
              

 
 
 

 התחייבויות כלליות
 
 למקום המבנהוהמפקח גישת מנהל הפרויקט  .1
 

, להיכנס בכל עת םאו לכל נציג מטעמ , למנהל, למנהל הפרויקטחברההלנציגי הקבלן יאפשר 
סבירה למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום 

 .כלשהם לביצוע החוזהאו מוצרים חומרים כלים, שממנו מובאים 
 
 
 קניין רוחניזכויות  .2

 
מתחייב כי בביצוע המבנה לא יפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע הקבלן 

על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך,  הויפצה אות חברהימנע כל נזק מהמאמור לעיל, הקבלן 
מים, סמלי מסחר או נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדג

זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים 
 ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות נאותה להתגונן. ידי הקבלן-שיסופקו על

 
 
 ושמירה על בטיחות פגיעה בנוחיות הציבור מניעת  .3

 
כדי ביצוע המבנה, בנוחיות הציבור  הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך .3.1

אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן להציב  ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם.
 . שיידרשאביזרי בטיחות כפי 

 

 תיקון נזקים  .4
 

לרשות מים, לתיעול, לחשמל, לטלגרף, גג , מבנה , לבאקראי  הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם .4.1
לכבלים אופטיים, לצינורות להעברת נוזלים, או למובילים לטלפון, למתקני ולקווי בזק, 

או על  ידו-קרקעיות, תוך כדי ביצוע המבנה על-ות העלכאו למתקנים, לרבות המער אחרים
יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של כל אדם או רשות ידי מי מטעמו, 

 ים. המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמור

 
כל נזק לגגות או נזילה יתחייב כי שקיבל את כל הגגות תקינים ללא נזילות והקבלן יאשר  .4.2

 מאת החברה וזאת בהתאם לנספח ט' .  יתוקנו על ידו עם הדרישה הראשונה
 

במערכת ו/או תשתית, אשר תיקונן והטיפול בהן אינו יכול להיעשות על ידי הקבלן אלא על  .4.3
רכת או אותה תשתית, ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון המערכת ידי מי שמופקד על אותה מע

 ו/או התשתית על ידי הגורם המוסמך לכך.
 
קלקול שנגרמו לובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או כל האמור בסעיף זה יחול  .4.4

על ידי מי שאינו הקבלן או מי מטעמו וכן לנזק או לקלקול למערכת למתקנים האמורים 
בבדיקה סבירה של קבלן מומחה ם נראים לעין ואי אפשר לגלותם שאינו/או לתשתית 

, בכתב הכמויות או בכל במפרטים, אלא אם סומנו המתקנים האמורים בתכניות, ומיומן
מסמך אחר בחוזה, או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים האמורים בכל 

  דרך אחרת.
 
הגוף הציבורי או קבלן אחר )כהגדרת מונח זה  האמור בסעיף זה לא יחול על נזקים שגרמו .4.4

 להלן(, אשר תיקונם יהא בהתאם לאמור בחוזה זה. 
 

 מניעת הפרעות לתנועה  .4
 

אל מקום המבנה וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא המערכות שהובלת  לכך הקבלן אחראי
חורגים יהא על  בהיתרים מיוחדים להובלת מטעניםהפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך  תגרום

  .על חשבונו הרשויות המוסמכות הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם
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  אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .6
 

אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק  .6.1
באמצעי  , אם לא ישתמשווכיו"בלכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל 

, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש למנהל הפרויקטיודיע הקבלן בכתב  ,הגנה מיוחדים
  להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

 
אין באמור לעיל בכדי לגרוע או למעט מחובתו של הקבלן ליידע את הציבור, על חשבונו,  .6.2

 סידורים שננקטו לשם כך.באמצעי התקשורת הרלוונטיים, בדבר הובלת החפץ וה
 

 ,אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתוהפעולות, הדרושות לנקיטת הקבלן יהיה רשאי לבצע את  .6.3
שיון מתאים י, ולאחר שיהיה בידו רמנהל הפרויקטאך ורק לאחר שיקבל את אישורו של 

יובהר, כי אם דבר ההעברה החזויה צוינה במסמכי המכרז, הרי  מהרשויות המוסמכות.
יקבע א תחויב בתמורה נוספת בשל כך. לא צוין דבר ההעברה במסמכי המכרז, ל חברהשה

 .חברההיחולו על   ההעברההמנהל את שווי עלות ההעברה והוצאות 
 

 אספקת חומרים, ציוד וכח אדם .7
 

התשלום עבור מוסכם בזאת כי התמורה עבור ביצוע העבודה כאמור בהסכם זה, כוללת את  .7.1
וחומרי העזר הנדרשים לביצוע העבודות, לרבות, עלות ות כל העבודות, החומרים, המערכ

הציוד, ההובלה, פיגומים, פינוי פסולת, כלי העבודה, ביטוחים, ייעוץ משפטי, וכן כל הוצאה 
 מכל סוג שהוא וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים את ביצוע העבודות.

 
אר מערך ביצוע כתב הכמויות, המפרט הטכני והתכניות המצורפים להסכם זה, באים לת .7.2

מכלולים גמורים ומוכנים לשימושה. לפיכך, על הקבלן  חברהשלם אשר עם סיומו תקבל ה
להביא בחשבון התשומות את כל הדרוש לביצוע העבודות, אספקת כל החומרים, הציוד 
שימוש בציוד וכד', גם אם לא נזכרו במפורש בכתבי הכמויות ו/או במפרטים אך חיוניים 

ורואים את מחיריו של הקבלן בהצעתו ככוללים מראש את כל האמור  להשלמת המכלולים
 לעיל.

 
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, את כל הציוד, החומרים, המוצרים  .7.3

 חברהוהכלים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ולאחסנם בהתאם להוראות שיינתנו על ידי ה
 או המפקח. 

 
על כל החומרים ו/או המוצרים )או חלקים של כל אחד מאלה(, תהא בעלות מלאה  חברהל .7.4

אשר יובאו על ידי הקבלן לאתר, ואסור לקבלן להוציא כל חומר שהוא מן האתר, אלא אם 
 .חברההנתקבל אישורה בכתב ומראש של 

 
הנועדים לביצוע העבודות, ואשר על הקבלן לספק לפי הסכם זה יהיו  מאיכות כל החומרים  .7.4

 () או תקן אחר שאושר על ידי החברהלדרישות התקנים הישראלייםם ויתאימו ומסוג מעולי
ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול חומרים ומוצרים שלא התאימו  חברה. הההחוזולהוראות 
 לדרישות. 

 
או לדעת המפקח, אינם מתאימים  חברהכל חומר או מוצר אשר הובאו לאתר ואשר לדעת ה .7.6

, יורחק מיד על ידי הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו בודההמפרט הטכני ו/או העלדרישות 
 הבלעדית.

 
זה מחמירות מדרישות התקנים, תינתן עדיפות  חוזהבכל מקרה שבו הוראות מפרטי  .7.7

 להוראות המצויות במפרטים.

 
אף האמור בכל דין, ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, לקבלן לא תהיה זכות עיכבון -על .7.7

אתר ו/או הפרויקט ו/או החומרים ו/או ציוד ו/או חלקי עבודות מכל סוג שהוא על ה
 ידו, וכן לא תהא לו זכות עיכבון על המבנה או כל חלק ממנו.-שיבוצעו על
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הקבלן ישלם על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, את כל ההוצאות הכרוכות באספקת כח  .7.7

ים להובלת כוח האדם ידו בביצוע העבודות, אמצעי התחבורה הדרוש-האדם אשר יועסק על
כאמור, וכן, כל דבר אחר הכרוך בכך, לרבות תשלום מלוא שכר העובדים, כל תשלומים 

פי הדין הנוגעים להעסקת עובדים )כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי וכיו"ב(, -החובה על
פי דין ויעבירם -ובמידה והדיון מחייב, הוא ינכה משכר העובדים את תשלומי החובה על

 הנוגעות בדבר.לרשויות 

 
ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא -הקבלן מתחייב להקפיד על כך שכח האדם המועסק על .7.17

פי -רשאית, על חברהה אות כל דין הנוגע להעסקת עובדים.פי הור-הסכם זה, יועסק על
ידי -ידו או על-שיקול דעתה הבלעדי והיחידי, לדרוש מן הקבלן להחליף כל עובד המועסק על

 טעמו. קבלן משנה מ

 
מובהר בזאת, כי הקבלן הזוכה, לא יהיה רשאי להשתמש בציוד או חומרים שווי ערך.  .7.11

הקבלן יוכל להגיש הצעתו לציוד או חומרים שווה ערך שלדעתו, הינם שווה ערך לאלו 
שנדרשו בכתבי הכמויות והמפרטים. בכל מקרה ההצעה בגוף כתב הכמויות, של המכרז 

 או חומרים המוכתב ולא לציוד אחר. עצמו, חייבת להתייחס לציוד 
 

הצעה לציוד או חומרים שווה ערך אם אכן תהיה כזו מטעם הקבלן, תהיה כפופה להגשת  .7.12
בקשה מראש תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים, שם הספק, כתובת הספק, 
 ארץ הייצור, עמידה בתקנים של ארץ המוצא ותקנים ישראליים, מפרטים טכניים של

)פנסים( או אדריכליים, מכניים, חשמליים וכו' , וכן פוטומטרים היצרן, קטלוגים, נתונים 
מקומות בהם הותקנו הציוד או נעשה שימוש בחומר, וכן עלותו, מידותיו, משקלו, שנות 

וכל נתון נוסף שיבקש המזמין לרבות משלוח הציוד או החומר לבדיקות  רןאחריות יצ
 כל על חשבון הקבלן. מעבדה בארץ או בעולם, ה

 
כל הצעה לציוד או חומרים שווה ערך, אם תהיה כזו, לא תידון כלל, אלא אם הוגשה על ידי  .7.13

 הקבלן, יחד עם הגשת הצעתו.  
 

המוצע הינו שווה ערך או לא הוא בהחלטה הבלעדית המוצר או המערכות ההחלטה אם אכן  .7.14
 זו.  של המזמין, ולקבלן לא תהיה שום זכות ערעור על החלטה

 

 קבלני משנה  .7
 

לא רשאי למסור ביצוע מבנה או חלק ממנו לידי קבלני משנה אלא בהסכמתו בכתב הקבלן  .7.1
ומראש של מנהל הפרויקט. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לסרב להרשות 

 לקבלן למסור ביצוע המבנה לידי קבלני המשנה ללא צורך בנימוק.

 
ים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם מובהר בזה, כי העסקת עובד .7.2

אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועו של המבנה או של חלק ממנו,  –לפי שיעור העבודה 
 לאחר.

 
קבלני המשנה חייבים להיות רשומים בתחום עיסוקם ככל שקיים רישום שכזה בסיווג  .7.3

הקבלן להטיל עליהם בביצוע ובהיקף המתאימים לעבודה או לכלל העבודות שבכוונת 
 המבנה.

 
הקבלן מתחייב, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה לא ייקבעו הוראות שאינן עולות  .7.4

 בקנה אחד עם חוזה זה או עם ביצועו.

 
, גם בגין אותם חלקים חברההיודגש כי הקבלן הנו האחראי הבלעדי על ביצוע המבנה כלפי  .7.4

-להעסקתו של קבלן חברהה. אין בהסכמתה של הידי קבלני המשנ-בעבודה המבוצעים על
משנה או של קבלני משנה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הכוללת לביצוע המבנה באופן 

 בהתאם לחוזה וברמה המתחייבת ממנו ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע לכך.
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למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן והוא בלבד יהיה אחראי כלפי קבלני המשנה בגין  .7.6

 המשנה.-מורת עבודתם וכי אין לראות בחוזה זה הסכם לטובת צד שלישי ביחס לקבלנית
 

  סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמה העבודה .7
 

, ממקום המבנה את כל הפסולת שהצטברה במקום מזמן לזמן ועל פי הנחוץהקבלן יסלק,  .7.1
י הקבלן, לרבות יד-כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על

ביצוע  תשקדמו לתחילהפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' 
 .ככל שיידרשהעבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, 

 
עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל  בסמוך לאחר .7.2

מכל סוג שהוא, וימסור את המבנה  החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים
 כשהוא נקי ומתאים למטרתו.

 
ידי הרשויות המוסמכות, -הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על .7.3

והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של 
לאתרי הטמנת פסולת נה והיטלי הטמ אגרות תשלום בגין )לרבותהקבלן ועל חשבונו

 . מורשים(
 

 חברהתהיה ה(, 1מנהל הפרויקט לפי סעיף קטן ) ה בכתב מאתלא מילא הקבלן אחר הורא .7.4
בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה  אישילבצעה על חשבון הקבלן. הקבלן רשאית 

הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן תהיה רשאית לנכות  חברהוה
 בלן בכל דרך אחרת.מהק

 
דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או הפרה שנגרמו על ידי סילוק האשפה  חברהאם תוגש נגד ה .7.4

ועודפי החומרים ו/או הקשורים בהם, שלא על פי הוראתו המפורשת בכתב של מנהל 
על כל סכום שיוציא בקשר לאותה דרישה ו/או תביעה  חברההפרויקט, ישפה הקבלן את ה

תאפשר לקבלן להתגונן באופן סביר בפני דרישה ו/או תביעה של  חברהקה. האו לשם סילו
 צד שלישי כאמור.

 
 עובדים

 

  ידי הקבלן-אדם ותנאי עבודה על-אספקת כוח .17
 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, הקבלן מצהיר כי כל ההצהרות שהצהיר  .17.1
כרז, הנן בתוקף, הן במסגרת המכרז ו/או כל ההתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת המ
 מחייבות אותו גם לעניין חוזה זה, ומהוות חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

 
האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה על -הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח .17.2

אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך -כוח
 בכך.

 
יק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך הקבלן מתחייב להעס .17.3

יש צורך ברישום, או ביחס לעובדים שלגביהם התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה 
שיון או היתר ישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ריר

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום -ג לכך שבא. כן מתחייב הקבלן לדאוןהענייכאמור, לפי 
 ביצוע המבנה במשך כל שעות העבודה.

 
 ותשלומי חובה מיסים ,ידו בביצוע המבנה-שהועסק על ,עובדכל הקבלן מתחייב לשלם בעד  .17.4

פי ההסכמים הקיבוציים -לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על
 .פי כל דין-ועל והחלים עלי
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, ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתםוגהות ן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות הקבל .17.4

ולמלא אחר ההוראות הנוגעות  לרבות לקיים להם סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים,
ידי מפקחי העבודה -כפי שיידרש על –פי כל דין, ובאין דרישה חוקית -לבטיחות בעבודה על

 .1744– על העבודה, התשי"ד כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח
 

אין בסמכות הפיקוח ו/או בסמכות למתן הוראות שבידי מנהל הפרויקט כדי לגרוע  .17.6
מאחריותו הכוללת של הקבלן לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין בכל האמור כדי להעביר 

 ו/או מי מטעמה.  חברהמאחריות זו אל כתפי ה

 
לפי כל דין, הקבלן מתחייב כי בהעסקת כוח מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לנהוג ולפעול  .17.7

 אדם ביצוע המבנה יקפיד על קיום הוראות כל דין הנוגע להעסקת עובדים. 
 

 בעלי תפקידים מטעם הקבלן  .11
 

 ,חברהלבמשך תקופת ביצוע המבנה ועד למסירתו כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה ו .11.1
 יהיו מטעמו באתר  בעלי התפקידים הבאים: מתחייב הקבלן כי 

 
יהיו: עבודה עם תנאי הכשירות למנהל הפרויקט תנאי הכשירות למנהל  33.1.1

שנים לפחות בניהול  שלושניסיון של  רשויות או גופים ממשלתיים, בעל
אספקה והתקנה של מערכות סולאריות לייצור פרויקטים מתחום 

  חשמל בטכנולוגיה פוטווולטאית.

 

רשה ומוסמך תנאי הכשירות למנהל העבודה יהיו: מנהל עבודה מו 33.1.2
שנים בניהול פרויקטים בתחום  3מטעם משרד הכלכלה, בעל ניסיון של 

אספקה והתקנה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה 
 פוטווולטאית  .

 
 

 הרשום אזרחי ביצוע מהנדסתנאי הכשירות למהנדס הביצוע יהיו:  33.1.3
תחום בשנים לפחות  4, בעל ניסיון של  ואדריכלים המהנדסים בפנקס

אספקה והתקנה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה 
   פוטווולטאית.

 
מטעם הקבלן טעונים אישור מהנדס הביצוע  מנהל העבודה ושלמנהל הפרויקט, מינויים של  .11.2

מובהר,  . האישור ניתן לביטול ולהתניה מפעם לפעם ללא צורך בנימוק.חברהה מוקדם של 
ויקט רשאים להיות  אותו בעל מקצוע ובתנאי שהוצהר על כך כי מנהל העבודה ומנהל הפר

 .והינו עומד בתנאי הכשירות
 

מנהל העבודה מטעם  –, ובהיעדרו מהאתר מנהל הפרויקט מטעם הקבלןמוצהר בזאת כי  .11.3
הקבלן, רשאי לבוא בדברים עם מנהל הפרויקט ולקבל ממנו הודעות ו/או הוראות, אותן 

 ידי הקבלן. -. הודעות כאמור תראינה כמתקבלות עלזכאי מנהל הפרויקט לתת לקבלן
 

מינויים של בעלי התפקידים כאמור בסעיף זה ייעשו בנקיבת שמם של היחידים שימלאו את  .11.4
 התפקידים.

 
מינויים של בעלי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מצהיר כי הוראות המכרז בדבר  .11.4

ה, הן מהוות חלק בלתי נפרד מחוזה זה, מחייבות אותו אף לעניין חוזה ז ,תפקידים נוספים
  והוא יפעל בהתאם להוראות המכרז.

 
 

 ציוד, חומרים ועבודה
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  ציוד, מתקנים וחומריםספקת א .12
 

הקבלן יתקין ויחזיק על חשבונו מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים  .12.1
 לצורך ביצוע המבנה. 

וכל ,המתקנים, החומרים, האביזרים על חשבונו, את כל הציוד,ספק הקבלן מתחייב ל .12.2
בהתאם להוראות  הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש

הסכם זה. במהלך כל תקופת ביצוע המבנה יראו את הקבלן כמי שכל הדברים הללו מצויים 
ברשותו. נדרשו חיבורים לרשתות המים והחשמל לשם ביצוע העבודה, יהא הקבלן לבדו 

 אי להסדרת חיבורים כאמור על חשבונו לפי כל דין.אחר

 
 חברהחומרים שסופקו למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, יעברו לבעלות ה .12.3

 .השקעתם במבנהבמועד 
 

הקבלן להוציא ממקום המבנה את  מחויב, זה פי תנאי חוזה-למבנה על גמרניתנה תעודת  .12.4
, אלא אם וככל אשר הורה מנהל החומרים פיעודהציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת 

 .הפרויקט אחרת
 

( או הורה מנהל הפרויקט 7) פי הוראות סעיף קטן-בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על .12.4
( אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה, 4( עד )2בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )

  הקבלן להוציאם ממקום המבנה. חייב
 

( 4( עד )2תן הוראה לקבלן לפנות ציוד וחומרים כאמור בסעיפים קטנים )המנהל רשאי לי .12.6
נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם ממקום המבנה. 

 בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור.
 

להוציאם ממקום המבנה לכל מקום שיראה  חברהת הלא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי
, זולת לכל נזק או אובדן שייגרמו להםלא תהיה אחראית  חברהעיניו, על חשבון הקבלן, והב

 או ו/או מי מטעמה.  חברהנזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה על ידי ה
 

ובהיעדר הוראה אחרת ממנהל הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים,  .12.7
 בלבד. ביצוע החוזה רשאי להשתמש בהם לצורךהפרויקט יהא הקבלן 

 
יה בעניין ביטול הסכם זה ו/או זכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות .12.7

 סילוק ידו של הקבלן מן האתר. 
 

פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים שהביא -מנהל הפרויקט רשאי, אך לא חייב, על .12.7
ולם אין בעובדה שנמנע הקבלן למקום המבנה, כולם או חלקם, ולדרוש את החלפתם, א

 מהפעלת סמכותו משום אישור מפורש או משתמע לחומרים שהביא הקבלן.

 

  טיב החומרים והעבודה .13
 

, בתכניות, במפרטיםהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה בהתאם לאמור  .13.1
אר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים בכתב הכמויות ובש

יתאימו  –כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים ים ווהמפרט
 החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.

 
 חומרים שאין לגביהם תו תקן: .13.2

 
מתאימים חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים  .13.2.1

תאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר י –מטעם מכון התקנים הישראלי 
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לפי  –, ואם לא פורטו בחוזה נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה
 ;קביעת מנהל הפרויקט

 
או לתקנים חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ  .13.2.2

 אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה;ישראליים 
 

 ל הקבלן.ע הההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל, חלנטל  .13.2.3
 

 חומרים שיש לגביהם תו תקן .13.3
 

או סימן  ישאו תו תקןיחומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים,  .13.3.1
 ;השגחה

 
אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר  .13.3.2

יהיה הקבלן רשאי להציע  – או סימן השגחה אחד בלבד הנושא תו תקן
אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו חומרים שאינם נושאים תו תקן, 

. ההחלטה בעניין זה תתקבל על פי שיקול דעתו הבלעדי של לדרישות התקנים
 ;מנהל הפרויקט

 
 ההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל, חלה על הקבלן.נטל  .13.3.3

 
, הן ביחס למקורות החומרים מנהל הפרויקטהקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של  .13.4

ש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בהם יש בדעתו להשתמ
בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. מנהל 
הפרויקט רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים 

מנהל באישור מוקדם של ידי הקבלן אלא -. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו עללמפרט
 .הפרויקט

 
ידי -הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה רק לאחר שהחומרים אושרו על .13.4

ספק ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שי-מנהל הפרויקט ועל
הקבלן למקום המבנה יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך 

העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא מנהל הפרויקט שהחומרים אינם תואמים  התקדמות
שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום המבנה את החומרים  לחומרים

 שאינם תואמים אלא אם מנהל הפרויקט הורה אחרת.
 

עולות הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפ .13.6
הכרוכות בהבאת החומרים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת 
ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של 

 כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.
 

 אספקת דוגמאות .13.7
 

חומרים ואביזרים הקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויקט, דוגמאות של  .13.7.1
בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או 

 במקום המבנה;
 

ידי מנהל הפרויקט יישמרו במקום שיוסכם עליו עד -הדוגמאות שאושרו על .13.7.2
לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. 

 אם נקבע בחוזה אחרתאלא  חברהכל הדוגמאות תהיינה רכוש ה
 

בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת  .13.7.3
הסעיף המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא 
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שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת 
 המוצר או האבזר המתאים.

 
מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמן למקור" ובחתימת  תעודות אחריותעל הקבלן למסור  .13.7

, עבור ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים למקום המבנה-, מנופקות עלהקבלן
תעודות אחריות לצרכן או  מסירת עלעל פי דין כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה 

 פי דין.-עללמרות שלא קיימת לגביהם חובה  במפרטדרישה כזו  ההייתאם 
 

אין בעובדה זו כדי לגרוע  – חברהידי ה-עלו/או אביזרים ו/או ציוד כלשהו סופקו חומרים  .13.7
חובה  חברהאין באמור בסעיף זה כדי להטיל על ה מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה.

 כלשהי לספק חומרים ו/או ציוד ו/או אביזרים כלשהם.

 
 

  חומרים במקום המבנה .14

 
כך כי במקום המבנה יימצאו החומרים והמוצרים הדרושים לביצוע על הקבלן האחריות ל .14.1

 העבודה.

 
החומרים והמוצרים ייחשבו שנמסרו ושסופקו על ידי הקבלן רק כאשר הושקעו במבנה  .14.2

והפכו למחוברים בו. בטרם השקעתם של החומרים והמוצרים במבנה, יאפשר הקבלן 
 הן לכמות.למנהל הפרויקט ו/או למפקח לבחון אותם, הן לאיכות 

 
  בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים .14

 
הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה  .14.1

 או מוסתר, ללא הסכמתו של מנהל הפרויקט.
 

בכתב  למנהל הפרויקטהושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן  .14.2
לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק  לוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור שהחלק האמור מו

האמור מהמבנה לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת מנהל הפרויקט תיערך תוך זמן סביר 
 מקבלת הודעת הקבלן.

 
הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה, לפי הוראת מנהל הפרויקט,  .14.3

דידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של מנהל לצורך בדיקתו, בחינתו ומ
מנהל הפרויקט. לא מילא הקבלן אחר הוראות מנהל הפרויקט לפי סעיף קטן זה, רשאי 

לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו  הפרויקט
 . נוולתיק

 
תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים  (3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) .14.4

( והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם 1הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )
 להוראות החוזה.

 
לנכותן תהיה רשאית  חברהנשאה בהן, ה חברהוה הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן .14.4

 מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 
ו/או מי מטעמה כדי  חברההר בזה, כי אין באמור בחוזה זה בדבר קיום בדיקות על ידי המוב .14.6

 לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב העבודה והמבנה בהתאם לחוזה.

 
ככל שעל הסכם זה חלות הוראות בדבר בקרת איכות ואבטחת איכות עצמית מטעם הקבלן,  .14.7

 נהל הפרויקט בסעיף זה.תבוא מערכת בקרת האיכות של הקבלן במקום מ
 

 וסילוקם חומרים ועבודה  פסילת .16
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 , בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:בכתב מנהל הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן .16.1

 
על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה, בתוך פרק זמן אשר ייקבע  .16.1.1

בהוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת 
  ם התואמים לדרישות החוזה;חומרים אחרי

 
ידי -על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על .16.1.2

, והכל על חשבונו שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה
 של הקבלן. 

 
 .חברהה( זה לא יחול על חומרים שסופקו על ידי 1קטן )-סעיף .16.1.3

 
רויקט וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ידי מנהל הפ-כל בדיקה שנערכה על .16.2

 (.1ולעבודה האמורים, אינם גורעים מכוחו של מנהל הפרויקט לפי סעיף קטן )
 

תהיה רשאית  חברהה(, 1לא מילא הקבלן אחר הוראת מנהל הפרויקט לפי סעיף קטן ) .16.3
 החברבכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה וה אישילבצעה על חשבון הקבלן. הקבלן 

לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל תהיה רשאית 
 דרך אחרת.

 
, לא הפעיל את חברההאין בעובדה, כי מנהל הפרויקט או כל בעל תפקיד אחר מטעם  .16.4

סמכותו להורות על סילוק והחלפה של חומרים פסולים ועבודה פסולה, כדי למנוע מן 
מר העבודה ולדרוש בסיומה ביצוע עבודות נוספות ותיקונים, הכל לסרב לאשר את ג חברהה

 עד להבאת המבנה לרמה הנדרשת בחוזה על נספחיו.
 

 מהלך ביצוע המבנה
 

  התחלת ביצוע המבנה .17
 

הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב  .17.1
, כאשר מניין המועדים כולל את זה וזההדרוש להשלמת המבנה תוך התקופה שנקבעה בח

ובהתאם  (, מסירה מלאה למזמין, לאחר שנערכה מסירה ראשונה והשלמותלהמועדים עד 
 .לביצוע חברהומהנדס ה הפרויקטשיוגש על ידי הקבלן לאישור מנהל המפורט ללוח הזמנים 

תימתו של מובהר בזה, כי בכל מקרה לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודה בתאריך המוקדם לח
 החוזה, על כל חלקיו, על ידי כל הצדדים.

 
הודיעה בכתב לקבלן על זכייתו  חברהימים מיום שה 77לא ניתן צו התחלת עבודה בתוך  .17.2

בכתב על ביטול החוזה, ובלבד שהודעה כאמור  חברהבמכרז, יהא הקבלן רשאי להודיע ל
ה כן הקבלן, לא יהיה עש ימים מהיום שבו חלף פרק הזמן האמור. 14בתוך  חברהתימסר ל

 הוא זכאי לכל פיצוי מהמזמין  בשל כך. 
 
 

  העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן .17
 

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל  .17.1
לרשות הקבלן את מקום המבנה או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה 

עם העמדת האתר לרשותו  .שייקבע השלדילוח הזמנים ני הדרך שבאבוהמשכתו בהתאם ל
 של הקבלן, ישלט הקבלן את האתר בהתאם להוראות הסכם זה. 

 

 יום סיום ביצוע המבנה .17
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, לסלק את יתרת הציוד, הפסולת והחומרים ולמוסרו הקבלן מתחייב להשלים את המבנה .17.1
 .בהתאם לחוזה, ביום סיום המבנה

 
תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק  (1הוראות סעיף קטן ) .17.2

 .בלוח הזמנים השלדימסוים מהמבנה תוך התקופה המסוימת שנקבעה 
 

 יום סיום המבנה שינוי במועד .27
 

המחייבת את ביצועה של הוראה בכתב באמצעות מנהל הפרויקט  חברהעל ידי הניתנה  .27.1
צורך קביעת מועד השלמת המבנה או זו שהובאה בחשבון למעבודה נוספת או שונה 

כאמור להלן בהסכם זה, ויחולו על קתה, פסהמחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או ה
 .ההוראה הוראות חוזה זה

 
)לרבות המנהל ומנהל  חברהנגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מנסיבות התלויות ב .27.2

ויקט ידון בבקשה ואם ומנהל הפר, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת המבנה, הפרויקט(
את שיעור הארכה  , יקבעחברהבמצא שאכן נגרם עיכוב בביצוע המבנה מנסיבות התלויות 

 (.4, בכפוף לתנאים בסעיף קטן )לפי הוראות חוזה זה בפקודת שינוייםותוצאותיה 
 

מוסכם על הקבלן כי במקרה שהוגשה על ידי הקבלן דרישת תשלום בגין עיכובם שאינם  .27.3
תחושב התמורה לקבלן לרבות  וזו אושרה לתשלום על ידי המזמין, תלויים בקבלן

 המרכיבים הכלולים בה ואופן החישוב בגין עיכובים,  על פי הנוסחה שבחוזה הממשלתי
 אחוז.  47בהכפלת מקדם של 

 
או  , סיכון מוסכם )כהגדרתם בחוזה זה(ידי כוח עליון-נגרם עיכוב בביצוע המבנה על .27.4

 סבירה לו אפשרות ההייתשליטה עליהם ולא  ההייתלא  שלקבלן כתוצאה מנסיבות אחרות
את  יקבע ומנהל הפרויקטלמנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת המבנה, 

 שיעור הארכה.

 

 שעות העבודה וימי העבודה  .21
 

הצדדים מצהירים כי ידועות להם הוראות הדין בדבר ימי עבודה ומנוחה ושעות עבודה  .21.1
 פעלו בביצוע חוזה זה בהתאם להוראות הדין.ומנוחה וכי י

 
עבודה שצריכה כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע ( 1הוראות סעיף קטן )באמור באין  .21.2

להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית 
דה כזו על המבנה, ואולם במקרה של עבו ןלביטחוובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או 

 נהל הפרויקט.הקבלן להודיע על כך מיד למ
 

  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .22
 

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין   חברהלמבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים  .22.1
ומבלי לגרוע מן הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיפים אחרים בהסכם זה, בגין הפרות 

פיצוי מוסכם ומוערך מראש, בהתאם  חברההמפורטות להלן, ישלם הקבלן לההסכם 
 .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו כנספח ה'לטבלת הפיצויים המוסכמים, המצורפת לחוזה זה 

 
₪   2,000 -בסך בהיעדר קביעה אחרת במסמכים אחרים של החוזה, יהא הפיצוי המוסכם  .22.2

( מהיקף החוזה המעודכן. הפיצוי בגין 17%) מעשרה אחוזיםליום, ובסך הכל, לא יותר 
חלקי חודש יחושב באופן יחסי, לחלק החודש בו היה האיחור. הצדדים מצהירים כי זהו 

, ואין בו כדי לגרוע מכל זכות וסעד חברהלפיצוי נכון והוגן בהיקף לנזקים הצפויים 
 העומדים לצדדים לפי כל דין.

 
 .כמוגדר בתנאי החוזהסכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד  .22.3
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מכל סכום ( 2או )( 1לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ) תרשאיתהיה  חברהה .22.4

או לגבותו מהקבלן בכל דרך  , בין בחשבון ביניים בין בחשבון סופי,שיגיע לקבלן בכל עת
. תשלום לרבות מתוך הערבויות שהעמיד לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה אחרת
ים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבנה או הפיצוי

 מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
 

האמור בסעיף זה לא יחול אם וככל אשר במסמכי המכרז נקבע הסדר שונה לגבי הפיצויים  .22.4
 המוסכמים.

 
לסימן ג' לחוק לתבוע פיצויים בהתאם  חברהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של ה .22.6

 במקום הפיצוי המוסכם. 1777-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א
 

 הפסקת העבודה  .23
 

מנהל הפרויקט יהא רשאי להורות לקבלן בכתב על הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות  .23.1
בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, ואם הורה כן, יפסיק הקבלן את ביצוע המבנה, הכל כאמור 

ל הפרויקט, בהתאם לתנאים ולמשך התקופה שיצוינו בהוראת מנהל בהוראת מנה
הפרויקט, ולא יחדש את ביצוע המבנה אלא אם ניתנה לו על ידי מנהל הפרויקט הוראה 

 בכתב על כך. 
 

הופסק ביצוע המבנה כולו או מקצתו, ינקוט הקבלן באמצעים סבירים להבטחת המבנה  .23.2
 זה. ולהגנתו לפי הצורך, בהתאם להוראות חוזה

 
 הפסקה זמנית של העבודה .23.3

 
ניתנה הוראה כאמור יפסיק הקבלן את ביצוע המבנה כולו או מקצתו לתקופה  .23.3.1

שנקבעה בהוראה, והקבלן יהיה זכאי לתמורה בגין ההוצאות בעין לרבות 
וצאה הוצאות הנהלה ורווח בגין אותן הוצאות שהוציא ו/או שיוציא כת

ם לדרישת תשלום בגין בהתאמתחייבת מהפסקת ביצוע המבנה וזאת 
עיכובים, כאשר הנוסחה לחישוב העיכובים והמרכבים שיכללו בה, יהיו 

 . אחוז  47במכפלת  ממשלתימדף הבהתאם לקבוע בחוזה ה

 
זכותו של הקבלן להחזר הוצאותיו כאמור תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט  .23.3.2

 37ום יום מיום שהוצאה ההוצאה או בוצעה ההפסקה ולא יאוחר מת 37תוך 
יום מסיום ההפסקה, דרישה מפורטת ומנומקת, בכתב, בציון ההוצאות 

 .שנגרמו לו ומקורן
 

הקבלן לא יהיה זכאי להחזר הוצאותיו או לתשלום אחר בגין הפסקת העבודה, כמפורט  .23.4
 ( לעיל, בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:3קטן )-בסעיף

 
הפסקות בביצוע המבנה נקבעו במסמכי המכרז תקופות קצובות ומוגדרות ל .23.4.1

 כולו או מקצתו.
 

 מנהל הפרויקט קבע כי ההפסקות נדרשו בשל הפרת ההסכם על ידי הקבלן. .23.4.2
 
 

 הפסקה לצמיתות של העבודה .23.4

 
תהיה רשאית, מכל טעם ולאחר מתן נימוק סביר, להודיע על  חברהמובהר בזה, כי ה

קמת המבנה לאחר הפסקת ביצוע המבנה לצמיתות. ניתנה הוראה להפסקה לצמיתות של ה
 חתימת החוזה יחולו הוראות אלה:
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יום ממועד קבלת הוראה כאמור על הפסקה לצמיתות יגיש הקבלן  67תוך  .23.4.1
חשבון סופי לגבי העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן. החשבון הסופי יוגש 

 בהתאם למתכונת המפורטת בחוזה זה בשינויים המחויבים. 

 
את הפיצוי בגין ההפסקה  חברהופי, תשלם הבנוסף לסכום שאושר בחשבון הס .23.4.2

על פי אחת לעיל(,  (4קטן )-ההתקשרות )כהגדרתם בסעיףאו את הוצאות 
 .בוהה מבניהןהג -מהחלופות

 
מוסכם ומוצהר בזה, כי התשלומים לפי סעיף זה הינם פיצוי הוגן וסביר, והם  .23.4.3

בגין ממצים את מלוא זכויותיו של הקבלן בקשר עם הפסקת העבודה, לרבות 
הכנת צוות, הקמת אתר, הבאת ציוד וחומרים, עריכת התקשרויות וכל הוצאה 

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי אחרת מכל מין וסוג שהוא. 
 .ומוחלט של כל תביעות הקבלן

 
או מי מטעמה על הפסקת ביצועו של  חברהעל אף האמור לעיל, אם הודיעה ה .23.4.4

 לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי האמור.המבנה לצמיתות בטרם חתימת החוזה, 

 
 ( זה:4קטן )-בסעיף .23.4.4

 
ההוצאות שהוציא הקבלן בעין בגין הערבות לפי  –" ההתקשרות הוצאות"

 חוזה זה ורכישת הביטוחים לפיו. 

 
 77%מההפרש שבין  4%סכום שהוא בשיעור  –" "הפיצוי בגין ההפסקה

בחשבון הסופי,  מהיקף החוזה המקורי )כהגדרתו לעיל( לבין הסכום המאושר
 ( להלן;2()4קטן )-כאמור בסעיף

 
מובהר, כי אם הופסק ביצוע המבנה בשל מעשה או מחדל זדוני או רשלני של הקבלן או בשל  .23.6

 לרבות או בשל אי תשלום לקבלני המשנה או בגין קשיים כלכליים  הפרת החוזה על ידו
 ף זה., לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים המפורטים בסעיפשיטת רגל וכו'

 
  ידי הצדדים-שימוש או אי שימוש בזכויות על .24

 
הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים  .24.1

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין  .24.2
אותו זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על  לראות בכך ויתור על

 זכויות וחובות לפי חוזה זה.
 

 שינויים, תוספות והפחתות
 

 אישורם, ביצועם והערכתם  –שינויים  .24
 

או מנהל הפרויקט יהיו רשאים להורות בכל עת בכתב על כל שינוי לרבות צורתו, סגנונו,  חברהה
מותו, גובהו, מתאריו וממדיו של המבנה וכל חלק הימנו, פרט לשינויים איכותו, סוגו, גודלו, כ

מהותיים באופי המבנה, ולרבות שינוי בלוח הזמנים השלדי, בין על דרך של הוראה לביצוע ובין על 
דרך של הוראה להימנע מביצוע, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו והכל בהתאם לאמור 

 להלן:
 

ראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע הקבלן ימלא אחר כל הו .24.1
 המבנה.
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סבר הקבלן כי להוראה בכתב שקיבל ממנהל הפרויקט עשויה להיות השפעה על מועדים  .24.2
שנקבעו לעניין ביצוע המבנה או לעניין התמורה שידרוש הקבלן, יודיע על כך למנהל 

 שיבים מפורטים בעניין זה.ימים טיעונים ותח 21הפרויקט ללא דיחוי, ויצרף תוך 

 
מנהל הפרויקט, לאחר שבדק את החומר שהגיש הקבלן בכתב, יקבע את השינוי במועדים  .24.3

ו/או בתמורה המגיעה לקבלן ויודיע על כך לקבלן במסמך שייקרא "פקודת שינויים". 
פקודת השינויים תכלול פירוט של העבודה הדרושה או השינוי הדרוש וכן את השינוי 

 קבלן כתוצאה מביצועם, ואופן חישובו של השינוי. בתמורה ל
 

ידי מורשי -ידי מנהל הפרויקט, ולאחר מכן, תיחתם על-השינויים תאושר על פקודת
ידי מנהל -. לא יהיה תוקף לפקודת שינויים שלא אושרה עלחברהההחתימה מטעם 

  .חברההידי מורשי החתימה מטעם -ידי המנהל ואשר לא נחתמה על-הפרויקט ועל
 

 חלק מהחוזה. הפקודת השינויים תיראה, בשינויים המחויבים, כאילו היית .24.4

 
למרות האמור, ככל אשר נדרשה פקודת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלנים או זדוניים  .24.4

של הקבלן או מהפרת החוזה על ידו, לא יהא בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת 
 טלת עליו.או לפטור את הקבלן מחובה כלשהי המו

 
לגבי הגדלה או הקטנה מהיקף החוזה  24%שיעורו הכולל של סך כל השינויים לא יעלה על  .24.6

הגדלה או הקטנה מהיקף ערכו הכספי של פרט מסוים בכתב  47%המקורי ולא יעלה על 
הכמויות. סבר הקבלן כי פקודת שינויים פלונית תגרום לשינוי מצטבר החורג מן האמור 

ימי עבודה מיום מתן פקודת השינויים,  14בפני מנהל הפרויקט בתוך  לעיל, יתריע על כך
שאם לא כן ייחשב הוא כמסכים לבצע את פקודת השינויים כאילו לא חרגה אלא בהיקפים 

 הקבועים לעיל. 
 

 העתק מכל פקודת שינויים יצורף ליומן העבודה. .24.7

 
ם ותוספות כלשהם להזמין מהקבלן שינויי חברהאין באמור בסעיף זה כדי לחייב את ה .24.7

תהיה רשאית, אך לא חייבת, להורות כי השינויים ו/או התוספות ייערכו על ידי  חברהוה
. הקבלן לא ימנע במישרין או בעקיפין את פעולתו חברההקבלן אחר, לפי שיקול דעתה של 

 של קבלן אחר שייבחר לשם כך, ויושיט לו סיוע ככל שיידרש.

 
מהקבלן בגין פריטים  שנדרשו כמויותב שינויים בגין בלןלק המגיעה בתמורה השינוי חישוב .24.7

 :כלהלן ייעשהשפורטו בכתב הכמויות המיוחד 

 
ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו משנה באופן  .24.7.1

את הכמות הקבועה באותו פריט או עבודה בכתב  24% -מצטבר ביותר מ
 24%-המגיעה לקבלן ביותר מ הכמויות, וכמו כן אינו מגדיל את התמורה

מהיקף החוזה המקורי, יחושב לפי המחיר הנקוב בכתב הכמויות בהצעתו של 
 ובהתאם לאחוז ההנחה שניתן על ידו. חברהההקבלן שהתקבלה על ידי 

 
את הכמות הקבועה  24% -ערכו של כל שינוי המשנה באופן מצטבר ביותר מ .24.7.2

דיל את התמורה המגיעה לקבלן באותו פריט או עבודה בכתב הכמויות, או המג
מהיקף החוזה המקורי, ייקבע על ידי מנהל הפרויקט, לאחר  24% -ביותר מ

ובשים לב שניתנה לקבלן הזדמנות סבירה להציג ניתוח מחירים מטעמו, 
והמחירים המקובלים במועד  ידי הקבלן במסגרת המכרז-להצעה שהוגשה על

 מתן ההוראה לקבלן. 
 

מערך העבודה  12%וח הגולמי וההוצאות הכלליות יהיו לעניין סעיף זה, הרו
קטן זה חל רק על -והחומרים הכרוכים באותו שינוי; מובהר, כי האמור בסעיף

 אותו רכיב של השינוי החורג מהשיעורים המפורטים לעיל.
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ערכו של כל שינוי המביא לתוספת של עבודה או פריטים שאינם מופיעים  .24.7.3
מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בהצעת  בכתב הכמויות ייקבע על ידי

הקבלן למכרז ובהיעדרם של יחידות או פריטים כאמור ייקבע על בסיס 
ו/או  14%ללא תוספות כלשהן בניכוי /תשתיות דקל בנייה חדשה ןמחירונ

  .מנהל הפרויקטהחלטת 
 

 שינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי.אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של ה .24.7.4

 
מקרה, התשלום בגין ביצועה של פקודת שינויים ייעשה על פי חישוב כמויות ו/או  כלב .24.17

מדידות בפועל, לפי העניין, ויחולו ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן כפי שחלות 
 על יתר העבודה במבנה. 

 
קיבל הקבלן פקודת שינויים וסבר כי היקף העבודה הנוספת מחייבת שינוי בסכום הפקודה  .24.11

( ימי עבודה מיום שקיבל את פקודת השינויים. לא 14ודיע הקבלן על כך בתוך ארבעה עשר )י
 הודיע על כך הקבלן, לא יהא זכאי לתמורה נוספת בגין פקודת השינויים.

 
מובהר בזה, כי פקודת שינויים עשויה לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה באופן שזו  .24.12

תהיה לקבלן בתשלום נוסף מעבר להיקף החוזה לא  חברהתאזן את זו וכך במצטבר, ה
 המקורי.

 
תמורה המגיעה בגין פקודת שינויים תידרש אך ורק במסגרת שני חשבונות הביניים  .24.13

לא יהא הקבלן זכאי לתמורה כלשהי  –הראשונים שיוגשו לאחר ביצועה, ואם לא נדרשה 
 בגינה. 

 
 ההוראות חוזה זה, כאילו היית על ביצועה של העבודה לפי פקודת השינויים יחולו כל יתר .24.14

 חלק מהמבנה המקורי.

 
 לא יהא תשלום החורג או השונה מכתב הכמויות אלא לפי סעיף זה )על סעיפי המשנה שלו(. .24.14

 
לתקנות העיריות )מכרזים(,  3מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות תקנה  .24.16

 .1777-התשמ"ח
 

 פקודות או/ו שינוי תוכניות או/ו אישורים של ראשמ קבלתם ללא שינויים וביצע הקבלן פעל .24.17
 תביעות כל לו תהיינה ולא בגינם תשלום לכל זכאי יהיה לא, לעיל זה בסעיף כאמור שינויים

 .בגינם תמורה או/ו כאמור, לשינויים בקשר חברהה או/ו חברהה כלפי דרישות או/ו
 

 שינויים הערכת
 

התמורה בחוזה זה המתייחסת לעבודות  -ים על אף האמור לעיל ביחס לתשלום בגין שינוי .24.17
הקמת מבנה הינה פאושלית וכוללת את ביצוע כל העבודות לרבות שינויים שבוצעו על פי 

שינויים שאינם  ל ו/או באישורו.פקודת שינויים ככל שידרשו או יאושרו על ידי המנה
וחלט על ידי נכללים  ו/או נובעים ו/או נדרשים במסמכי המכרז המקוריים ו/או ככל שי

המנהל על הפחתה ו/או ביטול של חלק כלשהו מהעבודות נשוא המחיר הפאושלי המנהל, 
בלבד, יהא מוסמך לקבוע את שיעור השווי וכפועל יוצא, אם העבודות לאחר השינויים 
'שוות ערך' לעבודות המקוריות, אם לאו. קביעתו של המנהל תהא סופית ובלתי ניתנת 

ינוי )עבודה שהיא תוצאה של פקודת שינויים(, אשר על פי החלטת לערעור. ערכו של כל ש
המנהל, אינו שווה ערך, כאמור ייעשה על פי המנגנון הקבוע בס"ק להלן, בשינויים 

 המתחייבים.
 

, ייקבע לפי והפיתוח התשתית בעבודות ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים .24.17
ללא הגבלת היקף ההגדלה או ההקטנה של  - מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות

 -התמורה. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי
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; ואולם אין הקבלן רשאי לעכב לעיל ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן
 את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. 

 
, יובא בחשבון כל מחיר יחידה  דומה לעילמחירי היחידות החסרים, כאמור לצורך קביעת  .24.27

ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי  -בהעדר מחירי יחידות דומים .הנקוב בכתב הכמויות 
מאגר מחירים לענף  –מסמך ז' יחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים ב"מחירון דקל" 

 ההוראה מתן במועד דקל במחירון נקובה הבסיס מחיר הבניה בהוצאת חברת דקל, 
)חמישה עשר אחוז( ובמקרה שגם במחירון "דקל" לא  14%פחות   ,תוספות ללא, לשינויים

יהיו נקובים מחירים שאפשר להתבסס עליהם, יגיש הקבלן הצעת מחיר מנומקת בליווי 
ת תהיה לכל היותר. ההכרעה הסופי 12%אסמכתאות וניתוח מחירים וכולל רווח  קבלני של 

 בכל מקרה של המנהל. 
 

 כתבמובהר בזאת כי לצורך ההתחשבנות הנ"ל המחיר של כל סעיף הוא המחיר הרשום ב .24.21
העניין, עבור אותו סעיף, ללא התוספות המוגדרות בו, לרבות  לפי/המחירון , הכמויות

תוספת בגין אחוזי קבלן ראשי, תוספת בגין אזור העבודה, תוספת בגין היקף העבודה, 
ההנחה שניתנה ע"י הקבלן במסגרת הצעת  כוללמאוכלס וכיוצ"ב  המבנבספת בגין עבודה תו

"דקל" על מחיר זה תחול ההנחה  במחירוןהמחיר למכרז זה, ו/או לפי המחיר הנקוב 
 כאמור בס"ק לעיל.ללא תוספות,  14%בשיעור של 

 
וי מחייב את קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינ .24.22

יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת התמורה  -העלאת התמורה
יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב, כאמור,  37כאמור. עברו  

רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על התמורה. אולם המנהל יהיה רשאי 
הימים  37ה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום לדון בהעלאת התמור

 האמורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו.
 
 שלמה, בדק ותיקוניםה
 

  מבנהה גמר .26
 

יתחיל בבדיקת  ומנהל הפרויקט בכתב למנהל הפרויקטכך הקבלן -יודיע על, הושלם המבנה .26.1
מצא  וישלים את הבדיקה בתוך פרק זמן סביר. ההודעה מיום קבלת ימים 17המבנה, תוך 

על  חברההפרויקט ל מנהל ימליץ –את המבנה מתאים לדרישות החוזה  מנהל הפרויקט
 , כאשר העתק מההמלצה יועבר לידי הקבלן. לקבלן הוצאת תעודת גמר

 
תמציא  חברהבכפוף למילוי כל הדרישות המוטלות על הקבלן מכוח הוראות הסכם זה, ה .26.2

ידי הקבלן תעודת הגמר בתוך פרק זמן סביר, זולת אם מצא טעמים שלא לעשות כן, ואם ל
 מצא טעמים כאמור יודיעם בכתב למנהל הפרויקט ובהעתק לקבלן.

 
לקבלן רשימת  מנהל הפרויקטימסור  –מצא מנהל הפרויקט כי המבנה טרם הושלם  .26.3

, והקבלן חייב "(דרושיםה התיקונים)להלן: " התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים
 .מנהל הפרויקט, ללא תמורה נוספתידי -עלבכתב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך 

 
 

 בכל מקרה לא תימסר לקבלן תעודת גמר בטרם התקיימו שני אלה:כי מובהר,  .26.4
 

( אשר as made plansהקבלן מסר למנהל הפרויקט תוכניות לאחר ביצוע ) .26.4.1
, כפי שבוצע  והמערכות השונות כל חלקיו,על  משקפות במדויק את המבנה

 בפועל.
 

להחזיק במבנה ולהשתמש בו  חברהשל ה המזכותלעיל כדי לגרוע אמור באין  .26.4.2
גם אם טרם בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת 

, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך גמר
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, זולת תיקונים ו/או עבודות ידי מנהל הפרויקט-עלהתקופה שנקבעה לכך 
 .שנדרשים לתיקון בלאי סביר

 

(, על פי המתכונת המקובלת as made plansהקבלן יכין על חשבונו תוכניות לאחר ביצוע ) .26.4
אצל הקבלן ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט. תוכניות אלה יוכנו עם סיום העבודה ויימסרו 

מסיום העבודה. מנהל הפרויקט יהא רשאי לבדוק את  ימים 67למנהל הפרויקט תוך 
התאמת התוכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה יהא רשאי להורות על עריכתן מחדש על 

 ידי הקבלן ועל חשבון הקבלן.

 
לא תסכים לקבל את  חברהמובהר בזה, כי זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המנהל, ה .26.6

 המבנה לשיעורין אלא רק בסיומו. 

 
תהיה רשאית לקבל חלק מהמבנה ולהוציא לגבי אותו חלק תעודת גמר חלקית  חברהה .26.7

"(. ניתנה תעודת גמר חלקית, יחולו הוראות חוזה זה בנוגע תעודת גמר חלקית)להלן: "
ולבדק, ביחס לאותו חלק מהמבנה  תלהגשת חשבונות, לעמידה בלוח הזמנים, לביטחונו

נויים המחויבים. באשר לחלק המבנה שלגביו לא שלגביו ניתנה תעודת הגמר החלקית, בשי
 ניתנה תעודת גמר, יוסיפו לחול כל הוראות חוזה זה, בשינויים המחויבים.

 
לא יתקבל המבנה או חלק ממנו ולא ייחשב שנתקבל, אלא לפי תעודת גמר או תעודת גמר  .26.7

 חלקית, לפי פרק זה. 
 

 חברהאו בכל חלק ממנו על ידי הלמען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי אין בשימוש במבנה  .26.7
כדי להוות אישור מכל סוג שהוא בדבר קבלת המבנה או משום הודאה כי המבנה הושלם 
בהתאם לחוזה ולא יהיה בשימוש כאמור כדי לפטור את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה 

 . זה ומכוחו

 
צוע החוזה, שימוש חלקי וזמני במבנה במהלך ביצוע העבודה וככל אשר נדרש לצורך בי .26.17

כקבוע במסמכי החוזה, לרבות הסדרי תנועה זמניים, לא ייראה כקבלה של המבנה, כולו או 
 חלקו.

 
 ידי מנהל הפרויקט,-תוך התקופה שנקבעה על הדרושים לא ביצע הקבלן את התיקונים .26.11

תהיה רשאית,  חברהיום על כוונתו לעשות כן ה 14ולאחר שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 
בעצמו או בכל  ( לעיל,1קטן )-הדרושים, כהגדרתם בסעיףבצע את התיקונים בת, לאך לא חיי

 דרך אחרת שימצא לנכון.
 

הוצאות אלה, תנכה  חברהיהיו על חשבון הקבלן וה הדרושיםהוצאות ביצוע התיקונים 
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או  17% בתוספת של

ן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי יגבה אותן מהקבל
 .העלויות של השלמת המבנהלקבל לעיונו את פירוט 

 
 לא יתקבל המבנה.  –לא בוצעו התיקונים הדרושים כנדרש  .26.12

 
למרות האמור, המנהל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי )אך לא חייב( לתת לקבלן  .26.13

לפני ביצוע מלוא התיקונים הדרושים, כנגד קבלת התחייבות  תעודת גמר מותנית, גם
 מהקבלן שיבצע וישלים את התיקונים הדרושים.

 
לסלק ממקום המבנה בכתב לקבלן  מנהל הפרויקטהורה הסתיימה העבודה במבנה ו .26.14

והקבלן לא סילקם או  בתוך זמן סביר שינקוב בהוראתו חומרים, ציוד ומתקנים אחרים
לבצע את רשאית )אך לא חייבת(  חברה, הרת בהתאם להוראות המנהלשלא ביצע פעולה אח

בהוצאות  אשיהפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן י
 מהן כתמורה להוצאות משרדיות. 6%הכרוכות בכך, בתוספת של 

 
 בדק ותיקונים .27
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 הגדרות .27.1

 
 : הפירוש "הבדק תקופת" בחוזה זה .27.1.1

 
שמניינה מיום הוצאתה של תעודת  שרים וארבעה( חודשים)ע 24תקופה של 

גמר למבנה כולו )לרבות תעודת גמר מותנית כהגדרתה לעיל(, אלא אם נקבע 
 אחרת במסגרת הליכי המכרז. 

 
תעודת גמר חלקית לחלק מהמבנה שעל פי הנסיבות ניתן לעשות בו שימוש בנפרד  ניתנה .27.2

אותו חלק מהמבנה ביום מתן תעודת הגמר מיתר חלקי המבנה, תתחיל תקופת הבדק לגבי 
 החלקית. 

 
 .מסמכים באותם האמור יחול, לעיל מהאמור השונה תקופה המכרז במסמכי נקבעה .27.3

 
נתגלה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם כלשהם, יהא הקבלן חייב לתקנם על  או וצרנ .27.4

 פי הוראות בכתב של מנהל הפרויקט ויחולו הוראות אלה:

 
עקב סיבות התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי הקבלן ועל  שאירעו, פגם או נזק .27.4.1

 ;חברההחשבונו ללא תוספת תמורה מצד 

 
עקב סיבות שאינן התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי הקבלן  שאירעו, פגם או נזק .27.4.2

ויחולו הוראות חוזה זה, ביחס לאותה הוראה של מנהל הפרויקט וביחס 
 תקופת במהלךכאמור תימסר לקבלן לאותה עבודה; והכל ובלבד שדרישה 

 .הבדק

 
תוך תקופת הבדק בכל  שהתהווה( יחולו גם לגבי כל נזק או קלקול 2סעיף קטן ) הוראות .27.4

 תיקון שבוצע לפי הסכם זה. 

 
 .מכוחו או החוזה לפי הקבלן של אחרת חובה מכל( כדי לגרוע 2אין באמור בסעיף קטן ) .27.6

 
 במבנה וקלקולים ליקויים, פגמים בגין הקבלן לש מחבותו לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .27.7

 .דין לכל בהתאם, ובמערכותיו

  
יתקן את כל הנזקים ו/או הפגמים ו/או הליקויים שנתגלו, במהלך תקופת הבדק,  הקבלן .27.7

בהתאם להוראות הסכם זה בדבר ביצוע העבודות, באופן רציף וקבוע, ללא הפסקה עד 
ידי המנהל. תשומת לב -הזמנים שייקבעו עללהשלמתם המלאה, כל זאת בהתאם ללוחות 

 מיוחדת תינתן לעבודות שעתידות להיות מכוסות או מוסתרות.  
 

ידי -על ייקבעו הבדק בתקופת הפגמים/או ו הנזקים לתיקון השיטות/או ו הביצוע דרכי .27.7
 .המנהלידי -על ויאושרו המפקחידי -על ובהיעדרו, הפרויקט מנהל

 
הנזקים או הפגמים, יפעל הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה  ביצוע עבודות התיקון של בעת .27.17

בדבר הפחתת המטרדים או ההפרעות לציבור, והוא יימנע ככל האפשר מגרימת אי נוחות 
 לציבור )בעיקר, באתרים הפתוחים לקהל הרחב(. 

 
השלמת העבודות לתיקון, יפעל הקבלן לקבלת כל האישורים הדרושים המצביעים על  עם .27.11

 –ת ותיקון כל הנזקים ו/או הפגמים ו/או הליקויים שנתגלו, ורק לאחר מכן סיום העבודו
 יועברו לבדיקת המנהל. 

 
לקיומה של ביקורת בדק  מועד חברההידי -על ייקבע, לעיל הנקובה הבדק תקופת תום עם .27.12

ידי -לבחינת השלמת המבנה באופן סופי. הקבלן יוזמן להשתתף בביקורת הבדק, וזאת על
 )שבעה( ימים מראש.  7ב בת מתן הודעה בכת
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סיום ביקורת הבדק כאמור לעיל, ואישור תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים ו/או  לאחר .27.13

, תינתן לקבלן תעודה סיום מבנה. מתן תעודת חברהההנזקים, לשביעות רצונה המלא של 
 סיום המבנה, תהווה תנאי להשבת ערבות הבדק לידי הקבלן.    

 
 בדק ערבות .27.14

 
 שנתן הערבות את להחליף רשאי יהא הקבלן, למבנה גמר תעודת מתן לאחר .27.14.1

 תקופת לכל יהא שתוקפה, הבדק לביצוע בערבות המבנה ביצוע להבטחת
 "(. הבדק ערבות)להלן: " הבדק

 
ששולמו ו/או  מסך כל התשלומים 5%הראשוני של ערבות הבדק יהא  סכומה .27.14.2

נה שלאחר מתן לקבלן בגין הפרויקט והיא תופחת בסיום כל ש לשלמםשיש 
תעודת הגמר לפי שיטת "הקו הישר" )דהיינו, מדי שנה תפחת ערבות הבדק 

  בסכום שהוא סכום הערבות חלקי מספר שנות הבדק(.
 

 למדד צמודה תהיה והיא, חברההידי -הבדק תהיה בנוסח שייקבע על ערבות .27.14.3
 .זה בחוזה כהגדרתו

 
 בהתאםות הבדק עבודות בינוי ותשתית, תופחת ערב שלבמ שהפרויקט מקום .27.14.4

שבוצע בפועל) בינוי או  העבודות חלק של היחס פי על( 2) קטן סעיף להוראות
 . שנמסרה על ידי הקבלן הבדק ערבותתשתית( מסך כלל 

 
 מערכות עבודה ולאחריות ל .27

 
 לכל מערכת שתותקן על ידו במסגרת ההתקשרותלעבודה והקבלן ימסור תעודת אחריות  .27.1

 עימו.         

 
אחריות כאמור במפרט הטכני והכולל שנים  27 לפחות  תקופה שללהיא  ערכותהאחריות למ .27.2

ביחס לכלל המערכות כולל פאנלים, ממירים, קונסטרוקציה שנים  27לתקופה של  מלאה
להוראות מסמך ג'  ובהתאםהינה לרבות לחלפים וכל מערכת או תשתית אחרת. האחריות 

צרף בעת הגשת שחריות לממיר בלבד, מציע לחילופין ביחס לא)המפרט הטכני(. מובהר, כי 
שנים לממיר שיותקן והתחייבות נוספת מטעמו  17הצעתו למכרז, התחייבות לאחריות של 

שנים ומתן התחייבות לאחריות של  17שתצורף בעת הגשת המכרז להחלפת הממיר בחלוף 
ועוד עשר (, תחול תקופת האחריות לעשר שנים שנים לממיר שיותקן )במקום זה שהוחלף 17

 שנים ממועד החלפת הממיר. 
 

 מסירת תעודות אחריות למערכות תהווה תנאי לקבלת תשלום בגין החשבון הסופי.  .27.3
 

 מנהל הפרויקט יאשר את  נוסח תעודת האחריות למערכות.  .27.4
 

 תחזוקת המערכות  .27

 

שנים ממועד מסירת  17הקבלן מתחייב לבצע תחזוקה מלאה של המערכות וזאת במשך  41.1
 רה.המבנה לחב

 

 התחזוקה תיעשה בהתאם למפרט הטכני המצורף  למכרז.  41.2
 

הקבלן ימלא אחר הוראות החברה ביחס לביצוע עבודת התחזוקה ויהיה זמין לקבלת  41.3
 קריאות מאת החברה לצורך ביצוע פעולות הנדרשות לתחזוקת המערכות שהותקנו על ידו. 
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רותי התחזוקה כאמור מובהר, כי תשלום התמורה לה יהיה זכאי הקבלן בגין מתן שי 41.4
בהצעתו יהיו בכפוף למתן השירותים לחברה בפועל ואישור החברה כי העבודה בוצעה 

 לשביעות רצונה.
 

לאחר סיום שלב ההקמה ומסירת המערכות לחברה במצב פועל ומושלם מובהר, כי   41.4
לשביעות רצונה של החברה, החברה תהיה רשאית להסב על פי שיקול דעתה הבלעדי את 

התקשרות  עם המציע הזוכה עבור שלב האחריות והתחזוקה, לעירית אילת )להלן חוזה ה
"העיריה"(. בנסיבות אלה, מיום הסבת החוזה מהחברה לעירייה, העיריה תיכנס לנעלי 
החברה, ללא שום שינוי בתנאי ההתקשרות ובהתחייבויות הצדדים ולא תהיה למציע הזוכה 

או אחרת, כלפי החברה ו/או כלפי העיריה והוא  שום עילה לטענה ו/או לתביעה כספית ו/
 יהיה מושתק מלהעלות כל  טענה או תביעה כאמור.

 

  ביצוע במקום הקבלן .37
 

לרבות, לעניין תיקון ליקויים ו/או , זה אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי חוזה .37.1
 םוי 14של  וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתבפגמים ו/או נזקים בתקופת הבדק, 

לבצע את העבודות תהיה רשאית  חברהה, בו נדרש להשלים או לבצע עבודות מסוימות
ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי -האמורות על

לנכות את ההוצאות האמורות,  תהיה רשאית חברהההתחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, 
, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן כםכפיצוי מוסמהן  17% בתוספת של

 בכל דרך אחרת.
 

בגין הפרת  חברהאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד לרשות ה .37.2
 ההסכם. 

 
 התמורה לקבלן  .31

 
תמורה לקבלן תהיה בהתאם לסכום שאושר על ידי ועדת המכרזים לביצוע המבנה ומתן ה .31.1

 שירותי התחזוקה.

 
לביצוע הטכני ום בגין שירותי התחזוקה יהיה בכפוף למתן השירות וכקבוע במפרט התשל .31.2

 . ושאר מסמכי המכרז העבודה

 

 חשבונות חלקיים  .32
 

יהיה רשאי הקבלן להגיש חשבונות חלקיים וזאת בהתאם ללוח בתקופת ביצוע המבנה  .32.1
 :ח' לחוזה. החשבונות החלקיים יהיו מפורטים ויכללו התשלומים נספח 

 
ון החלקי יהיה מפורט וייערך בהתאם לדרישות המפקח לאופן הגשת החשב .32.1.1

 החשבון. באחריות הקבלן לוודא את מידת הפירוט ואופן הגשת החשבון. 

 
הקבלן יחשב את שיעור ההתייקרות ויצרפו לכל ככל שאושרה התייקרות,  .32.1.2

 חשבון ביניים.

 
דש הבא. התאריך הקובע לחו 4-לחודש, ייראה כאילו הוגש ב 4-שיוגש לאחר החלקי חשבון  .32.2

שבו ייראה החשבון כמוגש הוא התאריך המוטבע על החשבון בחותמת "נתקבל" של 
 .חברהה

 
 יכללו את כל דרישות הקבלן עד אותה עת, כלהלן: חלקייםחשבונות  .32.3

 
יוגשו כל התביעות והדרישות של הקבלן בגין כל פעולה ו/או חלקי בכל חשבון  .32.3.1

 ( להלן.2קטן )-בון, בכפוף לאמור בסעיףהוצאה של הקבלן בחודש נשוא החש
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שהוגשו חלקיים תביעות ו/או דרישות של הקבלן, שלא נכללו בחשבונות  .32.3.2

בשלושת החודשים שלאחר סיום החודש שבו בוצעה הפעולה, הושקעה 
ייראו כאילו ויתר  –העבודה או נעשה המעשה שבגינו התביעה ו/או הדרישה 

מאוחרים או בחשבון הסופי או  לקייםחעליהן הקבלן ולא יופיעו בחשבונות 
 בכל דרישה אחרת מצד הקבלן.

 
 החלקייםמבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לפרט את כל תביעותיו בחשבונות  .32.3.3

שלו, הרי שאם סבר הקבלן כי מטעם כלשהו הוא זכאי לתמורה או לתשלום 
שלא הותנה עליהם בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע נוספים 
לרבות שינויים שניתנה עליהם הוראה בכתב  במשך חודש מסוים,המבנה 

יגיש הקבלן דרישה מפורטת על כך בכתב למנהל  בהתאם להוראות הסכם זה,
( 2קטן )-הפרויקט, ויחולו הוראות סעיף זה על אותה דרישה, לרבות סעיף

 לעיל.

 
ידי פלוני ואשר נדונה והוכרעה על  חלקידרישה מסוג כלשהו, שהוצגה בחשבון  .32.3.4

 , לא יוכל הקבלן להציגה שוב. המפקח

 
( לעיל, הרי שאם השתכנע מנהל הפרויקט כי 4()3קטן )-למרות האמור בסעיף .32.3.4

נודעו לקבלן עובדות חדשות שלא היה באפשרותו לדעת אותן באופן סביר 
( הנ"ל, יהא רשאי לדון בדרישות של הקבלן 3קטן )-במועדים הקבועים בסעיף

מורים. החלטה כאמור של מנהל הפרויקט תינתן אף מעבר לפרקי הזמן הא
 בכתב ותהיה מוגבלת לאותם פריטים ו/או דרישות שצוינו בה.

 
הסתיימה העבודה על חלק מוגדר מהמבנה או הושלם ביצועו של פריט בכתב  .32.3.6

 –נתנה תעודת גמר חלקית לגבי אותו פריט או חלק מהמבנה  חברההכמויות וה
דרישותיו בגין אותו חלק או אותו פריט, יגיש הקבלן את מלוא תביעותיו ו

ימים מעת שהסתיים אותו חלק או הושלם אותו פריט וחשבון זה  77בתוך 
 ייראה כחשבון סופי ויחולו הוראות חוזה זה לעניין אישור חשבון סופי.

 
פועלת על פי מערכת תקציבית  חברההקבלן מצהיר בזה, כי ברור לו שה .32.3.7

ות להציג דרישות ו/או תביעות נוספות. מסודרת, ומשום כך הוגבלה האפשר
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של הקבלן לתמורה שנדרשה בהתאם 

 להוראות חוזה זה.

 
ופועלת על פי  חברהעוד מצהיר הקבלן, כי הצעתו במכרז תומחרה על סמך ההנחה שה .32.4

ישולמו מערכת תקציבית מסודרת ולפיכך התשלומים המגיעים ממנו על פי חוזה זה, 
 במלואם ובמועדם, על פי הקבוע בחוזה זה.

 

 חשבון סופי וסילוק דרישות הקבלן .33

 
, כל האמור ומסמכי ההליך כל ההוראות ביחס לחשבון הסופי יהיו בהתאם להוראות החוזה

 בסעיף זה להלן בא להוסיף ולא לגרוע. 
 

יגיש הקבלן יום מיום מתן תעודת הגמר )לרבות תעודת גמר מותנית(,  67-לא יאוחר מ .33.1
החשבון למנהל הפרויקט חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו )בחוזה זה: "

 "(. הסופי

 
המסמכים, הרישומים, התעודות והתוכניות המתעדים צורף תיק מבנה וכן ילחשבון הסופי  .33.2

. כמו כן, חברההידי -את המבנה ואת העבודות, לרבות, כל השינויים במבנה שאושרו על
חשבון הסופי כל האישורים ו/או הדיווחים ו/או הבדיקות שנדרשו במסגרת רשימת יצורפו ל

 הבדיקות והאישורים. 
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החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של תביעותיו ודרישותיו. כל דרישה, תביעה,  .33.3

המפורש בחשבון הסופי ייראו כאילו הקבלן ויתר  ןזכות או צפייה שלא מצאו את ביטוייה
יהא רשאי לתבוע בגינן. הקבלן יצרף לחשבון הסופי, כתב הצהרה וויתור על  עליהן ולא

 להסכם זה.  כנספח ד'תביעות, בהתאם לנוסח המצורף 
 

למען הסר כל ספק יובהר, כי חשבון סופי שישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או 
תהיה  חברהסופי והתביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות ומנויות בו, לא ייחשב כחשבון 

 רשאית להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן.
 

להיענות לאילו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו בין שלא  חברהאין באמור כדי לחייב את ה
 הופיעו בחשבון הסופי. 

 
הודעת צד שלישי  חברה( לעיל כדי למנוע מהקבלן להגיש כנגד ה2קטן )-אין באמור בסעיף .33.4

קשר עם חוזה זה, אולם אם ביקש הקבלן להגיש הודעת צד בתביעות שהוגשו נגד הקבלן ב
במהלך תקופת ההתיישנות, וקמה מניעה מכוח דין או מכוח החלטה  חברהשלישי כנגד ה

 .בתביעת שייבו חברהשיפוטית חלוטה לעשות כן, יהא זכאי הקבלן להגיש כנגד ה
 

ל דרישותיו בגין מנהל הפרויקט יחשב ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כ .33.4
החוזה, על פי הוראות החוזה ועל סמך כל החומר שנאסף בפניו בקשר לביצוע העבודה. 

תקבע על פיהן את גובה התשלום  חברהוה חברהמנהל הפרויקט יגיש את המלצותיו ל
הסופי, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלומי ביניים במהלך ביצוע המבנה וכל סכום 

 "(.הסופי התשלוםבקשר עם חוזה זה )להלן: " מהקבלן חברההמגיע ל

 
ידי -תנאי לתשלום החשבון הסופי הנו חתימה על כתב סילוק תביעות בנוסח כפי שיקבע על .33.6

מעת לעת, וקיומן של יתר הדרישות בחוזה זה ביחס לאותו שלב, לרבות המצאתה  חברהה
על מסמך סילוק כנדרש. סירב הקבלן לחתום  םיביטוחישל ערבות הבדק וקיום כיסויים 

התביעות או ביקש לסייג את האמור בו, אולם קיים את יתר הדרישות לשלב זה, תשלם 
 לקבלן את הסכום שאינו שנוי במחלוקת. חברהה

 
ובכפוף לקבלת  יום מאישור החשבון על ידי החברה 44בתוך התשלום הסופי ישולם  .33.7

 . התקצוב לפרויקט בקופת החברה

 
עד שקבוע בחוזה זה לתשלומו ישא ריבית החשב הכללי. חשבון סופי ששולם לאחר המו .33.7

תחילת המועד לחישוב הריבית תהא בתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לביצוע 
 התשלום.

 
לקבל את האישורים הנדרשים במסגרת  על המציע שייבחר לביצוע העבודה תחול החובה  .33.7

כל ודה, כאשר של העבבתום הביצוע וזאת לחוזה ,' נספח ג'מסמכי ההליך ובפרט 
   .ולא תשולם בגינן כל תוספתכלולות במחיר החוזה האמור, יראו אותן ההוצאות בגין 

 

 תשלומי יתר .34
 

אם יימצא בשלב הכנתו ואישורו של החשבון הסופי, כי סך כל התשלומים שהועברו עד  .34.1
אותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו, הרי שההפרש הוא תשלום ששולם 

שהתקבלה אצל הקבלן יום ממועד  14, תוך במזומן חברהלקבלן ועל הקבלן להחזירו לביתר 
מיום היווצרות החוב ועד לתשלום ריבית החשב הכללי, , בתוספת חברההשל  בכתב הדרישת
 בפועל. 

 
 ההצמדהלקזז את תשלומי היתר בתוספת  חברהשל ה האמור לעיל גורע מזכותבאין  .34.2

לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן כאמור, מכל סכום המגיע ממנו 
 או לגבותם בכל דרך אחרת. חברההמציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין ה
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אם יתברר במהלך תקופת הבדק )עד לגמר  המחויביםהוראות סעיף זה יחולו בשינויים  .34.3
ס על נתונים לא החוזה כהגדרתו להלן(, כי החשבון הסופי כפי שאושר הנו שגוי או מבוס

 , וחובת ההשבה של הקבלן בגין תשלום ביתר תחול גם במקרה זה.  מדויקים
 

 התייקרויות ושינויי מחירים .34
 

מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות לרבות בעבור ציוד, חומרים, שכר עבודה  .34.1
 קרויותולא יחולו כל התיי לרבות בגין שינויי מדד יהיו קבועים ולא ישתנווהוצאות אחרות 

 .(2אלא בכפוף לאמור בס"ק)

 
, הצמדה. מעבר לכך ויישאלהתקשרות לא  17עבודות וחשבונות שיבוצעו עד וכולל החודש ה  .34.2

, יתרת ההתקשרות תוצמד למדד תשומות במקרה של עיכובים שנגרמו כתוצאה מהמזמין
החודשים 17להתקשרות. אם במהלך  17 -הבנייה ומדד הבסיס יהיה מדד החודש ה 

ומעלה ממועד  4%שונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי הרא
יתבסס על ההשוואה   שיעור ההתאמה חתימת החוזה, תיעשה ההתאמה לשינויים כדלהלן:

 לבין המדד הקובע בעת הגשת החשבון. 4%בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 
 

 
 עוסיום החוזה או אי המשכת ביצו

 
 גמר החוזה .36

 
הקבלן לפי החוזה, ימסור  תבתום תקופת הבדק, ובכפוף לביצוע מלא של כל התחייבויו .36.1

המנהל לקבלן אישור בכתב על כך שהמבנה בוצע והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות 
 הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה.

 
מוטלת עליו לפי החוזה ולפי מסירתו של מסמך כאמור אינה פוטרת את הקבלן מאחריות ה .36.2

 כל דין.

 

  ילוק יד הקבלן ממקום המבנהביטול החוזה וס .37

 
לסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ולהשלים את ת לבטל חוזה זה והיה רשאית חברהה .37.1

ולהשתמש לשם כך בכל  המבנה בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת
בכל אחד ( להלן( שבאתר לפי שיקול דעתו, 2קטן )-החומרים והמתקנים )כהגדרתם בסעיף

 מהמקרים המנויים להלן:
 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או  .37.1.1
הכל אם שהפסיק את ביצועו או כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת, ו

, לפי העניין, הוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע המבנהקיבל 
  ;מיום שקיבלהיום  14תוך לה ציית לא ו
 

לחוזה כשיש בידי המנהל הוכחות, שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם  .37.1.2
לרבות לוח הזמנים השלדי ואבני הדרך הקבועות בו, לאחר  מסמכי החוזה,ול

שנתן על כך התראה מפורטת והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק זמן 
ימים מעת שנמסרה  14בתוך  –זמן  שננקב בהתראה, ואם לא ננקב בה פרק

  ההתראה.
 

 בניגוד להוראות חוזה זה;כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו,  .37.1.3
 

ולא נענה שלא בהתאם להוראות חוזה זה, כשהקבלן העסיק קבלן משנה  .37.1.4
ימים מיום שנמסרה  14, בתוך לסלקו מביצוע המבנה מנהל הפרויקטלהוראת 

 ;בכתב לסלקולו דרישת מנהל הפרויקט 
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כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם  .37.1.4

פרט לפירוק ללא חיסול  –או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 
הגוף , ובלבד שיהיה חברההובאישור  עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר

 קבלן רשום לפי החוק;המאוחד 
 

הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של כשיש בידי המנהל  .37.1.6
הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך 
בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני 

 המנהל;

 
ימים מיום ההשעיה  37וחלפו  כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים .37.1.7

 ו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה;מבלי שניתן צ
 

 אחוז ממניותיו לאחר.  24כשהקבלן העביר יותר מ .37.1.7

 
בה כדי לפגוע בקיום חשש ממשי כי יש הורשע בפלילים בעבירה שיש  כשהקבלן .37.1.7

 החוזה.התחייבויותיו לפי 
 

 כשהקבלן הפר סעיף שהוגדר יסודי בחוזה.  .37.1.17

 
 חברהה תהודעה בכתב מהמנהל, רשאי סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה, באמצעות .37.2

 לן:הלנהוג כדל
 

, או בכל חלק מהם, המצויים במקום והמתקנים להשתמש בכל החומרים .37.2.1
זה, "המתקנים" ( 2קטן )-לעניין סעיף המבנה, לצורך השלמת המבנה;

משמעותם: המתקנים אשר הוכנו, הובאו ו/או הורכבו במיוחד לביצוע המבנה, 
, יקבע מנהל הפרויקט את חברההותמיכות. הורתה כך כגון: תבניות, פיגומים 

 וזה ישולם לקבלן או יקוזז מכל סכום לו הוא זכאי. שווי השימוש במתקנים, 

 
לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום המבנה את  .37.2.2

כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, 
 חברהה, רק זמן ארוך יותר שקבע מנהל הפרויקט בכתבאו פ יום 14תוך 

לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, רשאית 
, זולת לכל נזק או אבדן שייגרמו להם תאחראילא תהיה  חברהה .6%בתוספת 

 .או מי מטעמה חברהנזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה על ידי ה

 
הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים שנגרמו  לחלט את הערבות שהגיש .37.2.3

 בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן. חברהל
 

עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת  .37.3
הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים  עלמקום המבנה, 

ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לעיל, ספת האמורה ידי המנהל, לרבות התו-שיאושרו על
יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין  –, על אומדן שכר החוזה בשל הפרת החוזה חברהל

 הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

 
נותרה יתרה לזכותו של הקבלן בגין עבודות שביצע עד לסילוק ידו מהאתר, לאחר ניכוי  .37.4

התשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני סילוק ידו ולאחר ניכוי כל תשלומי הביניים ו
 לקבלן את היתרה. חברההפרת החוזה, תשלם ה בשל חברההנזקים שנגרמו ל

 
תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של מפורשות ובכתב, הרי ש חברהזולת אם הודיעה על כך ה .37.4

על פי חוזה זה ועל פי כל  ברהחאינן מפקיעים את זכויות ה(, 1הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן )
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אשר מעצם טיבן תלויות בתפיסת האתר על ידי  חברהדין. האמור לא יחול על זכויות ה
  .הקבלן ובביצוע העבודות על ידו

 
 ולא לגרוע מהן. לפי כל דין הצדדיםהוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  .37.6

 
 סעדים ותרופות

 

  קיזוז .37
 

פי -על הפי חוזה זה, כל חוב המגיע ל-ום המגיע ממנו עללקזז כנגד כל סכרשאית  חברהה .37.1
חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן  כללבין הקבלן, וכן  הפי כל חוזה אחר שבינ-חוזה זה או על

 .לפי כל חוזה ו/או הדין חברהל
 

רשאית לנכות כל סכום שיגיע  חברהמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, מובהר כי ה .37.2
להוראות ההסכם זה ו/או מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא מאת לו מהקבלן בהתאם 

מכוח התקשרות אחרת שבין הצדדים, כל פיצוי ו/או נזק ו/או חוב ו/או תשלום  חברהה
 פי הסכם זה. -על חברההמגיעים ל

 
תהא רשאית לגבות מהקבלן כל פיצוי ו/או נזק ו/או חוב ו/או תשלום  חברהבנוסף, ה .37.3

ידי מימוש הערבויות הנזכרות בהסכם זה. תשלום -חרת כולל עלכאמור, בכל דרך א
הפיצויים או ניכויים אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את 

 ביצוע העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.

 
לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת,  חברהשל ה ההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות .37.4

לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין 
 .חברהה

 
 חברהלמרות האמור בכל דין, לא תהיה לקבלן זכות לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי ה .37.4

זולת תשלומים על פי חשבון שהגיש לפי חוזה זה וככל  חברהכל תשלום המגיע לו מאת ה
 אשר אושר לתשלום.

 
 חוסר אפשרות להמשיך את ביצוע המבנה .37

 
סיבה  כל אם יתגלה בכל עת, שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, מפאת .37.1

תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין  חברהוה חברהשאינה תלויה בקבלן, יפנה הקבלן ל
ות המנהל בכל אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הורא

 הנוגע לאי המשכתו של ביצוע המבנה כאמור.
 

לקבלן את ערך העבודה  חברהנקבע כי אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, תשלם ה .37.2
שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם לשיעורים ולמחירים הנקובים בכתב 

ת )כהגדרתן בחוזה זה(, הכמויות ו/או בפקודות השינויים, לפי העניין, או הוצאות ההתקשרו
 לפי הגבוה מביניהם. 

 
( הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות 2קטן )-תשלום הסכומים האמורים בסעיף .37.3

המשכתו של ביצוע -הקבלן, לרבות תביעות פיצויים ותביעות בגין הוצאות שנגרמו עקב אי
 המבנה כאמור.

 
תקנים אחרים, והקבלן לא הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום המבנה חומרים, ציוד ומ .37.4

( לעיל, 1סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן )
רשאית לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בין בעצמה ובין בכל דרך  חברהה

לא תהיה אחראית  חברה. ה17 אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של
 חברה, זולת נזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה על ידי הבדן שייגרמו להםלכל נזק או א
 .או מי מטעמה
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 שונות

 

 היעדר זכות עיכבון וזכות קיזוז  .47

 
ו/או זכות קיזוז מכל סוג שהן  ןלמען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי לקבלן לא תהיה זכות עיכבו

 4אחר הקשור בחוזה זה, והוראות סעיף  במבנה ו/או בעבודות ו/או בכל חלק מהם ו/או בכל עניין
לא יחולו ביחס  1773-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 43וסעיף  1774-לחוק הקבלנות, התשל"ה

 לקבלן. הפרת הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 
 

 התיישנות חוזית .41
 

או מי מטעמה,  חברהלמרות האמור בכל דין, תביעות שיש לקבלן או מי מטעמו כנגד ה .41.1
בקשר עם חוזה זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד היווצרות העילה או ממועד מתן 

 תעודת גמר, תעודת גמר חלקית או תעודת גמר מותנית, ולפי המאוחר מביניהם. 

 
הקבלן מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של תקופת  .41.2

-לחוק ההתיישנות, התשי"ח 17עיף זה הנה בהתאם לסעיף התיישנות מקוצרת כאמור בס
1747 . 

 
הודעת צד שלישי בתביעות  חברהאין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הקבלן להגיש כנגד ה .41.3

 שהוגשו נגדו בקשר עם חוזה זה, אף לאחר תקופת ההתיישנות המקוצרת לפי סעיף זה.
 

 קף של החוזהוכניסה לת .42

 
 . חברההידי מורשי החתימה מטעם -חתימתו על הסכם זה ייכנס לתוקפו עם 

 
 היעדר יחסי עובד ומעביד, היעדר יחסי שליחות, היעדר יחסי שמירה  .43

 
. אם חברהההקבלן וכל מי מעובדיו, שלוחיו, יועציו או מי מטעמו לא ייחשב לעובד של  .43.1

, יהא על הקבלן לשפות את חברההייקבע בפסק דין כי מי מטעם הקבלן הוא עובד של 
תיתן לקבלן הזדמנות סבירה  חברהבגין כל עלות שתושת עליו בשל קביעה זו. ה ברהחה

 להתגונן בפני תביעה או דרישה כאמור.

 
ו/או מי מטעמה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו יחסי  חברהחוזה זה כשלעצמו לא יוצר בין ה .43.2

ות או חבות ו/או מי מטעמה על חברהשליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם תושת על ה
, ישפה חברההבשל קביעה שיפוטית לפיה הציג עצמו הקבלן כסוכן, כשלוח או כנציג של 

 בגין כל עלות כאמור. חברההקבלן את ה

 
לא תחוב בכל צורה שהיא בחובות שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים שהותיר  חברהה .43.3

בזמן הפסקת עבודה ובין הקבלן באתר או במקום אחר, בין אם בזמן ביצוע העבודה, בין אם 
אם לאחר סיום העבודה או לאחר סילוק היד של הקבלן מהמקום, למעט חומרים ומתקנים 

 עושה בהם שימוש בהתאם הוראות חוזה זה. חברהשה
 

 שמירת זכויות וסעדים  .44
 

 חברהלהסיר ספק מוצהר ומוסכם בזה מפורשות, כי כל אימת שבהסכם זה הוקנו או ניתנו ל .44.1
המפקח( תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כלשהם כלפי הקבלן, לא  )לרבות באמצעות

לפי כל דין, לרבות  חברהבא הדבר לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים וגם /או שיעמדו ל
, 1774-וחוק הסכם הקבלנות, תשל"ד 1777-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

נקוט כנגד הקבלן בכל תרופה ו/או סעד ו/או תוכל, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ל חברהוה
 סמכות ו/או כוח כפי שימצא לנכון.
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כל המועדים הנקובים בהסכם ו/או בנספחיו ו/או בלוח הזמנים המפורט, מהווים תנאי  .44.2

 עיקרי ויסודי בו.
 

 חוזה ממצה  .44
 

 חוזה זה לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים. .44.1
 

יהא תוקף לכל הבנה, הבטחה, מצג, אישור, הצהרה, כוונה או הסכמה של הצדדים, בין  לא .44.2
לפני ובין אחרי חתימתו של חוזה זה, אשר אינם קבועים בחוזה ובמסמכיו, כפי שיהיו מזמן 

. כיוצא בזה, כל הצעה, מסמך, מכתב, תוכנית, חברההלזמן ובחתימת מורשי החתימה של 
פה בין -ט, הצעת מחיר או חילופי דברים מכל סוג שהוא, בין בעלכתב כמויות ומחירים, מפר

בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת 
חוזה זה, ואשר אינם מצורפים לחוזה זה, הנם בטלים ומבוטלים ולא יהא להם כל תוקף 

 מחייב כלפי הצדדים.

 

 תחולת דין ושיפוט  .46
 

 ן הסר ספק כל ספק, מובהר כי על הסכם זה יחול הדין החל במדינת ישראל. למע .46.1

 
כל סכסוך בקשר עם הסכם זה, לרבות לעניין כריתתו, קיומו, הפרתו ו/או ביטולו, ידון אך  .46.2

בעיר ורק בבית המשפט המוסמך מבחינה עניינית לדון בסכסוך, ואשר מקום מושבו הוא 
 .בלבדאילת או באר שבע 

 

 ודעותכתובות וה .47

 
 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם.  .47.1

 
כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ההסכם זה, למעט הודעות שיש לרשמן ביומן  .47.2

 העבודה, תינתן בכתב בלבד, באחת הדרכים הבאות: 

 
משלוח מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה, ואז יראו את  .47.2.1

 עה ליעדה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה בדואר. ההודעה כמגי

 
משלוח באמצעות פקסימיליה, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה בתוך יום  .47.2.2

 עסקים אחד ממועד משלוחה.

 
 במסירה ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד המסירה.  .47.2.3

 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 הקבלן  חברהה
באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה   רשי החתימה מטעמה מובאמצעות 

________________ ת.ז. ___________ 
 ו______________ ת.ז. ___________. 

 
עו"ד, מאשר כי הסכם  ,_________אני הח"מ, 

ידי המורשים לחתום -על חברההזה נחתם בשם 
 בשמה.

  
אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר כי 

חתם בשם הקבלן ע"י המורשים הסכם זה נ
 לחתום בשמו על הסכם זה.
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_____________, עו"ד      תאריך:  _____________, עו"ד    תאריך: __________

__________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספח א'נ
 

 תעודת גמר/תעודת השלמת מבנה )סופית/חלקית/מותנית(
 חוזה מס' _________)"החוזה"(

 (ביצוע עבודות אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות  2017/14מ/ )מכרז מס'
 

 פרטי זיהוי של המבנה
 

 הערות* שם הקבלן אתר שכונה/אזור מחלקה
     
     
     
     
     
     
     
     
     

את * במסגרת ההערות יש לציין במפורש האם התעודה היא סופית, או שמא היא חלקית )ואז לציין  
 חלק המבנה בגינו נתנה התעודה(, או שמא היא מותנית )ואז לציין את התנאים למתן התעודה(.

 
 תיאור המבנה: _________________________________________________.

 
כמפורט לעיל/בתנאים  –בהתאם להוראות החוזה, הרינו לאשר את השלמת המבנה )במלואו/באופן חלקי 

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויות הקבלן שלפי החוזה ו/או האחריות המלאה המוטלת כמפורט לעיל(, ו –
, ניתן בזה חברההעליו להשלמת הפרויקט )כהגדרתו במסמכי המכרז( באופן מלא ולשביעות רצונה של 

 אישור להשלמת המבנה בהתאם לאמור לעיל.
 

יום ________________ )תאריך מתן תעודה זו מעיד על תחילת תקופת הבדק כהגדרתה בחוזה, החל מ
 השלמת המבנה באופן סופי/חלקי/בתנאים הנקובים לעיל(.
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 הערות מנהל הפרויקט: 
  ._____________________________________________________________________ 

 
 הערות המפקח: 

____________________________________________________________________  ._ 
 
 

 הפרויקט שם + חתימת מוסר 
 מטעם הקבלן

 הפרויקט שם + חתימת מקבל  
 חברההמטעם 

 תאריך: ________________  תאריך: ______________
 

                                   
  

 
 
 
 

 חתימת מנהל הפרויקט
 תאריך:_________

  

 
 
 
 
 
 

 

 ספח ב' לחוזהנ

 
 תעודת סיום מבנה

 _________)"החוזה"( חוזה מס'
 
 

 (ביצוע עבודות אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות - 14/2017מ/)מכרז מס' 
 

 פרטי זיהוי של המבנה
 

 תאריך ביקורת בדק שם הקבלן אתר שכונה/אזור מחלקה
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ביצוע עבודות אספקה התקנה ה כמפורט בחוזה, שעניינה בהתאם להוראות החוזה, הריני לאשר כי העבוד
בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק לתיקון ליקויים  ותחזוקה של מערכות סולאריות

 ו/או פגמים ו/או נזקים בוצעו לשביעות רצוני המלאה. 
 

 ניתן להשיב לקבלן את ערבות הבדק. 
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 בכבוד, 
 

.________________ 
 )המנהל(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פח ג' לחוזהנס
 

 
 הסופי בחשבון נדרשים ואישורים בדיקות רשימת

 יצורף בנפרד(חלק )
 
 

 סופי: חשבון

יום ממועד סיום ביצוע כל העבודה  37מהמחיר הפאושלי, יוגש תוך אחוז   37  החשבון הסופי הינו בשיעור

 כל האישורים הבאים: לרבות התיקונים וההשלמות הנדרשות ובכפוף להשלמת והמצאת

 העברת תיק מבנה . -

 אישור בודק חשמל מוסמך/אישור חב' החשמל. -

 .אישור יועץ בטיחות -

 אישור מכיבוי אש. -

 בדיקת מעבדה למתקנים, ככל שנדרש. -

 קבלת תעודת גמר למבנה. -

 מסירת ריכוז מערכי בדיקות . -

 .חברהל זה חוזה מהוראות כמתחייב העבודות כל מסירת -

 מהמפקח. הסופי החשבון של בכתב אישור קבלת -

 .זה בחוזה המפקח של השלמה תעודת קבלת -
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 .חברהה עם המסירה בפרוטוקולי שפורטו והפגמים הליקויים תיקון -

 .חברהה לידי הבדק ערבות מסירת -

 שיועבר לידי הקבלן. בנוסח תביעות העדר על הקבלן ידי על חתום אישור מסירת -

 .זה חוזה הוראות פי על כנדרש" ( As Made)" עדות תוכניות מסירת -

  .מסמכי המכרזב כמפורט הדרישות כל מילוי -

  .הצהרה על העדר תביעות -

מערכות המותקנות במבנה ובהתאם לקבוע בדרישות עבודה ולהקבלן ימסור תעודות אחריות ל -
 המפרטים הטכניים. 

 התקופות לתום ועד הבדק שנת תחילת שמיום לתקופה, שלו אחריות תעודת ימסור הקבלן -
 הסופי ותהווה תנאי לתשלומו. החשבון עם יחד תימסר התעודה. בחוזה ובתנאי המכרז מפורטותה

 לפחות.  שנה 27מובהר, כי הקבלן ימסור תעודות אחריות למערכות המותקנות על ידו לתקופה של 

 
 
 

 
 
 

 נספח ד' לחוזה
 לכבוד:

 החברה הכלכלית לאילת בע"מ 
 "(חברה"ה )להלן:  

 ג.א.נ.,
 ה מס' ________ הנדון: חוז

 (ביצוע עבודות אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות -14/2017מס' מ/)מכרז 
 הצהרה על היעדר תביעות

 החוזה שבנדון נחתם ביום ____________________. .1
 
 מוגש בזאת חשבון סופי של העבודות בגין החוזה שבנדון )להלן: "החשבון הסופי"(. .2
 
 מן: הרינו להצהיר ולאשר כדלק .3
 

הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודות שביצענו מכוח החוזה או בקשר אליו,  3.1
ותמורת כל התחייבויותינו שלפי החוזה הינו הסכום המפורט בחשבון הסופי: 

)במילים: ______________( )להלן: "התמורה הסופית"(. בתמורה _____________ ₪ 
 מס' ________, אשר הוגשו אך טרם אושרו. הסופית כלולים חשבונות ביניים 

 
על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים במסגרת חשבונות ביניים, ואנו  3.2

)במילים: _____________( ₪ מאשרים כי עד כה קיבלנו לידינו סך של _______________ 
שאושרו אך טרם )להלן: "התמורה ששולמה"(; התמורה ששולמה כוללת חשבונות ביניים 

 שולמו בפועל.  
 

הרינו לאשר כי עם פרט לתמורה הסופית, אין לנו ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או  3.3
ו/או כל גורם   חברההדרישות ו/או זכות תביעה ו/או זכות קיזוז מכך סוג ומין שהוא כלפי 

וחו, בין במישרין ובין הפועל מטעמה בכל דבר ועניין הקשור בחוזה ו/או בעבודות שבוצעו מכ
בעקיפין, למעט, הדרישות המפורשות המפורטות בנספח המצורף למכתבי זה )להלן: "רשימת 

 התביעות הסופית של הקבלן"(. 
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בכפוף לאמור ברשימת הדרישות הסופית של הקבלן, הרינו לאשר כי אנו מוותרים בזאת על כל  3.4
ן שידועה לנו במועד החתימה על הצהרה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כאמור, בי

הזו, ובין שאיננה ידועה במועד חתימת הצהרה זו, ולרבות, על כל זכות לתביעה שכנגד ו/או זכות 
, ולרבות על כל זכות תביעה כאמור כנגד כל עובד חברההידי -קיזוז כנגד תביעה שתוגש כנגדי על

 . חברההציבור שפעל מטעם 
 

 בדבר התיישנות תביעות.ידועות לי הוראות החוזה  3.4
 

מובהר כי אין באמור בהצהרה זו כדי לגרוע מכל יתר ההתחייבויות המוטלות עלינו מכוח ההסכם,  4
לרבות, לעניין השלמת תקופת הבדק ותיקון הליקויים ו/או הפגמים ו/או הנזקים במהלך תקופת 

 הבדק כאמור. 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 הקבלן  

מה מטעמו ה"ה באמצעות מורשי החתי  
________________ ת.ז. ___________ 

 ו______________ ת.ז. ___________. 
 

 אישור                                   
אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר כי הסכם 
זה נחתם בשם הקבלן ע"י המורשים לחתום בשמו על 

 הסכם זה.
   
 ___________תאריך _ _____________, עו"ד  

   לוטה: רשימת תביעות לחשון הסופי
 נספח ה' לחוזה 

 טבלת פיצויים מוסכמים

 סכום הפיצוי בש"ח תיאור הפגם מס' סעיף

 לכל יום₪  2,477 ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/התר 1

2 
 ביצוע עבודה ללא אישור משטרה, בזק, הוט,

 חברת חשמל
 לכל יום₪  2,477

  לכל מקרה₪  477 ות מוצבים בניגוד לתוכניות אביזרי בטיח 3

4 
אי שימוש ביומן עבודה חתום מאושר ע"י 

 הפיקוח
 לכל שבוע ₪  1,777

5 
אביזרי בטיחות חסרים כגון: גדר רשת, 

 תאורה, פנסים וכו'. 
 לכל מקרה/יום ₪ 1,777

 עדרות מנהל עבודה יה 6

הפסקת עבודה במידי ופיצוי 

המזמין עבור כל הנזקים 

 הנגרמים מכך

 ליום ₪  4,777ושלא יפחתו מ

 לכל מקרה ₪ 2,777 אי ציות להוראות המנהל או המפקח  7
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8 
אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ 

 לו"ז שנקבע 

ממחיר  14%י ופיצוי בשו

התיקון הנדרש מעבר לעלות 

 לכל יום מעבר ללו"ז שנקבע

9 
אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר 

 יום עבודה
 לכל יום איחור ₪  1,777

10 

אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק 

חומרים שאינם מתאימים לעבודה, או סילוקו 

של כל חלק מהעבודה שהוקם בחומרים בלתי 

 מתאימים 

  לכל מקרה₪  477

11 
במועד הקבוע לסיום  איחור במסירת העבודה

 העבודה
  לכל יום איחור   ₪  2,777

 לכל מקרה ₪ 4,777 תיקון נזק לתשתיות ציבוריות יא 14

15 
אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת 

 הבדק

ממחיר  37%י ופיצוי בשו

 התיקון הנדרש מעבר לעלות

 לכל יום איחור ₪ 1,777 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות 16
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  'ונספח 

 
אבני דרך לתשלום פירוט לאבני תשלום    14/2017מ/ 'מכרז מסלמסמכי  מסמך זה הינו בנוסף 

 תשלומים            

 חשבונות ותשלומים .1

 : חשבון חלקי

בהתאם לאבני הדרך המפורטים בנספח  חשבונות חלקיים מצטברים ומפורטים חברההקבלן יגיש ל
 .ח' 

 :סופי חשבון       

 . לעניין ביצוע תשלומים ההליךלמפורט במסמכי הכל יהא בהתאם         

 הפרויקטתקציב  .2

אילת ובחלקו על ידי המשרד מובהר בזאת, כי פרויקט זה מתוקצב בחלקו על ידי עיריית  .2.1
. בהתאם לכך התנאים לאישור התשלומים, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות להגנת הסביבה

לצרף  הקבלן מתחייב בזאת. הגורם המתקצב והתשלום יבוצע בכפוף ולאחר קבלת אישורו
מכתאות הנדרשים ע"י הגורמים המממנים השונים בפרויקט כמפורט אישורים ו/או אס

 לעיל בהתאם לדרישותיהם של כל אחד מהם.

עוד יודגש, כי כל תשלום מותנה בקבלת המימון מאת הגורם המממן. יודגש, כי תחילת  .2.2
עבודות של כל שלב עבודה מותנה בקבלת אישור לקבלת המימון מאת הגורם המממן. עוד 

שלב יכול להיות מחולק לתתי שלבים בהתאם להראות מכרז זה ו/או הוראות  יודגש, כי כל
 . חברהשיינתנו מעת לעת על ידי מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או כל גורם מוסמך מאת ה

 

 בנוגע להתייקרות  .3

, אלא אם כאמור בהוראות מובהר בזאת, כי לא תשולמנה התייקרויות בביצוע העבודות  3.1
 . החוזה

 תמורהחישוב ה .4

מצהיר בזה כי התמורה, דרך חישובה ודרכי ביצוע התשלומים כמפורט בחוזה זה,  הקבלן .4.1
מניחה את דעתו ומהווה תמורה סבירה והוגנת למילוי כל התחייבויותיו לפי חוזה זה, כולל 
כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות. מובהר בזה כי לא יאושרו כל תוספת ו/או שינוי 

ספק מובהר שגם אם ביצע הקבלן בפועל עבודות ו/או סיפק חומרים ו/או  במחיר. למען הסר
מתקנים מעבר למתחייב על פי התוכניות והמפרטים המהווים חלק מהוראות חוזה זה, לא 
יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר הפאושלי, אלא אם העבודות ו/או החומרים ו/או 

שינויים חתומה/ות על ידי הקבלן, המפקח המתקנים הנוספים, כאמור, נכללים בפקודת 
ובה צוינו כל השינויים, העבודות הנוספות ו/או החומרים והתמורה הנוספת בגינם.   חברהוה

בוצעו עבודות ו/או חומרים כאמור ללא פקודת שינויים, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום 
נה בדבר עשיית עושר והמפקח לרבות טע חברהבגינם והוא מוותר בזה על כל טענה כלפי ה

, ככל )עבודות פיתוח( על אף האמור לעיל, עבור ביצוע העבודות האופציונליותולא במשפט. 
 בפועל., התמורה תחושב על פי מדידות חברהשיוזמנו על ידי ה

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המחיר הפאושלי כולל תמורה מלאה עבור: .4.2

 תאום עם כל הגורמים הפועלים באתר. .4.2.1
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ל החומרים, הפחת שלהם והמיסים החלים ו/או שיחולו עליהם לרבות מס קניה, בלו, כ .4.2.2
 מכס , מע"מ וכו'.

כל העלויות הכרוכות בעובדים של הקבלן, כולל מסים בגינם, ישירים ועקיפים,  .4.2.3
משכורות, דמי מחיה וכיוצ"ב וכן כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מתכננים ו/או 

צעי עבודה ו/או ספקי חומרים מכל סוג שהוא לרבות יועצים מכל סוג שהוא ו/או מב
במעמד של עובדי הקבלן ו/או במעמד של קבלני משנה ו/או קבלנים עצמאיים בכל 

  מעמד אחר.

 השימוש באמצעים, כהגדרתם בחוזה זה. .4.2.4

כל הנדרש לביצוע העבודות בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות שתאורן לא מצא את  .4.2.4
דרושות לביצוע העבודות או מתחייבות באופן אחר מהחוזה  ביטויו בנספחים אולם הן

או מהנספחים, ולרבות כל עבודות ו/או פעולה שידרשו ע"י רשות כלשהי והקשורות 
 לביצוע העבודות בחוזה זה.

ניקוי האתר מפסולת מפעם לפעם ועם סיום העבודות הכל עפ"י הוראות המפקח  .4.2.6
 ודרישות הרשות המקומית ורשויות אחרות.

כל רשות מוסמכת אחרת ו/או  חברהו/או הוראות הור האתר עפ"י הוראות העיריה ידג .4.2.7
 ואחזקתו במצב סביר ואסטטי במשך כל תקופת הביצוע בפועל, עפ"י דרישות המפקח.

הכשרת דרכי גישה לאתר ודרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן ובטולן לאחר גמר  .4.2.7
 העבודות. 

זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת הובלת כל החומרים והאמצעים לאתר ובכלל  .4.2.7
 העובדים לאתר וממנו.

הגנה ושמירה על העבודות, החומרים, העובדים וצד שלישי בפני גניבה, אבדן ופגיעה,  .4.2.17
 עד למסירתם.  

כל המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה החלים על הקבלן, לרבות אך מבלי  .4.2.11
בטוח לאומי, תשלומים לקרן תשלומים למוסד ל -המסים הסוציאליים, כגון  -למצות 

 לבטוח של פועלי המבנה ו/או כל תחליף למוסדות אלה.

הוצאות הערבויות, המימון והוצאותיו, הבטוחים ויתר ההוצאות הקשורות בקיום  .4.2.12
 החוזה.

 אחריות לטיב העבודות לרבות בתקופת הבדק כמשמעותה בחוזה זה. .4.2.13

 רווח הקבלן. .4.2.14

 קבלן ו/או מי מטעמו.כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של ה .4.2.14

כל יתר ההוצאות המתחייבות מהחוזה ומביצועו, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה  .4.2.16
  התקורה והוצאות המימון.

כל הוצאה ו/או עלות אחרת הכרוכה בביצוע העבודות על ידי הקבלן לרבות אך מבלי  .4.2.17
, כל לגרוע מכלליות העניין, כל ההוצאות הנדרשות לטיפול בהוצאת תעודת גמר

 ההוצאות הכרוכות בכל התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק .

כל סוגי  –כל ההוצאות המתחייבות מביצוע בדיקות חוזרות על ידי מעבדה מוכרת  .4.2.17
 הבדיקות על פי פרוגרמה ובדיקות נוספות על פי דרישות היועצים המתכננים והפיקוח.
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מוסמך כמתחייב על פי  כל ההוצאות הכרוכות בביצוע תוכניות מצביות על ידי מודד  .4.2.17
 דרישות ועדת התכנון המקומית.

( לכל המבנה על מערכותיו ”As Made“כל ההוצאות הכרוכות בביצוע תוכניות עדות ) .4.2.27
 וכולל הספקת תעודות אחריות.

אחזקה למבנה הכולל פירוט הנחיות מבנה ותיק כל ההוצאות הכרוכות בהכנת תיק  .4.2.21
 אחזקה, תעודות אחריות וכו'.

 ביצוע דוגמאות לאישור בהתאם לדרישת המפקח.כל הקשור ב .4.2.22

 מסירת המבנה ותיקונים בתקופת הבדק. .4.2.23

למניעת ספקות מוצהר במפורש כי כל עוד לא נמסרה לקבלן תעודת השלמה  הרי כל תשלום  .4.3
יחשב כתשלום ע"ח החשבון הסופי כמוגדר בחוזה זה וכי אישור המפקח לבצע תשלום של 

חלקו, ו/או ביצוע איזה תשלום שהוא כאמור, לא יחשב  חשבון ביניים כלשהו, כולו ו/או
שהעבודות שבגינן הוגשו החשבונות ו/או בוצעו התשלומים בוצעו  חברהכהודאה מטעם ה

בהתאם להוראות חוזה זה אם יתברר במועד כלשהו כי חלק מהעבודות לא בוצעו בהתאם 
 להוראות חוזה זה על נספחיו. 

 הוראות כלליות בקשר לתשלומים .4

 חשבון ביניים והחשבון הסופי יערכו על פי הוראות המפקח. כל .4.1

 הזכות לנכות מס מכל סכום המגיע לקבלן, ככל שנדרש עפ"י הדין.  חברהל .4.2
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 ' זספח נ

 בעבודהבטיחות וגהות התחייבות לשמירה על 

 הקבלן יקיים  את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות , במיומנות ובדקדקנות. .1

מתו לשאת במלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי הרשות והציבור כיוצא הקבלן נותן הסכ .2

 פועל של עבודתו וינקוט בכל אמצעי הזהירות בביצוע עבודתו.

 הקבלן מתחייב לבצע עבודתו בהתאם לכל החוקי ותקנות מכוחם התקפים או שיהיו תקפים. .3

החברה או של כל גוף אחר החלות  הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של .4

 היום ואשר יחולו בעתיד .

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה  .4

 . ים להוות סכנה לאדם ו/או לרכושלאו מחדל, העלו

, תתבצע שכל עבודה, לרבות עבודה כזו המבוצעת על ידי קבלני משנה הקבלן יהיה אחראי לכך, .6

באופן בטיחותי, בהתאם להוראות הדין, ותחת פיקוחו הישיר של הקבלן, אשר מינה כמפורט 

 בתת סעיף קודם.

 הקבלן ימנה לפני תחילת העבודה, מנהל עבודה שיאושר על ידי הרשות. .7

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות  .7

, 1777 -ולתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ״ח  1777 -( תש״ל בעבודה )נוסח חדש

 ולכללי הזהירות בנסיבות הקיימות. 2777 -)עבודה בגובה( התשס״ז  ולתקנות הבטיחות בעבודה

  .1744-, תשי"דחוק החשמל פ"יעבודות חשמל יבוצעו ע״י חשמלאי בעל רישיון מתאים ע .7

הסכם זה, עובדים להם הכישורים  פ"יצוע העבודות עהקבלן יעסיק על חשבונו לצורך בי .17

הקבלן ידריך את העובדים מטעמו וזאת על חשבונו בכל הקשור . המתאימים לביצוע העבודות

 לעבודה בטיחותית.

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו,  .11

, ויפקח שהם משתמשים בו 1777 -וד מגן אישי( התשנ״ז כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )צי

כפפות, משקפי מגן ציוד למניעת וובכלל זה: ביגוד והנעלה, קסדות מגן, כובעים  בהתאם לייעודם

 נפילה מגובה ועוד.

 .עובדי הקבלן יהיו כשירים לעבודה מבחינה רפואית .12

 .הנני מאשר כי קראתי תוכן מסמך זה, ואני מתחייב לפעול על פיו .13

 

 

 

 שם המציע:___________

 

 חתימת המציע:_____________        

 
 
 
 



  
 

   
 : 14/2017מ/מכרז מס' 

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

 

_____חתימת המציע: ________________  

 40מתוך  37עמוד 

 

  

 
 

 נספח ח' 
 

 
 לוח תשלומים 

 

 

העבודה תבוצע בשלבים על פי גגות. בתחילת העבודה תוכן תוכנית עבדוה אשר תתחיל מהגגות הגדולים 
 האפשריים להקמה. כל גג יכלול את אבני הדרך הבאות שעל פיהם יבוצע התשלום

 
 

אחוז  אחוז תאור מס'
 מצטבר

 הערות 

תכנון ואישורים כולל כל הדרוש להתחלת  1
 הבנייה בפועל

27% 27%  

הקמה בפועל וחיבור כולל אישור חברת  2

 החשמל וכל הדרוש להפעלה מושלמת

47% 77%    

   177% 37% הפעלה והרצה עד למסירה מלאה ומושלמת 3

   177%   סה"כ 

 

 

 
 

 

 



  
 

   
 : 14/2017מ/מכרז מס' 

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

 

_____חתימת המציע: ________________  

 40מתוך  38עמוד 

 

  

 נספח ט' לחוזה 
 

 
 אישור מסירת גג להתקנה

 
 

הנני לאשר כי גג הנמצא ב___________________ ) להלן: "הגג"( נמסר לחזקתי וזאת לצורך ביצוע 
 התקנת מערכות סולאריות. 

 
וזאת על סמך בדיקה מקצועית שערכתי  תקין ללא פגמים ו/או  נזילות מים. את הגג תישקיבלהנני לאשר 

 בעצמי או מי מטעמי.
 

או נזילה ו/ כל נזק לגגו חייב מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת מטעמי בחוזה ונספחיו, כי אתקן הנני מת
 . מאת החברה ראשונהעם קבלת דרישה 

 
 
 
 
 

 תאריך:______
 
 
 

_______________ 
 הקבלן 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   
 : 14/2017מ/מכרז מס' 

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

 

_____חתימת המציע: ________________  

 40מתוך  39עמוד 

 

  

 

 
 נספח י' 

 

 
 הצהרת מהנדס חשמל

 הצהרת אי סינוור
 

ת המיועדת להתקנה באתר המצוין איוולט –כי המערכת הפוטו  אני החתום מטה, מצהיר בזאת    .1
בבקשה להיתר הבניה, מתוכננת בהתאם להוראות הבטיחות הכתובות בחוק החשמל, ובהתאם 

לתנאים ולדרישות חברת החשמל המותאמות למיתקנים מסוג זה ובהתאם לחוק התכנון 
 והבניה.

 
בודקי חברת החשמל כתנאי לחיבורה אל  מערכת זו מיועדת לעבור בדיקת בטיחות והתאמה ע"י

 רשת החשמל.
 

ידוע לי כי הצהרתי הינה תנאי לקבלת ההיתר, נושא הבקשה שבנדון וכי אם יתגלה פרט כוזב או 
לחוק התכנון והבניה, התשכ"ח  214מטעה בהצהרתי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 

 עה או כוזב כאמור., וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מט1764

 
וולטאים המותקנים על גגות המבנים קולטים  -מצהיר בזאת כי הקולטים הפוטוהנני כמו כן,     .2

 קרינה בלבד. אינם מחזירים קינה ואינם מסנוורים.

 
 בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 : 14/2017מ/מכרז מס' 

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

 

_____חתימת המציע: ________________  

 40מתוך  40עמוד 

 

  

 
 

 מסמך ג'- ז' :
 
 

 }מצורף בנפרד{
 

חלק : המפרט הבין משרדי )כהגדרתו להלן( הינו ( 1מסמך ג')
 הטכני של הליך זה והינו מצורף על דרך ההפניה.   מהמפרט 

 

 
המפרט הבין משרדי כאמור מהווה חלק בלתי נפרד מן 
המפרט הטכני, זאת בכל הנוגע להשלמת הוראות חסרות 
או לפרש הוראות קיימות במפרט הטכני המיוחד שהוכן 

בכל מקרה של סתירה יגבר לצורך הליך הזה, כאשר 
המיוחד ו/או בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי המפרט הטכני 

 .של המפקח
 

 מפרט טכני מיוחד; (: 2)' מסמך ג                                                                  
        
 טבלת מרכזת מנחה      מסמך ד':       

 
 ושטחי גגות. רשימת גגות     :  מסמך ה'                                      

 
 .צילומי גגות להתקנה   :  '  מסמך ו                                      

 
 העדכני  /תשתיות מחירון דקל בנייה חדשה        :' זמסמך                                        

 ללא תוספות כלשהן ההצעה,  למועד הגשת                                                                
 (. מצורף על דרך ההפניה - 14%בניכוי                                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


