אחרות הן בעל פה והן בכתב  

 
קבע המנהל כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה  (2) 
רווח מופרז, יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת   
 כפי שייקבע ע"י המנהל, והקבלן מתחיב להחזיר לפי דרישה כל סכום  ,בלבד  
 מופחת כאמור.שקיבל מעל לשכר החוזה ה  

 
לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים  (3) 
 שביצעו מבנים מטעם המדינה והרשויות  ,המקובלים אצל קבלנים אחרים  
 המקומיות בתנאים דומים.  

 
חודש  12המנהל לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום  (4)

 תן תעודת סיום תקופת הבדק.מיום מ
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -פרק י"ב 
 

 תעודת סיום החוזה
 

דת סיום החוזה,ו)תע -בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה, להלן  (1) .67
כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה  אשרתהמ ,ראה מוסף א' לחוזה(  
 ל.ולשביעות רצונו המלאה של המנה  
  
רת את הקבלן מהתחיבות הנובעת טמסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פו (2) 
  
 אשר מטבע הדברים נמשכת היא לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. ,מהחוזה 

 
 וביטול ההסכם עם הקבלן סילוק יד הקבלן ממקום העבודה

 
ס את מקום העבודה לתפולבטל את ההסכם עם הקבלן, וכן חכ"א תהיה רשאית  (1)      .68

או באמצעות קבלן  ,ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה
או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים או  ,אחר

העבודה, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש  בכל חלק מהם, שבמקום
או אחד  בקרותן לפי החוזה, בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחכ"א מהקבל

 המקרים המנויים להלן:יותר מן 
 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך  א.
או  ,להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה ימים 7

 כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת;
טי מדי כדי להבטיח את השלמתה כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה אי ב.

 7והקבלן לא ציית תוך  ,או במועד שהוארך להשלמתו ,במועד הקבוע בחוזה
 ,להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה ימים
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או במועד  ,שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה
 שהוארך להשלמתו;

עתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת ד ג.  
 לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות;               

 
כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או שהעסיק קבלן  ד.  
 משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת חכ"א בכתב;               

 
או כשעשה  ,נכסיםכינוס או כשניתן נגדו צו  ,כשהקבלן פשט את הרגל ה.  
סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק )פרט לפירוק                
 ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר(;               

 
או אדם אחר בשמו של  ,כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ו.  
יע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה נתן או הצ ,הקבלן               
 או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה; ,כלשהיא בקשר לחוזה               

 
 כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה יסודית; ז.  

 54-ו 53, 45-48, 38, 37, 35א, 33, 13-19, 11, 3הפרת הוראות סעיפים 
 .של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית

 
שר הקבלן הפר חוזה זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה כא ח.  
 ;לתקן את ההפרהבכתב, ימים מתאריך דרישת חכ"א  7תוך                

  
( יהיו על חשבון הקבלן 1הוצאות השלמת העבודה כאמור ברישא לסעיף קטן ) (2) 
כתמורה להוצאות  ,מהן 15%והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של               
 משרדיות.              

 
(, אין בהם 1תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן ) (3) 
 משום ביטול החוזה ע"י חכ"א.              

 
יודיע על כך המפקח                            (,1תפסה חכ"א את מקום העבודה בהתאם לסעיף קטן ) (4)

ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודה  , יום 30בלן בכתב תוך לק
 ,שבוצעה עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים

 שהיו במקום העבודה באותה שעה.
 

(, והיו בו חומרים ציוד או 1תפסה חכ"א את מקום העבודה כאמור בסעיף קטן ) (5)
בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה מתקנים, רשאי המפקח 

לדרישה זו  את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן
לכל מקום  ,יום, רשאית חכ"א לסלקם ממקום העבודה על חשבון הקבלן 14תוך 

 יראה  בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם.יש
ף קטן זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א להשתמש בחומרים, בציוד הוראות סעי  
 (.1או למסרם כאמור בסעיף קטן ) ,ובמתקנים  

 
נתפס מקום העבודה, לא תהיה חכ"א חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר  (6) 
 .להלן (7לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן )             

 
בשלמותו  ן היה זכאי לו אילו היה מבצע את החוזהעלה אומדן שכר החוזה שהקבל (7)

והאחרים  אומדן שכר החוזה( על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים -)להלן 
 ,ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה ושל הוצאות השלמת העבודה ובדקו

בתוספת האמורה  שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו ע"י המפקח )לרבות
יה בהשלמת יכל דח (( ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת2טן )בסעיף ק

העבודה ומחמת נזקים אחרים, תהיה חכ"א חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן 
שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה על סכום הכולל 

עבודה ע"י תפיסת מקום ה של ערך אותו חלק העבודה שהקבלן ביצע עד למועד
במקום העבודה ושחכ"א  חכ"א ושל ערך החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו

 השתמשה בהם או שנמסרו על ידיה, הכל כפי שייקבע על ידי המנהל.
 


