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לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,  17/2017מ/מכרז משותף מס' 
 באילת 2ברובע מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב 

 כללי  .1

״( בשיתוף עם החברה)להלן: ״באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ  עיריית אילת .1.1
לביצוע בזאת הצעות  יםמזמינ"( התאגידבע״מ )להלן: ׳׳ נטפים עיןתאגיד המים והביוב 

מערכות תת קרקעיות, חדרי עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה, 
" העבודותו" ״המכרז)להלן: ״ בעיר אילת באילת 2שנאים ועבודות תשתית מים וביוב ברובע 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.ו(, בהתאמה

 ".המזמיןוהתאגיד ייקראו להלן: " החברה

, הזוכה בהתאם להוראות ההסכם, מתחלקות המציעמכלול העבודות, אשר יבוצעו על ידי  .1.2
 "(עבודות הפיתוח, בהתאם להגדרתן בהסכם )להלן: ״תשתיות לשתי קבוצות: עבודות פיתוח

  .(״עבודות המים והביובלהגדרתן בהסכם )להלן: ״ םתאהב וביוב, םועבודות מי

מובהר בזה מפורשות ולמען הסר ספק, כי עבודות הפיתוח כהגדרתן לעיל ובהוראות מכרז זה 
לרבות חפירה, מיון, ניפוי, הובלה ושינוע, הנחה והידוק של פסולת כוללות ביצוע עבודות עפר, 

 עפר מאתר ביצוע העבודות בהתאם להוראות מכרז זה למתחם קרית הספורט בעיר אילת
, הכל כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני המצ"ב כחלק בלתי נפרד (18)מגרש 

 מהוראות מכרז זה.

שלבים, -קטעים/שלבים-ות קטעיםכה לבצע את העבודלהורות למציע הזו המזמין יהא רשאי .1.1
למציע הזוכה צו התחלת עבודה ספציפי שיכלול את תכולת העבודה  מזמיןוציא הובמקרה זה י

להורות למציע  המזמיןשל  והספציפית, ומשך הזמן לביצועה. אין באמור כדי לגרוע מזכות
ובכל מקרה המציע הזוכה  ביל,העבודות במקהזוכה לבצע את כל העבודות ו/או לבצע חלק מן 

תוספת זמן לתקופת /או לכל תוספת למחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות ולא יהא זכאי ל
להורות למציע הזוכה לבצע רק חלק מן  המזמין יהא רשאינוסף על האמור, מובהר כי  הביצוע.

תוספת ו/או  העבודות, וזאת בין היתר, משיקולי תקציב, והמציע הזוכה לא יהא זכאי לכל

 .שינוי של מחירי היחידה ו/או שכר החוזה

אישור הממונה על תאגידי המים והביוב מובהר כי ביצוע עבודות המים והביוב מותנית בקבלת  .1.1
יחולו ההוראות  , וככל שיתקבל אישור כאמורלביצוע עבודות המים והביוב המים ברשות

 הבאות:

האחת לטובת  –המציע שיזכה יידרש להמציא ערבויות ביצוע ובדק נפרדות  .1.1.1
 .החברההתאגיד, והשנייה לטובת 

בסיום ביצוע עבודות המים והביוב ועבודות הפיתוח ייערך סיור מסירה משותף בו  .1.1.2
ישתתפו נציגי החברה ונציגי התאגיד. במידה ומכלול העבודות יהא לשביעות רצון 

ותחל  השלמהתינתן על ידי כל אחד מהם במועד זה תעודת  –שני יחידי המזמין 
למען הליך דומה ייערך בתום תקופת הבדק לגבי תעודות ההגמר. תקופת הבדק. 

הגמר יינתנו בד בבד על ידי שני יחידי המזמין, ההשלמה ו הסר מובהר כי תעודות
 ולא תתאפשר מתן תעודת גמר לחלק מן העבודות בלבד. 

ולטובת )ב'([  1]נספח ביטוחי נפרדים לטובת התאגיד אישורי המציע הזוכה ימציא  .1.1.1
 .)א'([ 1]נספח  החברה

 .המים והביובהתאגיד יישא בתשלום עבור עבודות  .1.1.1

 הפיתוח.ישא בתשלום עבור עבודות ת החברה .1.1.1
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הקבלן יידרש להגיש לכל אחד מיחידי המזמין חשבון נפרד, וכל אחד מיחידי  .1.1.1
יאשר את החשבון באופן עצמאי ובלתי תלוי, וישלם את החשבון בגין המזמין 

 עבודותיו בלבד. 

המציע והתאגיד כלפי  החברהככל שלא נכתב במפורש אחרת במסגרת ההסכם, התחייבויות  .1.1
והתאגיד לתשלום התמורה על פי ההסכם ולרבות כל  החברה, לרבות התחייבויות הזוכה

הזוכה, בין אם התחייבות כספית  המציעהתאגיד כלפי ו/או של  החברההתחייבות אחרת של 
ובין אם התחייבות אחרת, אשר קבועה בהסכם ו/או נובעת מן ההסכם ו/או מביצועו, מחייבת 

יובהר כי אי ביצוע תשלום  ., אין מדובר בחיובים שלוביםלחוד ואת התאגיד לחוד החברהאת 
יצוע עבודות הקבלן עבור יחיד המזמין על ידי אחד מיחידי המזמין לא יהא בו כדי לעכב את ב

 האחר.

הזוכה לבצע רק חלק משלבי הביצוע,  למציעולתאגיד שיקול דעת בלעדי, להורות  לחברה .1.1

לדחות את הביצוע של שלבי ביצוע מסוימים או להחליט שלא לבצע כלל שלבי ביצוע מסוימים. 
י התאגיד ו/או כלפי מי ו/או כלפ החברההזוכה לא תהיה כל דרישה ו/או טענה כלפי  למציע

תאגיד יחליטו לדחות את הביצוע של שלב ביצוע מסוים /או הו החברהמטעמם במקרה שבו 
 ו/או במקרה בו יחליטו שלא לבצע כלל שלב ביצוע מסוים.

יה מוטל לקבל מהרשויות את כל ההזוכה י המציעעל  ,לאחר קבלת צו התחלת עבודה .1.7
 תחילת ביצוע העבודות.דין ו/או הסכם לשם הנדרשים בהתאם לכל והאישורים  היתריםה

עבודה אחת נסמכת ותלויה בהשלמתה  ובהתאם, כי יודגש כי מדובר במכלול עבודות מורכב .1.8
ו/או בעבודות שאמורות להיות מבוצעות ע"י ובמספר אתרים בעיר אילת של עבודה אחרת 

 ., לרבות יזמים פרטייםובאחריות גורמים אחרים

צו התחלת עבודה, ולתקופה המציע הזוכה תהא למן המועד שייקבע בעם תקופת ההתקשרות  .1.1
)עשרים(  20בתוך הזוכה במכרז זה מתחייב לסיים העבודות  .לוח, לכל היותר חודשי 20של 

 הוראות מכרז זה ו/או החוזה, ובהתאם לאבני הדרך שלהלן: פיחודשי לוח, הכל על 

 קבלת צו התחלת עבודה.חודשים מיום  1תוך  – 18סיום עבודות עפר במגרש  .1.1.1

חודשים מיום קבלת צו התחלת  10תוך  –( 2)שחמון  2סיום עבודות עפר ברובע  .1.1.2

 עבודה.

חודשים מיום קבלת צו  12תוך  –מסירה סופית של כלל מבני השנאים )חדרי טרפו(  .1.1.1

 התחלת עבודה.

תוך  –בהוראות המפרט הטכני המיוחד לביצוע העבודות  מסירת מגרשים כמפורט .1.1.1

 שים מיום קבלת צו התחלת עבודה.חוד 11

סיום העבודות ומסירתן במסירה סופית לכל אחד מיחידי המזמין, לרבות השלמת  .1.1.1

חודשים מיום  20תוך  –כלל התחייבויות הזוכה על פי הוראות מכרז זה ו/או החוזה 

   קבלת צו התחלת עבודה.

 2.2 רך עמידה בתנאי סף המציע יהא רשאי להציג לצו – קבלן משנה לביצוע עבודות מים וביוב .1.10
. המציע הזוכה יחויב הסף האמורים( תנאי)אחד בלבד שיעמוד בשני מטעמו קבלן משנה  2.4 -ו

יאושר במסגרת הצעתו, ולא ניתן שלבצע את עבודות המים והביוב באמצעות קבלן המשנה 
יהא להחליף את זהות קבלן המשנה לאחר המועד להגשת הצעות. אין בביצוע עבודות המים 

 והביוב באמצעות קבלן המשנה כדי לגרוע מאחריות כלשהי של המציע הזוכה.
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יצוין כי בגוף המכרז קיימת התייחסות לתוספת מע"מ בגין החיובים ו/או התשלומים, זאת על  .1.11
המציע . באחריות 0%אף שעבור עוסק מורשה הרשום באילת שעור המע"מ עומד כיום על 

לדאוג לקבלת הפטור האמור. מובהר כי כל עוד על פי הדין יהא עוסק מורשה הרשום  הזוכה
לתשלומים  הצדדים יוסיפו, לא 0%שיעור המע"מ עבורו יעמוד על  באילת פטור ממע"מ ו/או

לא ידאג לקבלת  והמציע הזוכהלזוכה במכרז כל תשלום בגין מע"מ, והיה  מהםהמגיעים 
, כי אז בצדדיםהפטור האמור, או לא יעמוד בתנאי הפטור מכל סיבה אחרת שאינה קשורה 

שהדין בעניין המע"מ באילת ישתנה, כך תשלומי המע"מ יהיו על חשבונו בלבד. אם ועד כמה 
 מציע הזוכהאת ה ישפו הצדדיםשיוטל תשלום מ.ע.מ על עוסק מורשה הרשום באילת, 

בתשלומי המע"מ שיתחייבו על פי השינוי האמור, אם יישא בהם כתוצאה מן השינוי, זאת 
ע"מ לקזז את סכומי המ םזכאי צדדיםה יהיובתנאי שעל פי הדין, לאחר שינויו כאמור, 

 .שישלמו

 תנאי סף  .2

 תנאיםכל הבמועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 
 :, ואלה התנאיםלהלןשהמצטברים 

בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה הקבלנים  םינו קבלן רשום אצל רשהמציע ה .2.1
 .5-גבסיווג כספי  200בענף  1188 –)סווג קבלנים רשומים(, התשמ״ח  בנאיות

ינו קבלן רשום אצל ה המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב, .2.2
)סווג קבלנים  בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותהקבלנים  םרש

 .לפחות 3-בבסיווג כספי  400בענף  1188 –רשומים(, התשמ״ח 

 (1שלוש )ביצוע של לפחות בהינו בעל ניסיון מוכח בעצמו )ולא באמצעות צד שלישי(  המציע .2.1
לא יפחת כל אחת מהן  ףואילך, ואשר היק 01.01.2011-אשר ביצוען הסתיים מ פיתוחעבודות 

 .עבודות מים וביוב לא כולל ,לא כולל מע״מ(נומינאלי, ) מיליון ש״ח 10-מ

ח, הינו בעל ניסיון מוכ לביצוע עבודות המים והביוב, המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו .2.1
אשר לפחות  תשתית מים ביובעבודות ( 1) שלושביצוע של בכקבלן ראשי או כקבלן משנה, 

נומינאלי, )₪ מיליון  1ף כל אחת מהן עמד על ואילך, ואשר היק 01.01.2010-מביצוען הסתיים 

 עבודות פיתוח. לא כולל ,לא כולל מע״מ(

שלוש כל אחת מבוזאת מיליון ש׳׳ח בכל שנה,  10-מחזור שנתי בהיקף שלא יפחת מ למציע .2.1
 .2011-ו 2011, 2011 – ם שקדמו למועד הגשת הצעתוניהש

והשנייה החברה בנקאיות אוטונומיות, האחת לטובת מכרז צירף להצעתו שתי ערבויות  המציע .2.1
 .בנוסח ובתנאים כמצורף לחוברת המכרז לטובת התאגיד

אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי  בעלהמציע הנו  .2.7
 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

מציע, ו/או מציע שבעל שליטה בו, אשר הורשע, או הוגש נגדו כתב אישום או נחקר כחשוד  .2.8

הכל ביחס לעבירות של שוחד והליכים אלה לא הסתיימו בזיכוי או בסגירת התיק הפלילי, ו
ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה, לא 

 11 למזמיןיהא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז זה, אלא אם כן פנה בבקשה מנומקת בכתב 
ים, ימים לפחות לפני המועד להגשת ההצעות תוך פירוט כל פרטי המקרה/עה עשר( ב)אר

 אישר את בקשתו. והמזמיןויבקש לאפשר לו לגשת למכרז, 

 אם לאשר למציע להגיש הצעה במכרז.קבע, יבחן את פרטי העניין ונסיבותיו, וי המזמין

לביצוע , בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו השלכה עניינית מזמיןשקול הי ובהחלטת
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מושא מכרז זה, וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, לחומרת  העבודות

רלוונטיות  והעבירות המיוחסות, לשלבי ההליכים המדוברים, וכל נתון אחר שתא לו להערכת

הא רשאי לפנות לכל גורם שהוא, לרבות למבקש, כדי לבחון את פרטי י המזמיןלעניין. 

לאמת את ווינים בבקשה, וכל הקשור בהם, כדי לוודא העבירות והאירועים וההליכים המצ

ודיע את י המזמין פרטי הבקשה, או לברר פרטים נוספים בקשר אליה או בקשר למבקש.

במקרה  ימים לפני המועד להגשת ההצעות במכרז.)עשרה(  10-לפונה לא יאוחר מ ועמדת

פנה בבקשה ולא מסר  ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנאי סעיף זה לא

פרטים כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר פרטים 

 - רשאי לדחות את ההצעה, ואם כבר נתקבלה מזמיןהא הימהותיים ביחס לבקשתו האמורה, 

 .לבטל את ההתקשרות עם המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם נחתם

לקבל הכרעה בעניין, בין בשל אי קבלת המידע  וכלילא  שהמזמיןמובהר בזאת כי ככל 

בעניין לאחר הגשת ההצעות  מזמיןהכריע יהמבוקש במועד, ובין אם מכל סיבה אחרת, כי אז 

וכל להגיש הצעה, אך בלא י שהמציעו/או בכל מועד מאוחר יותר, בהתאם לנסיבות העניין, כך 

 עקב התנאי האמור. וילתשיהיה בכך כדי להוות אישור מראש לאי פס

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל 
תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות  שאר

למעט אם שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב, 
 .צוין במפורש אחרת בתנאי הסף

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות 
 מכלליות הדרישה  האמורה גם:

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .1.1

אישור תקף על היותו של המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים  .1.2
  לפחות., 1-ג בסיווג 200המורשה לענף ( 1111 –לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 

קבלן רשום בפנקס הקבלנים  , או של קבלן משנה מטעמו,אישור תקף על היותו של המציע .1.1
 100( המורשה לענף 1111 –)בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 

 לפחות.  1-בבסיווג 

ורשומות אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות  .1.1
 שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

, וכן לעיל 2.3 שבסעיף  בהתאם לדרישות הסףשל המציע מך כולל שיפרט את כלל ניסיונו מס .1.1
מסמכים, אישורים, המלצות , וכן שי הקשר בנוסח נספח ב'פירוט של הלקוחות ופרטי אנ

 ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.

בהתאם של המציע או של קבלן המשנה המוצע מטעמו מך כולל שיפרט את כלל ניסיונו מס .1.1
, 1לעיל, וכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר בנוסח נספח ב' 2.4 שבסעיף לדרישות הסף 

 וכן מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.

גם כתב  במידה והעמידה בתנאי סף זה הנה באמצעות הצגת קבלן משנה, יצרף המציע
 .2נספח ב' חהתחייבות חתום על ידי קבלן המשנה בנוס

 .1לעיל בנוסח נספח ב' 2.5 אישור רואה חשבון של המציע המעיד כי הוא עומד בתנאי סף  .1.7
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בנוסח  -והשניה לפקודת התאגיד החברה האחת לפקודת  – ת אוטונומיתות בנקאייוערבו .1.8
 .2וד' 1'דהנדרש במסמכי המכרז בנוסח נספח 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. .1.1

ולרבות פרוטוקול מפגש מציעים  כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד .1.10
 .ו/או כל מסמך הבהרות שיישלח, אם יישלח, למשתתפי המכרז

, אך לא חייב, לפסול אותה מטעם זה רשאיהמזמין היה יצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, ה
על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת  .בלבד

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

 ערבות  .1

שתי ערבויות בנקאיות אוטונומיות בלתי מותנות של בנק ישראלי, על המציע לצרף להצעתו  .1.1
)שלוש ₪  300,000כאשר כל אחת מהן על סך ושנייה לטובת התאגיד החברה האחת לטובת 

של  ןקפות"(. המכרז תיוערבו)להלן: " 2ד'-1ובנוסח נספחים ד' שקלים חדשים( מאות אלף
 .המזמיןל פי דרישת והן תוארכנה ע 2017שנת  דצמברלחודש  10עד ליום ת יהא יוהערבו

, לקבל הא רשאי, אך לא חייבי המזמיןאמור לעיל מובהר כי מבלי לפגוע בחובת המציע כ .1.2
כי התקיימו כל התנאים  ,ול אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעתהצעה, ע

ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט  לפגם אין משמעות כלכלית של ממש הבאים: א.
זאת לנחוץ,  במקרה כזה, אם מצא הא רשאיי המזמין. נגרם בשוגג ובתום לב הערבות. ג. הפגם 

 .לרבות מהבנק הערבלאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון 

לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת  יהא רשאי המזמיןכל אחד מיחידי  .1.1
 :לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא שהמציע

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בעורמה המכרז במהלך נהג   .1.1.1
 או מידע מהותי בלתי מדויק. מטעה מידע המכרזים לועדת מסר   .1.1.2
 ההצעות. חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת    .1.1.1

 אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם.   .1.1.1

 יםנזקעבור המראש ע"י הצדדים מוערך מינימאלי החילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  .1.1
וע מכל זכות אחרת של עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגר למזמין מוגרשיי

ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע בסכום גבוה יותר, נזקים וכיח פיצויים במקרה שיל המזמין
 לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. והפרויקט על המציע ו/א

כל חילוט ערבות המכרז על ידי אחד מיחידי המזמין לא יהא בו כדי לחייב את היחיד האחר ל .1.1
 יהא בכך כדי לגרוע מכל זכות אחרת/נוספת של יחיד המזמין האחר.פעולה שהיא, ולא 

ההודעה  שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר המכרז של מציע תיואת ערבושיב י המזמין .1.1

 ה או פסילתה.על דחיית

המציע הזוכה יחתום שימים מיום )שבעה(  7 תוך נהשל המציע הזוכה תשוחרר המכרז תיוערבו .1.7
שתי זאת בכפוף להמצאת בהתאם לדרישת המזמין, ו"( ההסכםהמצורף )להלן: " הסכםהעל 

, והשנייה לטובת החברההאחת לפקודת ת, ות ובלתי מותנות אוטונומיות בנקאייוערבו
היקף כלל מאחוז(  חמישה) %5בגובה ערבות הביצוע לטובת החברה תהא כאשר התאגיד, 

מהיקף אחוז( עשרה ) %10העבודות הפיתוח וערבות הביצוע לטובת התאגיד תהא בגובה 
להסכם, וזאת להבטחת מילוי  2נאים ובנוסח הקבועים בנספח זאת בתועבודות המים והביוב 
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כל אחת מערבויות  "(.ת הביצועיוערבו)להלן: "כלפי כל אחד מיחידי המזמין התחייבויותיו 
 הביצוע תופקד בידי יחיד המזמין הרלוונטי.

 כנגדעל ידי כל אחד מיחידי המזמין בהתאם להוראות ההסכם, ו נההביצוע תשוחרר תיוערבו .1.8
ששולם סכום המ)חמישה אחוז(  1%גובה ב ואחריות לטיב תובנקאי תיוערבושתי  מסירת

להבטחת  וזאת ,בתוספת מע"מבנפרד, ועל ידי כל אחד מיחידי המזמין בפועל  למציע הזוכה
, כלפי כל אחד מיחידי המזמין הבדקבתקופת  הזוכה וביצוע החוזההמציע  התחייבויות קיום

  "(./בדקהאחריות תיוערבו)להלן: " להסכם 2בנוסח המצורף כנספח 

  , בדרך של הגשת מספר אף אחת מן הערבויותלא ניתן לחלק ו/או לפצל מובהר בזאת כי  .1.1
 . הנדרשת, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות ערבויות

 לחברהכלשהי )ו/או לא ימציא ערבות ביצוע ם על ההסכם ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע .1.10
כל אחד מיחידי  האי, המזמיןידי ימים מיום שיידרש לכך על )שבעה(  7תוך ו/וא לתאגיד( 

וערך מראש בגין הנזק וזאת כפיצוי מוסכם ומ, ורשאי לחלט את סכום הערבות לטובת המזמין
יחיד עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  אשר ייגרם לו

לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על  המזמין
 ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. המציע ו/או לקבל הצעה אחרת

ת באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה, יולהאריך את מועד הערבו יהא רשאי המזמין .1.11
 בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן.

 של מסמכי המכרז והרכישהאופן העיון  .5

 www.eec.co.ilבכתובת  החברהוהאינטרנט של התאגיד  יבאתרבמסמכי המכרז ניתן לעיין 
)דרך יותם פינת רח'  התאגידוכן ניתן לעיין בהם במשרדי  netafim.co.il-http://www.einובכתובת 

וללא זכות  לא תשלום( ל2ילתם" מבנה אמת"ל פארק תעשיה "א) החברהאו במשרדי ( ארגמן
  לצלמם טרם רכישתם.

בכל  אשר לא יוחזרו ₪, 1,000של סך מהחברה תמורת  לרכושניתן את חוברת המכרז כאמור 
 .22/8/2017והכל החל מיום , 8:10-11:00ה' בין השעות: -בימים א' ,, במשרדי החברהמקרה

 ,הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפוןימסור כאמור, חוברת המכרז רכישת בעת 
לצורך מכרז הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע 

 . זה

המזמין ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים של  ול המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושכ
 חרת.המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה א בלבד.

 והבהרות סתירות אי התאמות .1

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה  .1.1
 . המזמיןהבלעדי של  ובהתאם לשיקול דעתו המזמיןשל  , לפי פירושוהמזמיןהמיטיבה עם 

המציע לפנות בכתב יוכל  ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות .1.2
 NETAFIM.CO.IL-ELI@EINולתאגיד במייל  YOHAY@EEC.CO.ILלמייל:  לחברה

 , תוך פרוט השאלות,11:00בשעה  1/1/2017וזאת עד ליום בלבד  MS WORDבאמצעות קובץ 
מדויק של כל סעיף או ספקות שימצא בקשר למובנו הההתאמות או השגיאות, אי הסתירות, ה

  .במכרז כל פרט שהוא

באמצעות אישור חוזר על קבלת  אובטלפון על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור  .1.1
 הודעתו.

http://www.eec.co.il/
http://www.ein-netafim.co.il/
mailto:YOHAY@EEC.CO.IL
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יינתנו על תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם,  .1.1
)לכל המאוחר עד ליום  החברהושל  התאגידהאינטרנט של  ייפורסמו באתרידי החברה בלבד ו

האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת  יבאחריות המציעים להתעדכן באתר. (7/1/2017
, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל ההצעות

י יהא רשא המזמין האינטרנט כאמור. יעדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר
להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור כדי לגרוע 

 .המזמיןהאינטרנט של  ימחובתם של המציעים להתעדכן באתר

לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית  המזמין לא התייחס .1.1
או אי ו/סבירות אי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  ,שלא יפנה כאמור פניית המציע. מציע

  .טעות וכיו"ב ,בהירות, שגיאות, אי התאמות

 איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה. .1.1

 מפגש מציעים  .7

במפגש שמטרתו ללבן שאלות אשר  העבודותאפשר למציעים לבחון את מהות י המזמין .7.1
ם זאת למידע שיימסר במפגש, או בכלל, לא יהא כל תוקף שהוא, אלא אם ועד כמה יתעוררו. ע

, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או המזמיןשמצא ביטויו בהבהרה בכתב שפורסמה ע"י 
 תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו.

 .12:00בשעה  28/8/2017ביום משרדי החברה בהמפגש יתקיים  .7.2

ועוד מובהר כי על המציע  אך היא מומלצת ביותר אינה חובהמובהר כי השתתפות במפגש  .7.1
לצרף להצעתו וכחלק בלתי נפרד הימנה עותק מפרוטוקול מפגש המציעים ו/או ממסמכי 

 הבהרות שישלחו, אם ישלחו, למשתתפים במכרז זה.

 ההצעה הגשת אופן .8

סמכי המכרז ולחתום בשולי כל עמוד על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מ .8.1
 ישל מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתר

 ו/או פרוטוקול מפגש מציעים. והחברה התאגידהאינטרנט של 

הצעת המציע, לרבות כל מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע כאמור, וכן כל יתר  .8.2
 –תוגש בשני עותקים המסמכים הנדרשים מאת המציע, הכל בהתאם לנדרש במסמכי המכרז 

סגורה המיועדת לכך, אטומה ולתוך מעטפה עותק מקורי ועותק מצולם. שני העותקים יוכנסו 
לא יצוין על גבה שום פרט מזהה לרבות שם המציע אשר תישא את מספר המכרז בלבד ו

  "(.מעטפת ההצעה)להלן: "

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע לא  .8.1
לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או  יהא רשאי והמזמין המזמיןיהא בכך כדי לחייב את 

 הבלעדי. לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתולהתעלם מן ההסתייגויות ו/או 

פארק התעשיה בכתובת  החברהשל בתיבת המכרזים על המציע להניח את ההצעה  .8.1
תתקבלנה . לא בדיוק 0014:בשעה  9/201711/יום עד ל וזאת , 2"אילתם", מבנה אמתל 

  לעיל. והשעה הנקוביםמסרנה לאחר המועד יהצעות שתשלחנה בדואר או שת

הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על  .8.1
 נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 
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 או מי המציעיםשל  שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהןישפה ולא יחזיר ולא ילא  המזמין .8.1
, בשלב המכרזהכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות לרבות הוצאות , מטעמם

  לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן.

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי  .8.7
 .נפרד  מההסכם שייחתם עימו

 ובחירת ההצעה הזוכהההצעה  .9

, וזאת ה ביותרהכשרה הנוקבת בשיעור ההנחה הגבומבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה  .1.1
לנהל מו"מ ושלא  ו, לפי כל דין, לרבות מסמכותהמזמיןמבלי לגרוע מכל סמכות או זכות של 

 לקבל הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

 .100%משקלו של הרכיב הכספי בהצעה יהא  .1.2

 ותרשאי תהיינה ו/או התאגיד החברה וא/ו המכרזים ועדת כי בזאת מובהר ספק להסרת .1.1
, המציע הפנה אליהם לממליצים ביחס הן התייחסויות או/ו המלצות ולקבל בירורים לערוך

 כל ןעליה מוטלת תהא ולא, המוחלט ןהכל על פי שיקול דעת אחר גוף או אדם לכל ביחס והן

 את או/ו, ההמלצות או ההתייחסויות או הבירורים תוכן את לגלות, שהוא שלב בכל, חובה
 לשמור הצורך לאור, היתר בין, וזאת, אחר מציע לכל או, הרלוונטי למציע, המידע מוסרי זהות

 תנאים עצמו על מקבל והמציע, המידע מוסרי זכויות ושמירת, המתקבל המידע אמינות על
 .הצעתו הגשת בעצם אלו

 ו/או התאגיד יהיו החברהאת החובה לעשות כן,  םמבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה .1.1
 –לאחר הגשת הצעה  -ע הבלעדי, לדרוש מכל מצי ם, על פי שיקול דעתיםחייב, אך לא םרשאי

והאמצעים העומדים כישוריו  ,לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וראיכל הוכחה ש
לדרוש ראיות  םרשאי יוהייקף של העבודות נשוא המכרז, וכן לבצע עבודות מהסוג ובהלרשותו 

או לערוך כל בירור במקרה בו יהיה בידי המזמין מידע , בדבר הרמה המקצועית של המציע

לפיו מתנהלת נגד המציע ו/או בעלי מניותיו ו/או דירקטורים מטעמו ו/או נושאי משרה שלו 
חקירה פלילית ו/או שהוגש נגדם כתב אישום ו/או שהם הורשעו במהלך חמש השנים שקדמו 

של שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים הגשת הצעות ביחס לעבירות למועד ל
 .ואת מלוא המידע להנחת דעת למזמיןוהמציע יהיה חייב לספק , ו/או גניבה

 :המציע של אמינותו את לבדוק ירשא האי המזמין .1.1

 ציעשהמבמסגרת זו ייבדקו גם אמינותם של בעלי שליטה, מנהלים ועובדים בכירים )במקרה 
מצא יאלו באנשי מקצוע כפי ש והא רשאי להסתייע לצורך בדיקותיי המזמיןהנו תאגיד(. 

לנכון, לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. מובהר כי חקירה, ככל שתתבצע, תהיה גלויה 
 .המציעובידיעת 

ו/או  המזמיןהמציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  .1.1
 שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.  ומונים מטעמהמ

אינו עונה על  הואבמקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו, כי  לפסול מציע הא רשאיי המזמין .1.7
כי  סבר המזמין, ולרבות אם הבלעדי ונים הנזכרים לעיל, לפי שיקול דעתאיזה מהקריטריו

ו/או אינו בעל שתף פעולה באופן מלא אינו מו לדעתשהמציע איננו בעל איתנות פיננסית ו/או 
 יכולת מקצועית ו/או בעל ניסיון מספק.

ראה לנחוץ, לפי ילעשות כן, במידה ש א רשאיהולברר פרטים אודות המציע ו חייב ואינ המזמין .1.8
 הבלעדי.ו שיקול דעת

 : יתההצעה הכספ .1.1
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עבור  יםמבנאת כל ה יםבחוברת ב' של המכרז מוצג כתב כמויות ומחירים הכולל .1.1.1

 .נשוא המכרז עבודות הפיתוח ועבור עבודות המים והביוב

המוצע על ידם לביצוע )באחוזים( הכולל ההנחה שיעור על המציעים למלא את  .9.9.2

זה יהא זהה ושיעור , ובשלמותן עד למסירתן הסופית למזמין ןתולבכלהעבודות 

 .)כל כתב הכמויות( המבנים כלללגבי 

להציע אחוז הנחה שונה לכל אחד מן המבנים, מובהר בזאת כי המציע לא יוכל  .1.1.1

 ואחוז ההנחה יהא אחד, אחיד ויחיד.

כלומר תוספת למחיר  –לא תתקבלנה הצעות שאחוז ההנחה בהם יהא שלילי  .1.1.1

 וכל הצעה תפורש כהנחה בלבד, ללא תלות בסימון שיירשם לצידה. –העבודות 

א מציע לעבוד "אפס" או לא ירשום כלום, המשמעות תהא שהוהמציע יציע אם  .1.1.1

 במחירים הנקובים בכתב הכמויות ללא הנחה או תוספת.

המזמין יהא רשאי לתקן  בנספח א'.מלא את אחוז ההנחה המוצע על ידו על המציע ל .1.1.1

 כל טעות סופר ו/או טעות אריתמטית.

של המציע תהא קבועה ולא יחול לגביה כל שינוי לרבות במקרה של  המחירהצעת  .1.1.7

 שינוי בהיקף העבודות.

 : ( ייעשה לפי הנוסחה הבאהBציון הרכיב הכספי של ההצעה )     .1.1.8

                                                 B1/B2) )X 100%  =B  

[B1 שהציע  ההנחהשקלול שיעור הכולל עבור ביצוע העבודות לאחר  מחיר העבודות משמעו

 [הזול ביותר המציע

[B2 ההנחה אחוז  שקלוללאחר  מחיר העבודות משמעו]שהציע המציע 

 וההסכם המכרז במסמכי האמור כל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה ההצעה הגשת .1.10
, והמציע יהא מנוע מכל תביעה סייג כל ללא להם מסכים והוא אותם הבין, נספחיו על המצורף

המועד עתירה או טענה בהקשר זה אלא אם כן הוגשה כדין לבית המשפט זמן סביר לפני תום 
 .להגשת ההצעות

, לדחות כל חייב לא אך, רשאי האי המזמיןעל פי כל דין, מובהר בזאת כי  ומבלי לגרוע מזכות .1.11
את תואמת ו/או שאינה  הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז

 פי ר עלשא וסטיות כאמור על פגמים למחול ו/או הסתייגות בה תהאשאו ו/תנאי המכרז 
לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה  אוו/, מהותיים אינםיימצאו כפגמים ש שיקול דעתו

למסור את כל ו/או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, ו/או בדרך אחרת, /או השלמה ו/או ו
ביותר ואפילו  כדאי הל הלבעל ההצעה הנראפיצול העבודות(  ך)תו הםאו רק חלק מ העבודות

 , והכל לפי שיקול דעתולפסול כל הצעה בלתי סבירה, ו/או אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר
, תחייב מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או סטייה כאמורלהתעלם המזמין  . החליטהבלעדי

ות ו/או הסטייה, אלא פגם ו/או השינוי ו/או ההסתייגההצעה את המציע כאילו לא נכתבו ה
 אחרת. ם כן החליט המזמיןא

לאחר הגשת הצעה  -הבלעדי, לדרוש מכל מציע  ורשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעת המזמין .1.12
מהסוג  שירותים ליתןראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו יכל הוכחה ש –

המימון והרמה  הא רשאי לדרוש ראיות בדבר כושרינשוא המכרז, וכן  השירותיםובהיקף של 
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את מלוא  למזמיןספק לא יהמציע הא רשאי שלא לקבל הצעה אם יו, המקצועית של המציע
  .והמידע להנחת דעת

  אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות. .1.11

 חתימה על ההסכם  .10

מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא את כל המסמכים והערבויות כנדרש בתנאי  המציע הזוכה
. לא עמד המציע בדרישה זו, המזמיןמיום שנדרש לעשות זאת ע"י  עבודה ימי)שבעה(  7המכרז תוך 

מסור העבודה מסור את העבודה להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או לרשאי ל המזמיןיהא 
 ולתבוע כל נזק שנגרם להמזמין אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות . צא לנכוןמילכל גורם אחר כפי ש

 הזוכה. ע"י המציע ות הבנקאית שניתניובשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבו

 הוראות נוספות .11

את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא  ושומר לעצמהמזמין  .11.1
כאמור לבטל את המכרז ו/או לא המזמין חליט יאם  המלא והסופי. ובהתאם לשיקול דעת

במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג  למציעיםלחתום על החוזה, לא תהיה 
 .שהוא

 שומר לעצמו את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי.המזמין  .11.2

עדי, לפנות למציע יהא רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלהמזמין  - דרישת הבהרות .11.1
בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע 

כנדרש לפי תנאי המכרז,  ןלעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו
עות. לא פעל , אישור או היתר יהיו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצןובלבד שכל רישיו

 לפסול את הצעתו. רשאיהמזמין הא ציע בהתאם לדרישה יהמ

 –ו/או לתאגיד  לחברהאשר היה  הצעה של מציע שלא לקבלאת הזכות  שומר לעצמו המזמין .11.1

 קשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתוניסיון שלילי עימו או עם גורם ה -כל אחד מהם לחוד 
 הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד.

כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים  מחירי ההצעהספק מובהר כי  הסרתל .11.1

על פי תנאי המכרז וכל אלו  השירותיםוכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע 
 היחידה/ות שבכתב הכמויות.  ייחשבו ככלולים במחירי

 זוכה"כ השני במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור , אך לא חייב,רשאי האהמזמין י .11.1

חודשים נוספים. המזמין יהא רשאי   1ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך  י"חלופ
להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא 

)שנים  12ההסכם עימו יבוטל, וזאת אם טרם עברו  אם תם הסכם עם המציע הזוכה, אוייח
 בספק בחירה על המכרזים ועדת והחליטה היה .חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכהעשר( 

. אם טרם הוחזרה הערבות הזוכה הספק במקום החלופי הספק יבוא ,הזוכה כספק חלופי
החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם לזוכה החלופי כאמור הזוכה 

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

תיאום הצעות: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא  .11.7
 .1טעמו בנוסח נספח א'עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מ

 ביטוחי המציע .12

 לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז המזמיןתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  .12.1
 (.", בהתאמההביטוחיםו/או " "הוראות הביטוח"" ו/או דרישות הביטוח)להלן: "
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החברה ספציפית לעבודות הנערכות עבור ים נספחי ביטוח נפרדהמציע הזוכה יידרש לספק  .12.2
 .)ב'(( 1)א'(( ולעבודות הנערכות עבוד התאגיד )נספח  1)נספח 

נספח ה' ל 12המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים בסעיף  .12.1
)ב'(  1 –ו  ( "אישור ביטוחי הקבלן לחברה" א') 1 יםובנספח)להלן: "סעיף הביטוח"(  "הסכם"ה

ואת מהות  "(ביטוחי הקבלן יאישור)להלן: "לתאגיד" "אישור ביטוחי הקבלן להסכם 
העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו 

 .את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן

, לעילהוראות הביטוח המפורטות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  .12.1
מצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו ו במלואןוהחוזה העבודות לפי מסמכי המכרז ואת מהות 

 התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל.

, ולהפקיד בידי והחוזה מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז .12.1

וכתנאי לתחילתן, את עבורם לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות  המזמיןכל אחד מיחידי 
 חתום בנוסחם המקורי כשכל אחד מהם ()ב'( 1)א'( ונספח  1)נספח עריכת הביטוחים  יאישור

 .חעל ידי המבט כדין ובנפרד

מי לדרישת בנוסף להמצאת אישור עריכת ביטוחים, כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף  .12.1
  .הנדרשותגם העתקים מפוליסות הביטוח  , ימציא לובכתב מהמזמינים

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי  .12.7
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות 

מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס למי מאישור קיום הביטוחים . הביטוח
חד ו/או לחוד יתעלמו מהם והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז המזמינים בי

 .והחוזה

)ב'(  1 –)א'( ו  1נספחים ) למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן .12.8

לרבות   מקורי(ה ונוסחב, חתום כדין על ידי מבטחי המציע )לכל אחד מיחידי המזמין (בהתאמה
, (, חתומה כדין על ידי הקבלן )בנוסחה המקורי(ג') 1ר מנזקים" )נספח הצהרת הקבלן "פטו

עבור מי עבודות הלמנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע  םרשאי יהיו מזמינים ביחד ו/או לחודה

 .כנדרש בשל אי הצגת האישור החתוםמהם 

נספח אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 12.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .12.1
 ולעיל, יהי 12.8כאמור בסעיף , )ב'( בהתאמה( 1 –)א'( ו  1)נספחים אישור ביטוחי הקבלן 
לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של  םרשאי המזמינים ביחד ולחוד,

 הקבלן במכרז

בטחים, אלא יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המ .12.10
בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות 

 לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 בעלות על המכרז ועל ההצעה .11

, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל המזמיןשל  וכל מסמכי המכרז הם רכוש
אם לאו. אין המציע רשאי  עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין לתאגיד המציע להחזירם

 להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז .14



- 11 - 
 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,  17/2017מ/מכרז משותף מס' 
 באילת 2ברובע מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב 

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי  .11.1
ת בהתאם להוראות הדין ]תקנות העיריות )מכרזים(, חוק חבת המכרזים ההצעה הזוכה, כל זא
 וחוק חופש המידע[.

 –מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .11.2
אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת  שלדעתו(, החלקים הסודיים

 ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:

המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד  .11.2.1

 משמעי.

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי  .11.2.2

שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה 

במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי 

ים סודיים לעיון שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלק

 המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. 

סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם  .11.2.1

חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם 

בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר 

 ראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.מ

למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית  .11.2.1

 לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך  .11.2.1

פשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על תראה לזוכה במכרז ותא

 ידה ובהתאם להנחיותיה.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים  .11.2.1

הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של 

 המבקש.

 נספחים .15

 נספח א'. –והצהרתו , הצעתו פרטי המציע  .11.1

 .1נספח א' –הצהרה על אי תיאום מכרז  .11.2

 נספח ב'. -2.2כחת עמידה בתנאי סף פירוט ניסיון וממליצים להו .11.1

 .1נספח ב' -2.1פירוט ניסיון וממליצים להוכחת עמידה בתנאי סף  .11.1

 .2נספח ב' –כתב התחייבות של קבלן המשנה  .11.1

 .1נספח ב' – 2.1אישור רואה חשבון לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .11.1

 נספח ג'. –שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  תצהיר .11.7

 .1נספח ד' – החברהלטובת נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .11.8

 .2נספח ד' –לטובת התאגיד נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .11.1

 נספח ה'. –הסכם ההתקשרות על נספחיו  .11.10



- 11 - 
 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,  17/2017מ/מכרז משותף מס' 
 באילת 2ברובע מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב 

 נספח א'

 והצהרתו  , הצעתופרטי המציע

 פרטי המציע א. 

 ;_________________     שם:

 ;_________________     כתובת

 ;_________________   שם איש קשר

 ;_________________     טלפון

 ;_________________    פקסימיליה

 ;_________________  כתובת דואר אלקטרוני

 ;_________________   מספר עוסק מורשה

 ;_________________   מספר החברה

 ;_________________   חשבון הבנקפרטי 

 

 במשתתף במכרז: שמות בעלי זכות החתימה

 

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה
    
    
    
    

 

 הצעת המציע ב. 

אם יוזמן אצלי ביצוע לעיל, ולכתב הכמויות, הריני להודיעכם כי ב 1בהתאם לאמור בסעיף 
 על ידי לביצוע כלל העבודות: אחוז ההנחה המוצעלהלן העבודות, 

 

 .הנחה (אחוזים _________________ )במילים:_ ______%

יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים. כל שגיאה או שיבוש יביאו לפסילת 
ההצעה, אא"כ תמצא ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחול על כך, אם תשתכנע 

 בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון. כי השיבוש נפל

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הכתוב במילים לבין הכתוב במספרים תגבר ההצעה הכתובה 
 במספרים.

 

 הצהרת המציעג. 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים 
 ומתחייבים בזה כדלקמן:
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 אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו .1
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי 

ו בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאי הטענכל הבנה, ואנו מוותרים מראש על 
 כאמור.מדרישות כל דין 

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים 

 המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

 שת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוג .1

 עד לפקיעתה בהתאם  לתנאי המכרז. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי .1

, כי הצעתנו היא בגדר המטרות וערבים לכך אנו מסכימיםככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד,  .1

ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת 
 הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .1

 

 חתימת מורשה החתימה: ____________  _________ שם מלא של מורשה החתימה: 

 

 חתימת מורשה החתימה: ____________  _________ של מורשה החתימה: שם מלא 

 

 חתימה וחותמת של המציע :

_____________________ 

 

 דעו" אישור

 

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 
שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות , __________________________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' 

 ההצעה לעיל.על  ם/מה/וחת/ המוכר/ת/ים לי אישית, ו___________ מס'

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה 
 זו ולמסמכי המכרז.

 

_______________ __________________________ ___________ _____________ 

 ימהשם עורך הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                      חת    
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 למכרז 1נספח א'

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
 

)שם בחברת _____________  אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה

 מצהיר בזאת כי: "[ החברה]להלן: "המציע( 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  .2

א לל מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי,ה אחוזי ההנחההמחירים ו/או  .1

 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע   אחוזי ההנחההמחירים ו/או  .1

או בפני כל גוף  במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה הצעות

 .או אדם הקשורים עימם

 י מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא היית .1

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .1

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

עם מתחרה או  הסדר או דין ודברים כלשהוא הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר  .1

 ועד מועד הגשת ההצעות .

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .10

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________
 
 

 אישור עו"ד 

 

 שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ אני הח"מ, עו"ד _________________

, שזיהה/תה/ו __________________הופיע/ה/ו לפני מר/גב' __ ____יום____במאשר בזאת כי 

לאחר  תצהיר זההמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על   ______/עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____                 

 שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 

_______________  ___________                            ___________ 

 חתימה                     מס' רישיון                                                   שם עורך הדין         
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 נספח ב'
 

המציע בדבר ניסיון מקצועי לביצוע עבודות פיתוח תשתיות + פירוט ניסיון מקצועי צהיר ת
 בדבר ביצוע עבודות פיתוח תשתיות
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 הנחיות כלליות:

  בדבר ניסיון מקצועי מוכח של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף ניסיון פרוט  יכלולשלהלן התצהיר
 . בביצוע עבודות לפיתוח תשתיות במסגרת המכרז

  פרוט הפרויקטים בטבלה שלהלן יתייחס, לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי
לתנאי המכרז. המציע יצרף להצעתו אסמכתא להוכחת אלה )אין מניעה שאותה  2.3  הסף שבסעיף

 אסמכתא תשמש למספר הוכחות(:
o המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים מהפרויקטים של כל אחד  ההשלמה מועד

 מאושרים או אישורי מזמין או תעודת השלמה. 
o סופיים חשבונות כגון, המציע ידי על המוצגיםמהפרויקטים  אחד כל של הכספי ההיקף 

 .בדבר היקף כספי בפועל מזמין אישורי או מאושרים

 לפיכך, יש לפרט ו הינן דרישות סף מינימליותלתנאי המכרז  2.3 ף יודגש: הדרישות המפורטות בסעי
 בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.

 
 על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן:

  
 אסמכתאות המעידות על נכונות הצהרתו;  .1

 פירוט ניסיון המקצועי; .2
 .מקצועיפרופיל  .1

 
 
 
 
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 
 –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ )להלן 

 .(המציע
 
 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים. .1
 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
 
 
 

                                       _________________ 
 חתימת המצהיר                       
 

 א י ש ו ר
 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' 
________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות להצהיר את 
 הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 
 
         ___________________ 

 ,עו"ד                     
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 המשך –ב' נספח 
 

 בדבר ניסיון מקצועי בביצוע עבודות פיתוח תשתיותריכוז הפרטים 
 

האתר  תיאור שם המזמין מס'
 וכתובתו

פירוט 
ומהות 

העבודות 
 שבוצעו

מועד 
תחילת 
וסיום 

 העבודות 

היקף כספי 
)לא כולל 
 מע"מ(*

שם איש 
קשר 

במזמין + 
 טלפון ישיר

1   
 
 
 
 

    

2   
 
 
 
 

    

3   
 
 
 
 

    

4   
 
 
 
 

    

5   
 
 
 
 

    

 
 

ן סופי / דף -לעיל צילום של חעל המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים 
, תהעבודו ן/ אישור מזמי ן טרום סופי-אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות / ח

 .העבודות, בדבר היקפי ביצוע ומועדי ביצוע, לרבות מועד מסירה סופי ןבחתימתו של מזמי
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 עבודות פיתוח תשתיות לשימוש המציע מוצענוסח המלצה 
 

             לכבוד
   בע"מאילת החברה הכלכלית ל

     באמצעות המציע
 

       א.ג.נ.,
 בדבר ביצוע עבודות פיתות תשתיות על ידי המציעאישור הנדון: 

 
 ____________________    שם המזמין:

 
 ____________________ שם מנהל היחידה הרלוונטי:

 
 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:

 
הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה עבורנו את  .א

 בלבד(:ואילך  2011הפרויקטים הבאים )במהלך השנים 
 

 פירוט העבודות שם הפרויקט
)עבודות פיתוח, 

תשתיות על, 
 שצ"פים וכו'(

 מועד סיום ביצוע
 )מסירה סופית(

 היקף כספי
ן סופי / טרום סופי -ח )לפי

 מאושר המצ"ב(

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 (:*הקף/סמן בהתאםלהלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל ) .ב

 

 גבוהה  איכות העבודה
 

 טובה מאוד 
 

 טובה 
 

 מספקת 
 

 עומד בלו"ז  עמידה בלו"ז
 

 עומד חלקית 
 

 חורג מלו"ז 
 

יחסי עבודה מול 
 המזמין

 טובים מאוד 
 

 טובים 
 

 מספקים 
 

 
( תביעות משפטיות תלויות *מחק את המיותר) יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ג

 ועומדות כלפינו.
 

 
 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________

 
 חתימה + חותמת: _________________________

 

 בלבד )חתימה + חותמת(. המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 
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 1נספח ב'

 

 2.4בהתאם לתנאי סף או קבלן המשנה מטעמו המציע פירוט ניסיון 

 

אשר ביצוען הסתיים , או קבלן המשנה המוצע מטעמו, אותן ביצע המציעהמים והביוב פירוט עבודות 
נומינאלי, ) מלש"ח 1בהיקף של היתה ביוב המים והעבודות מכל אחת ואילך, ואשר  01/01/2010יום לאחר 

 :לא כולל עבודות הפיתוח לא כולל מע״מ(

 הפירוט מתייחס ל: מציע/קבלן משנה ___________ )נא למחוק את המיותר(

שם הגוף  

 המזמין

שם איש 

הקשר, ומספר 

 טלפון

תקופת ביצוע  

 העבודות

תיאור 

העבודות 

 שבוצעו

היקף כספי 

 )לפני מע"מ(

קוטר צינור 

הביוב 

שבוצע 

 וההיקף 

שהונח 

 במטר

קוטר צינור 

המים 

שהונח 

וההיקף 

שהונח 

 במטר

       

       

       

       

       

 
 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:
 

  ת.ז. ___________________ מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________שם 
  

 חתימת מורשה החתימה : __________________
 

   מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________שם 
 

 חתימת מורשה החתימה : __________________
 

 אישור עורך דין
 

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ 
מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. 

בפני  מווחתוכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ _________________ 
אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של  .מסמך זהעל 

 התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.
 

 _________________ חתימת עורך הדין                



- 22 - 
 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,  17/2017מ/מכרז משותף מס' 
 באילת 2ברובע מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב 

 2נספח ב'
 : לכבוד

 
 בע"מ ועין נטפיםבע"מ אילת החברה הכלכלית ל

 

 א.ג.נ

 משנה -בות קבלןהתחייהנדון: 

אנו הח"מ _________ ת.ז. __________ ו__________ ת.ז. __________ מצהירים בזאת 
 בכתב כדלקמן:

לחייב  "( ומוסמכים קבלן המשנהאנו מורשי החתימה של _________________ )להלן: " .1
 את קבלן המשנה בחתימתנו.

 הנו חלק מהצעת ____________ )שם המציע(. ידוע לנו כי קבלן המשנה .2

את  בין קבלן המשנה לבין המציע נחתם הסכם במסגרתו התחייב קבלן המשנה לבצע .1
)להלן:  והתאגיד החברהשפירסמו  17/2017מ/משותף עבודות המים והביוב מכוח מכרז  
 מתחייבים לפעול בהתאם להוראות הסכם זה."(, ואנו המכרז" 

המציע.  ם לבצע את עבודות המים והביוב מושא המכרז כקבלן משנה של אנו מתחייבי .1
בע"מ וזאת  נטפיםידוע לנו כי כל החלפה שלנו מחייבת אישור מראש ובכתב מאת עין 

 תינתן מטעמים מיוחדים בלבד.

יתקיים כל קשר משפטי ו/או  בע"מ לא  נטפיםהננו מצהירים כי בין קבלן המשנה לבין עין  .1
 לנו תופנה כנגד המציע בלבד, ונהיהענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתהא כל טבכלל, וכי 

 בע"מ. נטפיםמנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עין 

 

 ,כבוד רבב

_________ 

 
 

 אישור רו"ח/עו"ד 
 

 אני הח"מ, ____________________, המשמש כעו"ד/רו"ח של

קבלן "(, ואני מאשר בזאת את חתימת קבלן המשנה_____________________________ )להלן: "

על גבי הצעה זו, שנעשתה באמצעות מורשי החתימה שלו _________________________,  המשנה

_________________________, נושא ת.ז. ___________, וכי הנ"ל  -נושא ת.ז. ___________, ו

קבלן ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל  קבלן המשנהי בהתאם למסמכי ההתאגדות של חתמו בפני

 .קבלן המשנהכדין ואשר אושרה כדין, וכי חתימתם מחייבת את  המשנה

     
 עו"ד/רו"ח    תאריך
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 3נספח ב'
 
 

 2.5 ףהקבוע בסעיאי הסף אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנ
 

 תאריך:_______________
 

 לכבוד
 

 ________חברת  ______
 

 2016-0142חות הכספיים( לשנים "אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוהנדון : 
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 . _________ הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת .א

 
יום ______ )או לחילופין ליום____ וליום חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ל"הדו .ב

 ____( בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.
 
המחזור הכספי של חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום_________ "בהתאם לדו .ג

 .)לפני מע"מ( _________₪הינו גבוה מ/שווה ל  2016-ו 2015; 2014 בכל אחת מהשניםחברתכם 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב
 

__________________ 
 רואי חשבון

 
 
 

 ם על ידות* יודפס על גבי לוגו של משרד רואה החשבון וייח
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 נספח ג'
 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום הצהרה/התחייבות

_____, מורשה החתימה מטעם ________________ _______________, נושא ת.ז. מס' __ אני הח"מ
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "נותן השירותים")להלן:  ____________שמספרו 

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  ,הנני מצהיר .1

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים  )א(

 זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר אם נותן השירותים או  )ב(

השנים שקדמו לחתימת  1 יתה ביההרשעה האחרונה לא ה –לפי חוק עובדים זרים 

 ההצהרה. 

  –לעניין סעיף זה

גם  בעל  -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם –"בעל זיקה" 
 י אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. השליטה בו או חבר בנ

 .1111 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים ) –"חוק עובדים זרים" 

 .1118 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: ,הנני מצהיר .2

 ;ה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימוםנותן השירותים ובעל הזיק )א(

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  )ב(

  ;במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  )ג(

מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 

 - לעניין סעיף זה 

 . 1181 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -זיקה" "בעל  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. (1) 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2) 

 ;בעל השליטה בו )א(  

  ;ין, דומהיחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ )ב(  

ל חבר בני האדם דומים במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו ש
 ;במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים

 ;מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה )ג( 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (1)
 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים
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בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה הורשע  –"הורשע" 
 (. 11.10.02בחשון התשס"ג )

 . 1187 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 71%החזקה של  –"שליטה מהותית" 

 

 אמת.  זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 

 

 

 

 שם המצהיר + חתימה   תאריך 

 

 

 

 אימות חתימה

 

כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה , אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 

 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם
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 1נספח ד'

 

 החברהלפקודת  להשתתפות במכרזנוסח ערבות בנקאית 

 

 שם המוסד הבנקאי____________________                             תאריך_________________

  

 לכבוד 

 החברה הכלכלית )חכ"א( בע"מ

 

 כתב ערבות מס' _________הנדון: 

 

 100,000 סךומוחלטת בלפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה 
מס' משותף מכרז , להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז שקלים חדשים(  )שלוש מאות אלף₪ 
 ע"י ______________)שם המציע(. 17/2017מ/

  ועד בכלל. 10/12/2017ליום ערבותנו זו בתוקף עד 

דרישתכם באופן מידי לאחר קבלת ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם 
כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בגין הסכום הנדרש על ידיכם על  הראשונה בכתב 

פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך 
 ב.ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנער

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  
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 2נספח ד'

 

 נטפיםלפקודת עין  נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 שם המוסד הבנקאי____________________                             תאריך_________________

  

 לכבוד 

  בע"מ  נטפיםעין 

 

 מס' _________ כתב ערבותהנדון: 

 

 100,000 סךלפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת ב
מס' משותף מכרז , שקלים חדשים(  להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז )שלוש מאות אלף₪ 
 ע"י ______________)שם המציע(. 17/2017מ/

  ועד בכלל. 10/12/2017ליום ערבותנו זו בתוקף עד 

דרישתכם באופן מידי לאחר קבלת ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם 
כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בגין הסכום הנדרש על ידיכם על  הראשונה בכתב 

לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך  פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או
 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  
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 'נספח ה
 

 הסכם 
 
 

 2017 ביום ______ בחודש ______ שנת באילתשנערך ונחתם                                
 
 

  
 )חכ"א( בע"מלאילת החברה הכלכלית  בין:  
 ________________________מרחוב    
 "(החברה )להלן: "   

 
 בע"מ נטפיםעין    
 _______________________מרח'    
 ("התאגיד)להלן: "   

 
יחיד . כל אחד מהם ייקרא ""המזמיןוהתאגיד ייקראו להלן: " החברה   
 ן"המזמי   

 מצד אחד  
 
 
 

 _________________________ לבין:
   _________________________ 
 ת.ז./ח.פ./ח.צ.______________  
 מרח' ___________ מס'______  
 ישוב ____________ מיקוד _________  
 טלפון __________ פקס ___________  
 ע"י מורשי החתימה מטעמו:  
 ת.ז.:_____________שם:___________________  .1  
 שם:___________________ ת.ז.:_____________ .2  
 "(הקבלן)להלן: "  

 מצד שני 
 

 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת  17/2017מ/ משותףמכרז  והמזמין פירסם הואיל:
 2ברובע כבישים וסלילה, מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב 

 ;"(המכרז)להלן: " באילת

, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש ההסכםאחרי עיון ובחינה זהירה של והקבלן,  והואיל:
 ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז;הצעה, לביצוע  למזמין

___ כי הצעת הקבלן תוכרז החליטה בישיבתה מיום _____ של המזמיןוועדת המכרזים  והואיל:
 כהצעה הזוכה במכרז ;

 נים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;יוהצדדים מעוני והואיל:

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם.כותרות הסעיפים נועדו לשם  .1.2
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 הגדרות .2

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים לצדם, אלא אם הקשר 
 הדברים מחייב משמעות אחרת:

 .)חכ"א( בע"מלאילת החברה הכלכלית : החברה .2.1

 עיריית אילת. :העירייה .2.2

 בע"מ. נטפיםעין  :התאגיד .2.1

 והתאגיד. החברה :המזמין .2.1

: המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן )כולל קבלני המשנה מטעמו(, הקבלן .2.1
עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, יועצים ומתכננים מקצועיים, ולרבות כל 
קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת המהנדס 

 חוזה זה בביצוע המבנה.המשמש כקבלן משנה לפי 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או וכן ת באיל( 2)שכונת שחמון  2רובע  :האתר .2.1
מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן 

במתחם קרית הספורט בעיר אילת )לצורך ביצוע  18ובנוסף, מגרש מספר  לצורך החוזה
 מפורט במרפט הטכני לביצוע העבודות נשוא המכרז(עבודות עפר בלבד, כ

ל כל נספחיהם, בין ע 17/2017מ/פומבי משותף  : כל מסמכי מכרזמסמכי החוזה .2.7
שצורפו ובין שלא צורפו, לרבות מפרטים, שרטוטים, תוכניות, הודעות לקבלנים, 
 מסמכי הבהרות, וכן הצעת הקבלן, על כל נספחיה, וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג

 שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.

: מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות, בין ביוזמת הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות .2.8
, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה של המזמין

 המשתתפים במכרז, אשר מבהיר ו/או משנה ו/או מתקן את מסמכי המכרז.

 התאגיד או מי מטעמם.ומהנדס  החברה: מהנדס המהנדס .2.1

, פיזור פינוימיון, גריסה,  , חציבה,עבודות עפר )ובכלל זאת חפירהעבודות הפיתוח:  .2.10
פריצת דרכים וסלילה, הקמת מערכות תשתית תת קרקעיות, חדרי שנאים (, והידוק

  וכיו"ב. , העברת חומרים)חדרי טרפו(

רתן לעיל ובהוראות מובהר בזה מפורשות ולמען הסר ספק, כי עבודות הפיתוח כהגד
חוזה זה כוללות ביצוע עבודות עפר, לרבות חפירה, מיון, ניפוי, הובלה ושינוע, הנחה 
והידוק של פסולת עפר מהאתר למתחם קרית הספורט בעיר אילת, הכל כמפורט בכתב 

 הכמויות ו/או במפרט הטכני המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהוראות חוזה זה.

רי חיבורים לרשת המים העירונית וחיבו קווי מים וביוב,הנחת עבודות המים והביוב:  .2.11
 .דחמגרשים, הכל בהתאם למפרט המיו

לרבות כל העבודות, הפעולות, , עבודות הפיתוח ועבודות המים והביוב: העבודות .2.12
ההתחייבויות והמחויבויות שעל הקבלן לבצע על פי האמור במסמכי המכרז/חוזה זה, 

 ו.ובין אם לא על נספחיהם, בין אם הם מפורשים

הפיתוח עבודות לפקח על  התאגידהחברה ואדם או תאגיד שמונה ע"י  המפקח: .2.11
. שם המפקח יועבר לידיעת הקבלן. למפקח אין המים והביוב על כל מכלוליהןועבודות 

  סמכות להתחייבות כספית.
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 : מי שמונה על ידי המזמין כמנהל הפרויקט.המנהל .2.11

" לרבות כל העבודותהקבלן כתמורה לביצוע " הסכום הנקוב בהצעתו של: שכר החוזה .2.11
תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה 

 שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

כפי )עבודות קבלניות(  לעבודות בנין ותשתיתמשב"ש מחירון  - "משב"ש"מחירון  .2.11
שיעור הנחת הקבלן בהתאם ובניכוי  ,בתוספת אילת ,שהתפרסם במועד פרסום המכרז

 משב"שהסר כל ספק תעריפי מחירון  למען. וללא תוספת קבלן ראשילהצעתו במכרז, 
 .ו/או החוזהיהיו קבועים לכל אורך תקופת המכרז 

, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את 1181-חוק הפרשנות, התשמ"א .2.17
 החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין  .2.18
ככלי עזר כלשהו  המזמיןלראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי 

בפרשנותם. כמו כן, כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק 
 ות החוזה.לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנ

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .3

הדרושים לשם ביצוע העבודות והיכולת כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות  .1.1
 נשוא הסכם זה בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.

כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל  .1.2
הסכם זה, לרבות סיור באתר, למידת מיקומם של הדרכים  התחייבויותיו עפ"י

על קרקעית , וביוב וכל תשתית אחרת/נוספת והעזרים שבשטח, למידת תשתיות המים
והיכרות עם תנאי העבודה הספציפיים והוא מוותר בזאת על כל טענה ותת קרקעית, 

 בקשר עם כך. המזמיןו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 

וא מעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כוח האדם הנדרש על פי תנאי הסף כי ה .1.1
והמפרט הכללי המיוחד, בהכשרה, ברמה האישית ובכמות הדרושים לשם ביצוע 

 העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים ובאופן הקבועים בהסכם זה. 

א בטיחות וגהות כי ידאג להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנוש .1.1
 ולא יעסיק עובדים אשר לא עברו הכשרה מתאימה. 

כי בבעלותו הכלים, הציוד והאמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף ובכמויות  .1.1
 הנדרשות על פי הסכם זה על כלל נספחיו, לרבות המפרט הכללי המיוחד. 

ך כל תקופת כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהל .1.1
הסכם זה ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו 

 תקפים, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו:

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .א
 .1171 –חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 וסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.אישור ע .ב

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים  .ג
ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראות 

 הדין. 
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כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או  .1.7
מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין,  נגד עובד

 בביצוע עבודות עפ"י הסכם זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון. 

כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל  .1.8
בשנה שקדמה  1111 –וק עובדים זרים, תשנ"א ממנהליו כתב תביעה בגין עבירה לפי ח

 למועד חתימת הסכם זה. 

כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או  .1.1
מחדל, של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או 

 כפוף לו. 

מסמכים, הרישומים והטפסים הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגיש את כל ה .1.10
 ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל. 

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס  .1.11
 למתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות. 

כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בקפדנות וביעילות, הכל  .1.12
 לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

כם בהתאם להוראות כל הקבלן מצהיר ומתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וההס .1.11
אמות מידה לכללים, ללהנחיות, למפרטים הכלליים והמיוחדים, בהתאם ולרבות  ,דין
ראות רשות המים ו/או הממונה על תאגידי המים והביוב )הן משפטיות והן הולו

 הנדסיות(. 

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של העבודה, והוא יבצע את  .1.11
העבודות תוך שמירה מוחלטת על כל הוראות הבטיחות, ותוך עמידה בכל כללי וחוקי 

 א ההסכם.הבטיחות בעבודה בשים לב למהות העבודות נשו

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל תו תקן ישראלי שקיים. .1.11

הקבלן מתחייב כי ככל שהוצג על ידו במסגרת הצעתו למכרז קבלן משנה לביצוע  .1.11

עבודות המים והביוב, הוא מתחייב לבצע את עבודות המים והביוב באמצעות קבלן 
מטעמים מיוחדים בלבד המשנה שאושר בלבד, והוא לא יהא רשאי להחליפו אלא 

 ובאישור מראש ובכתב מאת התאגיד, הן לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות המחליף.

 סמכויות המהנדס .1

סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה על פי חוזה זה, אינן  .1.1
גורעות מזכויותיהם של המהנדס או ב"כ להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה 

 פעולה.

כות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב ב"כ המהנדס לעשותה לפי חוזה זה, אינן סמ .1.2

גורעות מזכויותיו של המהנדס להשתמש באותה הסמכות או לעשות את אותה 
 הפעולה.

 ניהול יומןותפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .1

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק אתטיב החומרים  .1.1
תמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא  שמש

 לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת הוראותיו הוא.

 הקבלן.   הוראות המפקח, בכפוף לאמור בחוזה זה, תחייבנה את .1.2
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עת לאתר  ידו, להיכנס בכל הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על .1.1
ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום ות העבוד

 שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.

עפ"י חוזה על ביצוע העבודה  ו/או למהנדס  אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח .1.1
 .שלביו על ידי הקבלןאלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל זה 

לא ישחרר את לא יטיל על המזמין ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי והפיקוח הנ"ל  .1.1
 מסמכי החוזה. מלואלמילוי  המזמיןהקבלן מהתחייבויותיו כלפי 

פרטים המשקפים (, שבו ירשמו מדי יום ביומו "היומן": הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן .1.1
 .ע העבודותהמצב העובדתי במהלך ביצו לדעתו את

היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או לבא  .1.7

ימים  7כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 
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 אלה  .1.8
 המזמין.לא יחייבו את 

כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם -או באי לא הודיעו הצדדים .1.1
 כאילו אישרו נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

צדדים על העובדות רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג ישמשו כראיה בין ה .1.10
 הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 היומן יהא בבעלות המזמין. .1.11

 איסור הסבת החוזה .6

את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר  אין הקבלן רשאי להסב לאחר .1.1
 מראש בכתב. המזמיןאו  למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  .1.2
מראש ובכתב. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק המזמין 

כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן 
לא תחול לגבי על אף האמור מובהר כי הוראה זו  .סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך

הוא קבלן משנה אשר הוצג על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז, אם וככל שהוצג, ו
 אושר על ידי המזמין במסגרת הצעת הקבלן למכרז.

במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה  ואת הסכמתן המזמין נת .1.1
ו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא האמורה פוטרת את הקבלן מאחריות

 מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.-באחריות מלאה לכל מעשה או אי

האמור לעיל לא יחול לגבי קבלן משנה לעבודות מים וביוב אשר הוצג על ידי הקבלן  .1.1
במסגרת הצעתו למכרז, אם וככל שהוצע כזה, ולגבי קבלן משנה זה לא יהא רשאי 

קבלן להחליפו אלא מטעמים מיוחדים בלבד, ובאישור מראש ובכתב של התאגיד הן ה
 לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות המחליף.

כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  ,הקבלן מצהיר בזה  .1.1
, ומתחייב לא למסור בענפים ובסיווגים הכספיים כנדרש במכרז 1111 -בנאיות, תשכ"ט

לני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן לקב
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הקבלן מתחייב כי קבלן המשנה שהוצג  משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור.
על ידו במסגרת הצעתו למכרז, אם וככל שהוצג, אוחז בסיווג קבלני מתאים )הן בענף 

העבודות יהא רשום ברשם ג המתאים( וכי במשך כל תקופת והמתאים והן בסיו
 הקבלנים ככזה.

כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו  ,במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת .1.1
הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו 

מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות  21%-במניות שמקנות זכות ליותר מ
בתאגיד, אלא אם  ע או יותר מהדירקטוריםי המניות, או המקנות זכות למנות רבבעל

 לכך מראש ובכתב. המזמיןקיבל הקבלן הסכמת 

 היקף החוזה .7

אדם, החומרים, הכלים, -חוהוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כ .7.1

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

לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר  שומר המזמין .7.2
אם  נשוא חוזה זה, ותצורך לבצעם בהקשר לביצוע העבוד המזמיןיתברר כי יש לדעת 

מחירי ועפ"י  תמורה תחשבנוכח דחיפות ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר וה
 יחידה המפורטים בכתב הכמויות.

הזמנת עבודות נוספות על ידי החברה יחייבו אותה בלבד, והזמנת מובהר בזאת כי  .7.1
 עבודות נוספות על ידי התאגיד יחייבו את התאגיד בלבד.

 משב"שעל פי מחירון  וספת תיקבעהנתמורה לא נמצא מחיר יחידה בכתב הכמויות ה .7.1
 )כהגדרתו לעיל(.

)נוסח  דקל מחירון תיקבע התמורה על פי משב"שלא נמצא מחיר יחידה במחירון  .7.1
 .וללא תוספות 20% של מוסכמת הנחה ויכבנימעודכן אחרון( 

ניתוח מחיר שיוגש ע"י  דקל תיקבע התמורה על פי רוןיבמחנמצא מחיר היחידה  לא .7.1
הקבלן ויאושר מראש ע"י המהנדס. למען הסר כל ספק קביעתו של המהנדס הינה 

 סופית . 

דות בהתאם את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבו המזמין שומר לעצמו .7.7
, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לשינוי המחיר שהוצע על להוראות כל דין ונהליו

 .ידו בהצעתו למכרז

 וסדרי עדיפויות בין המסמכים הוראות מילואים, סתירות במסמכים .8

הוראה במסמך אחר בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין  .8.1
מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה 

וזאת מבלי למעט מהוראות  הבאה להוסיף על זכויות המזמין, לפי שיקול דעת המזמין

 . להלן 8.1-ו 8.1סעיפים 

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק  .8.2
רושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו בפי

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות  -אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 
 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. -בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך 

 -העבודה, הוראות  רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע .8.1
 לביצוע העבודה. -לרבות תכניות לפי הצורך 
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 הינו כדלקמן: - לצורך ביצוע העבודה -סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז  .8.1

 דרישות הדין והרשויות המוסמכות, כולל תכנית המתאר. .8.1.1

  תוכניות לביצוע. .8.1.2

 הוראות החוזה, כולל תנאי המכרז והמפרטים הטכניים. .8.1.1

 הצעת הקבלן. .8.1.1

העדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או בכל מסמך אחר ב .8.1
 יהא כדלהלן: – לעניין התשלום –ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 ;המפקחו האתר מודדמדידה בפועל שאושרה על ידי  .8.1.1

 כתב הכמויות; .8.1.2

 אופני מדידה מיוחדים; .8.1.1

 מפרט טכני מיוחד; .8.1.1

 תכניות; .8.1.1

 מפרט כללי; .8.1.1

 .תנאי החוזה .8.1.7

לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים בנוסף  .8.1
הטכניים לבין עצמם, יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג 

 לפי הוראותיו.

 אספקת תכניות .1

הבלעדי של  ו וקניינו, הם רכושותוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר לדיסק עליו הה .1.1

ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת  המזמין
דיסק  המזמין יספק לקבלן לצורך ביצוע העבודותבלבד. ולביצוע העבודות  ההסכם

במספר הדרוש כראות עליו התוכניות, והקבלן יידרש להדפיס העתקים של התוכניות 
 עיניו.

רושות, או , וההוראות הדהקבלן יודיע למפקח על התוכניות, תוכניות העבודה .1.2
פריע למהלך התקין של ביצוע בזמן ובאופן שהדבר לא י שיידרשו, לביצוע העבודות

 .דות והשלמתןולא יגרום לאיחור או עיכוב בגמר העבו העבודות

יוחזק על ידי הקבלן במקום העבודות,  העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, .1.1
יהם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק המפקח וכל אדם שהורשה על ידוהמהנדס, 

 ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח .10

והמפקח וימלא  להקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנה
ובין שאינן   ל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזהלצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל וש

 מפורטות בחוזה.

 והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .11

שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם  .11.1
הפרת החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או 

 הודעה כזאת. 
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 זה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובתכל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חו .11.2
 של הצד  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 18בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 

 תאור האתר .12

קרית במתחם  18וכן במגרש  באילת( 2)שכונת שחמון  2ברובע העבודות תתבצענה  .12.1
מחוץ לגבולות שהינו  SS1/12עד  SS1/6מתא , לרבות קו הביוב הספורט בעיר אילת

 "(.האתרלהלן: ")התב"ע 

הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד וסביבתו, לרבות מצבו הפיסי  .12.2
כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרקע והתשתיות הקיימות באתר, ומצא  ,והמשפטי, וכן

 לצרכיו ולמטרותיו.אותם מתאימים 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר  .12.1

ו/או כל חוק אחר שיבוא  1172-ו/או במתקנים, לרבות זכויות מכח חוק הגנת הדייר
במקומו. מעמדו של הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד, וכל עוד רשות זו ניתנת על ידי 

 .המזמין

כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן,  ,גרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאתמבלי ל .12.1
 ., לרבות ניקיון האתרהופך זה להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר

רגנות וזאת על פי קביעת המהנדס, במידה ויידרש הקבלן במהלך עבודתו לשטח התא .12.1
השונים כולל ביצוע  המזמיןמול גורמי בלן לתאם את קבלת שטח ההתארגנות על הק

 רגנות לא ניתן יהיה להתחיל בעבודותהתאומים הנדרשים בגין זאת.  ללא שטח התא
 על הקבלןאלא אם התקבלה הוראה אחרת בכתב ע"י המהנדס. בסיום העבודה 

להחזיר שטח זה לידי בעליו נקי וללא כל מפגעים. הקבלן מתחייב לפנות את שטח 
קח. או על פי הוראת המפ ת של העבודותבלה ראשוניימים מק 10ההתארגנות תוך 

הכרוכות בשטח ההתארגנות כלולות במחירי היחידה למען הסר כל ספק כל העלויות 
 שבכתב הכמויות ואין הקבלן רשאי לקבל כל תמורה נוספת בגינן. 

על קרקעיוות ותת תתבצענה באזור הכולל תשתיות רבות, ידוע לקבלן שהעבודות  .12.1
 .באחריותו התיאום המלא בין כל התשתיות ומניעת כל פגיעה בהןוכי קרקעיות, 

 בדיקות מוקדמות .11

אתר וסביבתו, את טיב של הבדיקות הקבלן מאשר כי ערך לפני הגשת הצעתו למכרז,  .11.1
ובסמוך לו אתר ב, את מיקומן של מערכות תשתית לאתרהקרקע, את דרכי הגישה 

העשויים להשפיע על ביצוע  והחיבורים אליהן, ואת כל יתר הגורמים והנסיבות
 התחייבויותיו על פי המכרז ו/או החוזה.

כי ידוע לו מיקומו של האתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירה  ,הקבלן מצהיר .11.2
על האתר ביום ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש ובנפש. לא תוכר שום 

ן להארכת לוח הזמנים שנקבע והתביעה בגין הפרעות, פגיעות, התנגדויות הן כספיות 
 במכרז, ולא תשולם לקבלן כל תמורה אחרת/נוספת בגין ביצוע דרכי גישה לאתר.

כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך לשטחים בהם קיימים  ,הקבלן מצהיר .11.1
תשתיות על ו/או צמודות צנרת, תאי ביקורת, שוחות, תשתיות חשמל וטלפון, וכן 

 ספים, הן מעל הקרקע והן מתחתיה.מערכות ומתקנים נוו

לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של כל   .11.1
 האמור לעיל על ידי הקבלן.
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, הסדרי תנועה זמנים ,אביזרי בטיחות וכל הנדרש  אספקת מים, חשמלידוע לקבלן כי  .11.1
, למעט אם נקבע הקבלן באתר לצורכי ביצוע העבודה יהיה על חשבון ובאחריות

 .מפורשות אחרת

 ותתאור העבוד .11

לבצע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, יידרש, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו,  הקבלן .11.1
 .ביובו תשתיות מיםוהתקנת 

 תיאור מפורט של העבודות מפורט במפרט המיוחד, והוא גובר על כל תיאור בהסכם זה.

, בין היתר ההסכםבמסגרת  הקבלןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יכללו מחויבויות  .11.2
 את המחויבויות הבאות:

 .והסדרי תנועה אום תשתיות מול כל הגורמים הרלוונטייםיביצוע ת .11.2.1

ימים  לאחר קבלת "צו התחלת העבודה", )חמישה(  1הקבלן יקים עד   .11.2.2

. השלט יכלול את כל ותם על חשבונו משני צידי אתר העבודשני שלטי

פרטי לרבות סוג הפרויקט,  ,המזמיןהמידע הנדרש באותה עת על ידי 

המזמין והמבצע, והכול בהתאם לדוגמא והנחיות שימסור המפקח. 

מובהר בזאת כי באחריות הקבלן לקבל מאת הגופים המוסמכים אישור 

 בל אישוריבדבר הצבת השלטים, והוא יהא  רשאי להניחם  רק לאחר שק

מטר, או  2X1ידות כל שלט יהיו מהמזמין. ממראש ובכתב לכיתוב השלט 

על פי  מתאימהוהם יוקמו על גבי קוסטרוקציה  כפי שיונחה ע"י המפקח

 . הקבלן יתקין אתדין ו/או על פי הנחיות המפקח, כולל תמיכות נדרשות

אחראי לפנות את הוא יהא ו ותלמשך כל תקופת ביצוע העבוד יםהשלט

ימים מקבלה  10השטח למצבו הקודם תוך  להחזיר אתוהשלטים 

 .העבודותראשונית של 

 תקופת החוזה .15

 .לוח, לכל היותר חודשי 20ולתקופה של צו התחלת עבודה, במועד הנקוב בתחל תקופת החוזה  .11.1
)עשרים( חודשי לוח, הכל על פי הוראות החוזה,  20הקבלן מתחייב לסיים העבודות בתוך 

 שלהלן:ובהתאם לאבני הדרך 

 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 1תוך  – 18סיום עבודות עפר במגרש  .11.1.1

חודשים מיום קבלת צו התחלת  10תוך  –( 2)שחמון  2סיום עבודות עפר ברובע  .11.1.2

 עבודה.

חודשים מיום קבלת צו  12תוך  –מסירה סופית של כלל מבני השנאים )חדרי טרפו(  .11.1.1

 התחלת עבודה.

תוך  –וראות המפרט הטכני המיוחד לביצוע העבודות מסירת מגרשים כמפורט בה .11.1.1

 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 11

סיום העבודות ומסירתן במסירה סופית לכל אחד מיחידי המזמין, לרבות השלמת  .11.1.1

חודשים מיום  20תוך  –כלל התחייבויות הזוכה על פי הוראות מכרז זה ו/או החוזה 

 קבלת צו התחלת עבודה.  
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העבודות ייחתם על ידי כל אחד מיחידי המזמין. רק צו שייחתם על ידי שני יחידי  צו התחלת .11.2
 המזמין יהווה צו התחלת עבודות כמשמעותו בהסכם זה.

קבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל ל צו התחלת העבודה כולל את הזמן הנדרש .11.1
 הרשויות השונות.האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן ההיתרים ו

 יםמובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד .11.1
, וקבלתן על ידי כל לאישור המפקח מסירתן,ותהעבוד לעיל כמועד לסיום 11.1בסעיף  םהנקוב

 אחד מיחידי המזמין.

הקבלן וכלולה למען הסר כל ספק כל עלות הקשורה בהשגת האישורים הינה על חשבון  .11.1
 במחירי היחידה השונים המפורטים בכתב הכמויות.

, ים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודותלפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן רשיונות ואישור .11.1

ת כל רשות מוסמכת על התאמת וכן ימציא, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור בכתב מא
 רשות.כל דין או להוראותיה של אותה ת לדרישו העבודות

לרבות הסדרים ושיטות אשר , ללוח זמנים מפורטבכתב  ההצעלאישור המפקח מציא יקבלן ה .11.7
( 1)והקבלן יבצע זאת לא יאוחר מחמישה לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות נשוא חוזה זה, 

במקרה זה יבחן המפקח את לוח הזמנים והוא . כאמור הימים מן המועד בו ניתנה לו הורא
יגיש הקבלן  –יהא רשאי לאשרו בחלקו או במלואו. לא אושר לוח הזמנים במלואו או בחלקו 

לא הגיש הקבלן לוח זמנים  לוח הזמנים מתוקן על פי הנחיות המפקח.ימים(  2)בתוך יומיים 
קבלן. הקבלן מוותר על כל מתוקן כאמור, יערוך המפקח לוח זמנים מפורט וזה יחייב את ה

 טענה ו/או דרישה עקב כך.

של למעלה מחמישה  , לרבות פיגור ביחס לכל אחת מאבני הדרך הנ"ל,פיגור בלוח הזמנים .11.8
, בגין כל יום איחור ₪ 1,000פיצוי מוסכם בגובה יגרור אחריו תשלום ימים  21ימים ועד 

כל . בגין כל יום איחור₪  2,100בה ואילך יגרור אחריו פיצוי מוסכם בגו 22-ואיחור מהיום ה

המוסכם מן התמורה המגיעה  אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לנכות מחצית מסכום הפיצוי
    .מכל אחד מיחידי המזמין לקבלן

 18מבלי למעט מיתר הוראות חוזה זה, מובהר בזה כי בכל הנוגע לעבודות העפר במגרש  .11.1

 הבאות:)מתחם קרית הספורט(, תחולנה ההוראות 

מותנה בקבלת צו התחלת עבודה נוסף שיימסר לקבלן על  18ביצוע העבודה במגרש  .11.1.1
 ידי החברה.

 
צו התחלת חודשים מיום קבלת  1הינו תוך  18משך הביצוע לעבודות הקבלן במגרש  .11.1.2

 עבודה.
 

 לפניכאמור בהוראות חוזה זה שיימסר לקבלן כאמור במידה וצו התחלת העבודה  .11.1.1
קבלן  –)להלן  18ה לקבלן הזוכה לביצוע העבודות במגרש הוצאת צו התחלת עבוד

הסדרי התנועה דרכי הגישה,  ,הגידור, הבטיחות, השמירהאו אז  ,(קרית הספורט
באחריותו של הקבלן ועל חשבונו ויראו התחייבות הקבלן כאמור יהיו וכיו"ב 

 .כהתחייבות בלתי נפרד וכחלק בלתי נפרד מחוזה זה
 

הוצאת צו התחלת עבודה  אחרישיימסר לקבלן כאמור במידה וצו התחלת העבודה  .11.1.1
קרית הספורט על הקבלן יהיה כפוף מנהלתית לקבלן קרית הספורט, או אז לקבלן 

 .כל המשתמע מכך ולא יהא זכאי לכל תוספת תמורה עקב כך
 

 18 חל עבודתו במגרשההקבלן לעיל ו 11.1.1סעיף האמור בהתקיים בו מקרה כל ב .11.1.1
צו ביצוע העבודות על ידי הקבלן הוצא לקבל קרית הספורט ובמהלך תקופת 

 לעיל. 11.1.1תחולנה הוראות סעיף  הרי שבמקרה כאמור ,התחלת עבודה
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מצורפים  18תכניות עבודות העפר והנחיות יועץ קרקע לביצוע העבודה במגרש  .11.1.1
ורואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון כלל  מפרט הטכניכחלק בלתי נפרד מה

 .במסגרת הצעתו במכרז 18ההוראות וההנחיות בקשר עם ביצוע העבודות במסגרש 
לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בכל הנוגע ו/או הנובע לעבודות 

 אותן יידרש לבצע. 18העפר במגרש 
 

לפי התוכניות ומפרטי יועץ מסירת השטח בסיום עבודות המילוי וההידוק תעשה  .11.1.7
 .אף הם כחלק בלתי נפרד מהוראות המפרט הטכני הקרקע המצורפים

 שינוי קצב העבודה .16

בזמן הקבוע, או  ותדאיטי מכדי להבטיח את השלמת העבוכי קצב העבודה  המפקחהחליט  11.1
כל יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד ב -תוך תקופת הארכה שניתנה להשלמתה 

ים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה ע"י אמצעה

שא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב ימובהר בזאת כי הקבלן בלבד י המפקח.
 העבודה שנדרש ע"י המפקח.

יקים בכדי להבטיח את השלמת האמצעים שנקט בהם הקבלן אינם מספהמפקח כי סבר  11.2
יורה המפקח לקבלן בכתב על  -בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה  ותהעבוד

, לרבות הגדלת כמות המשמרות ו/או ביצוע עבודות האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם
והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.  במקביל ו/או שימוש בציוד מכני שונה,

 ים אלו.שא בעלות אמצעימובהר בזאת כי הקבלן בלבד י

, ןאו מקצת ןכול ותלבצע את העבוד המזמין רשאי כאמור,לא מילא הקבלן את התחייבותו  11.1
שא בכל ההוצאות האמורות, יוהקבלן י ,הקבלן על חשבוןע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, 

מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות. לצורך סעיף קטן זה תהיה  15%בתוספת סך של 
השתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, וזאת ללא זכות מלאה ל למזמין

 תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

בצו אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, לסיים את העבודה מוקדם מכפי שנקבע  11.1
, יפנה המפקח אל הקבלן בכתב, יפרט את השינוי הנדרש במתכונת העבודה התחלת העבודות

הקבלן . ימים בהם נדרש הקבלן להקדים את מועד הסיום לעומת המועד המתוכנןומספר ה

לו השינוי בצירוף ניתוח מחירים.  שיסביגיש למפקח מסמך שבו תפורט העלות הנוספת 
את חוות דעתו המפורטת הכוללת את  למהנדסהמפקח יבחן את ניתוח המחירים ויגיש 

יקבע את  המהנדסובאו לו ע"י הקבלן. תוספת המחיר הראויה לדעתו בהתאם לנתונים שה
יגיש לקבלן  המהנדסגובה התוספת שתאושר לפי שיקול דעתו, וקביעה זו תהיה סופית. 

הוראה בכתב חתומה על ידו, בה מאושרת תוספת המחיר שקבע. הקבלן יפעל כאמור 
 בהוראה, וייערך לסיים את העבודה במתכונת שנקבעה בהוראה האמורה.

לדחות  ,ו/או המפקח המהנדסמקום אחר, חייב הקבלן, באם ידרשו זאת על אף האמור בכל  11.1
, רצוי לדחותה לזמן אחר. דחיית המהנדסכל עבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של 

 העבודה ו/או חלק ממנה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לקבלן.

 העבודה תפסקה .17

מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה קבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או ה 17.1
בכתב מאת המהנדס, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה 

 לו על ידי המהנדס הוראה בכתב על כך.



- 11 - 
 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,  17/2017מ/מכרז משותף מס' 
 באילת 2ברובע מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב 

 10קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על ה 17.2
 10דובר במספר הפסקות עבודה שכל אחת מהן לא עולה על גם אם מ יום רצופים)תשעים( 

 .ימים רצופים

הוצאות שנגרמו לקבלן תוך הגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה נ 17.1
 כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

תחלת ופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המזמין צו הה 17.1
עבודה, והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה 

ולפי המחיר שהוצע על ידו. ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה בלבד שביצע בפועל 
יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב למדידה  -בסעיף למדידה הצעת המחיר 

א יהא הקבלן לכל תשלום בגין תקופת הפסקת העבודה, מלבד האמור ל בהצעת המחיר.
 לרבות לא בשל בטלת ציוד או כלים או כוח אדם ו/או כל פיצוי ו/או שיפוי אחרים.

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום  -באשמת הקבלן  גרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעילנ 17.1
 כלשהו. 

יום מיום שבו ניתנה )ששים(  10ישולם לקבלן תוך  לעיל 17.1שלום כאמור בסעיף קטן ת 17.1
 לקבלן הודעה בכתב כאמור לעיל.

שלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או ת 17.7
הן כלפי המזמין, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות שטענות כל

מו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגר
 . וכתוצאה ממנה

יה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, יהא המזמין ה 17.8
המשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, אם בדרך של לחופשי להתקשר עם כל קבלן אחר 

אחרת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של  הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודה ואם בכל דרך

המזמין, והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מהמזמין בקשר 
ת על כל תביעה, טענה או זאעם הפסקת העבודה וההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר ב

 דרישה כאמור.

 עליון.מובהר בזאת הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של כוח  17.1

הכרזת מצב חירום על ידי ממשלת ישראל  מצב לחימה,לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו:  17.10
ככוח עליון, או אשר  המזמיןהחל על איזור העבודה, וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי 

, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג המפקחלדעת 
מי גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים האוויר לרבות י

ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים 
בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון 

או ברשות הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור, לא וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ו/
 העבודות. יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת ביצוע

ין "ניהול מתמשך" שלם הוצאות ו/או פיצוי ו/או תשלום בגהמזמין מבקש להבהיר כי לא י 17.11
ר כי שיקלל נתון זה בהצעתו , והקבלן מצהיהמזמין ו/או מי מטעמושל  אשר ייגרם בעטיו

 ןאום איתיעיכובים הנובעים מאי קבלת היתרים מרשויות או ת כן מובהר כי למכרז.
תהליך קבלת האישורים נכלל בזמן שהוקצב לפרויקט. כל עכוב הינו ובאחריות הקבלן בלבד 

 באחריות הקבלן ולא יהווה בסיס או עילה לטענה.
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 תשינויים בהיקף העבודה וסיוג בלעדיו .18

הקבלן יבצע כל שינוי במתכונת העבודה, לרבות שינויים בעבודה לעומת הקבוע  .18.1
 המהנדס.ע"י  ששיידרבתוכניות, שינוי בלוח הזמנים וכיו"ב כפי 

אותו יישא  –מובהר כי כל תוספת ו/או שינוי אשר יתבצעו על ידי מי מיחידי המזמין  .18.2
שינויים הקשורים , האחרמזמין בעלות זו בלבד, והיא לא תחייב את יחיד המזמין 

ואישור מראש של הגורמים  7בעבודות המים והביוב יחייבו את הקבלן במילוי נספח 
 הנדרשים לאשרו על גבי נספח זה.

 שינויים, תוספות והפחתות .18.1

מהנדס רשאי להורות בכל עת על כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה ביחס ה .18.1.1

גודלה, כמותה ו/או ממדיה לכל מה שנוגע לאופייה, לאיכותה סגנונה, סוגה, 

נכון, לרבות לשל העבודה ו/או כל חלק ממנה וכיוצא בזה, הכל כפי שימצא 

בשל עיכוב בעבודה, פיגור בזמני הביצוע על ידי הקבלן וכיו"ב, והקבלן 

מתחייב למלא אחר הוראותיו לרבות פרוק, הריסה וכו' של חלקי העבודה או 

 עבודות שבוצעו.

 עיף זה, רשאי המפקח להורות על:בלי לגרוע מכלליות סמ .18.1.2

 ם או הקטנתן.יהגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות והמחיר . א

 השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים. . ב

שינוי באופי, בסוג ובאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות  . ג

 והמחירים.

יחול, בשינויים המחוייבים, גם אמור בחוזה זה לגבי הקטנת היקף החוזה ה .18.1.1

 לגבי הגדלת היקף החוזה.

ל הכמויות המצוינות במפרטים ובכתבי כקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שה .18.1.1

לאחר שהופחתה מהם ההנחה  הכמויות ניתנות באומדן, וכי מחירי היחידה

לא ישתנו עקב קבלת תוצאות שונות במדידה בהצעתו  נקב הקבלן השב

 ביצוע העבודה. הסופית שתיערך לאחר

יה והתגלה שינוי בכמויות העבודה בשטח ביחס לכמויות המצוינות ה .18.1.1

במפרטים ובכתב הכמויות המהווים את הבסיס לחוזה, אשר יש בו כדי 

להגדיל את שכר החוזה ביחס לאותו פריט, על הקבלן לדווח על כך מיידית 

אמור. ולקבל את אישורו לשינוי שכר החוזה בגין שינוי כ למהנדסבכתב 

סרת הספק יובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת לשכר החוזה בגין הל

, למרות המהנדסשינוי בכמויות העבודה, אשר לא אושר מראש ובכתב על ידי 

 כל האמור בחוזה זה. 

ל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי כ .18.1.1

 המפורט כדלקמן:

בהפחתה של ההנחה  ה הנקובים בכתב הכמויות.     לפי מחירי היחידא

על פי  בהם בוצע שינוי או ע"י המפקח תנה ע"י הקבלן בהצעתו,ישנ
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הנמוך מבין השניים ובכפוף לקבלת  -ניתוח מחיר שיעשה המפקח 

 אישור המהנדס מראש.

לא נקבעו בכתב הכמויות למדידה, כל מחירי היחידה הדרושים  . ב

ניתוח מחיר שיעשה  יקבע המחיר על פי -לקביעת ערכו של השינוי 

המפקח ובכפוף לקבלת אישור המהנדס מראש. בכל מקרה לא יקבע 

 בהוראות חוזה זה. םכהגדרתאו "דקל"  משב"שמחיר מעל מחירון 

, ביוזמתו הוא המהנדסעל אף האמור בסעיף קטן א' לעיל אם קבע  ג.  

בהפחתה  או לפי בקשת הקבלן, שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות

 -אינו מתקבל על הדעת  תנה ע"י הקבלן בהצעתו,ישל ההנחה שנ

רואים את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות ונוהגים 

לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן ב' 

 ל.ילע

כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו  מניעת ספק מובהר בזאתל .18.1.7

זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי, ועליו לבצעו מיד עם קבלת לפי סעיף 

יום מיום מתן  10הוראה מהמפקח. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 

 הוראת  שינויים/ תוספות לקבלן. 

ובהר בזאת כי הוראת שינויים/תוספות אשר אינה קובעת במפורש הארכה מ .18.1.8

 ת העבודה. ודה אינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמבוהשלמת הע

בשל כך שהקבלן  כאמור לעילובהר ומוסכם כי אם ניתנה הוראת שינויים מ .18.1.1

לא קיים הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין 

לפי החוזה או לפי  המזמיןזכות של  לבמתן הוראת השינויים כדי לגרוע מכ

 כל דין.

על עבודות  ו/או רווח קבלן ראשי רווח קבלני בכל מקרה לא ישולם לקבלן .18.1.10

מחירם נלקח כאלה שנוספות או חריגות שבוצעו ע"י קבלני משנה או 

 .או כתב הכמויות משב"שמחירון מ

מען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ל .18.1.11

עם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל טימלא אחר כל דרישה מ

ל ידו או מטעמו בביצוע העבודה היומית, או בדבר פסילת אדם המועסק ע

לפי שיקול דעתו של המפקח.  -ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכל 

הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו, וכל ההוצאות 

 .יוהנובעות מהחלפה כזו תחולנה על

קח לאחר אישור בכתב של המפשינוי היקף העבודה ייעשה באמצעות דרישה  .18.1.12

 . המהנדס

מהנדס ללא אישור הוהיה וחרג הקבלן מהיקף העבודה ללא דרישה בכתב,  .18.1.11

 .המזמין, לא יהא זכאי לתמורה כלשהי מאת בכתב
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לאתר, בכל מקום, בגבולות להוסיף עבודות באתר או מחוץ  רשאי המזמין  .18.1.11

 .ההוספה

 בוע בסעיףהתמורה לקבלן בגין ההגדלות, ההקטנות ו/או השינויים תהיה כק .18.1.11

 להלן.התמורה 

  טיב החומרים .19

מאיכות מעולה, חדשים, כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש בעבודתו יהיו  .11.1
המנהל מהסוגים כפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/או ע"פ קביעת 

 ולשביעות רצונם המלאה. והמפקח

שייעשה בהם קודם  החומרים והציודל כל דוגמאות ש מפקחשל ה והקבלן יגיש לאישור .11.2
במסגרת העבודה. הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או שימוש 

שיסופקו  החומרים והציודמכונים אחרים מוסמכים עפ"י דין תחולנה על הקבלן. כל 
 שרו. ולצורך המשך העבודה יתאימו בדיוק לדוגמאות שא

, ימציא לעיל כאמור המפקחגמאות לאישור מובהר ומוסכם בזה כי עובר להגשת הדו  .11.1
 .הקבלן אישורים על תו תקן ישראלי ממכון התקנים הישראלי

שרה ו/או וכי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שא המפקחנוכח  .11.1
ממקום העבודה,  חומראינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את ה

קביעתו של המפקח אינה  לעשות כן.המפקח ה מטעם שעות מקבלת הורא 24תוך 
סרב הקבלן לעשות כן, רשאי ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי. 

תהא על המפקח הפסולים בעצמו. עלות פעולתו זו של חומרים להרחיק את ההמפקח 
 חשבונו של הקבלן.

 כפיפות ודיווח .20

 .ומטעמ מפקח ימנה המזמיןעבודות תיאום ופיקוח על ביצוע ה ,לצורך ניהול .20.1

ע העבודות, ויפקח ינהל את ביצוע העבודות, יקבע לוחות זמנים, שלבים לביצו המפקח .20.2
 .ותעל ביצוע העבוד

יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן, בין  המפקח .20.1
היתר, יערך מעקב אחר ביצוע העבודות. מועד, תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י 

 . הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף נציג מוסמך מטעמו.פקחמה

 . והעבודההקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים  .20.1

חומרים בהם נעשה לאופן ביצוע העבודה וההמפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר   .20.1
 לצורך ביצועה.שימוש 

, ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן מהנדס והמפקחהקבלן יהא כפוף להוראות ה .20.1

בקשר עם ההסכם, ובכללן הצורך לבצע תיקונים ופעולות אחזקה שונות הן  דםעל י
בכלל זה רשאים המהנדס ו/או  כמפורט בהסכם. להכו, בתמורה והן שלא בתמורה

המפקח לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, והקבלן יהא מחויב 
לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת לפעול בהתאם להוראותיהם. 

 קביעת סדרי עדיפויות על ידי המנהל ו/או המפקח. על

באופן שוטף על ביצוע עבודותיו, על כל בעיה והתפתחות ולמפקח  מהנדסהקבלן ידווח ל .20.7
 באשר להן, וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם.
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הרשות בידי המפקח לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה  .20.8
מתאימה או אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר. במסגרת זו 

המפקח לדרוש שכלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר רשאי 
 והקבלן מתחייב לבצע מייד את דרישות המפקח.   

עוד  מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין ביצוע דרישות אלה. .20.1
יובהר אי הצגת דרישות כאמור אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את 

 יב ובקצב המותנים בהסכם. העבודה בט

המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת מובהר, כי   .20.10
 תשלום נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה.

 לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על אישור המפקח. .20.11

 מנהל עבודה .21

הקבלן להעסיק מנהל עבודה, מוסמך ומאושר  במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, חייב 21.1
. מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל מפקחע"י ה

או המפקח,  המהנדסשעות העבודה. ההוראות או ההסברים שינתנו למנהל העבודה, ע"י 
 יחשבו כאילו ניתנו לקבלן.

שהינו בעל  לעבודות תשתית על ידי משרד הכלכלה מנהל העבודה יהיה מנהל עבודה מוסמך 21.2
והוא יהא ובכלל זאת תשתיות מים וביוב, , שנים לפחות בתחום( חמש) 1ניסיון מוכח של 

ועל פי הוראות ההסכם  אחראי על קיומם של כל תנאי הבטיחות באתר הנדרשים על פי כל דין
 .על נספחיו

 המוסמכות.דבר מינויו של מנהל עבודה ידווח לכל הרשויות  21.1

 ., מראש ובכתבפקח ו/או המנהלמנהל העבודה יוחלף רק באישורו של המ 21.1

המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להחליף את מנהל העבודה מכל סיבה סבירה שהיא,  21.1
ימים ממועד קבלת דרישה על  11-והקבלן יפעל להחלפתו בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ

 החלפת מנהל העבודה.

 מהנדס ביצוע

ובכלל זאת , שנים לפחות בתחום( חמש) 1בעל ניסיון מוכח של הקבלן יעסיק מהנדס ביצוע  21.1
מהנדס  ימנה לא והקבלן במידהלצורך תכנון וביצוע שלבי הפרויקט.  תשתיות מים וביוב

 או/ו המזמין י"ע יאושר שלאמהנדס ביצוע  ימנה או/ו האמורות להוראות בהתאםהביצוע 
 עבודה איכות בשלמהנדס הביצוע  של העסקתו את לסיים בלןלק להורות יידרש שהמזמין

מהנדס ביצוע  למנות המזמין רשאי יהא, הדין או ההסכם להוראות אםהתב שאינה ירודה
 או במישרין - זהמהנדס ביצוע   העסקת בעלות לשאת יידרש והקבלן, הדרישות בכל שיעמוד

 .לקבלן המגיעה התמורה מתוך קיזוז באמצעות

 בקרת איכות

הקבלן יעסיק, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת, חברת בקרת איכות על ביצוע העבודות על  21.7
)עשר( השנים האחרונות  10-)שלושה( פרוייקטים לפחות ב 1ידי הקבלן, בעלת ניסיון של 

בביצוע בקרת איכות על ביצוע עבודות קבלניות הדומות במהותן ובהיקפן לעבודות נשוא 
 .ת הנחת תשתיות מים וביוב, לרבות עבודוחוזה זה

כתנאי לתחילת ביצוע העבודות, תגיש חברת בקרת האיכות מטעם הקבלן תכנית בקרת 
איכות מפורטת, הכוללת תכנית בדיקות למהלך כל שלבי ביצוע העבודות, תתעד את הבדיקות 
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ותקיים בקרת איכות כוללת על טיב ביצוע העבודות  למזמיןותוצאותיהן, תציגן למפקח ו/או 
 על ידי הקבלן, הכל בהתאם להוראות המפקח.

למען הסר כל ספק מובהר, כי לקבלן לא תשולם כל תוספת תמורה בגין בדיקות מעבדה 
אשר יבוצעו במסגרת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה בהתאם לתכנית בקרת האיכות ו/או 

י המזמין ו/או המפקח והקבלן יישא בעלות בדיקות מעבדה בהתאם לדרישות מי מיחיד
 כאמור במלואן.

 הנדס/המפקחביקורת ואישור המ 

רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור  המהנדס/המפקח 21.8
במהלך  בעבודותליקויים כלשהם  המהנדס/המפקחכנדרש מהקבלן בהסכם. גילה  בעבודות
 .כתב לקבלן הוראות לתיקונם המיידי, יעביר בקתוו/או בדי ביקורו

לבדיקת טיב העבודה המבוצעת ע"י ביקורת סיורי ערוך יהיו רשאים ל המהנדס/המפקח 21.1
 הקבלן עפ"י ההסכם.

יבוצע ע"י הקבלן תוך פרקי המהנדס/המפקח ע"י  בסיורי ביקורתאשר נתגלו  ליקוייםתיקון  21.10
 .שייקבעו ע"י המנהל/המפקחהזמן 

יבדוק  המהנדס/המפקח. המהנדס/למפקחהקבלן על כך , יודיע העבודה הנדרשתבגמר ביצוע  21.11
ויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו  עבודה השל אות האת עצם וטיב ביצוע

שיש לתקנם ו/או שינויים שהינו  בעבודהועל ידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצא 
 מעוניין שיבוצעו בה.

ובמועדים  יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימההקבלן  21.12
 כאמור. המהנדס/המפקח, לשביעות רצונו של הנקובים בה, ככל ונקובים מועדים כאמור

, המהנדס/המפקחלאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של  21.11

 .עבודהשל אותו  הביצועאישור בכתב על סיום  /המפקחיתן המנהלי

או כל חלק  האמורה להלן כי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה בזאת מובהר 21.11
 ממנה.

כדי לשחרר את הקבלן  /המפקחמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור המנהל 21.11
ההסכם, ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה  חמכוכלשהי ו/או מחויבות מאחריות 

בקשר עם  במתקניםר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם, ליקוי או נזק שיתגלה בדב
 נשוא ההסכם. העבודות

 מדידת כמויות .22

וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפועל, יקבעו על ידי המפקח שבוצעה בפועל, העבודה  22.1
שיבוצעו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן. המודד יהא מודד בעל השכלה  על סמך מדידות

פרויקטים הדומים במהותם ובהיקפם של במדידה ( שנים 1מתאימה וניסיון של לפחות חמש )

 . לעבודות נשוא החוזה, לרבות מדידת עבודות הנחת תשתיות מים וביוב

כך ותיחתמנה על ידי המפקח כל המדידות תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות ל 22.2
נשוא מכרז זה, הן עבודות הפיתוח והן עבודות מובהר למען הסר כל ספק, כי ה והקבלן.
אולם יאושרו סופית על ידי הנציג המוסמך של ימדדו על ידי המפקח  ,המים והביובעבודות 
 ., בהתאמההתאגידהחברה ו

 ביצוע מקצועי .23
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לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,  17/2017מ/מכרז משותף מס' 
 באילת 2ברובע מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב 

להסכם ובאורח להוראות המפקח ו למפרטים הטכניים,כל העבודה תבוצע בהתאם  .21.1
. אישורו של המפקח לביצועה של עבודה או פקחמקצועי נכון, לשביעות רצונו של המ

 ח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.ומטלה מכ

הקבלן עפ"י דרישת  יחויב, פקחבוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת המ .21.2
 .פקחהחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון המלתקן ו/או למפקח ה

, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר או בדרך ביצועה נתגלה פגם בעבודה .21.1
. היה הפגם כזה שאין הקבלן פקחסיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המ

היה הפגם כזה  .המזמיןאחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על 
יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן  –שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 

 חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.

הזכות לגבות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול  השמור למזמין .21.1

דעתו, וזאת במקום לדרוש תיקון ו/או פגומה ל ועןא טולתיקון עבודה שה המנהלדעת 
 מן הקבלן לתקנה.

לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י  המזמיןשל  ובאמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות אין .21.1
 כל דין או הסכם.

 והסדרי תנועהואתר התארגנות ושמירה על הבטיחות  ניהול האתר .24

, )לרבות "גדר מדברת"( לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידור הקבלן מתחייב  .21.1
ושאר )לרבות פנסים מהבהבים ושאר האמצעים הנדרשים להסדרת תנועה( תמרורים 

אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם 
 להוראות המפקח ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

 ,משרד אתר ,על חשבונו ,הציבלהקבלן ב במידת הצורך ועל פי דרישת המזמין, מתחיי .21.2
בתנאים, במועדים ובהתאם להנחיות והמפרטים אשר יינתנו לו לעניין זה על ידי 

 תחולנה ההוראות הבאות:המפקח. נדרש הקבלן להציב משרד אתר כאמור, 

 2-( ויחולק למ' לפחות 1ברוחב של לפחות )מ"ר  10המשרד יהיה בשטח של  .21.2.1

כניסה מפלדה מסוג רב כולל דלת  ,חדר ישיבות ומשרד המפקח –חללים 

אלומיניום עם צלונים, מזוגגים ומסוגרים, חלונות  שלושהובריח או ש"ע 

 כ"א.  מ"ר 2-א יפחת משלבגודל 

אשר יוכשר ע"י הקבלן, )לרבות הידוק( המשרד ימוקם ע"ג משטח מצע 

מ"ר ובהתאם  110-ושלא יפחת משטח של כ כלי רכב 10-לרבות חניה ל

 . להנחיות המפקח

המשרד יהא מסוג הניתן לפירוק, אטום, מבניה או חומר מבודד מבחינה 

תרמית בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו. תקרת המשרד תהא תקרה 

ס"מ ותאורה פלורוסנטית חסכונית באנרגיה בגודל  10ס"מ *  10אקוסטית 

 ס"מ. 10ס"מ *  10

 ה יהיו חדשים.כל המבנים והציוד כאמור בסעיף ז

  :ריהוט משרדי הכולליספק הקבלן  .21.2.2

שולחני  PCמחשב  -)יסופק על פי דרישת המפקח(  ציוד מיחשוב ותקשורת

דור אחרון, לפחות,  CORE I5או שווה ערך, מעבד  HP ,DELLתוצרת 


