
 
 : 14/2017מ/מכרז מס' 

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה  
 ומוסדות חינוך ברחבי העיר אילת פוטוולטאית במבני ציבור

 

_____חתימת המציע: ________________  

 
 

 7טופס מס' 
 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"
 
, 1977-"זהתשל, העונשין חוקלחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  בנוסף .1

מורשי החתימה מטעם המציע, "מ __________________________________ הח אנו
 :כדלקמן בזאת ומצהירים מתחייבים

 

להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף  לא .1.1
ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה 

 תפקיד בעל או"( חברהה)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח אילתו/או מחדל של 
 להליך בקשר, אחר גורם כל/או ו מטעמה מי/או ו חברהה עובד/או ו חברהב

 .ממנו הנובעים/הזמנה הסכם כל/או ו התקשרות

 

/או ו חברהב תפקיד בעל עם, בעקיפין/או ו במישרין, פעולה לשתף/או ו לשדל לא .1.1
/סודי חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל/או ו המטעמ מי/או ו חברהה עובד

 .ממנו הנובעים/הזמנה הסכם לכל/או ו התקשרות להליך הקשור

 

/או ו חברהב תפקיד בעל עם, בעקיפין/או ו במישרין, פעולה לשתף/או ו לשדל לא .1.1
 בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כל/או ו מטעמה מי/או ו חברהה עובד

 .תחרותית לא/או ו מלאכותית

 

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של  1.1עד  1.1"ק בספעלנו בניגוד לאמור  לא .1.1
 ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם. חברהה

 

 חברהה כי לנו ידוע, לעיל 1 בסעיף לאמור בניגוד פעלנו כי סביר חשד ויתעורר במידה .1
 ההתקשרות בהליך לשתפנו לא, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, הזכות את לעצמה שומרת

 הליך: "זה)בסעיף  אחר הליך בכל/או ו, כאמור הפעולה נעשתה כי חשד קיים לגביו
 את שהוא זמן בכל לבטל/או ו ההתקשרות בהליך הצעתנו את לקבל לא/או ו"( ההתקשרות

 מהליך הנובעים/ההזמנה ההסכם את שהוא זמן בכל לבטל/או ו ההתקשרות בהליך זכייתנו
 .ההתקשרות

 

 מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו משנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף ןתוכ נביא אנו .1
 .ממנו הנובעים/הזמנה הסכם/או ו חברהה של התקשרות בהליך שהיא דרך בכל המעורבים

 
 . חברההידי -על פורסםש  11/1017מ/הצהרה זו ניתנת כחלק מהגשת הצעה למכרז מס'  .1
 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 

 ____________________שם: _
 

 חתימה: ___________________
 
 (: ______________חברהותמת )ח
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 8טופס מס' 

 לכבוד 
 ועדת המכרזים

 בע"מ אילת חברה כלכלית ל
 ג.א.נ.,

   14/2017מ/' מסמכרז : הנדון
  

ת.ז./ח.פ. , )שם מלא של המציע(אני הח"מ __________________  .1
ביצוע  שעניינו: 11/1017מ/ 'מכרז מסלזאת הצעה כספית מגיש ב_________________

 . אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריותעבודות 

 

שניתן על ידי  מפרט הטכני המיוחדבמפורט הנדרש והכוללת את כל ההצעה הכספית  .1
את ההצעה הכספית עליי , כי ידוע לי .כחלק ממסכי המכרז המצורף להצעה זו חברהה

 "(. hard copyעותק קשיח )"להגיש על גבי 
 

הריני לאשר כי טרם מילוי הצעה כספית זו והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את  .1
המכרז על מסמכיו השונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים בהגשת ההצעה הכספית למכרז, 
וכן, אופן חישוב הניקוד בגין ההצעה הכספית כאמור, ולאחר שקראתי והבנתי היטב את 

דברים, אני מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בכל הנוגע לאופן שבו ה
מנוסחים מסמכי המכרז, לרבות, כל הנתונים ו/או הפרטים הנוגעים להגשת ההצעות 

 הכספיות למכרז ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה במכרז.

 

עבור ביצוע העבודות נשוא  הריני לאשר כי הצעתי זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי .1
ת הדרושות לשם ביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז יוהפרויקט, כוללת את כל העלו

 ו/או ההסכם, לרבות תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכל דין. 
 

כמו כן, הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעת על ידי להלן, כוללת את כל ההוצאות  .5
בהתאם לתנאי מסמכי המכרז ועל פי כל  נדרש לפרוייקטהשלם של כל לשם ביצוע מלא ו

דין וכי הוצאות אלה כוללות, בין היתר, את כל הפעילויות והפעולות הנדרשות על פי 
, מהנדס מסמכי המכרז, את המחויבויות הניהוליות הנוספות )מנהל פרויקט, מנהל עבודה

לה, ביטוחים, ערבויות, עלויות ארגון, וכו'(, הפעלת מערכת דיווחים, עלויות מנה ביצוע
 תיאום וריכוז כלל הפעולות הארגוניות בקשר לביצוע העבודות ועוד. 

 

הכספית באמצעות עט כחול בלבד, ובכל כי עליי למלא את ההצעה  ,הובהר לי והודגש .6
מקרה של סטייה מהוראות אלה, לא אוכל להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע 

 . ת הנתוניםלנכונו
 

ידוע לי כי במקרה של מחיקה ו/או תיקון, כאמור, עליי לחתום )בהתאם לזכויות החתימה(  .7
 בסמוך למקום המחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתי.  

 
" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם 0כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור ", לי  ידוע .8

", וזאת בין אם בפועל לא יחול עלי 0בתי בהצעתי בתוספת מע"מ בשיעור "התמורה בה נק
שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בי, לרבות במקום מושבי. ידוע לי, כי לחברה לא תהא 
התנגדות לכך שארשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. כמו כן ידוע 

מע"מ החל באילת, תשולם לי התמורה הנקובה לי, כי אם ישונה הדין בעניין שיעור ה
בהצעתי בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת 

 כנגד חשבונית מס כחוק שאמציא לחברה.

 

ידוע לי כי הצעתי הכספית מחייבת אותי לכל דבר ועניין, ובמידה ואזכה בהליך הנ"ל, הצעה  .9
 ו את נספח התמורה שלפי ההסכם שייחתם עמי.זו והאמור בנספח זה, יהו
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 הצעתי לביצוע הפרויקט הינו:  .10
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 מס

 סעיף
 העבודות

 

 חברההערות ה
 הצעת המחיר )לא כולל מע"מ(

1.  

ביצוע עבודות 

התקנת מערכות 

 סולאריות 

בהתאם למפורט 

 ז'  -במסמך ג'

 בכללותו 

 –הצעת מחיר פאושלית בש"ח

 של התקנתלביצוע כלל העבודה 

עד מסירה קו"ט  1,000לפחות 

 .מלאה לחברה

 

בהתאם לאמור במפרט  הערה: 

 .הטכני ובמסמכי המכרז

 

לקילואט ₪  5,000הנה  לביצוע חברהאומדן ה

מותקן )כולל כל הדרוש להפעלה מלאה 

ספקת ומושלמת של המערכת( עבור א

 קו"ט 1,000מערכות בהיקף של לפחות 

  במצטבר

 %_______  הנחת הקבלן:                  ____

לקילואט מותקן: ההצעה לאחר ההנחה  

______________₪  

הערה : ראה הערה ביחס לתשלום מע"מ על 

 ידי החברה. 

1.  

מתן שירותי 

אחזקה למערכות 

שיותקנו על ידי 

 .המציע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעת מחיר כאחוז הנחה אחיד 

לאומדן החברה לאחזקה ביחס 

  לתחזוקה שלמתקן שנתית של 

ט מותקן על "קו 1,000-  לפחות

מסמכי ההליך ולרבות פי 

המפרט הטכני וזאת לתקופה 

שנים מתום השנה  10של 

 הראשונה.  

 

 הערה : 

ראה הערה ביחס לתשלום 

 מע"מ על ידי החברה. 

 

שנה ראשונה שירותי האחזקה 

של המערכת הינם על חשבון 

 הקבלן. 

 

האומדן מתייחס לתמורה בגין 

 חודשים.  שניים עשר 

ם הינו נגזרת מכמות התשלו

 ט שתותקן בפועל. "הקו

 

כלל עבודות התחזוקה  לביצוע חברהאומדן ה

  לשנה₪  100,000:   בהתאם למפרט הטכני

 %הנחת הקבלן:                  ___________  

  ₪ההצעה לאחר ההנחה  ______________
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 הערה:
המצוין בשקלים חדשים, תיבחן ותחושב ההצעה על במקרה של סתירה בין גובה האחוז לסכום 

 פי גובה האחוז שנקב המציע ויראו בה כהצעת המציע במסגרת ההליך.
 

 הצעת המחיר תחושב על פי המשקולות הבאות: 
 

  X0.8  הזולה ביותר  ההצעה אחוז בגין רכיב התקנת המערכת הסולארית.                              80
 הצעה הספציפית                                                                                                            

 
  X 0.2     ההצעה הזולה ביותראחוז בגין רכיב מתן שירותי אחזקה שנתית שוטפת.                20

 ההצעה הספציפית                                                                                                           
 

התקנת מערכות  רכיבים:הסה"כ ניקוד מצטבר הגבוה  ביותר בהתאם לחישוב  -אופן החישוב 
 . ובמכפלת המשקולות סולאריות בתוספת ומתן שירותי תחזוקה שנתית שוטפת

 
 

כל מסמכי המכרז, לרבות, ההסכם הריני לאשר כי הצעה זו מוגשת לאחר שבדקתי את  .11
המצורף לו ומפרט השירותים, וכן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי 
הצעתי זו מוגשת לאחר בדיקה ובחינה כאמור, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או 
תביעה בכל הנוגע לחוסר הבנת האמור במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה 

 . סמכי המכרז ואני מוותר עליהם מראשבמ
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 

.__________________ 
 ]שם המציע[
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 9טופס מס' 

 עריכת ביטוחיםאישור  - 9מס'  טופס
 תאריך : __________         

 לכבוד
 בע"מ  אילת )חכ"א(חברה כלכלית 
 2מבנה אמת"ל 

 1582ת.ד. 
  )להלן: "החברה"( 8811501אילת 

 

 
 .ג.נ.,א

 הקבלן יביטוח עריכתהנדון: אישור 

 "(.הקבלן: " להלן.פ. ________ )ח____ _________________________ : שם המבוטח

 _______________________________________________________. : כתובת

 "(החוזה)להלן : " ________ ' :מסחוזה 

של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה לאספקה, התקנה ותחזוקה  : העבודות תיאור
" העבודות": להלן) פוטוולטאית במבני ציבור ומוסדות חינוך ברחבי העיר אילת

 (.בהתאמה", החוזה/או "ו

את הביטוחים  הקבלןעבור  ערכנולביטוח בע"מ החתומים מטה מאשרים כי  חברה__________  אנו 
 נכללים התאריכים_______ ועד יום __________ )שני מיום ___שהמפורטים להלן, למשך התקופה 

 "(.הביטוח תקופת: "ולהלן
 

 __________________ 'מס פוליסה קבלניות עבודות ביטוח .1
 

 תקופת: "ולהלן נכללים התאריכים)שני  __________ ליום ועד __________ מיום החל
 ("הביטוח

 

 "חש________________ העבודות:  שווי 

/או מנהל ו/או מפקח  חברהה/או ו משנה קבלני/או ו קבלנים/או ו הקבלן :המבוטח שם 
העבודות מטעמה של החברה )למעט אחריותם המקצועית של המנהל 

 .ו/או המפקח, כאמור(

על פי נוסח הפוליסה "ביט  הינומוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו  :הביטוחי הכיסוי תנאי 
 ".__________ - מהדורה ________

 ההקמה עבודותא'  פרק 
 )ביטוח הרכוש(:

בקשר עם  הקבלןבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את עבודות 
עבודות, השבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מ חוזהה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות  יםנזק היתר בין כולל
ו/או  המתחםשר הובאו לשטחי א והבאים מטעממ מיו/או  הקבלן

 מיו/או  המשנה ניו/או קבל הקבלןעל ידי  העבודותמשמשים לביצוע 
)להלן:  העבודות של ביצוען תקופת, כמפורט להלן, למשך כל מטעמו

 "(.תקופת הביטוח"

 את ההרחבות כדלקמן: כולל' אהביטוח לפי פרק  

 .תוקףאובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, ב .1 

 לשטחי מובאים אך ההקמה מעבודות חלק אינם אשר וכדומה עזר ציוד, קל ציוד, מתקנים .1 
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 .לפריט ח"ש 10,000 מעל ולא ח"ש 100,000 לסך עד העבודות ביצוע לצורך המתחם

 .ח"ש 1,000,000 של אחריות בגבול עובדים עליו רכוש .1 

 .ח"ש 1,000,000 של אחריות בגבול סמוך רכוש .1 

 .מביניהם הגבוה פי על ח"ש 150,000 או מהנזק 10% של אחריות בגבול הריסות פינוי הוצאות .5 

 או העבודות משווי 10% של אחריות בגבול אחרים ומומחים אדריכלים, מהנדסים הוצאות .6 
 .מבניהם הגבוה ח"ש 100,000

 .ח"ש 500,000 של אחריות ולבגב לקויים חומרים או/ו עבודות או/ו מתכנון הנובע ישיר נזק .7 

 .לקויים חומרים או/ו עבודות או/ו מתכנון הנובע עקיף נזק .8 

 .טבע נזקי, אדמה רעידת סיכוני .9 

 .חודשים( 11) וארבעה עשרים של מורחבת תחזוקה תקופת .10 

 .ח"ש 100,000 של אחריות בגבול נזק לאחר זמניים ותיקונים עבודות בגין הוצאות .11 

וסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו מ 
 , אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.חברהישירות ל

ו/או  חברההפרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  
מי שגרם לנזק  לטובתור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול ובלבד שהאמ הו/או עובדי המנהלי
 בזדון. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן  :שלישי צד' ב פרק 
 מי י/או עובדיהם המועסקים על ידוו/או קבלנים וקבלני משנה  וו/או עובדי

/או מחדל ובשל מעשה  שבנדון, חוזהבקשר עם ה העבודותבביצוע  מהם
אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או  העבודותרשלני בקשר עם 

לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
מפקח ו/או מנהל ו/או  לעובדיה/או ו למנהליה/או ו חברהלפגיעה או נזק 

 .העבודות מטעמה

 . הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪ 10,000,000) ש"ח וןמילי עשרה : האחריות גבולות 

: אש, -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותפרק זה אינו כפוף  : מיוחדים תנאים 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, 

ו/או בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה  הקבלןחבות 
בעומק, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, 
מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק 
במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין 

 אומי(. חייב לשלם בגינם דמי ביטוח ל הקבלןכלפי עובדים ש הקבלןאחריות 

 ' כולל הרחבות מפורשות בדבר:בהכיסוי הביטוחי לפרק  

כלי רכב מנועי כהגדרתו  שהינוחבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
למקרה  ש"ח 1,000,000, בגבול אחריות בסך לבטחו חוקית חובה ושאיןבפקודת התעבורה 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

, המידית ובסביבתם אתררכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות הקבלן בשטחי הלבגין נזק חבות  .1 
למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות  ש"ח 1,000,000מוגבל עד לסך 

 לשיפוי הקבלן זכאי בגינם הביטוחי לסכומי  מעבר אוהמקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית, 
 .(מביניהם הגבוה לפי, בבעלותו הרכב פוליסות פי על

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .1 

ש"ח למקרה  500,000למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  עקיףנזק  .1 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח
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 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  1,000,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 
 .הביטוח

   

אשר לא בוטח או יכול  חברההבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  :מיוחדת הרחבה 
היה להיות מבוטח בפרק א' )העבודות( ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד 

 .שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל   
צד שלישי, בכפוף הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש 

 לאמור לעיל.

)להלן:  הו/או עובדי הו/או מנהלי חברהההורחב לשפות את  זה ביטוח :מיוחד תנאי 
מי מהם למעשי ו/או מחדלי  על שתוטל"( בגין אחריות המבוטח יחידי"

קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  לרבותהקבלן 
 .אחד מיחידי המבוטחלפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל 

הקבלן על פי פקודת הנזיקין  של אחריותובטוח חבות מעבידים בגין  :מעבידים חבות' ג פרק 
, 1980)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

בביצוע העבודות לרבות קבלנים,  וכלפי העובדים המועסקים על יד
(, בגין םכמעביד לן ייחשבוהקב)במידה  םקבלני משנה ו/או עובדיה

מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית 
תוך  הביטוחלמי מהם במשך תקופת  שייגרמו"( מקרה ביטוח)להלן: "

 כדי ועקב ביצוע עבודתם.

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע, לתובע"ח ש 10,000,000 : האחריות גבולות 

בדבר עבודות ההקמה בעומק או בגובה,  הגבלותזה אינו כולל  ביטוח : מיוחדת הרחבה 
שעות עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

ם(, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער יהכמעביד ו)היה וייחשב
 .המועסקים על פי החוק

היה  עובדיה/או ו מנהליהאו /ו חברההאת  לכסותביטוח זה הורחב  .1 :מיוחדים תנאים 
ושא בחובות נ, כי מי מהם וכלשה ביטוח מקרה, לעניין קרות ונקבע

 מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן.

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  .1  
מור ובלבד שהא הו/או עובדי הו/או מנהלי חברההו/או שיבוב כלפי 

מי שגרם לנזק  לטובתבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 
 בזדון.

 

 ____________________ . 'מס פוליסה : מקצועית אחריות .2
 

 תקופת: "ולהלן נכללים התאריכים)שני  __________ ליום ועד __________ מיום החל
 ("הביטוח

 

הקבלן על פי דין בשל  אחריות ביטוח אחריות מקצועית המבטח את :הביטוחי הכיסוי 
 חובה הפרת בשל/או ו מקצועית רשלנות בגיןתביעה ו/או דרישה 

ו/או פגיעה גופנית  אובדןשהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין  מקצועית
 שמקורםו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

בגין  וו עובדיו/א והקבלן ו/או מי ממנהלי שלבמעשה או מחדל רשלני 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות ובקשר עם החוזה שבנדון,  העבודות

 .יהו/או לעובד יהמנהללו/או  חברהלפגיעה או נזק 

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע₪(  1,000,000"ח )ש מיליון ארבע :האחריות גבולות 

 הו/או עובדי המנהליו/או  חברההביטוח זה הורחב לשפות את  1.1 :מיוחדים תנאים 
/או מחדל רשלני ועל מי מהם עקב מעשה  תוטלבגין אחריות אשר 
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וזאת מבלי לגרוע  וו/או עובדי ומנהלימ מימצד הקבלן ו/או 
 . הו/או עובדי הו/או מנהלי חברההמביטוח חבות הקבלן כלפי 

אובדן מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  1.1  
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, שימוש, איחור, 

הקבלן עקב אובדן  חבותהרחבות בגין  כוללתכמו כן הפוליסה 
לאירוע ולתקופת הביטוח( ₪  100,000מסמכים )מוגבל לסך 

 עובדי הקבלן.מ מיוחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

יתר מועד מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין ה 1.1  
 תחולה רטרואקטיבי מיום __________ .

( 6) שישהכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  1.1  
חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי 

 חבות לכסות שנועדהקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 
ל פי הרחבה מוסכם בזה כי הכיסוי ע .זו פוליסה פי על המבוטחת

זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח 
 המקורית.

 

 . פוליסה מס' ____________________ חבות המוצר : .3
 

 תקופת: "ולהלן נכללים התאריכים)שני  __________ ליום ועד __________ מיום החל
 ("הביטוח

 

הקבלן על פי חוק האחריות  אחריותת ביטוח חבות המוצר המבטח א הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך 1980למוצרים פגומים, התש"ם 

פגם תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
על ידי הקבלן ו/או מי עבודות המבוצעות מוצרים המסופקים ו/או בב

אדם ו/או גוף כלשהו  , לכל"(המוצרהחוזה )להלן: "מטעמו בקשר עם 
ו/או מנהליה ו/או עובדיה  חברהומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות ל
 ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה.

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע₪(  1,000,000"ח )ש מיליון ארבע :האחריות גבולות 

ה ו/או עובדיה ו/או מנהלי חברההביטוח זה הורחב לשפות את  1.1 :מיוחדים תנאים 
וזאת מבלי לגרוע  המוצרעל מי מהם עקב  תוטלבגין אחריות אשר 

 .ו/או מנהליה ו/או עובדיה  חברההמביטוח חבות הקבלן כלפי 

הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל, ממועד  1.1  
 . חברהמסירת העבודות או חלקן ל

ורה כוללת בין היתר מועד מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמ 1.1  
 . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  11כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  1.1  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח 

שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי חלופי המעניק כיסוי מקביל 
 .פוליסה זו

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית  : תנאי מיוחד .4
וחבות המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות 

 .משותפים

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו  .5.1 : כללי .5
וכי  ברהחהידי -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלו ראשונייםהינם 

/או תביעה בדבר שיתוף ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה 
 59בסעיף  כאמור/או זכות ו, לרבות כל טענה חברההביטוחי 

"ביטוח  תולרבות כל טענ 1981 –ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה 
 .הוכלפי מבטחי חברההכפל" כלפי 
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או /טלו וכמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבו .5.1  
שבנדון  חוזה, במשך תקופת הביטוח בקשר עם הלרעה ישונולא 

)שישים(  60הודעה כתובה בדואר רשום  חברהלאלא אם תישלח 
שכאלו  לרעה לשינויו/או  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו

אם לא נשלחה לידי  הו/או עובדי ה/או מנהליו חברההלגבי 
)שישים(  60ם חלוף כאמור לעיל ובטר בכתבהודעה  חברהה

 ההודעה. משלוחהימים ממועד 

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .5.1  
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 . חברהה

לב ו/או אי קיום בתום לב של  בתום הפרההננו מאשרים בזאת כי  .5.1  
/או ו הקבלן ידי-עללעיל  ותפורטמתנאי איזו מהפוליסות המ תנאי

/או ו חברההבזכותם של  יפגעו, לא עובדיו/או ו ממנהליו מי
 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו. הו/או עובדי המנהלי

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא  וסייגילתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 .האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות שונו במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי

 
 

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 מאחריות פטור למתן הצהרה -( א) 9מס'  טופס

 תאריך : __________         

 לכבוד
 חברה כלכלית אילת )חכ"א( בע"מ 

 2מבנה אמת"ל 
 1582ת.ד. 

 )להלן: "החברה"( 8811501אילת 

 
 א.ג.נ.,

 :  הצהרה על מתן פטור מאחריותהנדון

 אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריותעבודות 

 (.בהתאמה", החוזה/או "ו" העבודות": להלן)

/או ו הנדסי/או ו מכני בציוד שבנדון בשירותים משתמשים הננו כי בזאת מצהירים הננו .א
 בשימושנו/או ו באחריותנו/או ו בבעלותנואחר אלקטרוני ו/או ו/או חשמלי חפירה ושאו 

בביצוע  אותנו המשמשים אחר רכוש/או ו מתקנים/או ו ציוד כל הגבלה וללא לרבות
 "(.הציוד)להלן: " שבנדון העבודות

 :כדלקמן בזאת מתחייבים הננו, זאת בהצהרה האמור אף על .ב

חבות בגין אובדן או נזק  מכל הבדיו/או עו הו/או מנהלי חברההפוטרים את  הננו .1
/או ו מטעמנו מיידי  על/או ו ידנו על  לאתר העבודותלציוד האמור לעיל אשר מובא 

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט זאת כל, באתר העבודות פעילותנו לשם עבורנו

אחריות לגבי נזקי פריצה  מכל הו/או עובדי הו/או מנהלי חברההפוטרים את  הננו .1
/או הרכוש האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( וניבה של הציוד ו/או ג
 שגרם מי כלפי למעט זאת כל שכזה במקרה הו/או עובדי הו/או מנהלי חברההכלפי 
 .שמירה חברות כנגד ולמעט בזדון לנזק

חבות בגין נזק לגוף ו/או  מכל הו/או עובדי הו/או מנהלי חברההפוטרים את  הננו .1
מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב  שללנו ו/או לרכוש ש

 מיידי  על/או ו ידנו על באתר העבודותהשימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא 
, כאמור, כל זאת למעט כלפי מי שגרם ביצוען של העבודות לשם עבורנו או מטעמנו

 לנזק בזדון.

ו ו/או קבלני משנה המועסקים על ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנ היה .1
ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

 שמי הוצאה/או ו תשלום בכל הו/או עובדי הלרבות מנהלי הו/או מי מטעמ חברהה
 .משפטיות הוצאות לרבות בה יישא מהם

ות לביטוח ציוד מכאני חזיק את הפוליסנערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או הנדסי ו/או 

הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום 
 .__________ לביצוע העבודות שבנדון

וחבות  ת מקצועיתלביטוח אחריו את הפוליסותמצהירים בזה כי נערוך ונחזיק  הרינו .6
 כל במשך, ההתקשרות לחוזה( אישור ביטוחי הקבלן) 9' מס בטופס, כאמור המוצר



 
 : 14/2017מ/מכרז מס' 
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_____חתימת המציע: ________________  

 
 

__________  ביום בינינו שנחתם החוזה פי על אחריות לנו קיימת בה התקופה
 .דין כל פי ועל לביצוען של העבודות

 
 : החתום על באנו ולראיה

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  (הקבלן מתחות)  (הקבלן שם)  (הקבלן חתימת) 

 בחום עבודות הצהרת –( ב) 9מס'  טופס

 תאריך : __________         

 לכבוד
 חברה כלכלית אילת )חכ"א( בע"מ 

 2מבנה אמת"ל 
 1582ת.ד. 

 )להלן: "החברה"( 8811501אילת 

 
 א.ג.נ.,

 בחום עבודות לביצוע מיוחדים תנאים:  הנדון

 בקיום מותנה, מטעמנו הפועל כל/או ו ידנו על בחוזהבודות כמוגדר , כי ביצוע עבזאת מאשרים הננו
 :שלהלן הנוהל

"עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  המונח .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 .להבות אודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/הבערת חומרים וכל עבו

 כי לוודא שמתפקידו"( האחראי", נמנה אחראי מטעמנו )להלן: "בחום"עבודות  שנבצע ככל .1
 .זה לנוהל בהתאם שלא, בחום עבודות תבוצענה לא

העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא  עוביצ תחילת בטרם .1
 העבודות ביצוע ממקוםלפחות  מטר 10יקים מכל סוג, ברדיוס של הרחקת חומרים דל

 כגון, דליק בלתי במעטה לכסות יש להרחיקם ניתן שלא דליקים חפצים כאשר, בחום
 .רטוב ברזנט מעטה או אסבסט שמיכת

 כיבוי באמצעי המצויד"(, אש צופה" -)להלן:  אש כצופה ישמש אשר אדם ימנה האחראי .1
 .בחום העבודות ביצוע מקום שבסביבת הבעירים חומרים סוגל וישימים מתאימים

 ניצוצות או אש כי, ביצועה עת כל להשגיח שמתפקידו" אש"צופה  יוצב העבודה מבצע ליד .5
 .שריפה לכלל מתפתחים אינם

( דקות מתום 10(שלושים  לפחות, העבודה סביבת על ולהשגיח להמשיך" אש"צופה  על .6
 כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. ביצועה, תוך שהוא מוודא

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל  ת, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלימובהר
 .לעיל האמור על יוסיפו בהסכםדין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר 

 .זה נוהל ביצוע על פידויק מטעמנו משנה קבלני/או ו קבלנים כי לכך וערב לוודא מתחייבים הננו

 

 : החתום על באנו ולראיה
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 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  (הקבלן חותמת)  (הקבלן שם)  (הקבלן חתימת)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10טופס מס' 
 ביצוע כתב ערבות

 
 לכבוד:

  חברה כלכלית לאילת בע"מ 
 

 

 שם הבנק:  _________________.
  סניף הבנק: _______________.

 .___________ :  סניףהשל מס' טלפון 
 ._________: ___סניףהמס' הפקס של 

 
    ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
לפי בקשת _________________ ]הספק[ מס' זיהוי ____________ מרחוב  .1

( אנו ערבים "הנערב"_____________________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: 
)במילים:   ₪ ____________של ק כל סכום עד לסך באופן בלתי חוזר לסילו כלפיכםבזה 

בקשר למכרז  הנערב( שתדרשו מאת "הערבות"סכום ( )להלן: ₪ אלף ____________
 חוזה ל או אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריותביצוע עבודות   11/1017מ/ מס' 

 שנכרת מכוחו. 
א מתפרסם מפעם לפעם על ידי , כפי שהותשומות הבנייהסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .1

 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד")להלן:  ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק
שהתפרסם בתאריך  1017 ______חודש לעניין ערבות זו יהא מדד "המדד היסודי"  

 או בסמוך לכך(, בשיעור __________ נקודות.) _______
פי לם קודם לקבלת דרישתכם לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורס"המדד החדש"  

 ערבות זו.
 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .1

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה  
 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

י נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסוד 
 לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

( ימים ממועד קבלת דרישתכם 5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה ) .1
בפקסימיליה או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, 

רשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפ
דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב 

 כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב. 

יכול שתהיה לשיעורין, וכי  המובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .5
לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות  התשלום יתבצע בהתאם

 .זה לא יעלה על סכום הערבות

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי  1התשלום כאמור בסעיף  .6
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על 

 פי שיקול דעתכם הבלעדי.
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_____חתימת המציע: ________________  

 
 

תהיה  זה תאריך ולאחר בלבד)כולל(  ____________זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות .7
ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא יאוחר  בטלה

 מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
             
 בכבוד רב,   
  זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה טופס  בע"מ בנק _______________ 

 ________________________ וחותמת הסניף.            
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_____חתימת המציע: ________________  

 
 

 11טופס מס' 
 

 טופס פרטי חשבון בנק
 תאריך:___________        

 לכבוד
  חברה כלכלית לאילת בע"מ 

 
 ג.א.נ, 

 פרטי חשבון בנקהנדון: 
 

 "(הספק__________________  )"______________ / שותפות / עסק: חברהשם ה
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע 

 תשלום:
רח' _________________מס' _____ עיר 
___________ מיקוד __________ טלפון 

 __________ פקס _________
 _______________________________ מספר עוסק מורשה: 

__ מס' סניף שם הבנק __________ פרטי הבנק להעברת תשלומים:
_______________ כתובת הבנק 

 _________________ מס' חשבון ________
הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה 

 ללא שהות. חברהההבנקאית, נחזירם לגזברות 
 

_________________ ________________ 
 חתימה + חותמת שם

 
 רו"ח אישור עו"ד /

 
אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ 

"(, קבלןמאשר/ת, כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"ה
 .קבלןוחתימתם מחייבת את ה

 
_______________________ _____________ 

 תאריך חתימה + חותמת
 

 אישור הבנק
 ננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.ה
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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_____חתימת המציע: ________________  

 
 

 12טופס מס' 
 
 

 תצהיר התחייבות בדבר לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
 
 

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

 
"(, במסגרת מכרז מס' המציעהנני נותן תצהיר זה מטעם _________________ )להלן: " .1

מערכות  אספקה התקנה ותחזוקה שלביצוע עבודות  שעניינו"( המכרזלהלן: ") 11/1017מ/
 .  סולאריות

 

 אני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע, ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו.  .1
 

הריני להצהיר כי המציע מקיים את כל החובות המוטלות עליו בעניין שמירת זכויות  .1
פי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע -עובדים, על

", הם כל אחד מן החוקים המפורטים להלן, חוקי העבודהתצהירי זה, " כמעסיק. לעניין
 וכן, תקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה:

 

 1915פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .1.1
 1916פקודת הבטיחות בעבודה,  .1.1
 1919 -)החזרה לעבודה(, תש"ט חוק החיילים המשוחררים .1.1
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .1.1
 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א .1.5
 1951-חוק החניכות, תשי"ג .1.6
 1951-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .1.7
 1951-חוק עבודת נשים, תשי"ד .1.8
 1951-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .1.9

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .1.10
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .1.11
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .1.11
 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה .1.11
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .1.11
 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז .1.15
 1988-דה, תשמ"חחוק שוויון ההזדמנויות בעבו .1.16
 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א .1.17
 1996-בדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וחוק העסקת עו .1.18
 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח .1.19
 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8ף סעי .1.10
  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .1.11
 1001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .1.11
 1000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 19סעיף  .1.11
  1001-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב .1.11
 1006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו .1.15
טוהר המידות או במינהל א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה ב5סעיף  .1.16

 1997-תשנ"ז התקין(, 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm


 
 : 14/2017מ/מכרז מס' 

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה  
 ומוסדות חינוך ברחבי העיר אילת פוטוולטאית במבני ציבור

 

_____חתימת המציע: ________________  

 
 

 

הריני להצהיר כי המציע, וכן, כל בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  .1
השנים  1-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה בעל)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו

צעות למכרז זה, האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת ה
 בעבירה שעניינה הפרת חוקי העבודה.

 

כמו כן, הריני להצהיר כי לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל  .5
יותר משש הפרות של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון 

 להגשת הצעות למכרז. 
 

נן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור לעניין זה יראו מספר הפרות שבגי
כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד  (התמ"תהכלכלה)ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 

 בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. 
 
הריני לאשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לביצוע העבודות הכלולות  .6

 בכל תקופת החוזהמציע(, כי המציע ו/או מי מטעמו יקיימו בו, הריני להתחייב )גם בשם ה
ו לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידשייחתם מכוח המכרז, 

)כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל  חוקי העבודהדרישות החוק המפורטות בכל אחד מאת כאמור, 
וקי עבודה קיימים(, וכן, בכל )לרבות, תיקון לח חוקי העבודה העתידיים שיהיו בתוקף

החלים על המציע כמעסיק ובכל ההסכמים העתידיים, ככל הוראות ההסכמים הקיבוציים 
 לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.ו/או יתוקנו , שייחתמו

 
הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע כמפורט בתצהירי זה, תהווה הפרה של 

 תהיה רשאית לבטל הסכם זה.  חברה, והחברההבין המציע לבין החוזה שייכרת 
 

 זה שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  .7
 

   
   

 מות חתימהאי

 
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' 

, ולאחר _______________ _________ 'ת.ז. מס /תנושא _____________________
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת י לו/ה את משמעות חתימתו/ה על התצהיר לעיל, והסברתשה

וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 
 י.  דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

   
 _______________, עו"ד

   
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 : 14/2017מ/מכרז מס' 
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_____חתימת המציע: ________________  

 
 

 13ופס מס' ט

  ההסכם על חתימה טרם הזוכה הצהרת
 (11/1017מ/' מס)מכרז 

 
אנו הח"מ _______________ ת.ז. _____________ ו______________ ת.ז. 
_________________ המשמש/ים כמנהליה וכמורשי החתימה מטעמה של 

"(, מצהירים ומאשרים בזאת הזוכה_______________ בע"מ ח.פ. ____________ )להלן: "
 כדלקמן:  

 
" ההצעה)להלן: "11/1017מ/ידי הזוכה הצעה למכרז מס' -ר כי הוגשה עלהריני/ו לאש .1

מיום ________ לפיה ההצעה של הזוכה הומלצה  חברהוכי בהתאם להודעת ה  "(המכרזו"
כזוכה לביצוע העבודות נשוא הכלכלית לאילת בע"מ   החברהידי ועדת המכרזים של -על

 המכרז.
 
ידי -וכה למכרז הינה בתוקף, כפי שהוגשה עלהריני/ו להצהיר ולאשר כי ההצעה של הז .1

הזוכה וכי אין בזמן שחלף ממועד הגשתה של ההצעה כדי להוות שינוי כלשהו בהצעת 
 הזוכה למכרז הנ"ל, והיא מחייבת את הזוכה לכל דבר ועניין.

 

ידי -הריני/ו להצהיר ולאשר כי לא חל שינוי בכל ההצהרות, המצגים והנתונים שנמסרו על .1
סגרת ההצעה ו/או במהלך הליך המכרז, והזוכה מתחייב לעמוד בתנאי הצעתו הזוכה במ

 למכרז, שהוגשה למכרז, לכל דבר ועניין וללא הסתייגות.
 
הריני/ו להצהיר ולאשר כי במועד חתימתי/נו על הצהרה זו שמהווה תנאי לחתימת ההסכם  .1

ו מי מבין נושאי לבין הזוכה, הזוכה ו/או מי מבין מנהלי הזוכה זוכה ו/א חברהבין ה
המשרה בו ו/או מי מבין מבעלי המניות שלו, איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם 

, ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או בין חברהו/או עם נבחר ציבור ו/או עם עובד  אילת עיריית 
, מי ממנהלי הזוכה ו/או מי מבין נושאי המשרה אצל הזוכה ו/או מי מבעלי המניות שלו

לבין המציעים האחרים שהשתתפו במכרז, בין קשר ישיר ובין קשר עקיף ו/או כל תיאום 
 ביני לבין המשתתפים האחרים ו/או שיתוף פעולה כלשהו.

 

הריני/ו לאשר ולהצהיר כי העבודות נשוא המכרז וההסכם שאמור להיחתם מכוחו, יבוצעו  .5
עות מנהל עבודה חיצוני שאינו ידי, שלא באמצעות קבלן משנה ו/או באמצ-באופן ישיר על

עובד שכיר שלי. ידוע לי כי כל שינוי בזהות מבצע העבודות ו/או בזהות מנהל העבודה ו/או 
העברת עבודות לקבלני משנה או ספקי משנה )בין באופן מלא ובין באופן חלקי(, יעשו אך 

ושר ורק בכתב ומראש, באמצעות פקודת שינויים להסכם שייחתם עם הזוכה, אשר תא
 . חברהבהתאם להוראות ההסכם והגורמים המוסמכים ב

 

הריני/ו להצהיר כי הובהרה לי/לנו היטב משמעות הצהרתי/נו זו, והובהר כי אם יתברר כי  .6
האמור בהצהרה זו איננו נכון או איננו מדויק, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם 

  תהיה רשאית לבטל את ההסכם שייחתם עם הזוכה.  חברהוה
 

 ולראיה באתי/נו על החתום ביום ____________
 

 אישור
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ______________ 
נושא/ת ת.ז. מס' _________________, ולאחר שהסברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים התצהיר לעיל, והזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי 
 . בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני

                                                                                         ________________ 
 , עו"ד                                                                                          
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_____חתימת המציע: ________________  

 
 

 
 
 

 14' מסטופס 

 
 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי

 )תמולא על ידי נושא משרה אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(:
 
 

הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי  אני
אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת להצהיר את האמת וכי אם לא 

 כדלקמן: 
 

_______________ )להלן: אצל ___________________  בתפקיד משמש אני .1
 .(תאגיד הינו המציע כאשר"( )ימולא המציע"

 

  שעניינו 11/1017מ/זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי מס'  תצהיר .1
 "(. המכרז)להלן: " ספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריותאעבודות ביצוע 

 
להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים  הריני .1

 את הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: 

 

 .ז./ח.פ. _______________ת/מר/גב'(: ____________ חברה) שם .1.1
 

 .ז./ח.פ. _______________ת____ /מר/גב'(: ________חברה) שם .1.1
 

 הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .1
"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "משרה נושא. "המשרה מנושאי אחד לכל ביחס
 מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(: ,מנהלי תפעול ,כספים מנהל"ל, סמנכ

 

 /ה: _________________.תפקידו.ז. __________ תב' ____________ /גמר .1.1
 

 /ה: _________________.תפקידו.ז. __________ ת/גב' ____________ מר .1.1
 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7מצהיר כי המציע לא הורשע במהלך  הנני .5
 ז(.  הורשעתי בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכר

 
, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל קלון עמה שיש בעבירה הורשע שהמציע ככל

 עבירה(: 

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1
 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.1
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.1
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_____חתימת המציע: ________________  

 
 

 _.: _____________הדין גזר .5.1
 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  הנני .6
 בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 
שהמצהיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל  ככל

 עבירה(: 

 
 ____________.(: _תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .1.1

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.1

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .1.1
 
 : ______________.הדין גזר .1.1
 

המניות של המציע  )שפורטו בסעיף  בעלימצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול  הנני .7
המניות  מבעלי אחד אףלעיל(,  1 לעיל( ומול נושאי המשרה של המציע )שפורטו בסעיף 1

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה  7המשרה אצל המציע לא הורשע במהלך  נושאיו/או 
  למכרז בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(. 

 
הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין  המשרה מנושאי/או ו המניות מבעלי שאחד ככל

 (: בנפרד אדם לכל וביחס)ביחס לכל עבירה, את הפרטים הבאים 

 

 : _______________.המשרה/נושא המניות בעל שם .7.1
 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .7.1
 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .7.1
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .7.1
 

 : ______________.הדין גזר .7.5
 

המציע ו/או מי מבעלי המניות  נגד ועומד תלוי לאבדיקה שביצעתי,  לאחרמאשר כי  נניה .8
עמה  שישאישום בגין עבירה  כתב/או כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, ושל המציע 

 קלון )כהגדרתה במכרז(. 
 

ד שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציע ו/או כנג ככל
אחד מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים 

 הבאים )ביחס לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 

 : _______________.המשרה/נושא המניות בעל שם .1.1
 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .1.1
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 ______________.: ___העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.1
 

 : _______________.הפלילי ההליך מצוי בו השלב .1.1
 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9
 
 
 
 המצהיר חתימת 
 
 

 :אישור
 

הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני
' _________________( מס.ז. ת פי על/ת יוזיהית______________ המוכר/ת לי אישית )

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
 "דעו_____________,  
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 לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פליליתספח נ
 
 

אני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. ____________, נותן בזה ייפוי כח והרשאה 
, לעיין ולקבל מידע  חברהו/או למבקר ה שלה/או ליועץ המשפטי והכלכלית לאילת  חברהל

 , ירושלים.אודותיי שמצוי במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל
 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  11למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-התשמ"א

 
 
 
 

 חתימה  תאריך: ________________
 
 
 
 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב לעיל,  יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד
 ולהגישם יחד עם ההצעה למכרז.
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 15טופס מס' 
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 [תמולא על ידי המנהל הכללי של המציע ודירקטור מטעם בעלי השליטה במקרה של תאגיד]

 
__, שכתובתי היא _____________ אני הח"מ, ______________ ת.ז.. ___________

 מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 
 
הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז.  .1

ביצוע עבודות  שעניינו  11/1017מ/ 'מכרז מס"( להמציע________________ )להלן: "
 (. "המכרז)להלן: " אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור  .1
בהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע 
יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם 

ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה -עלהמציע ולביטול ההסכם 
 ו/או מי מטעמה.  אילתכלפי עיריית 

 
או עובד תאגיד אילת הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית  .1

 עירוני
 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 171הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .1.1

 דלקמן: אשר קובע כ
 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין,  פקיד או )א( .174
זוגו או -במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום 
 עבודה המבוצעת למענה.

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .1.1

  

או בתאגיד עירוני השייך אילת איננו עובדים בעיריית וגי אנוכי ובן/בת ז .1.1.1
 .אילתלעיריית 

 
 : או

 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .1.1
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או  אילת למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית  .1.1.1
 .אילת או החברה לפיתוח אילת בע"מהועדה המקומית לתכנון ובנייה 

 
, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן בן זוג –" קרובן הצהרה זו: "לעניי

, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, תחוא או בת, אח או
אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן 

 דוד/ה, בת דוד/ה;
 
 

אשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני ל .1.1
, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין החברההמציע )אם יזכה במכרז( לבין 

אילת או עובד ולא ידוע לי כי עובד עיריית  אילת או החברההמציע לבין עובד עיריית 
 נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין.  החברה

 

 

 בר קרבת משפחה לנבחר ציבורהצהרה בד .1
 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 111הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .1.1

 אשר קובע כדלקמן: 
 

ו תאגיד שיש פו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע )א( א.122
ה על עשרה אחוזים בהונו או חלק העוללאחד מהאמורים 

בד אחראי בו, לא ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עו
, לענין זהיהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; 

 תחוא , הורה, בן או בת, אח אובן זוג –"קרוב" 
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .1.1

 

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת  .1.1.1
 .אילתעיריית 

 
 או
 

 ם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:  יש לי קרבת משפחה לאד .1.1.1
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
 , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג –" קרוב"
חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של  , הורה של בן הזוג )חם אותחוא

 אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה  .1.1
ני לבין , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביהחברהבין המכרז( לבין 

יש נגיעה בעיריית אילת ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור  אילת נבחר ציבור בעיריית 
 כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 
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 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי  .5.1
ושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של ו/או כנ אילת כחבר במועצת עיריית 

 . אילת עיריית 
 

 לעניין סעיף זה:
 
יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(,  ":נושא משרה"

דירקטור )או חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה 
למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או 

נהל כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש אחד מסגניו, מ
 ועדת ביקורת;

 
 
אחוז בהון המניות  50תאגיד בו לעירייה שליטה של למעלה מ ":תאגיד עירוני"

 .  ו/או ביכולת למנות את הנהלת התאגיד
 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי  .5.1
או  אילת ו/או לעובד בכיר בעירית  אילתור בעיריית שירותים אישיים לנבחר ציב

עובד בכיר בתאגיד עירוני, לרבות, עבור תאגיד הקשור לנבחר ציבור או עובד בכיר 
 או מנהל בתאגיד עירוני. אילתבעיריית 

 
 לעניין סעיף זה:

 
 ועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית אילתכל אדם שהיה מ ":נבחר ציבור"

שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, במהלך שלוש השנים 
נבחרי ציבור אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיא 
)בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת 

 ;אילתעיריית 
 

, חברה, גזבר החברה, סגן המנכ"ל, מהנדס החברהמנכ"ל ה :"בעירייה"עובד בכיר 
 מנהל כוח האדם. , יועץ משפטי,החברהמבקר 

 
 לעיל; 1.1כהגדרתו בסעיף  ": יד עירוניתאג"
 
יועץ משפטי, מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול,  ":מנהל בתאגיד עירוני"

 מנהל כוח אדם או מבקר בתאגיד;    

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים 

הציבור או העובד שסופקו לו  נא לפרט את הדברים )שם נבחר –המפורטים לעיל 
השירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן 

 השירותים(: 
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

 
שומרות לעצמם את הזכות לבטל  ועיריית אילת החברההריני לאשר כי הובהר לי היטב כי  .6

ו/או כל  לחברהאת השתתפות המציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע 
התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או 
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ינים בהסכם בשל ניגוד עני חברהמדויית או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות ה ואינ
לרבות בגין מצבים שבהם יווצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה ו/או קרבת משפחה, 

, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או במהלך תקופת קיומו של הסכם זה
מטעמן, בגין ביטול ההתקשרות מי ו/או  החברהו/או  אילתזכות ו/או תביעה כנגד עיריית 

 בנסיבות אלה. 

 

ר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, הריני לאש .7
 והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד  .8

של במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית  מציעאותי/ את ה
 ואפעל בהתאם להנחיותיה. חברהה

 
 

___________________ 
 חתימה

 אישור
 

המוכר לי  __________הופיע בפני מר/גב'  _________עו"ד, מאשר כי ביום. ________אני, 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה  _________אישית /נושא ת.ז. 

ק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו
 עליה בפני.

 
___________________ 

 עו"ד,                             
 
 

  16טופס מס' 
 לכבוד 

 החברה הכלכלית לאילת בע"מ 
 

 -תשס"א  התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
2001  

  
 מצהיר ומתחייב כדלקמן: אני ________ המשמש בתפקיד ________ מטעם המציע 

  
כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות )להלן: "החוק"(, והתקנות     .1

 מכוחו. 

 

 במסגרת ביצוע העבודה לא יעבדו מטעמי עובדים שהורשעו בעבריה על החוק. כי     .1
 

 איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור קיים חוק הוראות התאם לידוע לי כי בה    .1
 החוק.על פי הוראות החוק מותרת הינה ההעסקה מראש ממטרת ישראל לפיו 

 
טרם ביצוע חוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה וראות מלא אחר כל דרישות הא    .1

 . העבודה ואציגם לחברה בהתאם לדרישתה
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___________________ 
 חתימה

 
 אישור

 
המוכר לי  __________הופיע בפני מר/גב'  _________עו"ד, מאשר כי ביום. ________אני, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה  _________אישית /נושא ת.ז. 
וחתם/ה  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל

 עליה בפני.
 

___________________ 
 עו"ד,                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מסמך ב'

 
 לחוזה חברהאישור יועמ"ש ה  
   
החוזה הוא חלק ממסמכי מכרז   

ידי -. החוזה נבדק עלשפורסם
 ה. והוא מאושר לחתימהח"מ 

   
 , עו"ד__________  
   
 ___תאריך: _______  

 

 חוזה מספר____________
 

 ______14/2017מ/ 'מכרז מס
 

 ביום _____ לחודש____________ שנת __________  באילתשנערך ונחתם 
 

  החברה הכלכלית לאילת בע"מ     בין:
 שכתובתה לעניין הסכם זה:

__________________________ 
 ידי מורשי החתימה מטעמה-על

 ("" או "המזמיןחברה"ה)להלן: 



 
 : 14/2017מ/מכרז מס' 

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה  
 ומוסדות חינוך ברחבי העיר אילת פוטוולטאית במבני ציבור

 

_____חתימת המציע: ________________  

 
 

 מצד אחד
 

 ___________________________. לבין:
 ח.פ./ת.ז. _____________________. 
 שכתובתו היא:  
 ברח' ________________________. 
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 ה"ה ___________ ת.ז. __________. 
 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 "(הקבלן)להלן: "
 מצד שני 

 
לאספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות  בביצוע עבודות מעניינית  חברההו  :הואיל

 " בחוזה זה להלן(;המבנה)וכהגדרת "
 

, "(המכרז)להלן: " פרסמה מכרז לביצוע העבודות הדרושות להקמת המבנה חברההו :והואיל
 ;חברההידי -והצעתו של הקבלן למכרז התקבלה על

 
שום בעל הסיווג הדרוש לשם ביצוע המבנה, כמפורט בחוק והקבלן הינו קבלן ר :והואיל

ו/או התקנות שהותקנו לפיו,  1969-רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט
 והוא מתחייב כי רישום כאמור יהיה בתוקף בכל מהלך תקופתו של חוזה זה;

 
ימומנו סכם זה זה והקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהעבודות נשוא ה     והואיל: 

 ;וכן על ידי עיריית אילת במלואן ו/או בחלקן על ידי המשרד לאיכות הסביבה
 

וטרם חתימת הקבלן על הסכם, הובהר לו היטב כי בעת פרסום המכרז ו/או חתימת  והואיל:
מלוא המקור התקציבי להשלמת  חברההצדדים על הסכם זה, טרם הועמד לרשות ה

מלוא המקורות התקציבים יחולו הוראות המכרז בדבר  המבנה במלואו, וכי בהיעדר
ביטול הפרויקט ו/או צמצמו ו/או שינויו, מבלי שלקבלן תהיה כל טענה ו/או דרישה 

 בעניין זה.
 

 
 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 מבוא

 

 כללי .1
 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 
ם הנוחות בלבד, ואין לגזור מהן פרשנות משפטית כלשהי, כותרות הסעיפים הן לש .1.1

 או כל פרשנות אחרות.

 

, לרבות כל המסמכים המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם המסמכים שלהלן .1
חלק בלתי נפרד מחוזה זה  ו/או ייחשבו יהווו/או הנוספים להם ומצוינים במפורש ככאלה, 

 :("החוזה: ")להלן
 

למכרז, לרבות כל פרטים ו/או המסמכים ו/או ההבהרות שנמסרו  הצעתו של הקבלן .1.1
 ;על ידי הקבלן במהלך המכרז

 
 חוזה זה על נספחיו;  .1.1
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 ;הכללי המפרט .1.1

 
 ;)ככל שיצורפו להסכם זה( תנאים מיוחדיםהמפרט המיוחד ו .1.1

 
 , כתב הכמויות .1.5

 
 ;ורשימת התוכניות כניותוהת .1.6
 
 . רשימת גגות להתקנה וגודל .1.7

 
 ירון דקל. מח .1.8

 
לוח הזמנים השלדי לביצוע המבנה )וככל שלא קיים לוח זמנים שילדי לביצוע  .1.9

, ייחשב כלוח חברההידי -ידי הקבלן ויאושר על-המבנה, אזי לוח הזמנים שיוכן על
 הזמנים הבסיסי לביצוע המבנה(;

 
 )בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז(( 9)טופס הביטוח אישור עריכת נספח  .1.10

)א( הצהרת הקבלן "פטור מנזקים"  9טופס , וכן, דין ע"י חברת הביטוחחתום כ
 ;)ב( הצהרת הקבלן "עבודות בחום" חתומים כדין על ידי הקבלן 9וטופס 

 
פרטי הצוות הניהולי מטעם הקבלן, כולל שמותיהם של בעלי התפקידים ותיאור  .1.11

 תמציתי של ניסיונם, ככל שהדבר נדרש כחלק מהליכי המכרז;

 
בנקאית אוטונומית להבטחת קיום תנאי החוזה )בהתאם לנוסח הערבות ערבות  .1.11

 המצורף לחוזה זה(;
 
 ופרשנות הגדרות .1

 
 בחוזה זה, יהיו למונחים הבאים המשמעות הבאה:  .1.1

 
לאספקה התקנה  לביצוע עבודות - 11/1017מ/": מכרז מס' המכרז" .1.1.1

לרבות כל מסמך המהווה חלק  ,ותחזוקה של מערכות סולאריות
 המכרז, ולרבות, פרוטוקולים והבהרות למכרז האמור; ממסמכי

 
": מסמך זה, הנספחים המצורפים אליו וכן ההסכם" או "החוזה" .1.1.1

המסמכים הנוספים שאינם מצורפים להסכם זה, ככל שהם נזכרים 
בהוראותיו של ההסכם כנספחים מחייבים. הפניה בהסכם זה או באחד 

עה הפניה להסכם זה הנספחים ל"הסכם" או ל"מסמכי ההסכם", משמ
 ולנספחיו;

 
לרבות כל אדם המורשה , החברה הכלכלית לאילת בע"מ": חברהה" .1.1.1

ידה, לפעול בשמו לצורך ההסכם; כל עוד לא נאמר אחרת, -בכתב על
פי -המורשה לפעול מטעמה על חברהכנציג ה אלעד טופול ישמש 

 הוראות הסכם זה;

 
קה של מערכות לאספקה, התקנה ותחזועבודות ביצוע ": הפרויקט" .1.1.1

סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור 
 כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.  אילתומוסדות חינוך ברחבי העיר 

   
חלק ביצוע הפרוייקט בהתאם למפרט הטכני וכתב הכמויות לרבות ": מבנה" .1.1.1

מן העבודות המבוצע באתר מסוים; לעניין מכרז זה, כל אחד מחלקי 
 רויקט כמפורט לעיל ייחשב כ"מבנה";הפ
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": כהגדרתם במסמך א' למסמכי המכרז, העבודות" או "העבודה": העבודות" .1.1.1

לרבות כלל הפעולות הדרושות לשם ביצוע הפרויקט, לרבות, הכנה של 
השטח בו מבוצעות העבודות, הקמה, ביצוע כל התשתיות הדרושות, , 

לת, עובדים, ציוד וכלי מערכות, ניקיון, הובלה ופריקה, פינוי פסו
עבודה, אביזרי בטיחות, הסדרי תנועה זמניים, גידור וסימון, שמירה, 
ייעוץ, שימוש בחומרים, שירותי מעבדה, לרבות, כל הפעולות הדרושות 
לצורך התארגנות לביצוע העבודות או כל חלק מהן, ולרבות, כל עבודה 

לרבות כל ;  נלווית הדרושה לצורך השלמת הפרויקט כהגדרתו במכרז
לרבות הגשת המערכת  רישויהפעולות הנדרשות לצורך תכנון המערכת, 

  בקשה להיתר בניה וקבלת היתר הבניה, קבלת המכסה מחברת
ביצוע בדיקות קבלה ומסירת התקנתה, רכש רכיבי המערכת, החשמל, 

שנים וכן  10וכן ביצוע תחזוקה שוטפת למשך המערכת על מרכיביה, 
בהתאם לכלל המערכות המותקנות ושנים  10תקופה שלליות אחרמתן 

בהתייחס לממיר המותקן, )הערה: ומסמכי המכרז למפרט הטכני 
שנים  10לממיר לפחות שנים או לחילופין אחריות  10אחריות ל אפשרי 

שנים ומתן אחריות נוספת לתקופה של  10והתחייבות להחלפה בחלוף 
 .שנים( 10

 
ביצוע בדק בתקופת ע המבנה, לרבות השלמתו וביצו –" ביצוע המבנה" .1.1.1

ארעית  וביצועו של כל מבנה ארעי או עבודההבדק כמפורט להלן, 
 ;בהתאם להוראות החוזה

 
ידי הקבלן למקום המבנה, -חומרים שסופקו על": חומר" או "חומרים" .1.1.5

וכן ציוד , למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים
, בין מוגמרים בין אם לאו יות חלק מן המבנהומתקנים העתידים לה

ולרבות כל פריטים, מוצרים, חלקים, אביזרים, ציוד, מערכות, מכונות, 
 מכשירים, כלים וכיו"ב;

 

התכניות מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, ככל שצורפו,  –" תכניות" .1.1.6
המוסמך לכך על פי ידי -לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב על

מנהל ידי -זה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב עלחו תנאי
 ;מזמן לזמן הפרויקט

 
 פי הלוח הגרגוריאני; -": חודש קלנדרי עלחודש" .1.1.7

 
המדד הנו מדד  -": כל עוד לא הוגדר אחרת במסגרת המכרז המדד" .1.1.8

מחירי תשומות הבנייה למגורים כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה 
 מדד אחר אשר יבוא תחתיו;המרכזית לסטטיסטיקה, או כל 

 

. כל עוד לא נאמר אחרת, חברההמי שנקבע כמנהל מטעם  –" המנהל"             .1.1.9
  . ל פאלעד טו :המנהל יהיה 

 
 

-עלעת לעת, , מלקבלן בכתבבהודעה מי שנתמנה  –" מנהל הפרויקט" .1.1.10
לפקח על  לנהל את ביצוע העבודות הכלולות בפרויקט ו/או חברההידי 

תהיה רשאית בכל עת לשנות  חברההו כל חלק ממנו. ביצוע המבנה א
בכתב את זהות מנהל הפרויקט וכן יהא רשאי, מבלי לשנותם, לתת 
בכתב כל הוראה אשר מצויה במסגרת סמכותם לפי חוזה זה או לפי 

מנהל  חברהידי ה-הנוהג בסוג זה של עבודות. ככל שלא ימונה על
כמנהל הפרויקט  ידו-לאו מי שימונה ע המנהלהפרויקט מטעמה, ישמש 

 .חברההמטעם 
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במסגרת המכרז )ככל שנקבע(,  חברהידי ה-": כפי שנקבע עלהמפקח" .1.1.11

כוחו -כבא חברהאו כל אדם או גורם אחר אשר ימונה מעת לעת ע"י ה
כדי להשגיח, לפקח ולבקר את אופן ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן 

בהר כי בכל והשלמתן בהתאם להוראות ההסכם; למען הסר ספק, מו
מקום בהסכם זה שבו הוענקו סמכויות למפקח, הרי שסמכויות אלה 

  . חברההידי מהנדס -ניתנות לביצוע גם על

 

ומורשיו, בביצוע  הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו –" הקבלן" .1.1.11
מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה  המבנה או כל חלק ממנו.

יראו את כל הכלולים בהגדרת מורכב מיותר מישות משפטית אחת, 
 הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד; 

 
התאריך המפורט בצו התחלת העבודה,  -" יום תחילת ביצוע המבנה" .1.1.11

המועד שבו נשלח העתק חתום של חוזה זה  –ובהיעדר תאריך כאמור 
 לידי הקבלן;

 
היום שבו מסתיים פרק הזמן הקבוע  –" יום סיום ביצוע המבנה" .1.1.11

המצורפים לחוזה זה לשם ביצוע כל העבודות להקמת  במפרטים
המבנה, לרבות מועד מאוחר יותר או מוקדם יותר כפי שעודכן על ידי 

 בהתאם להוראות החוזה;  חברהה
 

המועד שצוין כמועד סיום המבנה בתעודת  –" יום סיום המבנה בפועל" .1.1.15
הגמר, תעודת הגמר החלקית או תעודת הגמר המותנית, לפי העניין. 

ידי -בהיעדר תעודת גמר כאמור, בכל מסמך אחר שיימסר לקבלן על
 מנהל הפרויקט, ובו אישור על השלמת המבנה;

 
מסמך ערוך בנוסח  –" תעודת השלמת המבנה" או "תעודת גמר" .1.1.16

המצורף כנספח א' להסכם זה, אשר מעיד על השלמת המבנה בהתאם 
תנית, זאת להוראות הסכם זה; תעודת גמר יכול להיות חלקית או מו

 בהתאם להוראות הסכם זה. 
 

מסמך ערוך בנוסח המצורף  -"תעודת סיום" או "תעודת סיום המבנה" .1.1.17
כנספח ב' להסכם זה, אשר מעיד השלמתו המלאה של המבנה, לרבות, 

 תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים ו/או הנזקים במהלך תקופת הבדק. 
 

הקבלן בהתאם ידי -": לוח זמנים שיוכן עלמפורט זמנים לוח" .1.1.18
להוראות הסכם זה, אשר יהא תואם את הוראות המכרז, ואשר יאושר 

ידי -או המפקח, לרבות, כל תיקון ו/או עדכון שיאושר על חברהידי ה-על
 ו/או המפקח ללוח הזמנים המפורט; חברהה

 

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל  –" צו התחלת עבודה" .1.1.19
לא יהא תוקף לצו התחלת עבודה  ה;ה, במועד הנקוב בבביצוע המבנ

 על החוזה;כדין שנערך ו/או שניתן לפני חתימתם של הצדדים 
 

למען הסר ספק, מובהר כי צו התחלת עבודה לא ייחתם אלא על ידי 
, וככל שלא יינתן צו התחלת עבודה, חברהההמורשים להתחייב בשם 

כצו  חברהידי ה-בדבר חתימת החוזה על חברהיראו את הודעת ה
 חלת העבודה;הת

 
ההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע  –"היקף החוזה המקורי"  .1.1.10

ידי ועדת המכרזים של -המבנה על פי מסמכי החוזה, כפי שאושר על
 כחלק מהליך קבלת הצעתו למכרז; חברהה
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הסכום  –"התמורהאו "" שכר החוזה"או  "היקף החוזה המעודכן" .1.1.11

לרבות כל תוספת , ע החוזהו של הקבלן כתמורה לביצוהנקוב בהצעת
שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום 

 ;שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה
 

מקרקעין אשר בהם, דרכם, גג המצוי ב – "אתר"ו/או  "מקום המבנה" .1.1.11
 ;מתחתם או מעליהם, יבוצע המבנה

 
( המפרט הכללי )"הספר הצהוב" –" לעבודות סלילה הכללי המפרט" .1.1.11

לביצוע עבודות סלילה וגישור )במהדורה העדכנית במועד האחרון 
 להגשת ההצעות במכרז(;

 
הכללי  )"הספר הכחול"( המפרט –" המפרט הכללי לעבודות בנייה" .1.1.11

לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד 
הנדסה אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/מינהל התכנון והן/הביטחו

הלאומית לדרכים(  חברהחברת "נתיבי ישראל" )לשעבר: מע"ץ ו/או הו
)במהדורה העדכנית ביותר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; 

 בסעיף זה: "מפרט הוועדה"(; 
 

מכלול התנאים המיוחדים  –ככל שמצורף לחוזה  –" המיוחד המפרט" .1.1.15
או המנוגדות  המתייחסים לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות, השונות

הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד  במפרטלכתוב 
 ;ממסמכי החוזה

 
לעבודות סלילה והמפרט הכללי לעבודות המפרט הכללי  –" המפרט" .1.1.16

 ;המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה בנייה והמפרט

  
רשימת בדיקות ו/או אישורים ו/או  –" רשימת בדיקות ואישורים" .1.1.17

אמור כזה ווחים, אשר תהיה בהתאם לנוסח המצורף להסכם די
אשר כוללת את כל הבדיקות ו/או האישורים ו/או ההליך  מסמכיב

כחלק מן החשבון הסופי  חברההדיווחים שעל הקבלן להמציא לידי ה
תפרט מהם הבדיקות ו/או האישורים ו/או  חברהידו; ה-המוגש על

ות )מתוך הרשימה הדיווחים שעל הקבלן לצרף לחשבון הבדיק
 הכללית(;

 

הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי  –" ריבית החשב הכללי" .1.1.18
החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם 

 להנחיות החשב הכללי, כפי שיתפרסמו מזמן לזמן;
 

לרבות אישור ת"ת )תהליך תקני( הניתן על ידי מכון  –" תו תקן" .1.1.19
 לי;התקנים הישרא

 
בכל מקום בחוזה בו מדובר על "ערבות" או על "ערבות בנקאית", הכוונה לערבות  .1.1

בסכום הקבוע בחוזה לפי העניין, מאת תאגיד בנקאי  חברהבנוסח שנקבע על ידי ה
. ערבות תהא צמודה למדד 1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 תנאי המכרז.כהגדרתו בחוזה זה, זולת אם נקבע במפורש אחרת ב

 
לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי חוזה זה, והמועד  חברהמקום בו מחויבת ה .1.1

לביצוע אותו תשלום או אותה פעולה חל ביום ששי, שבת או מועד מוכר )לפי מועדי 
 ישראל(, ייחשב המועד כקבוע ליום העסקים הראשון שלאחריהם. 
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כמפורט בחוזה, תהא לו ביטוי שהוגדר באחד מן המסמכים המהווים את החוזה,  .1.1
אותה משמעות במסמכיו האחרים של החוזה, זולת אם נקבעה במסמך האחר 

 הגדרה שונה או שהקשר הדברים מחייב פרשנות שונה.

 
ההגדרות בסעיף זה באות בנוסף להגדרות המופיעות בסעיפים שונים של ההסכם,  .1.5

 ואינן גורעות מהן.
 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .1.6
 

מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי  בכל .1.6.1
, ו/או בתנאי המכרז ו/או בנספחיהם במסמכים השונים המהווים את החוזה
, ובתנאים המיוחדיםהמיוחד  במפרטובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות 

סדר ראו את כל הסעיפים כמשלימים, במידה ולא ניתן ליישב בין הסעיפים י
המיטיב יגבר התנאי המחמיר ו/או  ו/או התשלום הביצוע ןלענייות העדיפ

 בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.למזמין 
 

בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון  חברההוראה שנתנה ה .1.6.1
להגשת ההצעות, בין בדרך של תיקון המכרז ושינויו ובין בדרך של תשובה 

תיחשב כחלק  –או תשובות במסגרת "סיור קבלנים" לשאלות הבהרה 
ממסמכי החוזה ותגבר על הוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכי החוזה 

 שקדמו לה בזמן, זולת אם נקבע בה במפורש שלא תגבר כאמור.

 
גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות  .1.6.1

בלן מסופק בפירושם הנכון של או שהיה הק ,החוזה לבין הוראה אחרת
הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שמנהל הפרויקט מסר הודעה לקבלן 

יפנה הקבלן בכתב למנהל , אזי שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה
הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך,  ןיית מנהל הפרויקטוהפרויקט 

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 
 

, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה הפרויקט אותיו של מנהלעד לקבלת הור
  כאמור לעיל.הפרויקט עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל 

 
 סמכויות פיקוח .1

 
לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את בכל עת מנהל הפרויקט רשאי  .1.1

ע ידי הקבלן בביצו-טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על
המבנה. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל 

 ידי הקבלן.-והוראותיו הוא, על
 

ו/או למפקח על  הפרויקט מנהלו/או ל חברהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .1.1
ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. 

למילוי הוראות  חברהר לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי ההפיקוח האמו
 חוזה זה.

 
 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיו של מנהל הפרויקט לפי חוזה זה. .1.1

 
 עבודה ניהול יומן .5

 

 –בשלושה עותקים )להלן ובאופן רציף, במקום המבנה ינוהל יומן עבודה מידי יום  .5.1
כוחו המוסמך, -או בא ידי הקבלן-עלהפרטים הבאים  ין,, לפי העניהיומן( בו יירשמו

 :ידו-אלא אם קבע מנהל הפרויקט כי הרישומים כאמור ייעשו על
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 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה;זהות ו .5.1.1
 ;והשימוש שנעשה בו הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה .5.1.1
 ה או הוצאו ממנו;לסוגיהם, אשר הובאו למקום הבני מערכותהחומרים וה .5.1.1
 כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן במבנה; .5.1.1
 תקלות והפרעות בביצוע המבנה; .5.1.5
 השוררים במקום המבנה; רהאוויתנאי מזג  .5.1.6
 העבודות שבוצעו במשך היום; .5.1.7
 העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט; .5.1.8
מהלך ביצוע כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי ב .5.1.9

 ;המבנה
 

רשאי מנהל הפרויקט לרשום ביומן לעיל, ( 1בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן ) .5.1
הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה, וכן העתק מ

כל דבר אחר שלדעת מנהל הפרויקט יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך 
כוחו המוסמך רשאי לרשום -ום. הקבלן או באביצוע המבנה, בציון תאריך הריש

לרבות את התייחסותו להערות שרשם  ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המבנה
 . , בציון תאריך רישומןמנהל הפרויקט ביומן

 
כוחו המוסמך, -ידי הקבלן או בא-כל דף יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על

אשר יהיה רשאי אך לא חייב רויקט מנהל הפיימסר לחתימת לאחר מכן בסמוך ו
 לבחון את האמור ברישום ולהעיר עליו לפי שיקול דעתו המלא.

 
היומן וכל האמור בו ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע  .5.1

בזכויות הצדדים ובחובותיהם. דרישה ו/או תביעה כספית של מי מהצדדים תיעשה 
 על פי הוראות החוזה בלבד. 

 
פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה -לק מהעבודות עלם חא .5.1

כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, -נפרד בו ירשום הקבלן או בא
בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, 

גם על היומן  וסעיף זה יחולות (, והורא1כמפורט בסעיף קטן ) ,בשינויים המחוייבים
 כאמור בסעיף קטן זה.

 
  החוזהאיסור על הסבת  .6

 
לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן  , למשכן או לשעבדאין הקבלן רשאי להסב .6.1

בין בתמורה או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, , להמחות אין הוא רשאי להעביר
 .בין שלא בתמורה

 
כי תאשר לו להמחות את  חברהבלן רשאי לבקש את המבלי לגרוע מהאמור, יהא הק .6.1

זכותו לקבל את התמורה לפי חוזה זה לטובת בנק מסחרי וזאת לצורך קבלת 
לא תסרב להמחאה כאמור, אלא מטעמים סבירים. אושרה  חברהאשראי, וה

המחאת הזכות לקבלת התמורה לפי חוק זה, תשולם התמורה אך ורק לחשבון פלוני 
 חברה"( והחל ממועד האישור, לא תעביר החשבון היעד)להלן: "בסניף בנק פלוני 

 תשלומים כלשהם אלא לחשבון היעד.

 
רשאית להסב את זכויותיה ו/או חובותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן  חברהה .6.1

ידה ו/או לכל -ממשלת ישראל ו/או לכל תאגיד ממשלתי כפי שיקבע עלו/או  חברהל
 בד שלא ייפגעו זכויות הקבלן בשל כך., ובלחברהתאגיד עירוני הכפוף ל

 
 ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. -הפרת הוראות סעיף זה על .6.1

 
 החוזה תחולת .7
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האדם, החומרים, הכלים,  חכוהוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה, לרבות המצאת 
 הציוד, המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 
  תכניות אספקת .8

 
ידי המנהל ללא תשלום. -עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על שלושהעד  .8.1

 יוכן על חשבון הקבלן.  - כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן
 

ידי הקבלן במקום המבנה. -עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על .8.1
רשאים לבדוק ידם בכתב יהיו -והמנהל, מנהל הפרויקט וכל אדם שהורשה על

 ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
 
  ביצוע המבנה .9

 
 ברציפות ללא הפסקה ובהתאם ללוח הזמנים המפורט הפרויקט הקבלן יבצע את  .9.1

, זאת מיום קבלת צו התחלת עבודה חודשים 8 תוך קו"ט 1,000וישלים התקנת 
 וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של מנהל הפרויקט.ברמה המתחייבת ממנו, 

 
 הפרויקט יבוצע על פי הגגות ולהלן פירוט לוחות הזמנים לביצוע כל אחד מהגגות: .9.1

 שבועות משימה
 T חתימה על הסכם

 T+4 תכנון המערכות על ידי הספק
 T+8 אישור תכניות על ידי המזמינה

 T+12 ככל שידרש קבלת היתר בניה מהלקוח וקבלת המכסה מחח"י
 T+24 הקונסטרוקטיביתפריסת המודולים וחיבורם למערכת 

 T+28 חיווט המערכת וחיבורה ללוחות החשמל
חשמלאי בודק, קונסטרוקטור, חברת חשמל,  –קבלת אישורים 

משרד האנרגיה, רשות החשמל ומשרד הגנה"ס להפעלת 
 המערכת

T+30 

 AS MADE T+31מסירת המערכת למזמינה עם תכניות 
 T+32 התחלת שנת בדק

 
וא החוזה ברציפות ו/או בהתאם ללוח הזמנים המפורט, יהווה אי ביצוע העבודות נש

 הפרה יסודית של חוזה זה. 
 

מנהל הפרויקט רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות,  .9.1
לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע המבנה. הוראות מנהל הפרויקט מחייבות את 

 .חוזה זהבכדי לגרוע מהאמור באמור בסעיף קטן זה בהקבלן, אולם אין 

 
למען הסר ספק, מובהר בזה כי הוראות בכתב שנתן מנהל הפרויקט במסגרת  .9.1

 .הקבלןסמכויותיו בחוזה זה, תחייבנה את 
 

החברה תהיה רשאית להחליף את הגגות שיימסרו לקבלן על פי שיקול דעתה הבלעדי  .9.5
גג הינו בעל מאפיין ובתנאי שהמדובר בגגות בעלי מאפיינים דומים. הקביעה האם 

 דומה, נתונה למנהל בלבד. 
 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .10
 

פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום -להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על .10.1
בתוך שבעה ימי עבודה מעת שנתן , חברהה, ימציא הקבלן חברההידי -כלשהו על
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, על חוזה זה חברהוכתנאי לחתימת הלקבלן הודעה בכתב על זכייתו במכרז  חברהה
כנספח בנוסח המצ"ב וכאמור ידי הקבלן -להבטחת קיום חוזה זה על ערבות בנקאית

 "(.ערבות ביצוע)להלן: " 10

 
ערבות הביצוע תהיה בהתאם לסכום והנוסח שצורף למסמכי המכרז. ככל שאין  .10.1

שלב מערך     7.5 % בגובה שלהוראה נפרדת במסמכי המכרז, ערבות הביצוע תהיה 
, והיא או בסכום קבוע )לפי המוגדר במכרז( כולל מע"מ(לא )העבודה שנמסר לביצוע 

 .תהיה בתוקף עד לשלושה חודשים לאחר המועד הצפוי לסיום העבודה
 

שמדד הבסיס הוא המדד הידוע בתאריך האחרון , תהיה צמודה למדדהביצוע ערבות  .10.1
 להגשת ההצעות. 

 
תקופת הבדק הקבועה בחוזה זה. יום לאחר סיום  10הערבות תישאר בתוקף לפחות  .10.1

הקבלן יהיה רשאי להחליף ערבות זו בערבות בדק לאחר שיקבל תעודת גמר למבנה, 
 כמפורט להלן, ויחולו הוראות חוזה זה לעניין ערבות הבדק )כהגדרתה להלן(. 

 
כל ההוצאות הכרוכות בהפקת ערבות הביצוע ו/או חידושה מעת לעת, יחולו על  .10.5

 קבלן.ה

 
, לא יוצא צו להתחלת העבודה חברההמובהר בזה, כי מבלי לגרוע מכל זכויותיה של  .10.6

בטרם המצאת ערבות הביצוע דרושה. למרות האמור, הרי אם לא ניתן צו התחלת 
לקבלן על זכייתו במכרז, תהיה  חברהימים מיום שהודיעה ה 90בחלוף ראשון עבודה 

את ערבות הביצוע, ולדרוש ממנו להמציאה רשאית להשיב לידי הקבלן לידיו  חברהה
שוב, עובר למתן צו התחלת העבודה. זאת מבלי לגרוע מזכותו של הקבלן להודיע על 

 חזרתו מהצעתו כמפורט להלן.
 

(, ייחשב הדבר 1קטן )-לא מסר הקבלן את ערבות הביצוע, במועדה האמור בסעיף .10.7
רשאית לחלט את  תהיה חברהבחוזה, וה חברהכסירוב של הקבלן להתקשר עם ה

"(, ללא צורך בהודעה ההצעה ערבותהערבות שמסר הקבלן במסגרת המכרז )להלן: "
או בהתראה נוספת מעבר לפרק הזמן הנקוב בסעיף זה. הקבלן מצהיר כי אין ולא 

 יהיו לו כל טענות או דרישות כנגד חילוט ערבות ההצעה כאמור. 
 

פי שיקול דעתה המוחלט, כי  , עלחברההלמרות האמור לעיל, הרי שאם החליטה  .10.8
רשאית להורות על עיכוב בהמצאת  חברהמתן הצו להתחלת העבודה יתעכב, תהא ה

ובלבד שערבות ההצעה שניתנה על ידי הקבלן ( 1קטן )-הערבות האמורה בסעיף
 .תוסיף ותעמוד בעינה להבטחת מסירתה של ערבות הביצוע

 
ת ביצוע בהתאם להוראות חוזה מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לקיים בכל עת ערבו .10.9

זה, הרי אם במהלך תקופת ביצוע החוזה ו/או תקופת הבדק עומדת תקופת הערבות 
פי -בפני סיום, הקבלן מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע כאמור, בין על

 פי בקשת הבנק שהוציא את ערבות הביצוע. -ובין על חברהדרישתה של ה
 

הביצוע בהתאם להוראות סעיף זה, תהווה הפרה  אי הארכת תוקפה של ערבות
לרבות, חילוטה  – חברה, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוענק ליסודית של חוזה זה

רשאית לעכב את כל  חברה, תהיה החברההידי -של הערבות המוחזקת על
התשלומים המגיעים לקבלן,  עד שימציא ערבות ביצוע חלופית או מוארכת, לפי 

 . חברההדרישת 

 
רשאית לנקוט בכל הצעדים הדרושים לדעתה, בכל עת,  חברהמובהר בזה, כי ה .10.10

לרבות חילוט ערבות הביצוע ושימוש בכספיה, אם מצאה כי הקבלן הפר את חוזה זה 
הפרה יסודית )לרבות, הפרה יסודית שהוגדרה בהסכם זה( ו/או שהפר את החוזה 

או שהקבלן אינו מבצע את ימים ו/ 11הפרה שאינה יסודית ולא תיקן אותה בתוך 
העבודות בצורה רציפה ו/או שהקבלן מבצע את הפרויקט באופן שלא יאפשר 
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להשלים את הפרויקט או כל חלק הימנו במסגרת לוח הזמנים השלדי. אין באמור 
בגין הפרה צפויה ו/או  חברהבסעיף זה, כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים ל

 .ממשית של החוזה על ידי הקבלן

 

  מס ערך מוסף .11
 

, כשיעורו מס ערך מוסף יתוסף מחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה ל .11.1
 באילת.

 

" לגבי עוסק מורשה באזור 0כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור " ,בזאתמובהר  .1.1
", וזאת 0אילת, תשולם התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "

ל הזוכה שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, בין אם בפועל לא יחול ע
לרבות במקום מושבו. כן מובהר כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שהזוכה ירשם 
כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. אם ישונה הדין בעניין 
שיעור המע"מ החל באילת תשולם למציע התמורה הנקובה בהצעתו בתוספת מע"מ 

החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית  בשיעורו
 מס כחוק. 

 
 הכנה לביצוע .1

 
 השגת רישיונות והיתרים .11

 
אותן פעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, שביחס לאופן ביצוען  .11.1

קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, יבוצעו בהתאם לאותם 
 ים, תקנות או הוראות. חוק

 
להקמת המערכת נשוא הליך זה בשיטת הזמנת עבודות ל"תכנון וביצוע" העבודות  .1.1

כאשר במסגרת זו הספק יהיה אחראי בין היתר, לכל ( FULL TURN KEYמלא )
, לרבות הגשת בקשה המערכת  רישויהפעולות הנדרשות לצורך תכנון המערכת, 
, קבלת המכסה מחברתהיתר הבניה להיתר בניה וקבלת רכש רכיבי החשמל,   

  ביצוע בדיקות קבלה ומסירת המערכת על מרכיביה, ותחזוקתהתקנתה, המערכת, 
 .המערכת לרבות אחריות על המערכת

 
רשמיים מהרשויות המוסמכות ומאת תחייב להמציא, על חשבונו, אישורים הקבלן מ .11.1

חברות לקבלת היתר בניה,  הכנההגופים הרלוונטיים לאותן פעולות, לרבות: 
התקשורת )"בזק", חברות סלולאר, כבלים, לווין(, חברת החשמל, וכיו"ב. כל כמה 
שהדבר מוטל על פי דין או על פי נוהג על מי שמבצע עבודות כגון העבודות נשוא חוזה 

 זה.

 
בכל הכרוך בביצוע המבנה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות,  .11.1

שיונות ותשלום מסים ואגרות, ויישא בכל ההוצאות והתשלומים הקשורים קבלת רי
והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם 
הושת עליו במסמכי החוזה. מסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן ואשר תשלומם חל 

 חברהזרו לקבלן על ידי ה, יוחחברההפי דין או על פי האמור במסמכי החוזה על -על
ימים מיום ששולמו בפועל על ידי הקבלן או מיום שדיווח על הוצאתם, לפי  10בתוך 

 המאוחר.
 

הקבלן במסגרת הבקשה להיתר יחתום על הצהרה בדבר אי סינוור בנוסח המצ"ב  .11.1
וכן יידרש לעמוד בכל המפורט לעיל וזאת כפי שתנחה אותו החברה ועל פי כנספח י'. 
 אישורים שייקבעו על ידה:נוסחים ו
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 הצהרת מהנדס חשמל

 צילום רישיון מהנדס חשמל

 הצהרה מהנדס על אי סינוור

 הצהרת עורך הבקשה על אי קיום חריגות בנייה

 חישובים סטטיים

 "תצהיר" של מתכנן השלד  – 111טופס 

 כתב התחייבות על פירוק 

 צילום ת.ז של המבקש

 אישור של כיבוי אש

               
הקבלן מצהיר ומתחייב בזה, כי הינו בעל כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים  .11.5

והרישומים הנדרשים ממנו על פי כל דין כתנאי לביצוע המבנה על פי החוזה, ובפרט 
רישום בפנקס הקבלנים כנדרש בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

ממועד חתימת חוזה זה על ידי הקבלן  , וכי כל אלה יהיו בתוקף החל1969-התשכ"ט
 ועד להשלמת כל העבודות לפיו לרבות תקופת הבדק.

 
אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על הקבלן חובה לשאת בעלותם של היתרי בניה לפי  .11.6

חוק התכנון והבניה, אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית לשם מתן אישור לסילוק 
 .מתקנים, קווי תשתית, וכיוצא באלה

 
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר קבלני משנה, הקבלן מתחייב שלא  .11.7

למסור לקבלני משנה ביצועה של עבודה כלשהי, אלא אם אותו קבלן משנה עומד 
בכל התנאים הנדרשים על פי חוזה זה ועל פי דין ביחס לאותה עבודה או לכלל 

 העבודות שאותו קבלן משנה מבצע במסגרת המבנה.
 

  קות מוקדמותבדי .11
 

בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו, מצהיר כי הקבלן  .11.1
של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנה, את וזמינותם בשוק את טיבם 

השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על  כידרכי הגישה למקום המבנה, וכן 
יע בהצעתו חושבו על סמך הבדיקות הקבלן מצהיר כי המחירים שהצ הצעתו.

הדרושות וכי מחירים אלה מהווים תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי 
 החוזה ומסמכיו בעת חתימתו. 

 
לצורך  הנעשו מטעמ, עד כמה שכאלה מציא לקבלן דוחות וסקריםת חברהה .11.1

 אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו ,העבודה
חובה לבצע  חברהאין באמור כדי להטיל על ה (.1בדיקות, כנדרש בסעיף קטן )

 סקרים או מחקרים כלשהם.
  

 ביצוע ולוח זמנים שיטות .11
 

מיום  ( ימים15חמישה עשר ), תוך המנהל ו/או מנהל הפרויקטהקבלן ימציא לאישור  .11.1
בות , הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרההודעה על זכיית הצעתו

, אם וככל אשר לא הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה
נדרשה הגשת הצעה כזו במסגרת המכרז והכל באופן שהמבנה יושלם עד ליום סיום 

 המבנה ובמסגרת לוח הזמנים השלדי ואבני הדרך הקבועות בו. 

 
זמן, פרטים מזמן ל םלמפקח, לפי דרישת למנהל הפרויקט ו/או ימציא הקבלןבנוסף,  .11.1

נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת 
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מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים 
ידי הקבלן, בין שמנהל הפרויקט אישר אותם במפורש ובין שלא אישר -האמורים על

, לרבות אחריותו הי המוטלת עליואותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלש
 . להשלים את המבנה לפי לוח הזמנים

 
לקבוע שהקבלן ימציא את  חברהה תבמקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאי .11.1

מיום התחלת משלושים יום הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות  שיטותההצעה בדבר 
 בחוזה. אין בכוחה של ההצעה האמורה לשנות את התנאים שנקבעו ביצוע המבנה;

 
לוח הזמנים המפורט המוצע על ידי הקבלן לא יפר את לוח הזמנים השלדי ולא יחרוג  .11.1

אם אלה רק יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ו ,. עם זאתממנו
, בהתאם לשינויים שאושרוהשלדי , ייערך לוח הזמנים חברההידי -עלבכתב יאושרו 

 ועד סיום המבנה. והכל באופן שהעבודה תושלם עד למ

 
מובהר בזה, כי למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת לקבלן הערות ללוח הזמנים  .11.5

שהכין, ואם העיר לקבלן יישם הקבלן את הערותיו. אולם, אין בכל האמור כדי 
ו/או על מנהל הפרויקט להעיר כאמור, ואין בעובדה  חברהלהטיל חובה על ה

ל לוח הזמנים של הקבלן, כדי להוות ו/או מנהל הפרויקט לא העירו ע חברהשה
אישור לאותו לוח זמנים או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, 

 לרבות לעמידה בלוח הזמנים השלדי וסיום העבודות עד יום סיום המבנה.
 

ידי -(, ייקבע לוח הזמנים על1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן ) .11.6
במקרה דנן אין לראות בלוח הזמנים . ויחייב את הקבלפרויקט ו/או מנהל ה חברהה

תוספות הגשת בקשות ו/או דרישות לילה לע/ מנהל הפרויקט כ חברהשבוצע על ידי ה
אשר ידרשו מהקבלן כדי לעמוד בלו"ז הן בכל הקשור בהחשת קצב ו/או כספיות 
 הן בתוספת כח אדם והן בכל נושא אחר . הביצוע,

 
, ולא יותר המנהל ו/או מנהל הפרויקטוח הזמנים לפי דרישת הקבלן יעדכן את ל .11.7

מאחת לחודש, או בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא 
המנהל ו/או מנהל הפרויקט ידי -הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על עדכן

 ויחייב את הקבלן. חברהבהתאם לדרישות ה
 

קטן זה, נועד למטרות של -ל לוח הזמנים כאמור בסעיףמובהר בזה, כי עדכונו ש
ניהול הפרויקט בלבד, ולא ישנה את לוח הזמנים השלדי או את מועד סיום ביצוע 

לעיל או יגרע מאחריותו של הקבלן לאיחור ביחס  1המבנה כהגדרתם בסעיף 
למועדים כאמור, והכל מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה. שינוי לוח הזמנים על ידי 
מנהל הפרויקט, כשלעצמו, אינו מהווה הוראת שינויים כמשמעותה בחוזה זה. סבר 
הקבלן כי יש מקום להוצאתה של הוראת שינויים, יפנה בעניין זה למנהל הפרויקט 

 בהתאם להוראות חוזה זה. 
 

מנהל ידי -על בעדכונוו/או  חברההידי -ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על .11.8
, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע הפרויקט או המנהל

 ידי המנהל.-נו בכל דרך אחרת. שיעור ההוצאות ייקבע עלמלקבלן בכל עת או ייגבו מ

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי ידוע לו שביצוע המבנה עשוי להתבצע  .11.9

, המקשה על ביצוע לימודים או  בשטח שבו עשויה להתקיים תנועה רבה של כלי רכב
העבודות, וכי עובדה זו כבר נלקחה בחשבון בעת הגשת הצעתו ובעת קביעת לוח 

 הזמנים.
 

 
 השגחה, נזיקין וביטוח .2
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  השגחה מטעם הקבלן .15
 

עליו ברציפות לצורך  ובמקום המבנה וישגיח יםנוכחאו נציג מוסמך מטעמו, יהיו  הקבלן
ם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, מוסמך מטענציג ביצוע המבנה. מינוי 

 .ללא צורך במתן נימוק והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת
 

אין במתן האישור כאמור  כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.-דין באמובהר בזה, כי 
בכך כדי ואין  חברהמשום העברת אחריות כלשהי מכתפי הקבלן אל כתפי המנהל או ה

 לגרוע מחובת הקבלן להציג בכל עת במקום המבנה נציג מוסמך בעל כישורים מתאימים. 
 
 

  שיונות כניסה והרחקת עובדיםיר .16
 

-הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כל אדם המועסק על .16.1
ידו במקום המבנה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו 

וכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי מ
בביצוע  לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, –דרישה כאמור 

 .המבנה

 
המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה,  .16.1

א הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימצי
את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את 

ומנהל  –כפי שידרוש מנהל הפרויקט  –תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם 
שיונות כניסה, כפי שימצא יהפרויקט יסדיר את עניני הכניסה למקום המבנה לפי ר

 המיוחד ובתנאים המיוחדים. , הכל כמפורט במפרטלנכון
 

והקבלן מתחייב  חברהיהיה רכוש של הלעיל, ( 1שיון כניסה לפי סעיף קטן )יכל ר .16.1
שיון, מיד עם סיום ישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרילהחזיר למפקח את ר

עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, וכן בכל עת שמנהל הפרויקט ידרוש את 
שיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק יב הקבלן שהשימוש ברהחזרתו. כן מתחיי

 לכניסה למקום המבנה לצורך ביצועו.
 

או עובד שמנהל הפרויקט דרש את זה, שיון כניסה לפי סעיף יאדם שלא ניתן לו ר .16.1
 אחראי להרחקתו ממקום המבנה.הקבלן יהא  –שיון הכניסה שלו יהחזרת ר

 
לאחר מתן הודעה בכתב מאת רק  יה לפי סעיף זה, יה חברהשימוש בסמכויות ה .16.5

 לקבלן.  חברהה
 

הקבלן לא יעסיק בביצוע המבנה עובדים, אלא אם ברשותם אישור ממשטרת ישראל  .16.6
 –תשס"א  עברייני מין במוסדות מסוימיםהעסקת בהתאם להוראות החוק למניעת 

1001. 
 

  עבודהבאתר האמצעי בטיחות ומתקנים  .17
 

 בטיחות  .17.1

 
צוות אשר עבר קורס בטיחות ואושר על ידי איש מופיע  כי בצוותוקבלן מתחייב ה .17.1

 .חברהה

 
באתר מנהל עבודה ככל שיידרש על פי הוראות החוק הקבלן מתחייב להעסיק  .17.1

 .1988-עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, התשמ"ח ךמוסמ
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אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה בעניין מינו בעלי תפקידים  .17.1
 ו/או שמירה על הוראות הבטיחות באתר או סביבתו.  

 
  נזיקין למבנה .18

 
מיום העמדת מקום המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת  .18.1

בתעודת השלמת המבנה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת המבנה  כמצויןהעבודה 
 ולהשגחה עליו. 

 
ט לסיכון מוסכם בהתאם פר – בכל מקרה של נזק למבנה הנובע מסיבה כלשהי .18.1

לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם מחויב יהיה הקבלן  –להלן  (1לסעיף קטן )
האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו 

 להוראות החוזה.
 

ידי הקבלן תוך כדי -תחולנה גם על כל נזק שנגרם עללעיל ( 1הוראות סעיף קטן ) .18.1
 ן ובדק.עבודות תיקו

 
יהיה על הקבלן מראש בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם  .18.1

ידרוש ממנו לעשות כן,  מנהל הפרויקטלתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם 
. הוצאות התיקון יוגשו ויטופלו במסגרת חשבון חברההוהוצאות התיקון יחולו על 

 הביניים הראשון שיוגש לאחר ביצוע התיקון.

 
מלחמה, פעולת נזק שנגרם למבנה מחמת פירושו:  – "מוסכם סיכון"ניין סעיף זה לע

ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה -איבה המבוצעת על
, וכן מניעה מאיוש התפקידים באתר בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו –אויבת וקרבות 

 .1971-כת מועדים התשל"המחמת שירות חירום שלהם כמשמעותו בחוק האר
 

 נזיקין לגוף או לרכוש .19
 

הנובעים ממעשה או מחדל רשלניים או הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן,  .19.1
שייגרמו תוך כדי זדוניים של הקבלן, או תוך הפרת חובה על פי דין או על פי החוזה, 

ה של , במבנה או בקרבתו או כתוצאביצוע המבנה לגופו או לרכושו של אדם כלשהו
 כל האמצעים המעשיים למניעתם.את וינקוט  העבודה על המבנה,

 
( אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים שלהלן 1שום דבר האמור בסעיף קטן ) .19.1

 :בגינם חברהאו כדי לחייב את הקבלן לפצות את ה
 

זכות לבנות את המבנה או חלק ממנו  חברהנזק הנובע מתוך כך שאין ל .19.1.1
 בהתאם לחוזה;

 
ק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות אויר, נז .19.1.1

זכות מים או כל זכות שימוש אחרת של מישהו, שהם תוצאה בלתי 
 נמנעת מביצוע המבנה בהתאם לחוזה;

 
על ידי מעשה או מחדל, -נזק לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, שנגרם על .19.1.1

ה על פעולותיו או ידי צד שלישי שלקבלן אין ולא יכולה להיות שליט
 .יכולת סבירה למנוע אותן

 
אירע מקרה נזק או אבדן במקום המבנה במהלך ביצוע העבודות לפי חוזה זה, יהא  .19.1

 הנטל על הקבלן להוכיח שהנזק נגרם בנסיבות שאינן באחריותו.
 

 אין בהוראות פרק זה כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי. .19.1
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 ישות הדין החלות על הקבלן כמחזיק.אין בהוראות פרק זה כדי להחמיר על דר .19.5

 
  נזיקין לעובדים .10
 

ארע נזק לעובד של הקבלן או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן, הרי שיחולו 
 הוראות שלעיל ולהלן, ובכפוף לכל דין: 

 
הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם  .10.1

הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם, תוך כדי ביצוע אחר הנמצא בשירותו של 
 המבנה או בקשר עם ביצוע המבנה.

 
לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או  תהיה אחראיתלא  חברהה .10.1

שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי 
מי מטעמה על ידי מי שנפגע כאמור לעיל, ו/או  חברהנתבעה ה ועקב ביצוע המבנה.

ישפה הקבלן את הנתבע כפי הוצאותיו וחביותיו בגין אותו עניין, ובלבד שניתנה 
 לקבלן הזדמנות נאותה להתגונן מפני תביעה כאמור.

 
 ביטוחי הקבלן: .11

 
פי כל דין ו/או על פי -של הקבלן עלו/או מהתחייבויותיו בלי לגרוע מאחריותו מ 11.1

לפני מועד לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו וזה זה, מתחייב הקבלן האמור בח
תחילת העבודות נשוא חוזה זה )להלן : "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו 

שני המועדים הנ"ל( בין באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מ
ת מקצועית וחבות וכן לעניין ביטוחי אחריוולמשך כל זמן ביצוען של העבודות 

, בהתאם המפורטים להלן את הביטוחיםלהלן,  21.4בסעיף המוצר כמפורט 
זה )להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן  בחוזהלתנאים המפורטים 

 ממסמכים אלוחלק בלתי נפרד  המהווה והחוזהלמסמכי המכרז   9לטופס 
 בישראללפעול ורשית כדין מה)להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"( אצל חברת ביטוח 

 (:"ביטוחי הקבלן" -שכולם יחד יקראו להלן)
 

  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב 11.1.1
 , פרק א' ביטוח העבודות .א

עבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ההמבטח במלוא ערכן את 
עבודות הקבלן בביצוען של ההקבלן המשמש את ו/או באחריות 

 בקשר עם חוזה זה

 , אחריות כלפי צד שלישיב' ביטוח  פרק .ב
דין,  בקשר עם ביצוע  כלל פי עהמבטח את אחריותו של הקבלן 

 .העבודות בקשר עם חוזה זה

  חבות מעבידים פרק ג' .ג
על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  הקבלן את אחריותו של המבטח

 כל כלפי, 1980ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
 בעקיפין או/ובמישרין  מטעמו או/ו ידו על המועסקים העובדים

 משנה קבלני, קבלנים לרבות זה חוזה עם בקשר העבודות בביצוע
 .ועובדיהם

 
  יטוח אחריות מקצועיתב 11.1.1

בגין  הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה אחריותו שלהמבטח את 
במשך שהוגשה  רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית

או ו/מעשה ב שמקורם תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק
 העבודות של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםמחדל רשלני 

 . חוזה זה נשוא
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 6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
 
טוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה קבלן מתחייב להחזיק בביה

 .ותשבדין כלפיו בגין ביצוע העבוד
 
העתקים  חברהל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  חברהל פי דרישת הע

  מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.
 

  מוצרהיטוח חבות ב 11.1.1
פגומים,  מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 

גיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות בגין פ ,1980 התש"ם
 "(. המוצרהמבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה )להלן: "

 
 11תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
 

חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה לה הקבלן מתחייב
 . ותביצוע העבוד ן כלפיו בגיןשבדי

 
 העתקים חברהל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  חברההל פי דרישת ע
 .ביטוח כאמור בסעיף זההפוליסת מ

 
 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב 11.1.1

 ההנדסיקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ה 11.1.1.1
השגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע ב  /אושבבעלותו ו

גין פגיעה גופנית בחובה כנדרש על פי דין  העבודות בביטוחי
עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות 

קב השימוש עכלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 
בענף הביטוח  יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהבכלי 

 .למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

ים לציוד מכאני הנדסי מו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונכ 11.1.1.1
כלפי צד על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,בין היתר ,כוללה

הנדסי בגבול ו/או ציוד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני 
ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר  600,000סך של באחריות 

לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים 
 בקשר לביצוע עבודות קבלניות. לנזקים ישירים או עקיפים

 לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם 11.1.1.1
 האמור ואולם(  לעיל 11.1.1.1 בסעיף )כמפורט  מכאני הנדסי

 פטור מתן על ( הצהרה1) 9( לטופס 1א' ) –( 1) א' בסעיפים
 נערך כאילו מכאני הנדסי לציוד נזק כל לגבי מאחריות יחול

 נו".גיב הביטוח

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, ל 11.1.1.1
גוררים וכן כלים מחפרונים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, 

 נעים ממונעים מכל סוג.

הקבלן יבטח על חשבונו ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 11.1
ם, הציוד, הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרי

צורך ביצוע העבודות, במלוא להעבודה  למקום המתקנים וכל רכוש אחר שהובא
הם לפי תנאי חוזה לערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי 

 .זה ו/או על פי כל דין
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כאמור  י אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלןטוחבי 11.1
קבלנים בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי זה, יכסו  21בסעיף 
)בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי משנה  וקבלני

ו/או מנהליה ו/או  חברהלגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את ה
 עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל מעשה ו/או מחדל של

 "(.יחידי המבוטחהקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "
 

הנדרשים בקשר עם העבודות להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  11.1
י ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה נשוא חוזה זה, 

בתוקף כל עוד לא תמה אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק 
לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה  דיןהשנות על פי תקופת ההתיי
 זה על נספחיו.

 
ביטוח הקבלן )פרק העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי  11.5

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  חברההקבלן כלפי ה
תחלוף לא יחול לטובת אדם , ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות המטעמה

 . זדוןבשגרם לנזק  
 

 כפופה מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן 11.6
לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל 

 אחד מיחידי המבוטח.
 

י מיוחד לפיו פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנא 11.7
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל  חברהלשפות את ה וורחביכאמור הפוליסות 

למעשי ו/או מחדלי על מי מהם  שתוטלבגין אחריות ו/או מפקח העבודות מטעמה 
טופס הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ) –ו/או קבלני משנה מטעמו  הקבלן

9.) 
 

 חברההכי רכוש  ,במפורשבלן כלפי צד שלישי, אחריות הקמו כן יצוין בפוליסת כ 11.8
אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך שבו פועל הקבלן, 

, ייחשב כרכוש צד )א( לעיל בפרק א' ביטוח העבודות( 11.1.1בהתאם לסעיף 
הנמצא ורכוש שבו פועל הקבלן הלמעט אותו חלק של  שלישי, לעניין ביטוח זה

  ישירה והבלעדית של הקבלן.בשליטתו ה
למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או 
רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, 

הנמצא ורכוש שבו פועל הקבלן הלמעט אותו חלק של בכפוף לאמור לעיל 
 .לןבשליטתו הישירה והבלעדית של הקב

 
 כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה, ב 11.9

בנוסח המצורף כשהוא  (9)טופס את אישור ביטוחי הקבלן  חברההקבלן ימציא ל
מוסכם בזה כי המצאת אישור  מקורי(.ה ונוסחבעל ידי חברת הביטוח )כדין חתום 

 סודי לקיום החוזה על נספחיו.ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי י

 

, לא יאוחר חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב 11.10
חוזה זה,  מועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשואמ

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או  חברההצהרה לפטור מאחריות המכתב 
 מאחריות פטור -הצהרה בהתאם לנוסח "לנזקים  עמהמפקח העבודות מט

א י, כשה)בנוסחה המקורי( )א( 9כטופס  נתלחוזה זה ומסומ פתצורהמ", לנזקים
 כדין על ידי הקבלן. מהחתו

 
, לא יאוחר חברההנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב 11.11

צוע העבודות נשוא חוזה זה, מועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת בימ
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נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה 
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.  )בנוסחו המקורי(, )ב( 9כטופס ומסומן 

 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו  11.11

הן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, העבודות נשוא חוזה זה או חלק מ
מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם 
למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת 

 (.9טופס ביטוחי הקבלן )
 

ו/או  חברהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי ה 11.11
בגין מעשה או מחדל  מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, 
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או  חברהוהוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את ה
אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם,  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל

במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם 
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

 
הקבלן אשר  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן 11.11

פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי  ולעשות כללעיל  21.1בסעיף נערכות כמפורט 
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  חברהההמבטח ו/או על ידי 

כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות העבודות מטעמה 
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  חברההלתביעה של  והצטרפות

 .ם, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידעבודות מטעמהה
 

בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה בנוסף ומ 11.15
)ביטוח על ידי  21.1לסעיף על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם ביטוח 

קרות מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על הקבלן(, 
האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר 
כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות 

 להעביר לו כל מידע שידרוש.
 

נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת ב 11.16
לרבות פינוי פסולת והריסות.  מקרה הביטוחמייד לאחר קרות המצב לקדמותו 

 חברהוהבכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מתחייב לשאת הקבלן 
עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום מתחייבת לה

זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום 
לא  חברההוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית(  ר שיועבר על ידי חברת הבטוחהאמו
 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמורחייבת  תהא

 
נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח ב 11.17

שירות יפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו על פי פרק א' ב
פוליסת הביטוח מוסכם בזה כי ה אחרת בכתב למבטח. ת, אלא אם היא הורחברהל

תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת 
מטעם  המפקחמנהל העבודה ו/או הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 

  תזוקה , מתחייבתשלום עבור העבודה שני חברהמה, או שטרם קיבל חברהה
לידי הקבלן עד ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  חברהה

 .לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק
 

 בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  11.18
. הקבלן מתחייב חברהליודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל 21.1בסעיף המפורטות 

בכל הדרוש למימוש זכויות ו/או מי מטעמם  חברהה ו/אועם המבטח  תף פעולהלש
, וזאת מבלי לגרוע ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן על פי הפוליסה
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 ה.לנהל המשא ומתן בעצמו/או מי מטעמה  חברההת יומזכו
 

 מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות,לעיל ולהלן בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מ 11.19
על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם 

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או  חברהחברת הביטוח ו/או ה
 

 חברההפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה 11.10
, יהא הקבלן הו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  חברהלאחראי לנזקים שיגרמו 
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות,  העבודות מטעמה,

 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. הםכספיות או אחרות, כלפי
 

בדבר  ו/או מפקח העבודות מטעמהו/או מנהל  חברההל מחלוקת בין הקבלן לבין כ 11.11
עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי 

 ת הנזקים מטעם חברת הביטוח.אאשר יבדוק 
 

 חברהכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את ה 11.11
באופן מלא בגין  ות מטעמהו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבוד

כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
מנהליו ו/או העובדים ו/או  הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי 

 המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
 

לכל בטוח  מיםקודם וראשוניי הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי 11.11
 -נערך עלה

וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר  חברההידי 
לחוק חוזה  59, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף חברהשיתוף ביטוחי ה

כלפי ו חברההכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –הביטוח התשמ"א 
 יה.מבטח

 
( יכללו תנאי 9טופס ן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן )ביטוחי הקבל 11.11

את היקפם ו/או לשנותם  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או מפורש על פיו המבטח
, אלא "(תקופת הביטוחביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "במשך תקופת לרעה 

 (60שישים )ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום,  חברהתישלח לאם כן 
לצמצום ו/או לביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  יום מראש על כוונתו לעשות זאת.

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  חברההשכאלו לגבי   לשינוי לרעה
שישים ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  נשלחהאם לא  העבודות מטעמה

 .ההודעה ממועד משלוחהימים  (60)
 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד  חברהלקבלן ולפעם שמבטחו של הקבלן יודיע  בכל 11.15
לעיל,  21.24בסעיף להיות מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

אישור עריכת  חברהמתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל
לפני מועד  (. ר לעיל)עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמו ביטוח חדש,

 הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
 

ו/או  חברההקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה 11.16
בגין נזק שהוא זכאי  מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

 1על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו 
או הפרת תנאי מתנאי (, ו/9טופס )ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )

בחוזה זה והוא פוטר  בהתאם לנדרשות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או הפוליסאיזו מ
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  חברהבזאת את ה

יות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה מטעמה מכל אחר
אדם שגרם  שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת בפוליסה,. ובלבד
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 .לנזק בזדון
 

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת מוסכם בזה כי  11.17
/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מנהליה ו חברהבחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי ה

האמור בסעיף זה  למען הסר כל ספק מובהר כיו/או מפקח העבודות מטעמה. 
מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ( 21.27)

 ו/או כל מי שבא מטעמו.
 

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי  11.18
ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר  חברהל אחריות כלשהי על הלהטי

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

 
( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ 11.19

בגין , לעיל 21.9בסעיף כאמור ור עריכת הביטוח הקבלן לחזור ולהפקיד את איש
הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי 

הינו מחויב בעריכת במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הקבלן, 
 הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.

 
חתום כדין על ידי  "יטוחעריכת בקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה 11.10

והצהרות  ,21.29  -ו 21.25 21.9,מבטחי הקבלן )בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים 
 תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 21.11 -ו 21.10בסעיפים  כאמורחתומות על ידי הקבלן, 

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, ומקד
עבודות הביצוע את תחילת ו/או המשך מנוע מן הקבלן לתהייה רשאית  חברהה

 .עפ"י החוזה או הדין חברהוזאת בנוסף לכל סעד השמור ל נשוא חוזה זה,
 

( ו/או 9טופס מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן ) 11.11
בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן 

ם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן למוסכ
 ו/או על מי מהבאים מטעמה. חברהאו כדי להטיל אחריות כלשהי על ה

 
 במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל 11.11

על  י חוזה זהפ-הקבלן על/או לא תגרע מאחריותו של  יותפגע בהתחייבויות לאלעיל 
, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, נספחיו

ממנו  ומנעיוהקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י
בשל אי הצגת האישורים במועד.  לאתר רכוש ו/או ציודביצוע עבודות ו/או הכנסת 

יטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הב
 לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

 
)ביטוח  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה 11.11

, מעת לעת, כדי שישקף תמיד (9טופס ) העבודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן
 יםהמבוטח ו הרכוש ו/או הציוד ו/או החומריםהשווי של העבודות ו/אאת מלוא 

  .בקשר עם חוזה זה
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי   11.11
הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה 

ים ולחבויות מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזק
ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. 
הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי  חברהתביעה כלפי ה
 ביטוח המינימאליים כאמור.הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי ה
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הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמה ו/או  חברהה 11.15
והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון  שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל

כאמור בסעיף  על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן חברהעל ידי השיידרש 
 .הביטוח בחוזה זה על נספחיו

 
ביחס מי מטעמה ו/או  חברהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של ה קבלןה 11.16

כמפורט  ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו םלאישורי הבטוח וזכות
כל חובה  ו/או על מי מטעמה חברהה, אינה מטילה על ו/או פוליסות הקבלן לעיל

וקפם, או לגבי כאמור, טיבם, היקפם, ותלביטוחים  בכל הקשורוכל אחריות שהיא 
שהיא המוטלת על הקבלן  חבותואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן העדרם

 .ונשוא כל דין נשוא חוזה זה
 

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי  11.17
הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע 

דמי אישורים על תשלומי  בכתב, חברההלבקשת  ,להמציאקף הביטוחים ואת תו
הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת 

 העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. 
 

 הפרהכי  בביטוחי הקבלןנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב 11.18
ת הביטוח על ידי ופוליסבתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

ו/או מנהליה ו/או עובדיה  חברההבזכויות  יפגעולא  מנהליו ו/או עובדיוהקבלן ו/או 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים 

 אלו.
 

קבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה לא ביצע ו/או לא קיים ה 11.19
, ומבלי לפגוע בזכויותיה אך לא חייבתרשאית,  חברה, תהא הבמלואם או בחלקם

תחתיו ולשלם במלואם או בחלקם לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים 
ה הודיעה לקבלן על כוונת חברהאת דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שה

בתשלומו  האו התחייב מהשיל חברהשהכל סכום יום מראש ובכתב.  11לעשות כן 
לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות  הראשונה. העל פי דרישת חברהלכאמור יוחזר מיד 

תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע   חברהעל פי סעיף זה, ה חברהה
ותם מהקבלן בכל דרך אחרת ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגב

 .יום מראש 11ובלבד ששלחה לקבלן הודעה בכתב של 
 

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה בנו 11.10
מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק 

הנ"ל,  נו לפי החוקיםלביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותק
שליחיו שיועסקו וובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

משך כל בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ונשוא חוזה זה, בביצוע העבודות 
 החוקים הנ"ל. שעל פיתקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

 
למלא אחר  הקבלןבסעיף זה לעיל, מתחייב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בנ 11.11

פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והוראות  דרישות כל
אך  הנ"ל, ובעיקר, יםוכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק)הפלת"ד( 

 עבודותמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה
 זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל חוזהא נשו

וכל הוראות חוק  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת 
 .אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה

 
לקיים את כל הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  11.11

ם והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש הוראות החוקי
ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת ו/או המשרד לאיכות הסביבה 
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לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה  
 ומוסדות חינוך ברחבי העיר אילת פוטוולטאית במבני ציבור

 

_____חתימת המציע: ________________  

 
 

 .נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות
 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או  חברההשל  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב 11.11
ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי עמה על פי מנהל ו/או מפקח העבודות מט

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

 לנזק.
 

ו/או מנהל ו/או מפקח  חברההקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות ה 11.11
עבודות מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ה

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

 
הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו  11.15

 לאתר ביצוע העבודות.
 

רוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו בנוסף ומבלי לג 11.16
ו/או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי 
הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם 

  ברהח. החברהלביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין ה
 מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

 
מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין  למען הסר כל ספק 11.17

זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות  21הביטוחים הנערכים על פי סעיף 
ידו בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על 

 ו/או על מי מטעמה.  חברהיחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על ה
 

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  21מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  11.18
הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור 

 בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
 

לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם  בנוסף ומבלי 11.19
על פי תנאי סעיף זה  תזכאי הינוכל סכום לו תהא רשאית לעכב  חברהבזה כי ה

הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם דת לזכות מוהע)סעיף ביטוח( מהתמורה 
מוסכם בזה  .)שבעה( ימים מראש 7ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב, חוזה זה, 

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם  חברהעל ה
 חברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברהלמוסכם על ה

 .בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח )באם נגרמו(
 

(, זה )ביטוח 21מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  11.50
 כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 
  ידי הקבלן-קב אי קיום התחייבות עלע חברהפיצוי ה .11

 
פי הסכם -עלהקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו  .11.1

או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך [ וסח חדש]נ לפי פקודת הנזיקין זה ו/או 
 .וזאת ללא הגבלת סכום ה ובקשר לכךכדי ביצוע המבנ

 
את  לשפותלשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן תידרש  חברהאם ה .11.1

 חברהואותו סכום יראוהו כחוב המגיע ל היד-הסכום שישולם על כפי חברהה
 , ובלבד שניתנה לקבלן הודעה על קיומה של דרישה כאמור.מהקבלן לפי חוזה זה

 


