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המועצה המקומית תל שבע
מכרז לביצוע עבודות תיקוני בטיחות מוסדות חינו )עבודות
"בטיחות "(
מכרז פומבי מס' 14/2018
המועצה המקומית תל שבע )להל " :המועצה"( מזמינה בזה הצעות מחירי לביצוע עבודות תיקוני בטיחות
מוסדות חינו )עבודות "בטיחות "( על פי התנאי המפורטי במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז נית לרכוש במשרדי המועצה ,וזאת החל מיו  21.06.2018בשעות העבודה הרגילות,
תמורת תשלו בס של  1,000ש"ח ,שלא יוחזרו בכל מקרה שהוא.
נית לעיי במסמכי המכרז ,ללא תשלו וקוד לרכישת ,במשרדי המועצה ,בקומה  ,2או באתר האינטרנט
של המועצה ,וזאת החל מהמועד הנ"ל.
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציו מכרז פומבי מס'  14/2018במסירה אישית )לא לשלוח
בדואר( עד ליו שני ה  , 03.07.2018בשעה  13:00בצהריי ,בתיבת המכרזי שבמשרדי המועצה.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
למועצה שמורה הזכות לקבוע מספר זוכי במכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
לפרטי נוספי יש לפנות מר אלאעס מוסא  ,בטלפו.0544884140 :

אבו

רקיק

טומא!

ראש המועצה

1
חותמת וחתימת המשתת_____________:

תוכ! ענייני #למסמכי המכרז
חוברת א'
נספח א' – הזמנה להציע הצעות.
נספח א') $ (1טבלת פירוט ניסיו המשתת ואישור רואה חשבו.
נספח א') $ (2נוסח ערבות אוטונמית.
נספח א') $ (3תצהיר קיו דיני עבודה – תנאי לעסקה ע גו ציבורי.
נספח א') $ (4תצהיר בדבר אי תיאו הצעות במכרז.
נספח ב' – הצעה והצהרת המשתת
נספח ב') – (1כתבי כמויות
נספח ג' – חוזה התקשרות
נספח ג') $ (1תעודת השלמה.
נספח ג') $ (2נספח ביטוח ואישור על עריכת ביטוחי.
נספח ג') .(3טופס הצהרת בטיחות .מנהל עבודה.
נספח ג') $(4טופס הצהרת בטיחות .מפרטי בטיחות.

2
חותמת וחתימת המשתת_____________:

נספח א'
הזמנה להציע הצעות

3
חותמת וחתימת המשתת_____________:

נספח א'
הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
ביצוע עבודות תיקוני בטיחות מוסדות חינו )עבודות "בטיחות "(
.1

כללי ומועדי#
1.1

המועצה המקומית תל שבע )להל" :המועצה"( מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות תיקוני בטיחות
מוסדות חינו )עבודות "בטיחות "( ,וזאת בכפו לתנאי מכרז זה על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות
והמפרט הטכני המהווי חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

ריכוז מועדי למכרז

מועד אחרו! להעברת שאלות הבהרה

יו 28.6.2018 #שעה 12:00

מועד אחרו! להגשת הצעות

יו 03.07.2018 #שעה 13:00

מועד אחרו! לסיו #העבודה

יו 30.9.2018 #שעה 12:00
עד ) 30.10.2018כולל(

תוק -ערבות המכרז

המועצה רשאית לשנות כל אחד מ המועדי המפורטי לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד
האחרו להגשת ההצעות .הודעה בדבר שינוי המועדי האמורי תימסר לכל מי שרכש את
מסמכי המכרז.

.2

תנאי #להשתתפות במכרז
רשאי להשתת במכרז זה יחידי או תאגידי הרשומי כדי בישראל אשר במועד הגשת ההצעות
למכרז עומדי בתנאי המפורטי להל:
2.1

המשתת הינו קבל רשו על פי תקנות רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלני
רשומי( ,תשמ"ח ,1988.בסיווג ג' ,ענ  ,100סוג  1ומעלה ,ו/או בסיווג א' ,ענ  ,131סוג 1
ומעלה.
במהל  36החודשי האחרוני שקדמו למועד האחרו להגשת ההצעות למכרז ,המשתת ביצע
עבודות בטיחות או עבודה הנדסאיות.בנאיות עבור גופי ציבוריי ,בהיק כספי מצטבר של
לפחות ) 1500,000לא כולל מע"מ(.
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חותמת וחתימת המשתת_____________:

או לחלופי!:
קבל רשו בפנקס הקבלני )בהתא לחוק רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט1969.ותקנותיו( בסיווג קבלני 131/א.2/
בעל ניסיו מוכח בביצוע עבודות שיפוצי והתאמות )בינוי( בהיק כספי שנתי שאינו נמו מ.
 1,000,000ש"ח )כולל מע"מ( במש שנתיי ברציפות .הנסיו שיוצג יהיה במהל ה 36
החודשי שקדמו יו הגשת ההצעה.
2.2
.3

המשתת ציר להצעתו ערבות אוטונומית ,כאמור בסעי  4להל.

עיקרי ההתקשרות
הפרטי המובאי בסעי זה להל הינ כלליי בלבד והוראות הסעי תחייבנה את הצדדי רק
במקרי אשר בה אי התייחסות אחרת באיזה ממסמכי המכרז .הייתה התייחסות אחרת כאמור
באיזה ממסמכי המכרז ,תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
3.1

המשתת הזוכה )להל" :הזוכה"( יבצע בטיחות ועבודה הנדסית  ,הכוללות בי היתר עבודות
גדרות ,תשתיות ,פיתוח ,שיפוצי ,במוסדות חינו בתחו המועצה ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז לרבות כתבי הכמויות )להל" :העבודות"(.
מובהר בזאת ,כי העבודות כוללות ג אספקת חומרי ,פינוי פסולת וכיו"ב ענייני הדרושי
לצור ביצוע העבודות והשלמת כראוי ,והכל על חשבונו של הזוכה ובמסגרת התמורה לה הוא
זכאי בהתא להצעתו במכרז.

3.2

הזוכה נדרש להשלי #את ביצוע העבודות בתו פרק זמ! קצר )על כל הכרו בכ מבחינת צוותי
עבודה ,שעות עבודה ארוכות ,כלי ,#חומרי #וכו'( ,באופ שיאפשר את פתיחת שנת הלימודי
כסדרה במוסדות בה יבוצעו עבודות.
על הזוכה להשלי את ביצוע העבודות עד ולא יאוחר מיו  30ספטמבר ) 2018להל" :מועד
סיו #העבודות"( לרבות ביצוע תיקוני וההתאמות.
לא השלי הזוכה את העבודות עד למועד סיו העבודות הנקוב לעיל ,תהא המועצה זכאית
לפיצוי בס  1 2,500לכל יו איחור .בנוס ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכ מצד
הזוכה ,באופ אשר יקנה למועצה זכות לנקיטת סעדי עצמיי כנגד הזוכה בגי ההפרה
היסודית ,לרבות קיזוז/ניכוי/שיפוי מחשבונותיו .מודגש כי אי באמור בכדי לגרוע מכל סעד
אחר הנתו למועצה לפי כל די ולפי הוראות מסמ זה.
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מובא לידיעת המשתתפי כי באתרי ביצוע העבודות ,כול או חלק ,צפויות פעילות של
קייטנות/הדרכות/פעילות אחרת /עבודות של קבלני אחרי )להל" :הפעילות"( .מובהר כי
יכול והעבודות יבוצעו ע"י הזוכה במקביל לפעילות כאמור ו/או לאחריה .בכל מקרה הזוכה
מתחייב לעמוד בלוח הזמני דלעיל ולא תתקבל טענה ו/או בקשה בדבר דחיית מועדי
שמקורה בקיו פעילות כאמור.
3.3

מובהר בזאת ,כי העבודות מושא מכרז זה ,יבוצעו במוסד כהגדרתו בחוק למניעת העסקה של
עברייני מי במוסדות מסויימי ,התשס"א –  .2001הזוכה מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא
עובדיו )לרבות קבלני משנה( הורשעו בעבירות לפי סימ! ה' לפרק י' בחוק העונשי! ,התשל"ז –
 1977והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע ,כאמור וכי ימלא לגבי כל המועסקי #על ידו
אחר הוראות החוק הנ"ל .הפרת סעי זה תהווה הפרה יסודית שתוביל לביטול ההתקשרות
באופ מידי ,תו חיוב הזוכה בקנס בס  1 20,000ללא הוכחת נזק ,מבלי שתעמוד לזוכה כל
טענה או דרישה ,ובפרט לא תעמוד לו זכות לפיצוי כלשהו או לכיסוי עלויות והוצאות במסגרת
ההתקשרות עד לביטולה.

.4

3.4

יתר הוראות ההתקשרות ה כמפורט בהסכ ובכתבי הכמויות.

3.5

המועצה מבקשת להבהיר כי היא רשאית למסור לביצוע חלק מ העבודות בלבד או לפצל את
הזכייה בי מספר מציעי.

מסמכי ההצעה  /צרופות
כל משתת -יצר -להצעתו את כל האישורי #והמסמכי #שלהל!:
4.1

טבלת פירוט ניסיונו של המשתת ,בהתא לאמור בסעי שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
לעיל ועל גבי הנוסח בנספח א') ,(1וכ אישור רואה חשבו המשתת המאשר את הפרטי
עליה הצהיר המשתת על גבי הנוסח האמור.

4.2

תעודת רישו תקפה של המשתת אצל רש הקבלני ,בהתא לאמור בסעי  2.2לעיל.

4.3

ערבות בנקאית אוטונומית של בנק בישראל או ערבות אוטונומית של חברת ביטוח בישראל
לטובת המועצה ,בת פירעו ע דרישה ראשונה ,בנוסח המצור להזמנה להציע הצעות זו
כנספח א') ,(2בסכו של ) 0 20,000ובמילי :#עשרי #אל -שקלי #חדשי .(#על הערבות להיות
בתוק עד ליו ) 30.10.2018כולל(.
מובהר כי:
4.3.1

המועצה תהא רשאית ,בהודעה שתימסר למשתת טר חלו מועד תוק הערבות,
להארי את תוק ההצעה ואת תוק הערבות ,עקב התמשכות הליכי המכרז ,מעבר
למועד תוק הערבות ,עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז והמשתת חייב
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לעשות כ על חשבונו .משתת שיסרב להארי את הצעתו ו/או את ערבותו מעבר
למועד תוק הערבות ,תיפסל הצעתו והמועצה תהא רשאית להמשי בהלי המכרז
ולבחור לאחר מכ בהצעת משתת אחר אשר הסכי לבקשתה להארכת תוק
הערבות ,וזאת א א ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור ,הייתה הצעה עדיפה.
הארכת תוק הערבות משמעה הארכת תוק ההצעה.
4.3.2

המועצה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעו בכל אחד מהמקרי הבאי:
)א(

כל אימת שהמשתת נהג במהל המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיו
כפיי.

)ב (

כל אימת שהמשתת מסר לוועדת המכרזי מידע מטעה או מידע מהותי בלתי
מדויק.

)ג(

א המשתת חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלו המועד האחרו
להגשת ההצעות במכרז ,ו/או לא הארי את תוק הערבות כנדרש בסעי 4.4.1
לעיל.

)ד (

א המשתת ,אחרי שנבחר כזוכה במכרז ,לא פעל לפי ההוראות הקבועות
במכרז הנדרשות ליצירת ההתקשרות על.פי מכרז זה.

מובהר ,כי חילוט הערבות בכל מקרה לא יגרע מזכותה של המועצה לפיצוי בגי כל נזק
ו/או הפסד שיגרמו לה עקב ההפרה כאמור.
4.3.3

משתת שהצעתו לא זכתה ,ערבותו תוחזר לו בדואר לאחר מועד משלוח ההודעה
בכתב שתית המועצה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכ ע זוכה ,לפי
שיקול דעתה של המועצה.

4.3.4

משתת שנקבע כזוכה במכרז ,מתחייב להארי את הערבות שנמסרה על ידו ע
הצעתו במכרז ,מיד ע קבלת הודעת הזכייה ,כ שתהא בתוק עד לסיו תקופת
ההתקשרות וביצוע העבודות ועוד  90יו לאחר מכ ,וכ מתחייב הוא לעדכ את סכו
הערבות כ שתעמוד לכל הפחות על הס הקבוע בפרק "ערבות לקיו חוזה" שבהסכ
ההתקשרות .
ככל שלא תעודכ הערבות כאמור לעיל ,תהא זכאית המועצה לחלט את סכו הערבות
שבידיה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי כל די.

4.4

אישור עדכני מרשות המסי על היותו של המציע עוסק מורשה .במקרה של מציע המדווח
בתיק איחוד – יצור ג אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המציע נכלל בתיק המאוחד
של העוסק ,אשר לגביו הוצא וצור להצעה האישור.
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4.5

אישור תק על שיעור ניכוי מס הכנסה במקור )או על פטור מניכוי מס במקור( ,על ש
המשתת.

4.6

כל האישורי הנדרשי לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי ,התשל"ו – .1976
4.6.1

אישור תק ,מפקיד שומה או מיוע 2מס ,או העתק ממנו המעיד כי המציע מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ער
מוס ,התשל"ו –  ,1975או שהוא פטור מלנהל וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולדווח למנהל מע"מ על עסקאותיו על פי די.

4.6.2

תצהיר על קיו דיני עבודה – תנאי לעסקה ע גו ציבורי ,בנוסח המצ"ב כנספח
א').(3

4.7

תצהיר בדבר אי תיאו הגשת הצעות במכרז ,בנוסח נספח א').(4

4.8

סט מלא של כל מסמכי המכרז ,לרבות הודעות ,עדכוני ומסמכי הבהרות שהוצאו למציעי
בכתב ,ככל שהוצאו .על המשתת לחתו בתחתית כל עמוד בחותמת המשתת ובחתימת
מורשי חתימתו.
לעניי טופס אישור על קיו ביטוחי ,המצור כנספח להסכ ההתקשרות ,מובהר כי על
המשתתפי לצרפו להצעת כשהוא חתו ע"י המשתת בתחתית כל עמוד ,כנדרש לעיל ,וללא
שינויי ,#הערות ו/או הסתייגויות .אי צור להגיש ע ההצעה את הטופס כשהוא חתו ומלא
ע"י חברת הביטוח.

4.9

הוגשה הצעה על.ידי תאגיד – יצורפו להצעה תעודת ההתאגדות של המשתת ותדפיס נתוני
מעודכ מאת רש התאגידי הרלוונטי ,הכולל פרטי הרישו של התאגיד ,בעלי מניותיו ומנהלי
התאגיד.
מציע שהינו חברה ציבורית יצר להצעתו אישור מהיוע 2המשפטי של החברה הציבורית
המפרט את כל בעלי מניותיה )שאינ הציבור( ואת שיעור החזקותיה וכ את פרטי כל
המנהלי בחברה )וזאת חל תדפיס הנתוני האמור לעיל(.
הוגשה הצעה על.ידי יחיד/עוסק מורשה – יצור להצעה העתק מת.ז .המשתת.

4.10

הוגשה הצעה על.ידי תאגיד  .יצור אישור עור די או רואה חשבו של התאגיד באשר לזכויות
החתימה בתאגיד וכי החתימות על.גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבי את התאגיד לכל דבר
ועניי )בשולי טופס ההצעה והצהרת המציע ,נספח ב'(.
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4.11

קבלה על רכישת מסמכי המכרז ,כאמור בסעי   5להל.

לא ציר המשתת להצעתו איזה מהמסמכי האמורי לעיל ,רשאית ועדת המכרזי ,מטע זה
בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המשתת או לחלופי לבקש כי יוסי
ו/או ישלי ו/או יתק ו/או יבהיר איזה מהמסמכי שבהצעתו ו/או הנתוני המפורטי בה וכ
רשאית וועדת המכרזי להתעל מפגמי שאינ מהותיי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בעת ולצור הערכת ההצעות תהיה וועדת המכרזי רשאית לדרוש
מהמשתת לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסי מסמכי על המסמכי שהגיש במצור להצעתו כאמור.
המשתת מתחייב לשת פעולה ע ועדת המכרזי ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות
ולהמציא כל מסמ שיידרש על יד ,כאמור.
.5

רכישת חוברת המכרז
את מסמכי המכרז נית לרכוש ,עבור ס של ) 1 1,000שלא יוחזר בכל מקרה ,א במקרה של ביטול
המכרז( ,החל מיו  , 21.6.2018במשרדי המועצה המקומית תל שבע מרכז מסחרי תל שבע ,אצל
מחלקת גבייה
כל המעוניי בכ רשאי לעיי במסמכי המכרז )ללא תשלו( קוד לרכישת מסמכי המכרז ,במשרדי
המועצה או באתר האינטרנט של המועצה )ככל שהמועצה תחליט לפרס את מסמכי המכרז באתר ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי(.
ככל שמסמכי המכרז יפורסמו באינטרנט ,מובהר כי אי להגיש הצעות על מסמכי שיורדו מאתר
האינטרנט וכי בכל מקרה הנוסח היחיד שיחייב הנו זה שיימכר על ידי המועצה )לרבות הבהרות
ושינויי שתפי 2המועצה ,ככל שתפי.(2

.6

ההצעה ואופ! הגשתה
6.1

המכרז מחולק לשלושה פרקי עבודות .בתי ספר ,גני ילדי ומעונות יו.

6.2

המשתת ימלא את טופס הצעה והצהרת המשתת המצ"ב כנספח ב' ,וינקוב במקומות

המיועדי לכ באחוז הנחה אחיד

)לרבות  (0%אשר יחול על כל פרטי כתב הכמויות

בפרק הרלוונטי.
יש לנקוב בשיעור הנחה במספרי שלמי וללא נקודה עשרונית.
6.3

מחירי כתבי הכמויות והצעת המשתת ינקבו בסכומי ללא מע"מ.
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6.4

מחירי ההצעה הנ כוללי ומוחלטי ,ומהווי תמורה נאותה והוגנת עבור כלל העבודות
שהזוכה יבצע .למע הסר כל ספק ,מוצהר כי מחירי ההצעה כוללי את כל ההוצאות ,מכל מי
וסוג שהוא וללא יוצא מהכלל ,הכרוכות ו/או הנובעות מביצוע השירותי ,לרבות עלויות שכר,
הוצאות נסיעה ,הוצאות משרדיות ,ביטוחי ,ביטול זמ ,תגבור משמרות ,חומרי ,ציוד ,כלי
וכד' .הזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה שהציע עבור העבודות ולא תעמודנה לו טענות
או דרישות כלשה ביחס לתמורה.

6.5

הצעת המשתת תהא בתוק לתקופה של לפחות ) 90תשעי( ימי מהמועד האחרו להגשת
הצעות .המועצה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוק ההצעה והערבות עד סיו ההליכי.

6.6

כל משתת המגיש הצעה בהלי ייחשב כמי שהצהיר שער את כל הבדיקות הנדרשות לטעמו
ובכלל לצור הגשת הצעתו ,וכמי שברשותו נמצאי כל מסמכי ההלי והוא קרא ,הבי את
תוכנ ,קיבל את כל ההסברי אשר ביקש ,בח או מכיר את האתרי בה אמורות העבודות
להתבצע ומתחייב לספק את השירותי עפ"י תנאי ההסכ המצור א הצעתו תבחר כהצעה
הזוכה.

6.7

המשתת יגיש את הצעתו על גבי הסט המקורי של מסמכי המכרז ,כפי שנמסר לו על ידי
המועצה ,מבלי לבצע כל תיקו ,שינוי ,תוספת או הסתייגות שהיא.
ער המשתת שינוי ,מכל סוג שהוא ,במסמכי ההלי )למעט הוספת הפרטי הנדרשי ממנו
במקומות המיועדי לכ במסמכי ההלי( תהא המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי
ומטע זה בלבד ,לפסול את ההצעה של המשתת ולחילופי לדרוש מהמשתת לתק את
השינוי ולחתו על ההסכ בנוסחו המאושר על ידי המועצה .החליטה המועצה לדרוש את
תיקו השינוי והמשתת סירב לחתו על ההסכ .ייחשב הדבר כחזרה של המשתת מהצעתו
ו/או כהפרה יסודית והמועצה תהיה רשאית ,בי היתר ,לחלט הערבות הבנקאית שבידה.

6.8

המשתת יחתו על כל ד של מסמכי ההלי ,בחתימת מורשי החתימה וחותמת המשתת,
ישי את כלל המסמכי במעטפה סגורה עליה יכתוב "מכרז פומבי מס'  14/2018לביצוע
עבודות תיקוני בטיחות מוסדות חינו" ,וישלשל את המעטפה הסגורה לתיבת המכרזי של
המועצה ,הנמצאת בבניי המועצה מרכז מסחרי תל שבע.
ההצעות תוגשנה במסירה אישית בלבד ולא באמצעות הדואר או בכל דר אחרת.

6.9

המועד האחרו! להגשת הצעות להלי זה הינו יו #ה'  ,ה03.07.2018$
בשעה .13:00
המועצה לא תדו בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזי במועד זה ,מכל סיבה שהיא.
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.7

אופ! בחינת ההצעות
7.1

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או לקבל כל הצעה שהיא בכלל.

7.2

המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שנראית בעיניה כבלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה
או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתוני שבמסמכי המכרז ,באופ שלדעת המועצה מונע
הערכת ההצעה כנדרש.

7.3

לש בחירת ההצעה הזוכה ,המועצה רשאית לשקול את הנתוני הבאי:
7.3.1

גובה ההצעה.

7.3.2

אמינותו ,ניסיו מקצועי ,כישוריו ,רמת עבודתו של המשתת.

7.3.3

ניסיו עבר של המשתת בהתקשרויות קודמות ע המועצה ו/או חברות בבעלות
המועצה ו/או רשויות וגופי אחרי.

7.3.4

חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתת.

על בסיס שיקולי אלו רשאית המועצה ,בי היתר ,להמלי 2על הצעה שאינה הזולה ביותר או
לא להמלי 2על הצעה זוכה כלל.
7.4

המועצה רשאית לבטל את המכרז בכל שלב שהוא עד להכרזה על זוכה ,מכל סיבה שהיא ,לפי
שיקול דעתה וללא צור במת הסבר למשתתפי ובכלל .למשתתפי לא תעמוד כל טענה ו/או
דרישה בקשר לכ.

7.5

המועצה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאו ע משתתפי אחרי א לטעמה יוכח
לכאורה קשר כזה ו/או א מצאה כי קיי קשר מוקד בי המציעי ,ובכלל זה קשרי בעלות
בי המציעי ,קשרי בי חברות אחיות ,קשרי בי חברות בנות וכיו"ב ו/או א קיי חשש כי
ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בי א ביחס לפריטי מסוימי ובי א ביחס
להצעה בכללותה ו/או א הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות ההלי.

7.6

המועצה רשאית לדרוש מאת המשתת הבהרות ביחס להצעתו ו/או ניתוחי מחיר ו/או פרטי
נוספי ו/או הוספת מסמכי ו/או השלמת ו/או מסירת ו/או תיקונ ,לרבות ביחס מסמכי
שלא צורפו להצעה ,והכל לפי דרישת המועצה ו/או מי מטעמה.
א יסרב משתת לשת פעולה ע המועצה ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה
וא לפסול את ההצעה מטע זה בלבד.
המועצה רשאית להתעל מפגמי שאינ מהותיי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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אי באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של המועצה לפסול הצעה של משתת אשר לא ציר איזה
מהמסמכי הנדרשי להצעתו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7.7

בהגשת הצעתו נות המשתת מראש את הסכמתו כי המועצה תעשה כל שימוש ,כפי שתמצא
לנכו ,במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת תציג ,בפני כל גו ,אשר עמו תהיה בקשר בנוגע
להלי ו/או למת השירותי מכח המכרז ו/או בפני משתתפי אחרי ,חלקי מהצעות או את
ההצעות בשלמות.

7.8

המועצה רשאית לנקוט בכל אמצעי שתמצא לנכו על מנת לברר אמיתות כל מידע ו/או הצהרה
לגבי המשתת ,ובכלל זאת באמצעות בירורי מול כל גור שהיא מוצאת רלוונטי לצור
העניי .המשתת ,בהגשת הצעתו במכרז ,נות בזאת הסכמתו לבירורי כאמור.

7.9

.8

אי באמור בהזמנה להציע הצעות כדי לגרוע מסמכויותיה של המועצה על פי כל די.

הוצאות
כל ההוצאות ,מכל מי וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,ובכלל זאת כל
ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הנדרשת במסמכי המכרז או הארכתה ,תחולנה על המשתת
בלבד .ככל שבוטל המכרז טר סיכומו יהיה המשתת זכאי להחזר עלות רכישת מסמכי המכרז
ולהחזר זה בלבד .למע הסר ספק ,מעבר לאמור לעיל המשתת לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלו או
פיצוי עבור הוצאות שהוציא לש הגשת הצעה במכרז זה.

.9

הבהרות ושינויי #מטע #המועצה
9.1

מצא משתת סתירה בי מסמכי המכרז ו/או א הוא מעוניי לשאול שאלות הבהרה ו/או
שאלות טכניות ,יפנה אות בכתב ,בקוב WORD 1בלבד ,עד ליו 28.6.2018 #לידי אלאעס
מוסא ,באמצעות דוא"ל. mosa222@gmail.com :
באחריות המשתת לוודא הגעת פנייתו ליעדה ,באמצעות טלפו .0544884140

9.2

התשובות יופצו לכל הרוכשי של מסמכי המכרז ,יצורפו ע"י המשתתפי להצעת ויהוו חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

9.3

כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל.פה ,אי ולא יהיה לה כל תוק שהוא .רק תשובות
בכתב תחייבנה את המועצה.

12
חותמת וחתימת המשתת_____________:

9.4

המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרו להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויי ותיקוני
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעי .שינויי כאמור ישלחו למי שרכש
את מסמכי המכרז.
התשובות  /ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעי לצרפ להצעת
למכרז כשה חתומי על יד.

.10

שמירת זכויות
10.1

.11

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ,והמשתתפי במכרז לא יהיו רשאי לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצור הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

הודעה על זכייה וההתקשרות
11.1

ע קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כ המועצה לזוכה.

11.2

עד למועד שייקבע על ידי המועצה ,ובכל מקרה לא יאוחר מ 14.יו ממועד קבלת הודעת
הזכייה ,ימציא הזוכה את כל המסמכי והאישורי שעליו להמציא בהתא למסמכי המכרז,
לרבות ההסכ ,כשהוא חתו על ידו ,עדכו תוק וסכו הערבות ואישור על עריכת ביטוחי.

11.3

לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעי  11.2לעיל ,תו התקופה הנדרשת,
ולרבות א לא המציא אחד או יותר מהמסמכי אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו
מהצעתו ,יהיו רשאי הוועדה ו/או המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ,ולחלט את
הערבות אשר הוגשה על ידי המציע במצור להצעתו ,וזאת כפיצוי קבוע ומוסכ מראש ללא
הוכחת נזק ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספי העומדי לזכותה נוכח הפרה זו של
התחייבויות הזוכה.
המועצה ו/או ועדת המכרזי יהיו רשאיות לקבוע זוכה אחר למכרז מבי משתתפיו או לבטל
את המכרז ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרי לה זכאיות המועצה ו/או ועדת
המכרזי על פי המכרז ו/או על פי כל די.

.12

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית לכל הענייני הנוגעי למכרז זה ובכלל זה ליישו ההסכמי הנובעי ממנו,
היא של בתי המשפט המוסמכי בבאר שבע בלבד.
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נספח א')(1
טבלת פירוט עבודות

טבלת פירוט ניסיו!
תארי____________ :
אני הח"מ _________________ )ש המשתת( ח.פ/ת.ז ___________  ,מאשר ומצהיר בזאת כי במהל 36
החודשי האחרוני שקדמו למועד האחרו להגשת ההצעות למכרז המשתת ביצע עבודות בטיחות או תחזוקה
הנדסאיות.בנאיות עבור גופי ציבוריי ,בהיק כספי מצטבר של לפחות ) 1 500,000לא כולל מע"מ( וכמפורט
להל:
ש #הגו -הציבורי

מהות העבודות,
בטיחות או
הנדסאיות$בנאיות

תארי ביצוע
העבודות
)חודש/שנה(

ש #וטלפו! איש קשר אצל
היק -כספי של
העבודות ,ללא מע"מ מזמי! העבודות

אישור רואה חשבו!
לבקשת _______________________________ )להל" :המשתת ,("-וכרואי החשבו שלו ,ביקרנו את
הצהרת המשתת מיו _____________ במסגרת מכרז פומבי מס'  14/2018של המועצה המקומית תל שבע
 ,בקשר למהות ולהיקפ הכספי של העבודות אשר ביצע עבור גופי ציבוריי במהל  36החודשי שקדמו
למועד האחרו להגשת הצעות במכרז )להל" :ההצהרה"( .ההצהרה הינה באחריות הדירקטוריו וההנהלה של
המשתת .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתא לתקני ביקורת מקובלי בישראל .על פי תקני אלה נדרש מאתנו לתכנ את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחו שאי בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית.
הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל .אנו סבורי שביקורתנו מספקת בסיס
נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ההצהרה הנ"ל משקפת באופ נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המידע הכלול בה.
תארי____________:
בכבוד רב,
רואי חשבו
)חתימה וחותמת(

נספח א')(2
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נוסח ערבות מכרז

תארי________:
לכבוד
מועצה מקומית תל שבע )להל" :המועצה"(
תל שבע מרכז מסחרי
ג.א.נ,.
ערבות אוטונומית מספר _____________________________

על פי בקשת __________________ ת.ז/.ח.פ) _______________ .להל" :המבקש"( אנו ערבי בזה
כלפיכ לסילוק כל סכו עד לס של __________ ש"ח )במילי ________________ :שקלי חדשי(
)להל" :סכו #הערבות"( וזאת בקשר ע השתתפותו במכרז מס'  14/2018לביצוע עבודות תיקוני בטיחות
מוסדות חינו )עבודות "בטיחות "( ,ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ומילוי הוראות חוזה ההתקשרות
במסגרתו.
אנו מתחייבי לשל לכ כל סכו או סכומי עד לס הנ"ל תו  14יו מיו דרישתכ הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכ לבסס או לנמק את דרישתכ בתהלי כלשהו או באופ כלשהו ,או לדרוש
את הסכו תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דר אחרת ,ומבלי לטעו כלפיכ טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכ.
את תהיו רשאי לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכו הנ"ל בפע אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מה מתייחסת לחלק מהסכו הנ"ל בלבד ,בתנאי שס דרישותיכ לא יעלה על הס הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו ) 30.10.2018כולל(.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ,במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניי כתב ערבות זה.

תארי:

בנק  /חברת ביטוח:
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נספח א')(3
תצהיר קיו דיני עבודה – תנאי
לעסקה ע גו ציבורי

תצהיר קיו #דיני עבודה – תנאי לעסקה ע #גו -ציבורי
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשי הקבועי בחוק א לא אעשה כ ,מצהיר/ה בזה כדלקמ:
הנני נות תצהיר זה בש __________________________ שהוא המציע )להל" :המציע"( המבקש להגיש
הצעה במכרז מס'  14/2018לביצוע עבודות תיקוני בטיחות מוסדות חינו )עבודות "בטיחות "( שפורס על ידי
מועצה מקומית תל שבע )להל" :המכרז"(.
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמ/ת לתת תצהיר זה בש המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופי ציבוריי התשל"ו – 1976
)להל" :חוק עסקאות גופי #ציבוריי .("#אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבי/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדי זרי )איסור העסקה שלא כדי והבטחת תנאי הוגני(,
התשנ"א 1991.או לפי חוק שכר מינימו התשמ"ז –  ,1987ולעניי עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעי  2לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב –  ,2011ג עבירה על הוראות החיקוקי המנויות בתוספת השלישית
לאותו חוק.
המועמד הינו תאגיד הרשו בישראל.

)סמ!  Xבמשבצת

המתאימה(

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרו להגשת ההצעות )להל" :מועד
להגשה"( מטע המציע במכרז .בהתקשרות נשוא המכרז.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק די ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק די ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להל חתימתי ותוכ תצהירי דלעיל אמת.

_________________
תארי

____________________
ש

____________________
חתימה וחותמת

אישור עור די!
אני הח"מ _________________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביו ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ ___________________ .המוכר/ת לי באופ אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשי הקבועי בחוק א לא יעשה/תעשה כ ,חת/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_________________
תארי

___________________
מספר רישיו

___________________
חתימה וחותמת
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נספח א')(4
תצהיר בדבר אי תיאו הצעות
במכרז

תצהיר בדבר אי תיאו #הצעות במכרז מס' 10/2010
אני הח"מ __________________ מס' ת.ז _____________ .נושא משרה 1אצל _______________
___________ מספר זיהוי ________________ )להל" :המציע"( המגיש הצעה במכרז שבכותרת )להל:
"המכרז"( מצהיר בזאת כדלקמ:
.1

אני מוסמ לחתו על תצהיר זה בש המציע ומנהליו.

.2

אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטע המשתת במכרז זה.

.3

פרטי הצעתו של המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופ עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר ע
מציע אחר או ע מציע פוטנציאלי אחר.

.4

הפרטי וההצעה הכספית המופיעי בהצעתו של המציע למכרז לא הוצגו בפני כל אד או תאגיד אשר
מציע הצעות במכרז זה או אד או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

.5

המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבי בניסיו להניא מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתו של המציע למכרז.

.6

המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבי בניסיו לגרו למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג
שהוא.

.7

הצעתו של המציע למכרז זה מוגשת בתו לב ולא נעשית בעקבות הסדר או די ודברי כלשהו ע מתחרה
או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

אני מודע לכ כי העונש על תיאו מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעי 47א לחוק ההגבלי
העסקיי ,תשמ"ח.1988.

_________
תארי

_______________
ש התאגיד

______________
חותמת התאגיד

______________
ש המצהיר
ותפקידו

________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד
אני החתו מטה ,עו"ד _______________ מאשר ,כי ביו _____________ התייצב/ה בפני מר/גב
______________ הנושא/ת תעודת זהות שמספרה _____________ והמוסמ/כת להתחייב בש המשתת והמוכר/ת
לי אישית  /אותו/ה זיהיתי לפי ת.ז .מספר _____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ורק
אותה וכי א לא יעשה/תעשה כ יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשי הקבועי בחוק אישר/ה באוזניי את נכונות הצהרתו/ה
וחת/מה עליה בפני.
__________________
תארי

____________________
ש מלא  +חתימה  +חותמת

כהגדרת מונח זה בחוק החברות תשנ"ט.1999.

1
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נספח ב'
הצעה והצהרת המשתת
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נספח ב'
הצעה והצהרת המציע

הצעה והצהרת המשתת-
לכבוד
מועצה מקומית תל שבע )להל" :המועצה(
ג.א.נ,.
הנדו :מכרז מס'  14/2018לביצוע עבודות תיקוני בטיחות מוסדות חינו )עבודות "בטיחות "(
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירי ומתחייבי בזה כדלקמ:
.1

הננו מצהירי בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיה ללא יוצא מ הכלל ואנו
מסכימי לכל האמור בה ,כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו וכ בחנו
את כל הגורמי המשפיעי או עלולי להשפיע על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה $לרבות פרק הזמ!
הנתו! לש #סיו #העבודות $וכי בהתא לכ ביססנו את הצעתנו .לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגי,
פרסומי ,אמירות או הבטחות כלשה שנעשו בעל פה על ידי המועצה ו/או עובדה ו/או מי מטעמה ,אלא
על האמור במסמכי המכרז בלבד .כ הננו מצהירי בזה ,כי אנו מסכימי לכל האמור במסמכי המכרז
ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרי בזאת מראש על כל
טענה כאמור.

.2

הננו מודעי לכ כי המועצה רשאית לבטל את המכרז ,וזאת בי לפני ובי לאחר הגשת ההצעות במכרז.
הננו מאשרי כי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או דרישת בקשר לביטול המכרז כאמור.

.3

אנו עומדי בכל התנאי הנדרשי מהמציעי במכרז ו/או על פי כל די לביצוע העבודה ,הצעתנו זו עונה
על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואנו מקבלי על עצמנו לבצע את העבודה בהתא לתנאי שבמסמכי
המכרז.

.4

אנו מתחייבי להודיע למועצה על כל שינוי במבנה המציע ,בבעלות ,בכל נתו או בכל מסמ שנמסר
במסגרת הצעתנו למכרז ו/או הדרוש לצור ביצוע העבודות או עריכת ההתקשרות על פי המכרז ו/או כל
די.

.5

יש לנו את כל האמצעי הטכניי כמו ג המקצועיי וכל הציוד וכח האד הנדרשי על מנת לבצע
ולהשלי את העבודה במועדי הנקובי במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבי לעשות כ א נזכה במכרז.

.6

אנו מודעי #לכ כי העבודות מושא מכרז זה ,יבוצעו במוסד כהגדרתו בחוק למניעת העסקה של עברייני
מי! במוסדות מסויימי ,#התשס"א – ) 2001להל! ,בסעי -זה" :החוק"( ,ועל כ! במידה ונזכה במכרז אנו
מצהירי #ומתחייבי #כי אנחנו ועובדינו לא הורשענו בעבירות לפי סימ! ה' לפרק י' בחוק העונשי!,
התשל"ז –  1977כמו כ! אנו מתחייבי #שלא להעסיק עובד שהורשע ,כאמור וכי נמלא לגבי כל
המועסקי #על ידנו אחר הוראות החוק.
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.7

הרינו מאשרי כי ידועות לנו הוראת סעי 89ב)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי"ח.
 1958הקובעות הוראות בדבר חבר מועצה המעוניי בחוזה ואישור התקשרות בחוזי של חבר מועצה,
קרובו ,סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד מה חלק העולה על עשרה אחוז בהונו או ברווחיו או שאחד
מה מנהל או עובד אחראי בו ,בתנאי הקבועי ש.
בנוס ,הרינו מאשרי כי ידועות לנו הוראות כלל )12א( של ההודעה בדבר כללי למניעת ענייני של
נבחרי ציבור ברשויות המקומיות לפיה חבר המועצה )כהגדרתו ש( לא יהיה צד לחוזה או לעסקה ע
רשות מקומית וכ הוראת סעי  59לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי"ח.1958.
הרינו מאשרי #כי הוראות הסעיפי #הנ"ל לא מתקיימות בהתקשרות בינינו ככל שנוכרז כזוכי #ואי!
מניעה משפטית להגשת ההצעה על ידינו.

.8

אנו מצהירי #בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאו #ע #משתתפי #אחרי.#

.9

הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במש לפחות ) 90תשעי( ימי
מהמועד האחרו להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי המועצה רשאית לדרוש הארכת תוק ההצעה ,וא
לא נארי הצעתנו זו לכשנידרש ,תיפסל הצעתנו זו ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרי לה
זכאית המועצה על פי המכרז ו/או על פי כל די.

 .10היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבי כי במועד שייקבע על ידי הוועדה בהודעתה על הזכייה כאמור,
נמציא את כל המסמכי והאישורי שעלינו להמציא בהתא למסמכי המכרז ,לרבות ההסכ חתו
כדי ,עדכו תוק וס הערבות רבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחי.
.11

אנו מצהירי כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אנו זכאי לחתו בש התאגיד על הצעה זו ,וכי אי כל מניעה על פי די או הסכ לחתימתנו
על הצעה זו.

 .12להל הצעתנו במכרז ,בהתא לכתבי הכמויות המצורפי כנספח ב') (1למכרז:

הפרק

אחוז ההנחה המוצע

עבודות בטיחות בגני ילדי ובתי

_________ %

ספר

20
חותמת וחתימת המשתת_____________:

הבהרות:

המשתת ינקוב במקומות המיועדי לכ באחוז הנחה אחיד

)לרבות  (0%אשר יחול על כל פרטי

כתב הכמויות בפרק הרלוונטי.
יש לנקוב בשיעור הנחה במספרי שלמי וללא נקודה עשרונית.
משתת -שיציע תוספת למחירי כתב הכמויות תפסל הצעתו על הס -ללא שימוע.
ולראיה באנו על החתו:#
.

ש המציע_________________________________________________ :

.

כתובת____________________________________________________ :

.

טל'____________________________________________________ :

.

כתובת דואר אלקטרוני_______________________________________ :

.

מס' פקס'_________________________________________________ :

.

ש איש קשר_______________________________________________ :

.

מס' טלפו נייד___________________________________________ :

.

חתימה וחותמת ___________________________ :תארי __________________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד של _______________________)להל" :המשתת ("-מאשר בזה כי
ביו ___________חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה _________________________ בש המשתת ,והריני
מאשר כי אצל המשתת נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורי הדרושי על פי מסמכי ההתאגדות של המשתת
ועל פי כל די לחתימת המשתת על הצהרה זו ,וכי חתימת ה"ה המפורטי לעיל מחייבת את המשתת.

_____________________
,עו"ד

21
חותמת וחתימת המשתת_____________:

נספח ב') – (1כתבי כמויות

22
חותמת וחתימת המשתת_____________:

כתב כמיות כללי לתיקוני לקויי בטיחות
1-2

שכ'  38לילה עבד אל חאלק ואבו סעלוק עזיזה

סעי

הערות

יח'

כמות

סה"כ

מחיר

01

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
 60/60כולל תיקו פרופיל קיי

יח'

15

40.00

1

600.00

1

02

אספקה והתקנת מג אצבעות לדלתות ע"פ הנחיות
משרד החינו

יח'

1

90.00

1

90.00

1

03

אספקה והתקנת אסלות ילדי מחרס לב סוג א ע
תמיכות ע 2תוא מושב

יח'

1

1 1,100.00

1,100.00

1

04

פירוק פרגולת ע 2המיועדת לארגז חול כולל פיניו
מהשטח ,הפרגולה מתנדנדת ומהווה סכנה לילדי

קומפ'

1

1

400.00

1

400.00

המשחקי באזור המשחק
05

מבנה קרוו .השלמת אריחי תקרה אקוסטית
120/60

3

שכ'  16אלאעס #מונה

יח'

15

50.00

1

750.00

1

01

סימני רטיבות על האריחי .השלמת אריחי תקרה
אקוסטית שחסרי במידות  60/60כולל תיקו
פרופיל קיי

יח'

10

40.00

1

400.00

1

02

חיפוי קירות מתפרק  .סכנה לנפילת אריחי על
הילדי .פירוק מה שנשאר וחיפוי הקיר בקרמיקה
 20/20בשטח  2.10 *3.5הבטחת הידבקות ע"י דבק
מתאי לבסיס ועובי הדבק .המחיר כולל הפירוק

מ"ר

8

240.00

1

1,920.00

1

03

אספקה והתקנת מג אצבעות לדלתות ע"פ הנחיות
משרד החינו

יח'

2

90.00

1

180.00

1

04

הנמכת שוחה  .הגובה של השוחה לא מותא לשטח
ומהווה סכנה .

יח'

1

300.00

1

300.00

1

05

פירוק בסיס מתכת של משחק הנמצא באדמה

יח'

1

150.00

1

150.00

1

ומהווה סכנה לבציעת ילדי
4

שכ'  16אלעטאונה האלה

01

מילוי חפירות באדמה מקומית והידוק

קומפ'

1

300.00

1

300.00

1

02

תיקו אב ג ) יישור וקיבוע באופ מתאי(

מ'

3

50.00

1

150.00

1

5

שכ'  26אבו רקיק נגאיח

01

קונסטרוקציה הצללה יציבה  .דרוש להתקי רשת
הצלל  7/7מ'

מ"ר

49

80.00

1

3,920.00

1

02

החלפד דלת רב בריח שעברה שריפה במידות
 120/210ס"מ

יח'

1

1 2,000.00

2,000.00

1

03

פירוק פרגולת ע 2ע גג איסכורית  .מתנדנדת ולא

קומפ'

1

1

400.00

1

400.00

תקינה

23
חותמת וחתימת המשתת_____________:

04

גו תאורה עומד ליפול בכיתה .דרוש חיזוק מתאי
לקיבוע הגו.

יח'

1

50.00

1

50.00

1

05

תקרת גבס לא יציבה .לפרק ולהתקי תקרה חדשה
במידות  4/1.5מ'

מ"ר

6

200.00

1

1,200.00

1

06

חיזוק תקרת פח מחורר בכל הכיתה ,עד לעבלת
תקרה יציבה ובטוחה

קומפ'

1

1 2,000.00

2,000.00

1

07

השלמת חיפוי קרמיקה על קירות

מ"ר

2

220.00

1

440.00

1

08

ארו מטבח תחתו לילדי במידות  80/65/110וארו
מטבח תחתו במידות  80/95/190כולל משטח עליו
שיש

יח'

1

1 4,000.00

4,000.00

1

6

שכ'  26אבו רקיק חיכמת

01

החלפד דלת רב בריח שעברה שריפה במידות
 120/210ס"מ

יח'

2

1 2,000.00

02

חלקי ע 2התפרקו מתקרת הרעפי .דרוש תיקו

קומפ'

1

500.00

1

500.00

03

פירוק תקרת פח מחורר ישנהתקרה אקוסטית
מאריחי מינרליי מודולריי דג "ג'ורג'יא" או

מ"ר

130

130.00

1

16,900.00

4,000.00

1
1
1

ש"ע ,NRC=0.55 ,אריח במידות  60/60ס"מ ,בעובי
 16מ"מ .המחיר כולל את הפרופילי הנושאי
והמשניי ,אלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'( וגמר
זוית בעובי  1.2מ"מ ליד הקירות ,עד לביצוע מושל
של העבודה )מחיר יסוד לאריחי  33ש''ח/מ''ר(
המחר כולל פירוק וסילוק מהאתר
04

ארו מטבח תחתו לילדי במידות  80/65/110וארו
מטבח תחתו במידות  80/95/190כולל משטח עליו
שיש

05

לג אי מתקני משק .משתמשי משחקי של הג
הצמוד

7

שכ'  14אבו רקיק לילה

יח'

1

1 4,000.00

4,000.00

01

קורת בטו במידות  80ס"מ  20ס" לסגירת פתח
מתחת לגדר ,שלא יאפשר מעבר ילדי מתחת לגדר
וימנע יציאת המילוי ,באור  24מ'

מ"ק

4

02

מילוי אדמה לסגירת ההפרש בגובה בכניסה מילוי
בשכבות והידוק

מ"ק

80

30.00

03

קונסטרוקציה הצללה בכניסת הכיתה לא יציבה .
דרוש להתקי רשת הצללה  4/6מ' ולחזק
קונסטרוקציה

קומפ'

1

1 4,000.00

4,000.00

04

החלפד דלת רב בריח שעברה שריפה במידות

יח'

1

1 2,000.00

2,000.00

1

1 1,412.00

5,648.00

1

1

2,400.00

1
1

1

 120/210ס"מ
05

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות

יח'

5

40.00

1

200.00

 60/60כולל תיקו פרופיל קיי

24
חותמת וחתימת המשתת_____________:

1

8

גוברא! $שני גני)$ #אב! ברי נואל$+אבו רקיק מאי(

01

התקנת רשת על קונסטרוקצית מתכת

מ"ר

8

80.00

1

640.00

1

02

מדרגה בגובה  30ס"מ מהווה סכנה ואינה בטחותית.
יציקת מדרגה גובה 15ס"מ רוחב  30ס"מ אור  5מ'

קומפ'

1

800.00

1

800.00

1

03

השלמת יציקת בטו במעבר

קומפ'

1

200.00

1

200.00

1

04

דלת הכניסה לא יציבה וע משקו חלוד .החלפד
דלת רב בריח שעברה שריפה במידות  120/210ס"מ

יח'

1

1 2,000.00

2,000.00

1

05

החלפת דלתות פנימי משקו מתכת וכנ ע2

יח'

2

1 1,500.00

3,000.00

1

06

הנמכת  3כיורי  .הגובה שלה לא מתאי לילדי,
כולל שינוי מיקו ברז המי בהתא והשלמת חיפוי
הקרמיקה

קומפ'

1

1 2,000.00

2,000.00

1

07

אספקה והתקנת מג אצבעות לדלתות ע"פ הנחיות
משרד החינו

יח'

5

90.00

1

450.00

1

08

שני משחקי דמות על קפי 2שבורי ולא תקיני.
צרי לפרק

יח'

2

200.00

1

400.00

1

9

גוברא! $אבו רקיק מאי

01

סגירת פתחי בגג ע"י לוחות  PVCוקונסטרוקציה

יח'

4

500.00

1

2,000.00

1

מתאימה לפתח
02

אספקה והתקנת מג אצבעות לדלתות ע"פ הנחיות
משרד החינו

יח'

5

90.00

03

הנמכת  3כיורי  .הגובה שלה לא מתאי לילדי,
כולל שינוי מיקו ברז המי בהתא והשלמת חיפוי
הקרמיקה

קומפ'

1

1 2,000.00

2,000.00

04

ארו מטבח תחתו לילדי במידות  80/65/110וארו
מטבח תחתו במידות  80/95/190כולל משטח עליו
שיש

יח'

1

1 4,000.00

4,000.00

10

שכ'  9אב! ברי סמירה

1

450.00

1
1

1

01

חיזוק גדר כולל עמודי ופרופיל תחתו אור  6מ'

מ'

6

40.00

02

שעו מי גלוי ומהווה סכנת בטיחות לילדי
הנמצאי באזור המשחקי צרי לסגור ע"י ארגז
מתכת מותא למידות בשטח ומותק באופ
בטיחותי

קומפ'

1

1 1,000.00

03

שקיעות במשטח האב משתלבת .דרוש לפרק וליישר
ולהתקי בחזרה

מ"ר

6

150.00

1

900.00

04

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
 60/60כולל תיקו פרופיל קיי

יח'

10

40.00

1

400.00

1

05

הסרת מתקני משחקי מכל סוג בחצר כולל פירוק

קומפלט

1

300.00

1

300.00

1

1

240.00

1

1,000.00

1

1

כל הברזול והחיזוקי בקרקע לרבות בטוני
והסדרת הקרקע בחזרה ,לפני הסרת המתק יש צור
באישור מפקח כתוב

25
חותמת וחתימת המשתת_____________:

11

שכ'  10אבו עטא אמל

01

מילוי אדמה לסגירת ההפרש בגובה בכניסה מילוי
בשכבות והידוק בגובה של  15ס"מ

מ"ק

22

30.00

1

660.00

1

02

סגירת פתח בגדר מעל הגומחה  1* 0.5מ',ע"י פרופיל
 2*2בריתו הפתח מאפשר לילדי לטפס מעל
הגומחה

יח'

1

300.00

1

300.00

1

03

סגירת פתח בסורג ע"י ריתו פרופיל 2*2

יח'

1

300.00

1

300.00

1

04

מדרגה לא בטחותית בקצה אב משתלבת .צרי
לצקת מדרגה בגובה  15ורוחב  30ס"מ ואור  14מ'

קומפ'

1

1 1,500.00

05

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
 60/60כולל תיקו פרופיל קיי

יח'

15

40.00

1

600.00

1

06

פירוק עמודי מתכת ששימשו בעבר להצללה

יח'

4

50.00

1

200.00

1

07

החלפד דלת רב בריח שעברה שריפה במידות
 120/210ס"מ

יח'

1

1 2,500.00

2,500.00

1

12

שכ'  10אבו עצא מהא

01

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
 60/60כולל תיקו פרופיל קיי

יח'

15

40.00

02

החלפד דלת רב בריח שעברה שריפה במידות
 120/210ס"מ כולל כל האבזור הנדרש

יח'

1

1 2,500.00

03

סגירת פתח בסורג ע"י ריתו פרופיל 2*2

יח'

1

300.00

1

300.00

04

פירוק עמודי מתכת ששימשו בעבר להצללה

יח'

4

50.00

1

200.00

1

05

הסרת מתקני משחקי מכל סוג בחצר כולל פירוק
כל הברזול והחיזוקי בקרקע לרבות בטוני
והסדרת הקרקע בחזרה ,לפני הסרת המתק יש צור
באישור מפקח כתוב

קומפלט

1

300.00

1

300.00

1

13

שכ'  11אב! ברי סווס!

1

600.00

1

2,500.00

1
1

01

השלמת אריחי תקרה אקוסטית 120/60

יח'

8

50.00

1

400.00

1

02

תיקו נזילת מי בגג איסכורית ע"י חומר אטו

יח'

1

150.00

1

150.00

1

03

החלפת סורג לחלו במידות  1.2/1.2מ'

יח'

2

590.00

1

1,180.00

1

14

שכ'  11אלבז שרה

01

הסרת מתקני משחקי מכל סוג בחצר כולל פירוק
כל הברזול והחיזוקי בקרקע לרבות בטוני
והסדרת הקרקע בחזרה ,לפני הסרת המתק יש צור
באישור מפקח כתוב

קומפלט

1

300.00

1

300.00

1

02

אספקה והתקנת מג אצבעות לדלתות ע"פ הנחיות
משרד החינו

יח'

1

90.00

1

90.00

1

03

השלמת אריחי תקרה אקוסטית 120/60

יח'

2

50.00

1

100.00

1

04

ארו מטבח תחתו לילדי במידות  80/65/110וארו
מטבח תחתו במידות  80/95/190כולל משטח עליו
שיש

יח'

1

1 3,000.00

3,000.00

1

26
חותמת וחתימת המשתת_____________:

15

שכ'  7יסמי! אבו סריחא!

01

פירוק תקרת פח מחורר ישנהתקרה אקוסטית
מאריחי מינרליי מודולריי דג "ג'ורג'יא" או

מ"ר

81

130.00

1

10,530.00

1

ש"ע ,NRC=0.55 ,אריח במידות  60/60ס"מ ,בעובי
 16מ"מ .המחיר כולל את הפרופילי הנושאי
והמשניי ,אלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'( וגמר
זוית בעובי  1.2מ"מ ליד הקירות ,עד לביצוע מושל
של העבודה )מחיר יסוד לאריחי  33ש''ח/מ''ר(
המחר כולל פירוק וסילוק מהאתר
02

פירוק מתק משחק נדנדת עלה .שבור ולא תקי

יח'

1

200.00

1

200.00

1

03

פירוק קונסטרוקציה מתכת ששימשה בעבר
להצללה .קונסטרוקציה לא יציבה

קומפ'

1

400.00

1

400.00

1

04

החלפד דלת רב בריח שעברה שריפה במידות
 120/210ס"מ

יח'

1

1 2,500.00

2,500.00

1

16

שכ'  7ח'דיגה אבו סריחא!

01

פינוי מבנה נייד הנמצא בחצר הג .המבנה לא יציב
וחלוד

קומפ'

1

1 2,000.00

02

סגירת פתח בי עמוד חיזוק לגדר ע"י רשת מגולוונת
וצבועה בצבע הגדר מידת הפתחי  30/200ס"מ

יח'

5

100.00

1

03

שער כניסה לגני ילדי כנרת דג (1.20/2.00 ) 3103

יח'

1

1 1,570.00

1,570.00

04

שעו מי גלוי ומהווה סכנת בטיחות לילדי
הנמצאי באזור המשחקי צרי לסגור ע"י ארגז
מתכת מותא למידות בשטח ומותק באופ
בטיחותי

קומפ'

1

1 1,000.00

1,000.00

17

שכ'  6מסאבחה אנתסאר

2,000.00

1

500.00

1
1
1

01

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
 60/60כולל תיקו פרופיל קיי

יח'

10

40.00

02

ארו מטבח תחתו לילדי במידות  80/65/110וארו
מטבח תחתו במידות  80/95/190כולל משטח עליו
שיש

יח'

1

1 4,000.00

03

סככה מפרופיל חלוד וגג מענפי דקל ,הסככה לא
יציבה ואינה מאושרת  .דרוש לפרק באופ מיידי

קומפ'

1

400.00

1

400.00

04

הסרת מתקני משחקי מכל סוג בחצר כולל פירוק
כל הברזול והחיזוקי בקרקע לרבות בטוני
והסדרת הקרקע בחזרה ,לפני הסרת המתק יש צור
באישור מפקח כתוב

קומפלט

2

300.00

1

600.00

18

שכ'  6אלעטאונה עאישה

01

קונסטרוקציה הצללה אינה יציבה .לפרק

קומפ'

1

400.00

1

1

400.00

1

4,000.00

1

1
1

400.00

27
חותמת וחתימת המשתת_____________:

1

02

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
 60/60כולל תיקו פרופיל קיי

יח'

5

40.00

03

סימני רטיבות בגג  .בדיקת הצפה  72שעות וטיפול
לפי הצור

קומפ'

1

1 2,500.00

19

שכ'  6אבו גאנ #אמנה

1

200.00

1

2,500.00

1

01

סככה לא תקינה ואינה מאושרת יש לפרק

קומפ'

1

1 1,000.00

02

סגירת פתח בקיר בטו בגדר ע"י יציקת בטו

קומפ'

1

800.00

1

800.00

03

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
 60/60כולל תיקו פרופיל קיי

יח'

15

40.00

1

600.00

1

04

קונסטרוקציה הצללה יציבה  .דרוש להתקי רשת
הצלל  7/7מ'

מ"ר

49

80.00

1

3,920.00

1

20

שכ'  6אבו גאנ #חדרה

1,000.00

1
1

01

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
 60/60כולל תיקו פרופיל קיי

מ"ר

80

40.00

1

3,200.00

1

02

תקרת גבס רטובה ואינה יציבה .לפרק ולהתקי
תקרת גבס חדשה כוללת קונסטרוקציה חדשה )
המחיר כולל פירוק ופינויתקרה ישנה(

מ"ר

9

240.00

1

2,160.00

1

04

הסרת מתקני משחקי מכל סוג בחצר כולל פירוק
כל הברזול והחיזוקי בקרקע לרבות בטוני
והסדרת הקרקע בחזרה ,לפני הסרת המתק יש צור
באישור מפקח כתוב

קומפלט

3

300.00

1

900.00

1

05

פרגולת ע 2ע גג איסכורית לא תקינה .דרוש לפרק
ולפנות מהג

יח'

1

400.00

1

400.00

1

06

קונסטרוקצית מתכת אינה יציבה  .דרוש לפרק
ולפנות מהג

יח'

1

1 1,000.00

1,000.00

1

21

שכ'  5אבו סריחא! יוסרה

01

סימני רטיבות בגג  .בדיקת הצפה  72שעות וטיפול
לפי הצור

22

שכ  9זינב אלעטאונה

קומפ'

1

1 2,500.00

01

מדרגה בגובה  30ס"מ מהווה סכנה ואינה בטחותית.
יציקת מדרגה גובה 15ס"מ רוחב  30ס"מ אור  7מ'

קומפ'

1

1 1,500.00

02

הסרת מתקני משחקי מכל סוג בחצר כולל פירוק
כל הברזול והחיזוקי בקרקע לרבות בטוני
והסדרת הקרקע בחזרה ,לפני הסרת המתק יש צור
באישור מפקח כתוב

קומפלט

3

300.00

1

03

ארו מטבח תחתו לילדי במידות  80/65/110וארו
מטבח תחתו במידות  80/95/190כולל משטח עליו

יח'

1

1 4,000.00

2,500.00

1

1,500.00

1

900.00

1

4,000.00

1

שיש
23

שכ  3שאדיה

01

פירוק פרגולת ע 2המיועדת לארגז חול כולל פיניו
מהשטח ,הפרגולה מתנדנדת ומהווה סכנה לילדי

קומפ'

1

400.00

1

400.00

28
חותמת וחתימת המשתת_____________:

1

המשחקי באזור המשחק

02

מתק משחק דמות על קפי .2לא תקינה .לפרק

יח'

1

300.00

1

300.00

1

03

תיקו גג רעפי במקומות שהתפרקו

מ"ר

4

250.00

1

1,000.00

1

04

קונסטרוקציה הצללה יציבה  .דרוש להתקי רשת
הצלל  7/7מ'

מ"ר

49

80.00

1

3,920.00

1

05

החלפת דלתות שירותי כולל החלפת משקופי.
המשקופי הקיימי חלודי ולא יציבי ,כולל

יח'

3

1 1,200.00

3,600.00

1

תיקו קרמיקה אחרי ההחלפה .דלתות במידות
 80/210ס"מ
06

ארו מטבח תחתו לילדי במידות  80/65/110וארו
מטבח תחתו במידות  80/95/190כולל משטח עליו

יח'

1

1 4,000.00

4,000.00

1

שיש
07

תקרה אקוסטית מאריחי מינרליי מודולריי דג

מ"ר

65

130.00

1

8,450.00

1

"ג'ורג'יא" או ש"ע ,NRC=0.55 ,אריח במידות
 60/60ס"מ ,בעובי  16מ"מ .המחיר כולל את
הפרופילי הנושאי והמשניי ,אלמנטי התליה
)בגובה עד  1.0מ'( וגמר זוית בעובי  1.2מ"מ ליד
הקירות ,עד לביצוע מושל של העבודה )מחיר יסוד
לאריחי  33ש''ח/מ''ר( המחר כולל פירוק וסילוק
מהאתר
24

שכ  3אבו גליו! רי#

01

פירוק פרגולת ע 2המיועדת לארגז חול כולל פיניו
מהשטח ,הפרגולה מתנדנדת ומהווה סכנה לילדי
המשחקי באזור המשחק

קומפ'

1

400.00

02

סגירת פתח בקיר בטו בגדר במידות  100/100ס"מ

קומפ'

1

1 1,000.00

1,000.00

03

דלת הכניסה לא יציבה וע משקו חלוד .החלפד
דלת רב בריח במידות  90/210ס"מ

יח'

1

1 2,000.00

2,000.00

1

04

קונסטרוקציה הצללה יציבה  .דרוש להתקי רשת
הצלל  7/7מ'

מ"ר

49

80.00

1

3,920.00

1

05

פיזור חול בשטח המשחקי  40מ"ר עובי  30ס"מ

מ"ק

12

270.00

1

3,240.00

1

06

החלפת דלתות שירותי כולל החלפת משקופי.
המשקופי הקיימי חלודי ולא יציבי ,כולל
תיקו קרמיקה אחרי ההחלפה .דלתות במידות
 80/210ס"מ

יח'

3

1 1,200.00

3,600.00

1

07

מתקני משחק  :מגלשה ודמות קפי 2תקיני

25

אבו בכר  3רנא

1

01

סימני רטיבות בגג  .בדיקת הצפה  72שעות וטיפול
לפי הצור

קומפ'

1

1 2,500.00

02

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
60/60

יח'

5

1

40.00

400.00

1

1

2,500.00

1

200.00

1

29
חותמת וחתימת המשתת_____________:

03

בניי חדש ויציב ,לא אותרו ריג'קטי

26

אבו בכר  2מונה אלהואשלה

01

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
60/60

יח'

5

40.00

02

סימני רטיבות בגג  .בדיקת הצפה  72שעות וטיפול
לפי הצור

קומפ'

1

1 2,500.00

03

שקיעות במשטח האב משתלבת .דרוש לפרק וליישר
ולהתקי בחזרה

מ"ר

6

1

27

שכ'  36אבו גאנ #סיהא #בית פרטי

150.00

1

200.00

1

2,500.00

1

900.00

1

01

טייח מתקל מקיר בטו  .דרוש טייח וצבע חדש

מ"ר

8

220.00

1

1,760.00

1

02

טייח תקרת שירותי מתקל .דרוש טייח וצבע

מ"ר

5

250.00

1

1,250.00

1

03

תאי שירותי לא תקניי ואינ יציבי .דרוש
להתקי טרספות חדשות.

קומפ'

1

115,000.00

15,000.00

1

28

שכ' 26אמאני אלבז

01

קונסטרוקצית הצללה לא יציבהה ומתנדנדת ואינה
מאושרת  .לפרק

קומפ'

1

02

תקרת גבס שקועה דרוש לפרק בדחיפות ולהתקי
תקרת גבס המחיר כולל פירוק והרכבת תקרת גבס

מ"ר

49

250.00

03

קורת בטו שקיבלה סדק באמצע ,כנראה עקב

1

1 1,500.00

1 1,000.00
1

1,000.00

1

12,250.00

1

1,500.00

1

עבודות הריסה  .דרוש תמיכה ע"י עמוד 10/10 RHS
מגולוו וצבוע בתנור ע פלטה מעוגנת ע"י ברגי
לקורה ולרצפה  ,ולקבל אישור מהנדס.
04

אספקה והתקנת מג אצבעות לדלתות ע"פ הנחיות
משרד החינו

יח'

1

90.00

1

90.00

1

05

צבע מקול עקב רטיבות בקירות בלוק ,דרוש תיקו
וצביעה כללית בכיתה.

מ"ר

80

32.00

1

2,560.00

1

29

שכ'  1עלינאת עביר

01

תאי שירותי לא תקניי ואינ יציבי .דרוש
להתקי טרספות חדשות.

30

אלאנדלס שרה אבו רקבה

01

החלפת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות

קומפ'

יח'

1

26

1 15,000.00

50.00

1

15,000.00

1,300.00

1

1

120/60
02

צבע תקרה בשירותי מתקל ,דרוש קילו הצבע

מ"ר

15

45.00

1

675.00

1

וצביעה ע"י צבע נגד רטיבות.
31

אלאנדלס אבו אלניל רנא

01

שקיעות במשטח האב משתלבת .דרוש לפרק וליישר
ולהתקי בחזרה

מ"ר

2

150.00

02

ארו מטבח תחתו לילדי במידות  80/65/110וארו
מטבח תחתו במידות  80/95/190כולל משטח עליו
שיש

יח'

1

1 4,000.00

32

אלאנדלס ג! חרישי#

1

300.00

1

4,000.00

1

30
חותמת וחתימת המשתת_____________:

01

תקרה אקוסטית מאריחי מינרליי מודולריי דג

מ"ר

50

130.00

1

6,500.00

1

"ג'ורג'יא" או ש"ע ,NRC=0.55 ,אריח במידות
 60/60ס"מ ,בעובי  16מ"מ .המחיר כולל את
הפרופילי הנושאי והמשניי ,אלמנטי התליה
)בגובה עד  1.0מ'( וגמר זוית בעובי  1.2מ"מ ליד
הקירות ,עד לביצוע מושל של העבודה )מחיר יסוד
לאריחי  33ש''ח/מ''ר( המחר כולל פירוק וסילוק
מהאתר
יח'

02

סורג לא יציב ואינו מאושר ,דרוש החלפה לחדש

33

אלאנדלס אבו שלד #מימונה

01

החלפת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
60/60

34

אלאנדלס חצר משות -לגני#

יח'

1

40

300.00

40.00

1

1

01

יציקת בטו בכניסת חצר המשחקי  1.2*1.2מ'
בעובי  15ס"מ

קומפ'

1

500.00

02

סככה ע גג איסכורית אינה מאושרת ,יש לפרק

קומפ'

1

1 1,000.00

03

פרגולת ע 2המשמשת כארגז חול אינה יציבה
ומתנדנדת .לפרק

קומפ'

1

1

35

ג! א אלרסאלה

01

החלפת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
120/60

36

ג! ב אלרסאלה

01

החלפת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
120/60

37

ג! ג אלרסאלה

יח'

יח'

26

26

400.00

50.00

50.00

1

1

1

01

החלפת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
120/60

יח'

15

50.00

02

החלפת דלת

יח'

1

1 1,500.00

38

חצר משות -לגני אלרסאלה

1

300.00

1,600.00

1

1

500.00

1

1,000.00

1

400.00

1

1,300.00

1,300.00

1

1

750.00

1

1,500.00

1

01

הסרת מתקני משחקי מכל סוג בחצר כולל פירוק
כל הברזול והחיזוקי בקרקע לרבות בטוני
והסדרת הקרקע בחזרה ,לפני הסרת המתק יש צור
באישור מפקח כתוב

קומפלט

1

300.00

1

300.00

1

02

חיזוק גדר כולל עמודי כשיש צור ופרופיל תחתו
אור  35מ'

מ'

35

40.00

1

1,400.00

1

1

בית ספר אלאנדלוס

260,203.00

31
חותמת וחתימת המשתת_____________:

סעי

הערות

יח'

כמות

01

תקרה אקוסטית מאריחי מינרליי מודולריי דג

מ"ר

310

מחיר

סה"כ

1130.00

140,300.00

"ג'ורג'יא" או ש"ע ,NRC=0.55 ,אריח במידות
 60/60ס"מ ,בעובי  16מ"מ .המחיר כולל את
הפרופילי הנושאי והמשניי ,אלמנטי התליה
)בגובה עד  1.0מ'( וגמר זוית בעובי  1.2מ"מ ליד
הקירות ,עד לביצוע מושל של העבודה )מחיר יסוד
לאריחי  33ש''ח/מ''ר( המחיר כולל פירוק תקרה
מכל סוג וסילוק מהאתר
02

חיפוי קירות מבטו באב נסורה ומסותתת,
בנדבכי .סוג עיבוד האב טלטיש/טובזה/מוטבה לפי
סוג אב קיי בבניי כולל
רשת זיו מגולוונת ,עיגו ,קשירת אבני ,כיחול וכל
הנדרש

2

בית ספר אלרסאלה

מ"ר

80

270.00

1

121,600.00

01

השלמת תקרת פח מחורר ברוחב  10ובארכי שוני
לפי הדרישה

יח'

20

175.00

11,500.00

02

החלפת תקרת פסי פח מחוררבמעברי בתקרה
אקוסטית מאריחי מינרליי מודולריי דג

מ"ר

200

1130.00

126,000.00

"ג'ורג'יא" או ש"ע ,NRC=0.55 ,אריח במידות
 60/60ס"מ ,בעובי  16מ"מ .המחיר כולל את
הפרופילי הנושאי והמשניי ,אלמנטי התליה
)בגובה עד  1.0מ'( וגמר זוית בעובי  1.2מ"מ ליד
הקירות ,עד לביצוע מושל של העבודה )מחיר יסוד
לאריחי  33ש''ח/מ''ר(
03

פירוק קונסטרוקצית מתכת ,אינה יציבה ולא
מאושרת

3

בית ספר אבו בכר א

קומפ'

1

1400.00

1400.00

01

השלמת וחיזוק תקרת פח מחורר ברוחב  10ובארכי
שוני לפי הדרישה

יח'

20

02

בדיקת הצפה ותיקו נזילת המי ,וצביעת השירותי

קומפ'

1

14,000.00

03

בדיקת הצפה ותיקו נזילה

קומפ'

1

12,500.00

12,500.00

04

שקיעות במשטח האב משתלבת .דרוש לפרק וליישר
ולהתקי בחזרה

מ"ר

60

1150.00

19,000.00

4

אפאק

175.00

11,500.00
14,000.00

01

החלפת שתי דלתות של טרספות בשירותי

יח'

2

11,100.00

12,200.00

03

בדיקת הצפה ותיקו נזילה

קומפ'

2

12,000.00

14,000.00

04

השלמת אריחי תקרה אקוסטית שחסרי במידות
60/60

יח'

15

138.00

1570.00
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05

חיבור רשת לקונסטרוקציה לא תקי ,דרוש לפרק
ולחבר באמצעות מחבר מתאי

5

בית ספר אבו בכר ב

1

1300.00

1300.00

01

תיקוני טיח כולל שפכטל וצבע מחדש ,העבודה כוללת
ציטוט לפי הנדרש ניקיו ,מריחת שפכטל לאחר
תיקו וצבע סופרקליר לפי גוו קיי

מ"ר

750

160.00

145,000.00

02

חיפוי קורות באריחי קרמיקה  20/20ס"מ מחיר
יסוד  45ש"ח/מ"ר מחיר יסוד  1 40למ"ר

מ"ר

280

1220.00

161,600.00

03

שקיעות במשטח האב משתלבת .דרוש לפרק וליישר
ולהתקי בחזרה

מ"ר

4

1150.00

1600.00

04

הוספת עמודי  RHS 10/10חיזוק לאגדי של

יח'

3

1200.00

1600.00

הסככה
05

תיקו אספלט כולל הוספת מצעי מהודקי

קומפ'

1

12,000.00

12,000.00

06

השלמת וחיזוק תקרת פח מחורר ברוחב  10ובארכי
שוני לפי הדרישה

קומפ'

1

175.00

175.00

כיתה שעברה שריפה בקומה 2
07

תקרה אקוסטית מאריחי מינרליי מודולריי דג

מ"ר

60

1130.00

17,800.00

"ג'ורג'יא" או ש"ע ,NRC=0.55 ,אריח במידות
 60/60ס"מ ,בעובי  16מ"מ .המחיר כולל את
הפרופילי הנושאי והמשניי ,אלמנטי התליה
)בגובה עד  1.0מ'( וגמר זוית בעובי  1.2מ"מ ליד
הקירות ,עד לביצוע מושל של העבודה )מחיר יסוד
לאריחי  33ש''ח/מ''ר( המחיר כולל פירוק תקרה
מכל סוג וסילוק מהאתר
08

ביצוע מחיצות גבס חד קרמיות כולל מריחת שבכטל
וחיבורי

מ"ר

20

1155.00

13,100.00

09

צביעת קירות גבס וקירות בטו ע"י צבע אקרילי

מ"ר

110

131.00

13,410.00
0238,055.00

סה"כ תיקוני #כללי גני#

0260,203.00

סה"כ תיקוני #כללי בתי ספר

0238,055.00

סה"כ אומד!

0498,258.00

מע"מ

17%

סה"כ כולל מע"מ

084,703.86
0582,961.86
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סה"כ אומד! לא כולל מע"מ

₪ 498,258.00

אחוז הנחה
סה"כ לאחר הנחה לא כולל מע"מ
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נספח ב')(1
כתבי כמויות

נספח ג'
חוזה התקשרות
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הסכ#
שנער ונחת במועצה מקומית תל שבע ביו ____ לחודש _______ שנת ______
בי!:

המועצה המקומית תל שבע
מרכז מסחרי תל שבע
)להל" :המועצה"(
מצד אחד;

לבי!:

__________________
ח.פ/.ע.מ_______________ .
ע"י מורשי חתימתו:
ש ___________ :ת.ז_____________ .
ש ___________ :ת.ז_____________ .
מכתובת___________________ :
טלפו _____________ :פקס_______________ :
)להל" :הקבל!"(
מצד שני;

והואיל:

והמועצה מעוניינת מעת לעת בביצוע עבודות אחזקה )עבודות "בטיחות "( הכוללות עבודות
תשתיות ,פיתוח ,בינוי ושיפוצי במוסדות חינו בתחו המועצה ,כמפורט בהסכ ובנספחיו
)להל" :העבודה" או "העבודות"(;

והואיל:

והקבל מעוניי בביצוע עבודות כאמור והגיש למועצה הצעה לביצוע במסגרת מכרז פומבי של
המועצה לביצוע העבודות )להל" :המכרז"( ,והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לביצוע
עבודות בבתי ספר /בגני ילדי*) * /יש למחוק את המיותר(.

והואיל:

והקבל מצהיר כי ברשותו הכלי ,הציוד ,כח האד החומרי והניסיו לבצע עבודות כנ"ל
באופ מקצועי ולשביעות רצו המועצה;
לפיכ הוצהר ,הותנה והוסכ #בי! הצדדי #כדלהל!:

.1

כללי
המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
הנספחי המפורטי להל ,בי א מצורפי בפועל ובי א לאו ,מהווי חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
נספח ג' ) – (1תעודת השלמה.
נספח ג') – (2נספח ביטוח ואישור על עריכת ביטוחי.
נספח ג') .(3טופס הצהרת בטיחות .מנהל עבודה.
חוזה זה ,על נספחיו השוני  .הקיימי ואשר יובאו בעתיד  .לא יפורש במקרה של סתירה ,ספק ,אי
וודאות או דו.משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו ,וללא כל הזדקקות לכותרות ,לכותרות
שוליי ולחלוקת החוזה לסעיפי ולסעיפי משנה.

36
חותמת וחתימת המשתת_____________:

.2

הבטיחות ופרשנות
בחוזה זה יהיו למונחי המפורטי בטור הימני להל הפירוש או המשמעות המפורטי בטור השמאלי
דלהל ,אלא א כ מחייב הקשר הדברי אחרת:

.3

המונחי

המשמעות

"העבודות"

כל העבודות שעל הקבל לבצע לצור חוזה זה ,ובכלל זה כל העבודות
המפורטות בכתבי הכמויות והעבודות שיידרשו ע"י המועצה כפי
שיוגדרו מעת לעת.

"הקבל!"

לרבות נציגי הקבל ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו המוסמכי ,ולרבות כל
קבל משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות.

"המנהל"

מי שייקבע על ידי ראש המועצה כנציגה לצור מת הוראות לקבל
בהתא לחוזה זה ולרבות כל אד המורשה בכתב על ידי המועצה
לצור חוזה זה.

"המפקח"

מי שימונה בכתב על ידי המועצה לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק
ממנה ,ככל שיתמנה .במידה ולא ימונה מפקח כאמור יהיו כל
סמכויותיו בידי המנהל.

"החוזה /ההסכ"#

חוזה זה ,על כל נספחיו לרבות התנאי הכלליי לביצוע העבודה,
המפרטי ,כתב הכמויות ,התכניות ,וכל מסמ מכל מי וסוג שהוא
שיצור לחוזה בעתיד.

"המפרט הכללי"

המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבינמשרדית לעבודות בני )הספר
הכחול( בנוסחו האחרו המעודכ .הפניות לחוזה המד הכלולות
במפרט הכללי לא יחולו על התקשרות זו.

"אתר/י העבודה"

המקרקעי בבתי הספר או גני הילדי או מעונות היו )בהתא לפרק
בו זכה הקבל במכרז( ,אשר בה ,דרכ ,מתחת או מעליה תבוצע
העבודה וכ סביבת הקרובה ,לרבות כל מקרקעי אחרי שיועמדו
לרשותו של הקבל לצור ביצוע העבודה על פי חוזה זה.

"התמורה"

הסכומי לה זכאי הקבל בהתא למחירי כתבי הכמויות לאחר
הנחת הקבל בהתא להצעתו במכרז.

עיקר ההתקשרות
הקבל יבצע עבודות אחזקה ,הכוללות בי היתר עבודות תשתיות ,פיתוח ,בינוי ושיפוצי ,במוסדות
חינו בתחו המועצה ,הכל כמפורט בהסכ ובכתב הכמויות .יש לראות את המפרט הכללי כמשלי
להוראות המסמכי הנ"ל .אי! בהוראות המפרט הכללי בכדי להביא לשינוי כלשהו בתמורה לה זכאי
הקבל! עבור ביצוע העבודות .בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות ההסכ/כתבי הכמויות/הוראות
המפקח על הוראות המפרט הכללי.

.4

סתירות בי! מסמכי ההסכ#
.4.1

גילה הקבל בכל עת אחרת ,סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות ,וכיוצא באלה בי הוראה אחת
מהוראות החוזה לבי הוראה אחרת בו או בכתבי הכמויות או בכל מסמ אחר ,או שהיה לקבל
ספק ביחס לפרושו הנכו של מסמ או של כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח הודעה לקבל ,אשר
לפי האמור בה אי הקבל מפרש כהלכה את החוזה ,יפנה הקבל בכתב לפקח ויקבל ממנו
הוראות ,בכתב ,בדבר הפירוש שיש לנהוג על פיו.
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.5

.4.2

המפקח רשאי להמציא לקבל ,מעת לעת ,תו כדי ביצוע העבודות ,הוראות ,לרבות תכניות ו/או
מפרטי ,לפי הצור ,לצור ביצוע העבודה.

.4.3

הוראות המפקח תחייבנה את הקבל ,אול אי בסעי זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבל על פי
החוזה או להקנות למפקח סמכות לית הוראות שמשמעות תוספת תמורה לקבל.

הצהרות הקבל!
הקבל מצהיר בזאת כדלקמ:
.5.1

כי ברשותו כל המסמכי המהווי חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,לרבות אלה שלא צורפו ,כי הוא
קרא אות ,הבי את תוכנ ,קיבל את כל ההסברי אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על
פי כל האמור בה .אי.הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבל או אי.התחשבות של
הקבל בתנאי כלשהו לא יקנו לקבל זכות כלשהי לקבלת תשלו נוס מכל סוג שהוא ,ולא יהיו
לו כל תביעות או דרישות כלפי המועצה בעניי זה.

.5.2

כי הוא ביקר בכל האתרי בה הוא נדרש לביצוע עבודות כלשה ו/או ניתנה לו הזדמנות לעשות
כ ,בח את כל התנאי ,הנתוני והנסיבות הקשורי בביצוע העבודות ו/או הנובעי מה ,והכל
קוד לתחילת עבודות והגשת הצעתו הכספית.

.5.3

כי ידוע לו שבאתרי ביצוע העבודות ,כול או חלק ,צפויות פעילות של קייטנות/הדרכות/פעילות
אחרת /עבודות של קבלני אחרי )להל" :הפעילות"( ,וכי יכול והעבודות יבוצעו על ידו במקביל
לפעילות כאמור ו/או לאחריה .בכל מקרה הקבל! מתחייב לעמוד בלוח הזמני #דלעיל ולא
תתקבל טענה ו/או בקשה בדבר דחיית מועדי #שמקורה בקיו #פעילות כאמור.

.5.4

כי הוא בעל כל האישורי ,הרישיונות וההסמכות הדרושי לביצוע העבודות .לרבות )א לא רק(
רישיונות עסק ,רישיו קבל רשו וכו' .והוא ימשי להחזיק בה במש כל תקופת ההתקשרות.
ככל שהקבל יעסיק קבלני משנה ,מתחייב ומצהיר הוא כי יקפיד על קיו כל האישורי,
הרישיונות וההסמכות אצל קבלני המשנה במש כל תקופת ביצוע העבודות על.יד.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבל מצהיר ומתחייב כי ככל שהעבודות תכלולנה עבודות
הנדסה בנאיות ו/או עבודות חשמל ו/או עבודות אחרות הטעונות רישיו ע"י די ,תבוצענה עבודות
אלה על ידי קבל הרשו על פי חוק רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט ,1969.בענ
ובסיווג המתאימי לסוג והיק העבודה ו/או על ידי חשמלאי מוסמ כדי לפי חוק החשמל ו/או
ע"י קבל מוסמ עפ"י די ,לפי העניי )אי באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות הסכ זה לעני
העסקת של קבלני משנה(.

.5.5

כי הוא מנהל את ספריו באופ תקי וכדי וכי קיימי בידיו כל האישורי התקפי הנדרשי על
פי די .מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל את פנקסי
החשבונות והרשומות שלו על פי די ,כי הוא מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על
עסקאותיו על פי די ,וכי הוא רשו כעוסק מורשה על פי די .הספק מצהיר ומתחייב כי התנהלות
זו תהא בתוק במש כל תקופת החוזה

.5.6

כי הוא בעל מיומנות ,ניסיו וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה ,וכי הוא בעל אמצעי נאותי
ומספיקי מבחינת כוח אד ,ציוד ,חומרי ומימו על מנת להשלי את כל העבודות בתו פרקי
הזמ אשר הוגדרו לש כ.

.5.7

כי הובא לידיעתו מבעוד מועד שהעבודות נשוא מכרז זה יבוצעו במוסד כהגדרתו בחוק למניעת
העסקה של עברייני מי במוסדות מסויימי ,התשס"א –  .2001לפיכ ,הקבל! מצהיר ומתחייב
כי לא הוא )לרבות קבלני משנה מטעמו( ולא עובדיו הורשעו בעבירות לפי סימ! ה' לפרק י' בחוק
העונשי! ,התשל"ז –  ,1977והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע ,כאמור וכי ימלא לגבי כל
המועסקי #על ידו אחר הוראות החוק הנ"ל.
הפרת סעי זה תהווה הפרה יסודית שתוביל לביטול ההתקשרות באופ מידי ,תו חיוב הקבל
בקנס בס  1 20,000ללא הוכחת נזק ,מבלי שתעמוד לקבל כל טענה או דרישה ,ובפרט לא
תעמוד לו זכות לפיצוי כלשהו או לכיסוי עלויות והוצאות במסגרת ההתקשרות עד לביטולה.
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.5.8

כי אי מניעה להתקשרותו בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא
יהיה משו פגיעה בזכויות של צדדי שלישיי כלשה ,על פי הסכ או על פי כל די.

.5.9

כי הביא בחשבו שהעבודה תבוצע בשטחי בה קיימי או עלולי להיות קיימי צנרת גז,
דלק ,חשמל ,מי וביוב ,ניקוז ,תאי ביקורת ,שוחות ,עמודי חשמל ,כבלי חשמל ,תקשורת וטלפו
וכ מערכות תשתית או מכשולי מסוגי שוני ה מעל הקרקע וה מתחת הקרקע ,כול או
חלק.

.5.10

כי הוא נער מראש לספק את כל כח האד ,הציוד ,החומרי והכלי הדרושי לביצוע העבודות
כאמור בטווח זמני קצר ,לרבות לש ביצוע של עבודות במספר אתרי במקביל.

.5.11

כי הוא יבצע את העבודות באופ שוט וברציפות ,וכ יבצע את כל התיקוני הנדרשי לעבודות,
לפי דרישת המועצה.

.5.12

כי הוא בלבד אחראי על ביצוע סימוני ומדידות מדויקות ,ככל שהדבר יידרש לצור ביצוע
העבודות.
הקבל ישמור על קיומ ושלמות של נקודות הקבע .ניזוקו ,נעלמו או טושטשו נקודות הקבע  .על
הקבל לחדש על חשבונו הוא .כל אימת שיידרש לכ על ידי המפקח ,יאפשר הקבל למפקח
להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה.
כל המדידות ,ההתוויות והסימו יבוצעו על ידי הקבל או על חשבונו ,וא נעשו כבר על ידי
גורמי אחרי ,ייבדקו או יושלמו על ידו ,לפי העני והנסיבות.

.6

לוח זמני #לביצוע העבודות ולהשלמת!
.6.1

הקבל יתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע על ידי המועצה בהוראה בכתב שתיקרא "צו
התחלת עבודה" )לעיל ולהל – "צו התחלת עבודה"( ,וימשי באופ שוט ורצו ,במהל כל
תקופת ביצוע העבודה ועד לסיומה המוחלט בהתא לתנאי החוזה.
לא התחיל הקבל בביצוע העבודות בתו יו עסקי אחד לאחר המועד הנקוב כאמור ,יהווה
הדבר הפרה יסודית של הסכ זה והמועצה תהיה רשאית לבטל את החוזה ,לחלט את הערבות
שהפקיד הקבל ולתבוע מהקבל פיצוי על כל נזק שיגר למועצה בשל כ.
הקבל לא יחל בביצוע עבודות כלשה טר שהגיש ערבות למועצה ואישור תק על קיו
ביטוחי.

.6.2

הקבל! יעדכ! את המפקח ואת המנהל ,בכתב ,בדבר סיו #כל חלק בעבודתו ,ויפעל בהתא#
להנחיותיה.#

.6.3

על הקבל להשלי את ביצוע העבודות בתו פרק זמ קצר ככל הנית )על כל הכרו בכ מבחינת
צוותי עבודה ,שעות עבודה ארוכות ,כלי ,חומרי וכו'( ,באופ שיאפשר את פתיחת שנת
הלימודי כסדרה במוסדות בה יבוצעו עבודות.
בכל מקרה ,על הקבל להשלי את ביצוע העבודות עד ולא יאוחר מיו 30.9.2018 #ספטמבר
) 2018להל" :מועד סיו #העבודות"( לרבות ביצוע תיקוני וההתאמות.
הקבל לא יהא זכאי לכל תשלו נוס ו/או תוספת תמורה א על מנת לקיי הוראות חוזה זה
והמועד שנקבע לסיו העבודות ,יהא עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליו ו/או יהיה עליו
לעבוד בשעות הלילה.

.6.4

במידה והקבל נוכח לדעת ,מכל סיבה שהיא ובכל מועד שהוא ,שעלול להיגר עיכוב כלשהו
בהשלמת העבודות ,מתחייב הוא להודיע על כ מיד למנהל ,בכתב ,תו פירוט מלא של הנסיבות
הרלוונטיות ובקשה להארכת מועד סיו העבודות.
סגר ו/או מחסור בעובדי ו/או אי קבלת רישיונות להעסקת של פועלי ו/או שביתות או
השבתות ו/או תלות באספקת ציוד ו/או חומרי מחו"ל ,לא יהוו אירוע שיהיה בו כדי להצדיק
מת ארכה כאמור.
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בא המנהל סבור כי יש מקו להארכת מועד סיו העבודות ,מחמת נסיבות מיוחדות המחייבות
לפי שיקול דעתו הבלעדי מת ארכה כאמור ,רשאי הוא לית ארכה להשלמת העבודה לתקופה
המתאימה לפי שיקול דעתו ובאמצעות הנחייה בכתב.
.6.5

לא השלי הקבל את העבודות עד למועד סיו העבודות הנקוב לעיל ,תהא המועצה זכאית
לפיצוי בס  1 2,500לכל יו איחור.
בנוס ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכ מצד הזוכה ,באופ אשר יקנה למועצה זכות
לנקיטת סעדי עצמיי כנגד הזוכה בגי ההפרה היסודית ,לרבות קיזוז/ניכוי/שיפוי מחשבונותיו.
מודגש כי אי באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר הנתו למועצה לפי כל די ולפי הוראות מסמ
זה.

.7

היתרי ,#רישיונות ואישורי#
.7.1

לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבל לקבלת כל הרישיונות והאישורי לביצוע העבודה ,ככל
שנדרשי לפי כל די ולפי הוראת כל רשות מוסמכת ,והכל על חשבונו המלא והבלעדי.
רשויות בסעי זה הכוונה הינה :הרשות המקומית ,ועדות תכנו ובניה ,משרדי הממשלה ,חברת
חשמל ,משרד התקשורת ,חב' "בזק" ,חברות הכבלי ,מע"צ ,משטרת ישראל ,שירותי כבאות,
רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיה ,מקורות ,רשות העתיקות ,רשויות הניקוז ,איגוד
ערי וכל רשות נוספת אחרת.
כל דרישה של מי מהגופי שלעיל תיוש על ידי הקבל ,על חשבונו והוצאותיו ,והוא לא יהא
זכאי לכל תוספת תשלו בגי כ.

.7.2

על הקבל מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר ,לפני התחלת העבודה ,אישורי מעבר
ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקו ולמפלס של מתקני וקווי תשתית תת  .קרקעיי
)מי ,חשמל ,טלפו ,דלק  ,ביוב ,תיעול וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטע הרשות המוסמכת,
שיהיה נוכח במקו במש כל זמ ביצוע העבודה בסמו למתק תת קרקעי ,או חצייתו.
לא תבוצע כל עבודה סמו למתק תת  .קרקעי ללא נוכחות מפקח ,ככל שתידרש עבודה כאמור.
התשלו עבור המפקח הנ"ל ישול ע"י הקבל ,שיגיש למועצה חשבו נפרד לש קבלת החזר
עבור התשלו בו נשא.

.7.3

בכל מקרה של עבודה סמו למתק תת  .קרקעי או בחצייתו יבצע הקבל חפירות גישוש בידיי
לגילוי המתק ,עבודה בידיי בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתק ,ידפ את
החפירה )במידת הצור ובאישור המפקח( ויתמו את המתק התת  .קרקעי בהתא להוראות
המפקח מטע הרשות הנוגעת למתק.
נוכחות המפקח מטע הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבל מאחריות לכל הנזקי
הישירי והעקיפי שייגרמו עקב פגיעה במתק התת  .קרקעי.
עבור העבודה בידיי ,הטיפול בקבלת האישורי ,תיאומי ותשלו אגרות למיניה ,לא ישול
לקבל תשלו נפרד.

.8

ניקיו! אתרי העבודות
.8.1

הקבל ישמור כל אתר עבודה נקי ומסודר בכל זמ ,ויסלק בסיומו של כל יו עבודה את כל
פסולת שנצברה באתר העבודות בשל ביצוע העבודות.

.8.2

הקבל מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרי ופסולת אל מחו2
לאתר העבודה.

.8.3

מיד ע סיו העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבל על חשבונו ,כל מכשול או סיכו
שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו.
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.8.4

הקבל מתחייב לקיי כל הוראת די בקשר לפינוי ו/או סילוק של כל חומר ו/או פסולת מאתר
העבודה ולהשיג את האישורי וההיתרי מהרשויות המוסמכות לש כ.
לעניי! פינוי פסולת מאתר העבודה ,מתחייב הקבל! כי פינוי הפסולת ,לרבות פסולת בניי!,
יעשה א ורק לאתר סילוק פסולת מאושר על פי די! וכי לצור הובלת הפסולת לאתר סילוק
כאמור ,יתקשר הקבל! ע #קבל! הובלה מורשה בעל רישיו! עסק תק -להובלת פסולת ובעל
רישיו! מוביל תק.-
לאחר פינוי פסולת אל מחו 2לאתר העבודה ,בהתא למפורט בחוזה זה ,מתחייב הקבל לקבל
אישור מפורט מהאתר אליו פינה הקבל את הפסולת כאמור ,בו יפורטו ,בי היתר ,ש אתר
הפינוי ,מועד הפינוי ,ש העבודה ,ש אתר המקור של הפסולת ,ש הקבל וכמות הפסולת
המפונה .הקבל ישמור אצלו את התיעוד ואת כלל האישורי כאמור.
פינוי פסולת כאמור לעיל כלול במחירי היחידה השוני ולא תשול לקבל כל תוספת תשלו.

.9

הפסקת העבודה
.9.1

על הקבל להפסיק את ביצוע העבודה ,לזמ מסוי או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המנהל,
בהתא לתנאי ולתקופה שצוינו בהוראה ,ולא יחדשה אלא א ניתנה לו על ידי המנהל הוראה
בכתב על כ.

.9.2

הופסק ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה ,לפי סעי  9.1לעיל ,ינקוט הקבל באמצעי להבטחת
אתר העבודה והעבודה ולהגנה עליה לפי הצור ,לשביעות רצונו של המפקח.

.9.3

הקבל לא יהיה זכאי לתשלו פיצוי כלשהו בגי הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על  30יו.

.9.4

הקבל יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה לתקופה שעולה על
 30יו ,כאמור בסעי  9.1לעיל בלבד .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח ,לאחר שתינת
לקבל הזדמנות להשמיע טענותיו.

.9.5

נגרמה הפסקת העבודה ,בשל נסיבות הקשורות לקבל ,לא יהיה הקבל זכאי לפיצוי או להחזר
הוצאות כלשהו.

.9.6

הופסק ביצוע העבודה ,כולו או חלקו ,לצמיתות ,לאחר שנית לקבל צו התחלת עבודה ,והקבל
החל בביצוע העבודות בפועל ,יהיה הקבל זכאי לתשלו עבור העבודה שביצע בפועל לפי מדידות
סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק ולפי המחירי שבהצעתו במכרז ,הכל
לפי קביעת המפקח והמנהל.
נגרמה הפסקת ביצוע העבודה בשל נסיבות הקשורות בקבל .לא יהיה הקבל זכאי לתשלו
כלשהו.

.10

.9.7

תשלו כאמור בסעי  9.6ישול לקבל תו  60יו מיו שבו ניתנה לקבל הודעה בכתב כאמור
לעיל.

.9.8

ביצוע התשלו כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות ו/או טענות הקבל כלפי המועצה ,כולל
תביעות לפיצויי כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל
תביעה אחרת כלשהי בקשר ע הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה.

פיקוח
.10.1

הקבל יבצע את העבודה בהתא לחוזה ,לשביעות רצונ המוחלטת של המנהל והמפקח ,וימלא
לצור זה אחרי כל הוראות המנהל והמפקח ,בי שה מפורטות בחוזה ובי שאינ מפורטות
בחוזה.

.10.2

המפקח רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכ לבדוק את טיב
החומרי שמשתמשי בה ,איכות הציוד שמשתמשי בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבל
בביצוע העבודה .כ רשאי הוא לבדוק א הקבל מבצע כהלכה את החוזה ,את הוראות המתא
ואת הוראותיו  .הוא.
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.10.3

הקבל יאפשר ויעזור למפקח ,ולכל בא כח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל
מקו אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכ לכל מקו שממנו מובאי מוצרי,
חומרי ,מכונות וציוד כלשה לביצוע החוזה.

.10.4

אי לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח אלא כאמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על
ידי הקבל ,ואי היא גורעת מאחריות הקבל כלפי המועצה לאופ ביצוע התחייבויותיו ולתוצאות
הביצוע.
הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבל מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי החוזה.

 .10.5מובהר ומוסכ #כי המפקח אינו רשאי לאשר חריגה כלשהי מהיקפה הכספי המאושר של
ההתקשרות .הקבל! לא יבצע כל מטלה שתביא לחריגה מהיק -הכספי של העבודות ,אלא לאחר
שקיבל לידיו אישור מורשי החתימה של המועצה מראש ובכתב.
.10.6

המפקח רשאי להודיע לקבל ,בכל עת ,על החלטתו לתת קדימות לביצוע חלק מסוי מהעבודה,
או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור .מכל סיבה שהיא ,והקבל מתחייב לבצע
את העבודה בהתא לסדר העדיפויות שקבע המפקח.
מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אי בה כשלעצמה בכדי להצדיק עיכוב בהשלמת
העבודות או לאי ביצוע ראוי שלה.

.11

.12

השגחה מטע #הקבל!
.11.1

הקבל מתחייב כי בכל צוות יהיה מנהל עבודה שישמש כמפקח מטעמו בהתא להוראות הדי
לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( ,התשמ"ח ) 1988 .להל" :מנהל העבודה"( ,בעל
רמה מקצועית גבוהה וניסיו מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפ ובמהות לעבודות נשוא חוזה
זה.

.11.2

הקבל מתחייב כי מנהל העבודה ינהל את כל העבודות באופ צמוד ויפקח על קיו הוראות חוזה
זה.

.11.3

הקבל ומנהל העבודה יהיו האחראי המלאי והבלעדיי לשמירה על הבטיחות בעבודה בכל
האתרי בה יבצע הקבל עבודות .מנהל העבודה יחתו על גבי טופס ההצרה שבנספח ג')(3
טר תחילת עבודתו ויקפיד על קיו הצהרותיו.

.11.4

כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי המועצה למנהל
העבודה או מי מטעמו ,ייחשבו כאילו ניתנו לקבל עצמו ויחייבו את הקבל.

שמירה ,גידור ,אמצעי זהירות באתר העבודה
הקבל ינקוט ,על חשבונו ,בכל אמצעי הזהירות הנדרשי על מנת למנוע פגיעה ברכוש ובחיי אד באתר
ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ,וכל אמצעי הזהירות הדרושי לביטחונו ולנוחותו של הציבור ,בכל מקו
שיהיה צור בכ או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי די או על פי הוראה מצד רשות
מוסמכת כלשהי.

.13

הימנעות מגרימת הפרעות
.13.1

הקבל מתחייב שתו כדי ביצוע העבודות לא יפגע שלא לצור בנוחות הציבור ,ולא יפריע שלא
לצור בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אד בכביש ,דר ,שביל וכיו"ב או בזכות
השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל האמצעי הדרושי כדי להבטיח את
האמור לעיל.

.13.2

היה ונגרמה הפרעה כלשהי ,בי לצור ובי שלא לצור ,הקבל בלבד יישא בהוצאות תיקו
ההפרעה ,לרבות תשלו פיצויי.
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.13.3

.14

הקבל אחראי לכ שתו כדי ביצוע העבודה ,לרבות הקמת כל מבנה ארעי וביצוע כל עבודה
ארעית ,לא תהיינה הדרכי המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצור לתנועה שתקשה על
התנועה הרגילה בדרכי האמורות וכ שלצור הפרעה כאמור או הובלת של משאות מיוחדי
יתקבל בתחילה הרשיו הדרוש לכ מהרשות המוסמכת ויינקטו ,על חשבונו והוצאותיו ,כל
האמצעי ,לרבות בחירת של הדרכי ,של כלי הרכב ושל זמני ההובלה ולרבות שכירת כל
אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשי ,כ שתמעט ככל האפשר הפרעה לתנועה הרגילה בדרכי
האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכי.

תיקו! נזקי #למובילי#
הקבל אחראי שכל נזק או קלקול שייגר לכביש ,לדר ,למדרכה ,לשביל ,לרשת המי ,לביוב ,לתעלות,
לחשמל ,לטלפו ,לצינורות להעברת גז או למובילי אחרי וכיו"ב וכ לכל נזק שייגר למוסדות הציבור
ו/או החינו תו כדי ביצוע העבודה ,בי שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובי שהיו מעשה הכרחי וצפוי
מראש לביצוע העבודה ,יתוק על חשבונו הוא באופ היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל
אד או רשות המוסמכי לפקח על הטיפול בתשתיות כאמור.

.15

הגנה על עצי #וצמחיה
הקבל לא יפגע ולא יעקור עצי או צמחיה אחרת באתרי העבודה אלא א נדרש הדבר לצרכי העבודה,
התקבל אישור מהקק"ל והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כ .הוצאות העתקת העצי וכל צמחיה
אחרת ושתילת במקו אחר ,במידה והמועצה תחליט על העתקת ,יחולו על הקבל.

.16

ניהול יומ!
.16.1

הקבל ינהל יומ עבודה בקשר ע ביצוע העבודה וזאת עד למועד מת תעודת השלמה וירשו בו
את הפרטי הבאי ו/או כל פרט כפי שיידרש ע"י המפקח:
.16.1.1
.16.1.2
.16.1.3
.16.1.4
.16.1.5
.16.1.6
.16.1.7
.16.1.8
.16.1.9
.16.1.10
.16.1.11

מספר של העובדי לסוגיה ,המועסקי על ידו בביצוע העבודה.
כמויות החומרי למיניה המובאי לאתר העבודה או המוצאי ממנו.
כמויות החומרי שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.
הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו.
השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.
תנאי מזג האויר השוררי באתר העבודה.
תקלות והפרעות בביצוע העבודה.
ההתקדמות בביצוע העבודה במש היו.
הוראות שניתנו על.ידי המפקח.
הערות המפקח בדבר מהל ביצוע העבודה.
כל דבר אחר שידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשק את המצב
העובדתי במהל ביצוע העבודה.

אי.רישו איזה מ הפרטי האמורי לעיל ישמש ראיה כלפי הקבל במידה ולא עמד בדרישות
החוזה ו/או המפקח ובכלל.

.17

.16.2

היומ יחת כל שבוע ,על ידי הקבל או בא כוחו המוסמ ועל ידי המפקח ,והעתק חתו
מהרישומי בו יימסר למפקח.

.16.3

הקבל רשאי לרשו ביומ את הערותיו בקשר לביצוע העבודה ,אול רישומי אלה לא יחייבו
את המועצה ,אלא א כ אישר אות המפקח בכתב.

.16.4

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,אי ברישו הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבל משו צידוק
כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי.מילוי הוראות המפקח,
המתא או הוראות החוזה.

העדר יחסי עובד מעביד
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.17.1

מובהר ומוצהר בזה כי הקבל משמש קבל עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אי ולא יהיו בי המועצה
לבינו או לבי כל אד אחר המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,יחסי עובד מעביד.
א על א האמור לעיל ,ובניגוד לכוונת הצדדי המפורשת ,ייקבע כי המועצה היא מעבידתו של
הקבל או של אד המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,מתחייב הקבל לשפות מיד
את המועצה בגי כל הוצאה או נזק או הפסד אשר ייגרמו לה בקשר לכ.

.17.2

.18

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת כי בי
המועצה לקבל ו/או לעובדי הקבל נוצרו יחסי עובד ומעסיק ,אזי מוסכ ומוצהר כי התמורה
ששולמה לקבל כוללת את כל התנאי הסוציאליי ,מכל מי וסוג ,לה היו זכאי העובדי
בגי ביצוע העבודה ו/או בגי הפסקתה.

אספקת כוח אד ,#רישומו ותנאי עבודה
.18.1

הקבל מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האד הדרוש לביצוע העבודה ,את ההשגחה עליו
ואמצעי התחבורה לצרכי הובלת וכל דבר אחר הכרו בכ.

.18.2

הקבל מתחייב להעסיק עובדי מקצועיי ואחרי ,במספר הדרוש לש ביצוע העבודות.
בעבודה שלביצועה יש צור ברישו ,רישיו או היתר לפי כל די ,חייב הקבל להעסיק רק מי
שרשו או בעל רישו או היתר ,כאמור.

.18.3

הקבל מתחייב כי יעסיק עובדי מיומני ומתאימי ,וישל לה את כל שכר ,לרבות התנאי
הסוציאליי ,לפי הדי.
הקבל יהיה אחראי בלעדית לעובדיו ובכלל זה  .לביצוע כל התשלומי ,ההפרשות והניכויי שיש
לבצע לרבות שכר ,משכורת ,דמי ביטוח ,דמי ביטוח לאומי ,מס.הכנסה ,דמי הבראה ,שכר
שעות נוספות ,דמי חופשה ,דמי מחלה ,תשלומי לקר פנסיה ו/או לקופת גמל ,פיצויי פיטורי
וכל תשלו אחר החל על המעסיק בהתא לכל די ו/או הסכ קיבוצי ו/או הסכ אחר שהקבל
צד לו.
הקבל מצהיר בזה כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכ זה ,הוא פועל כמעסיק עצמאי וכי עליו
בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות,
נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לו או לעובדיו ו/או על ידי עובדיו תו כדי או עקב ביצוע או עקב
אי.ביצוע התחייבויותיו על פי הסכ זה.
הקבל מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלו אותו תחויב המועצה לשל לפי כל די ו/או
הסכ ו/או פסק די ו/או בדר אחרת ,הנובע מאחריות לכל נזק ופגיעה שיגרמו למי מהעובדי
ו/או על ידי מי מהעובדי ,בי בנזקי גו ובי בנזקי רכוש.

.19

.18.4

לביצוע העבודות יקבל הקבל עובדי א ורק בהתא להוראות חוק שירות התעסוקה,
התשי"ט 1959 .ובשו מקרה לא יהיה הקבל רשאי להעסיק עובדי שאינ בעלי אזרחות
ישראלית ,אלא א יש בידיה אישור עבודה כחוק בישראל.

.18.5

הקבל מתחייב לסדר לעובדי המועסקי בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה
נאותי באתר העבודה.

.18.6

הקבל לא יהיה רשאי להלי עובדי באתר העבודות ,וא ימצא עובד הל באתר יראו בכ הפרה
של חוזה זה.

.18.7

למע הסר ספק ,כל חיוב מחיובי הקבל בסעי זה לא יחול בכל צורה משתמעת ,בי במישרי ובי
בעקיפי ,על המועצה והקבל יהיה מנוע מלהעלות בעתיד ,הוא ו/או מישהו מטעמו ו/או מי
מעובדיו ו/או מחליפיו ,כל טענה שיהא בה כדי להטיל על המועצה חיוב כלשהו מחיובי הקבל על
פי פרק זה.

הרחקת עובדי#
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.20

.21

.22

.19.1

הקבל ימלא כל דרישה מטע המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אד
המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבל משנה ו/או אד המועסק על ידי קבל משנה ,א א
הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מה ,א לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אד שלא
כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו .אד
שהורחק לפי דרישה כאמור  .לא יחזור הקבל להעסיקו ,בי במישרי ובי בעקיפי באתר
העבודה או בביצוע העבודות.

.19.2

לא מלא הקבל אחר הדרישה כאמור בסעי  19.1לעיל ,בתו  48שעות ממועד קבלת הדרישה,
יקנס הקבל! בס של  500ש"ח בגי! כל יו #עיכוב בביצוע הנחיה זו עבור כל עובד .סכו זה יקוזז
מהתשלומי המגיעי לקבל על פי הסכ זה.

אספקת ציוד ,מתקני #וחומרי#
.20.1

הקבל מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד ,המתקני ,החומרי ,והאמצעי האחרי
הדרושי לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

.20.2

הקבל מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקני הדרושי לביצועה היעיל של העבודה בקצב
הדרוש .הקבל לא ישתמש בציוד או מתק כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של
המפקח ,זולת א ויתר המפקח מפורשות ,בכלל או לעניי מסוי ,על בדיקתו ואישורו של הציוד
או המתק.

.20.3

מובהר כי למועצה הזכות לספק חלקי מכמויות הציוד המפורטות בכתב הכמויות ממקורות
אחרי באופ עצמי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .א יסופק ציוד כאמור ,תשול התמורה בגי
העבודה בלבד ,כפי שייקבע ע"י המנהל והמפקח.

ציוד ,חומרי #ומתקני #באתר העבודה
.21.1

המפקח רשאי לתת לקבל ,בכל זמ שהוא ,הוראות שונות לפי שיקול דעתו ,בכל הנוגע לביצוע
העבודה ,לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרי מלשמש בביצוע העבודה ,הוראות בדבר
החלפת וסילוק ציוד וחומרי שנפסלו .הקבל ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על
חשבונו.

.21.2

אי להסיק מהוראות סעי זה מת אישור כלשהו על ידי המפקח לטיב של חומרי וציוד
כלשה ,בי שעשה שימוש בסמכויותיו ובי שלא עשה בה שימוש ,והמפקח רשאי לפסול ציוד או
חומרי בכל זמ שהוא שאינ עומדי בתק א קיי תק ו/או שהינ פגומי וזאת על פי
שיקול דעתו הבלעדי.

טיב החומרי #והמלאכה
.22.1

הקבל ישתמש בחומרי ומוצרי חדשי ,מהמי המשובח ביותר ובהתא לאמור במפרטי,
בכתב הכמויות ,בתוכניות )ככל שקיימות( ובשאר מסמכי המכרז ובכמויות מספיקות.

.22.2

הקבל מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרי שנבדקו ונמצאו כשרי למטרת על
ידי המפקח ,וכ שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרי אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור
שאישר המפקח .אישורו של מקור חומרי לא ישמש בשו מקרה אישור לטיב של חומרי
המובאי מאותו מקור.

.22.3

סופקו מוצרי מסוימי על ידי המועצה  .אי עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבל
לגבי טיבה של העבודה.

.22.4

חומרי שלגביה קיימי תקני או מפרטי מטע מכו התקני הישראלי ו/או רשות
שלטונית אחרת ,יתאימו בתכונותיה לתקני האמורי ולסוג המובחר של החומר או המוצר.
א מצויי בתק יותר מסוג אחד ,יבחר הקבל בסוג המובחר של החומר או המוצר ,א לא צוי
באחד ממסמכי החוזה סוג אחר .בהעדר תק ישראלי ותקנות מחייבות יחייבו תקני זרי לפי
קביעת המפקח.
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.23

.24

 .22.5הקבל מתחייב להשתמש בחומרי של יצר בעל תו תק או סימ השגחה .חובה זו לא חלה על
חומרי שלגביה לא קיי יצר שלחומריו ולמוצריו תו תק או סימ השגחה .השימוש במוצרי
יעשה על פי הוראות היצר .בהיעדר תו תק ,יבצע הקבל את כל הבדיקות הדרושות לש אישור
טיב החומר ו/או הציוד.
הגנה על חלקי העבודה
.23.1

הקבל יאחז ,על חשבונו ,בכל האמצעי הדרושי לש הגנה על החומרי והמוצרי בתהליכי
העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגר על ידי מפולת אדמה ,שטפונות ,רוח,
שמש ,השפעות אקלימיות אחרות וכדומה .מבלי לגרוע מ האמור לעיל מובהר כי הקבל יאחז,
על חשבונו ,בכל האמצעי הדרושי להגנת העבודה וחלקי העבודה מפני גשמי או מפני כל
מקור מי אחר ,לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות ,שאיבת מי ,סתימת תעלות ניקוז
וכדומה ,הכל  .לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו.

.23.2

כל נזק אשר נגר לחומרי ,למוצרי ,לעבודה או לחלקי העבודה ,על ידי הגורמי המפורטי
בסעי  23.1לעיל ,בי שנקט הקבל באמצעי הגנה נאותי ובי שלא ,יתוק על ידי הקבל מיד ,על
חשבונו ,לשביעות רצונו של המפקח.

.23.3

הקבל יג על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגר לו ,לרבות נזקי העלולי
להיגר על ידי עבודות המתבצעות בשלבי מאוחרי יותר.

הסבת החוזה וקבלני משנה
.24.1

הקבל אינו רשאי להסב או למסור לאחר את ביצוע החוזה ,או כל חלק ממנו ,וכ אי הוא רשאי
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המועצה ,מראש ובכתב .אול
העסקת עובדי ,בי ששכר משתל לפי זמ העבודה ובי ששכר משתל לפי שיעור העבודה,
אי בה ,כשלעצמה ,משו מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.

מובהר בזה כי אי! למסור את העבודה ,כולה או מקצתה לקבל! משנה אלא
בהסכמת המועצה מראש ובכתב להפעלת קבל! המשנה אותו בכוונת הקבל!
להעסיק .על הקבל! לפנות למועצה בכתב ולאשר מראש את זהות קבלני המשנה.
בכל מקרה יציע הקבל א ורק קבל משנה בעל היכולת ,הניסיו והרישיונות המתאימי לביצוע
העבודות כש שנדרש ממנו עצמו.
המועצה תהא רשאית לסרב ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,להעסקת קבל משנה אשר יוצע על ידי
הקבל.
.24.2

נתנה המועצה את הסכמתה בהתא לאמור לעיל בסעי זה ,אי ההסכמה האמורה מטילה חבות
כלשהי על המועצה ואי היא פוטרת את הקבל מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל די
והקבל יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה ,שלוחיה ועובדיה.
בוצעה העבודה באמצעות קבל משנה ,לא יהיה בעובדה זו בכדי לגרוע מאחריותו המלאה
והישירה של הקבל כלפי המועצה לכל דבר ועניי הנוגע לביצוע העבודות על ידו ו/או על ידי קבל
המשנה.

.25

אחריות הקבל! בנזיקי!
.25.1

בנוס לאמור בכל די יהיה הקבל אחראי בלעדית לכל נזק או אבד מכל סוג שהוא ,שייגרמו תו
כדי ביצוע העבודות או בקשר עמ או שייגרמו תו כדי ביצוע עבודות תיקו או אחריות או בדק,
בכל זמ שהוא ,לגופו או לרכושו של אד כלשהו ,והוא ינקוט בכל האמצעי למניעת.

.25.2

המועצה תהא רשאית לעכב תשלומי לקבל בגובה הסכומי אשר יהיו נושא לתביעה בבית
משפט ו/או בבוררות כנגד הקבל ו/או המועצה בגי נזק או אבד כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות
אלה באופ סופי ומוחלט לשביעות רצו המועצה ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכו
הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבל כי האירוע מכוסה על ידה.
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.26

.27

.25.3

הקבל ישפה את המועצה על כל סכו שתחויב לשל בגי נזק או אבד לה אחראי הקבל על פי
סעי  25.1לעיל כולל הוצאות כלליות שיגרמו למועצה .נדרשה המועצה לשל סכו כלשהו
בפסק די עקב מעשה ו/או מחדל של הקבל ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי החוזה או
בקשר אליו ,ישפה אותה הקבל על כל סכו ששילמה ,לרבות בגי ההוצאות המשפטיות שתישא
בה בקשר לדרישה האמורה ,בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של  .20%המועצה תהא רשאית
לעכב תשלומי לקבל בגובה הסכומי אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבל בגי נזק או אבד
כאמור ,עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופ סופי ומוחלט לשביעות רצו המועצה.

.25.4

הקבל ישפה את המועצה בגי כל נזק שיגר לה עקב מחדל של הקבל ו/או הזנחה במילוי חובתו
המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרי או אביזרי לקויי .אחריותו של הקבל תחול ג לגבי כל
מקרה של רשלנות שתתגלה בתארי מאוחר יותר או שבוצעו ע"י מי מקבלני המשנה שלו.

.25.5

המועצה תודיע לקבל על כל דרישה לתשלו שתגיע אליה והקבל יהא חייב לטפל ,על חשבונו,
בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניי .אי באמור לעיל כדי לפגוע בזכות
המועצה להתגונ באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפו לדרישות
ולתנאי של חברות הביטוח של הצדדי.

.25.6

הקבל מתחייב לשל כל דמי נזק או פיצוי המגיעי על פי די לעובד או לכל אד אחר הנמצא
בשירותו של הקבל כתוצאה מתאונה או נזק כלשה תו כדי ביצוע העבודה או ביצוע עבודות
בתקופת האחריות ,לרבות נזק שנגר לעובד המועצה ,לאד המספק שירותי ,חומרי או
מוצרי ,קבלני משנה ועובדיה ,ספקי ועובדי עצמאיי ה של הקבל וה של קבלני המשנה.

.25.7

המועצה תהא רשאית לעכב תשלומי לקבל בגובה הסכומי אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד
הקבל בגי נזק או תאונה ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופ סופי ומוחלט לשביעות
רצו המועצה.

ביטוח על ידי הקבל!
.26.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבל ע"פ חוזה זה ו/או ע"פ הדי ,הוראות הביטוח שיחולו על הקבל
יהיו בהתא לנספח הביטוח המצ"ב להסכ זה כנספח ג').(2

.26.2

הוראות סעי זה ונספח הביטוח אינ באות לגרוע מכוח של סעי  25לעיל וכל סכו שייתבע
ע"י המועצה בגי סעיפי אלה ייחשב כחוב פסוק.

תיקו! ליקויי #ותיקוני #בתקופת האחריות
.27.1

תקופת האחריות של הקבל על כלל העבודות שביצע תהיה בת לפחות  6חודשי ,החל ממועד
קבלת אישור המנהל והמפקח על סיו כלל העבודות כשורה ,וזאת למעט א נקבע תקופת
אחריות ארוכה יותר בכתב הכמויות או עפ"י די .שאז תחול תקופת האחריות הארוכה מבי כל
האפשרויות.

.27.2

נזקי ,פגמי ,ליקויי וקלקולי כלשה לרבות נזקי סביבתיי שהתגלו תו תקופת
האחריות בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי חוזה זה ואשר לדעת המפקח ה תוצאה מביצוע
העבודה ,או מביצועה שלא בהתא להוראותיו של המפקח או תוצאה משימוש בחומרי פגומי
או מביצוע לקוי ,יהא הקבל חייב לתקנ או לבצע מחדש תו  48שעות מקבלת ההודעה על
ליקוי הכל בהתא לדרכי הביצוע ,לשיטה וללוח הזמני שיוכנו על ידי הקבל ויאושרו על ידי
המפקח ולשביעות רצונו.
לא הגיש הקבל לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכנית ,השיטה ולוח הזמני ,יקבע אות
המפקח על חשבו הקבל.

.27.3

משהחל הקבל בביצוע התיקוני הוא ימשי בה ללא הפסקה .פרט לתיקוני דחופי לפי
דרישת המפקח ,תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.

.27.4

לא ימלא הקבל אחר התחייבויותיו לעניי אחריות ותיקוני ,תהיה המועצה רשאית לבצע את
תיקו הליקויי על חשבו הקבל והקבל ישפה אותה שיפוי מלא ,לרבות תשלו כל ההוצאות
ולרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד ,א יהיו כאלה.
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.28

.27.5

היה והפגמי ,הליקויי והקלקולי בעבודה אינ ניתני לתיקו ,לדעת המפקח ,יהיה הקבל
חייב בתשלו פיצויי למועצה בסכו שייקבע על ידי המפקח.

.27.6

מסירת אישורי כלשה בדבר סיו העבודות ו/או חלק ע"י המועצה או מי מטעמה אינה
פוטרת את הקבל מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה ואשר ימשכו ג לאחר מועד מסירת כל
אישור כאמור.

.27.7

למע הסר כל ספק ,ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבל לפי סעי זה יחולו על הקבל
בלבד.

היק -העבודות והיעדר בלעדיות
.28.1

אי בהסכ זה משו חובה של המועצה למסור לקבל כל עבודה מכל סוג שהוא או בהיק
כלשהו .המועצה איננה מתחייבת לכמות ו/או להיק -העבודות ,לרבות אלה המפורטות בכתב
הכמויות.
מסירת עבודה לקבל כאמור תהיה לשיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה של המועצה.
לקבל! לא תעמוד כל טענה או תביעה כלפי המועצה ביחס להיק -העבודות שימסר לו בפועל או
לטיב! ,ובפרט לא בטענת הסתמכות כלשהי ,והוא מתחייב לבצע את כל העבודות אליה! יידרש.

.28.2

המועצה רשאית לבצע בכל עת שינויי בתכולת העבודות ו/או להורות על ביצוע חלק מהעבודות
בלבד ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וג לאחר הוצאת צו התחלת עבודה ובכפו לאמרו בסעי
 28.3להל.
שינויי בתכולת העבודות יכולי להיות על דר של ביטול סעיפי בכתב הכמויות ו/או ביטול
פרקי ו/או ביטול חלק מהעבודות במסגרת סעיפי ו/או שינוי עבודות ו/או תוספת עבודות
וכיו"ב שינויי.

.28.3

מוסכ ומוצהר בזאת כי למועצה שמורה הזכות לשנות את ההיק הכספי של ההסכ ,על דר
של הוספה ו/או הפחתה ,בגבולות עד  50%מסכו ההתקשרות הכולל בראשיתה של ההתקשרות.

מודגש כי כל תוספת להיק -הכספי של ההתקשרות מחייבת את הקבל! לקבל
לידיו מראש הוראה בכתב ,חתומה ע"י מורשי החתימה של המועצה עפ"י די!.
הקבל לא יבצע כל עבודה שמשמעותה תוספת תמורה ,אלא לאחר שקיבל לידיו הוראה כאמור
לעיל.
היה וחרג הקבל מההיק הכספי של ההתקשרות מבלי לקבל הוראה בכתב כאמור לעיל לא יהיה
הוא זכאי לתוספת תמורה כלשהי בעבור העבודות הנוספות שביצע ולא תעמוד לו כל טענה או
דרישה כנגד המועצה ,לרבות לא טענת הסתמכות ו/או עשיית עושר ולא במשפט.

.29

.28.4

מובהר בזאת כי שינוי בהיק העבודות ,בכל אופ שיבוצע ע"י המועצה ,לא יקנה לקבל כל זכות
לשנות את מחירי היחידה הקבועי בכתבי הכמויות בהתא להצעתו במכרז.

.28.5

המועצה אינה מתחייבת בפני הקבל לבלעדיות בביצוע העבודות נשוא החוזה והיא רשאית לבצע
את העבודות ו/או את חלק באמצעות כל מי מטעמה.

עריכת מדידות
.29.1

כמויות העבודה לתשלו ייקבעו לפי המפורט בחוזה זה ועל פי הביצוע בפועל.

.29.2

המפקח רשאי לדרוש במהל העבודה ,בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה ,כי תיער מדידה
של כמויות העבודה למדידה שבוצעו על ידי הקבל.
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.30

.29.3

כמויות העבודה תקבענה על סמ מדידות שתעשינה על ידי המפקח והקבל או על סמ חישובי
כמויות שיוגשו על ידי הקבל ויאושרו על ידי המפקח בהתא לשיטה שיקבע המפקח ,הכל לפי
העני .כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכ ותיחתמנה על ידי
המפקח והקבל .על א האמור לעיל ,אי בהיעדר שיתו פעולה מצד הקבל ו/או באי.חתימתו
בכדי לגרוע מתוקפ של מדידות שער המפקח.

.29.4

א לא צוי אחרת במפרט הכללי ,תימדד כל עבודה נטו ,בהתא לפרטי התכניות כשהיא גמורה,
מושלמת וקבועה במקומה ,לפי העני ,ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב ,ומחירה כולל את
ער כל עבודות הלוואי והעזר שאינ נזכרות בסעיפי נפרדי.

.29.5

לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח ,יודיע המפקח לקבל על כוונתו לעשות כ ועל המועד הרצוי
לו .הקבל מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקו לצור זה ולעזור למפקח או
לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכ לספק את כוח האד והציוד הדרושי לביצוע
המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטי הדרושי בקשר לכ.

.29.6

לא נוכח הקבל או ממלא מקומו במועד הנקוב לצור ביצוע המדידות ,רשאי המפקח או בא כוחו
לבצע את המדידות בהיעדר ,ויראו את המדידות כמדידותיה הנכונות של הכמויות והקבל לא
יהא רשאי לערער עליה .אול ,א נעדר הקבל או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת
המפקח ונמסרה על כ הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות ,כאמור ,יידחה ביצוע
המדידות למועד מאוחר יותר.

.29.7

נוכח הקבל או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות ,רשאי הוא לערער בכתב תו  7ימי על כל
כמות שנמדדה ,והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש .א ג אחרי
המדידה השניה יתגלעו חילוקי דעות בי הקבל לבי המפקח ,תכריע בעני זה דעת המפקח
והכרעתו תהיה סופית.

ביטול ההסכ#
.30.1

על א האמור בהסכ זה ,רשאית המועצה לבטל חוזה זה ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,בהודעה
של  15יו מראש בכתב לקבל ,מבלי שתהא לקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לכ.

.30.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכ בי הצדדי כי האירועי הבאי יחשבו כהפרה יסודית של
חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית:
 .30.2.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבל,
כול או חלק ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטי תו 14
יו ממועד ביצוע.
 .30.2.2נית נגד הקבל צו כינוס נכסי ,לגבי נכסיו ,כול או חלקי ,או נתקבלה על ידו
החלטה על פירוק מרצו או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או נית נגדו צו פירוק או שהוא
הגיע לפשרה או סידור ע נושיו כול ,או חלק ,או שהוא פנה לנושיו למע קבל ארכה
או פשרה למע הסדר אית על פי.
 .30.2.3מונה לנכסי הקבל ,כול או חלק ,כונס נכסי זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
 .30.2.4הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה ו/או שאי בכוונתו
לבצע את החוזה כשורה.
 .30.2.5כשיש בידי המועצה חששות ,להנחת דעתה ,כי הקבל או אד אחר מטעמו נת או הציע
שוחד ,מענק ,דורו או טובת הנאה כלשהי בקשר ע חוזה זה או ביצועו.
 .30.2.6התברר כי הצהרה כלשהי של הקבל שניתנה בקשר ע חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או
שהקבל לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר ,לדעת המועצה ,היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמו.
 .30.2.7הקבל הפר הסכ זה ולא תיק את ההפרה בתו פרק זמ סביר שנקבע לכ על ידי
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המועצה.

.31

.30.3

ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומי ששולמו לספק
ומועדיה.

.30.4

במקרה בו בוטלה ההתקשרות ,מכל סיבה ,ולמעט בנסיבות בה נקבע אחרת בהתא לאמור
בחוזה ,תשל המועצה לקבל את כל התמורה המגיעה לו בגי העבודות שבוצעו בפועל על ידו עד
לאותו מועד .תשלו כאמור יהווה סילוק סופי ,מלא ומוחלט של כל טענותיו של הקבל כלפי
המועצה.

.30.5

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,לא קיי הקבל איזו מהתחייבויותיו לפי הסכ זה ,תהיה
המועצה רשאית ,לאחר התראה שתימסר לקבל זמ סביר מראש בהתחשב בנסיבות העניי ובכל
מקרה לא יותר מ 7 .ימי עבודה ,לבצע את ההתחייבות הקבל בעצמה או באמצעות מי מטעמה
ולחייב את הקבל בכל העלויות שחלו עליה בקשר לכ ובתוספת  15%פיצוי מוסכ ללא הוכח
נזק בגי הוצאות תקורה וכלליות.

התמורה
.31.1

בתמורה לקיו כל התחייבויותיו של הקבל לפי הסכ זה ,נספחיו וכתבי הכמויות ,ובעבור ביצוע
העבודות בפועל ,יהיה הקבל זכאי לתמורה בהתא להצעתו במכרז ,אשר תחושב לפי מדידה של
העבודות שבוצעו בפועל כשה מוכפלות במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
מובהר כי הכמויות שבכתב הכמויות ה בגדר אומדנה בלבד והקבל הזוכה יבצע את כל העבודה
הנדרשת והתשלו יהיה לפי המדידה בפועל ,והכל בכפו ובהתא לאישור ולהחלטת המפקח
והמנהל.
לתמורה כאמור יתווס מע"מ ,בשיעור החוקי שיהיה בתוק במועד ביצוע התשלו וכנגד
המצאת חשבונית מס כדי.

.31.2

למע הסר ספק מובהר כי לסכו התמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה ,מכל סוג ומי.

.31.3

ככל שלא הוסכ ע"י הצדדי על מחירי נמוכי יותר ,בי א לפי הצעת הקבל ובי א באופ
אחר ,מוסכ על הצדדי כי תמחור כל רכיב שיתווס לעבודות יתבצע לפי מחירו בכתב
הכמויות.
ככל שלא קיי רכיב כאמור בכתב הכמויות יתבצע תמחורו על בסיס מחירו דקל העדכני ביותר
בהנחה קבועה של  10%או על בסיס ניתוח מחירי שיגיש הקבל לאישור המפקח .לפי העלות
הנמוכה מבי האפשרויות.

.31.4

התמורה מהווה תמורה סופית וכוללת עבור קיו מלוא התחייבויותיו של הקבל עפ"י מסמכי
החוזה ,נספחיו וכתבי הכמויות .הקבל לא יהיה זכאי לכל תשלו נוס ,לרבות לא החזר
הוצאות ,תשלומי מיסי ,תשלומי לעובדי או בגי העסקת עובדי וכו' .התמורה לא תשתנה
מכל סיבה שהיא ,לרבות לא עקב שינויי במיסי ,בעלויות הציוד ,בשכר עובדי ,בהצמדה
וכיו"ב ,אלא א נקבע במפורש אחרת בחוזה זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יראו את התמורה ככוללת את התשלו המלא עבור ביצוע כל
העבודות הפעולות וההתחייבויות שעל הקבל לבצע בהתא לחוזה ,ובי היתר את כל האמור
להל:
 .31.4.1כל העבודה ,הציוד והחומרי ,לרבות הפחת ,ובכלל זה מוצרי מכניי ,עבודות לוואי
וחומרי עזר ,הדרושי לביצוע העבודה עפ"י מסמכי החוזה.
 .31.4.2תיאו ע כל הגורמי ,כולל קבלני אחרי ,חברת חשמל ,בזק וכו'.
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 .31.4.3אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח ,לרבות גידור אתר
העבודה.
 .31.4.4אספקה ושימוש בציוד מכני ,כלי עבודה ,דרכי זמניות וכל ציוד אחר לרבות הוצאות
הרכבת ,החזקת באתר ,פירוק וסילוק בסיו העבודה.
 .31.4.5הובלת כל החומרי שסופקו על ידי הקבל או על ידי המועצה ,המוצרי והציוד האחר
לאתר העבודה ,החזרת ,ובכלל זה העמסת ופריקת וכ הסעת עובדי לאתר וממנו.
 .31.4.6אחסנת חומרי וציוד ושמירת ,וכ שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו ,אחזקת
והגנה עליה עד למסירת.
 .31.4.7מדידה וסימו לרבות פירוק וחידושו של הסימו וכל מכשירי המדידה הדרושי לש
כ.
 .31.4.8כל ההוצאות ,מכל מי וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות
המפרטי וההוראות של המנהל ו/או המפקח.
 .31.4.9ניקוי אתר העבודה ,וסילוק פסולת ועודפי ממנו.
 .31.4.10דמי הביטוח למיניה ,מסי לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות ,מס קניה ,מכס ,בלו,
מסי ,אגרות והיטלי מכל מי וסוג שהוא.
 .31.4.11הוצאות להצבת שלטי.
 .31.4.12הוצאות להכנת לוחות זמני ועדכונ השוט.
 .31.4.13הוצאות הכרוכות במסירת עבודה למועצה.
 .31.4.14כל ההוצאות והנזקי של הקבל בקשר ע מילוי התחייבויותיו במסגרת חוזה זה.
 .31.4.15תשלו עבור השגת האישורי ,ההיתרי והרישיונות לביצוע העבודות ולתקינות,
לרבות בדיקות ,ככל שיידרשו.
 .31.4.16כל ההוצאות והנזקי מכל מי וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בתקופת האחריות.
 .31.4.17רווחי קבל.
 .31.4.18כל יתר ההוצאות המתחייבות או נלוות או קשורות לביצוע העבודות לפי תנאי החוזה
ו/או המסמכי המהווי חלק ממנו ,ה הישירות וה העקיפות ,ובכלל זה כל התקורה
של הקבל ,לרבות הוצאות המימו והערבויות ,בי שההוצאות האמורות כול ידועות
עתה לצדדי ובי שתיוודענה לה בעתיד.
.31.5

.32

למעט א נקבע אחרת באופ מפורש ובכתב במסגרת הסכ זה ,כל ההוצאות וכל העלויות
הקשורות ו/או כרוכות ו/או נובעות מביצוע עבודות הקבל במסגרת חוזה זה יחול על הקבל
בלבד והוא לא יהיה זכאי לכל החזר ו/או תוספת תמורה בשל כ.

תנאי תשלו#

התמורה תשול לקבל בתנאי ובאופ המפורטי להל:
.32.1

הקבל יגיש חשבונות מפורטי בגי העבודות אשר ביצע והשלי לשביעות רצונ המלאה של
המנהל והמפקח בחודש הקלנדארי הקוד.
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חשבו ביניי ראשו יוגש ע"י הקבל עד ליו ה 31.בחודש יולי  ,2018חשבו ביניי שני יוגש עד
ליו ה 10.בחודש ספטמבר  ,2018ולאחר מכ יוגש חשבו סופי בלבד.
לחשבונות יצורפו כל המסמכי ,האסמכתאות ,המידע והפרטי אשר יידרשו ע"י המפקח או ע"י
המנהל או ע"י גזבר המועצה .לחשבו! הסופי יצור -אישור השלמה חתו ,#בהתא #לנספח ג').(1
מובהר כי צירו אישורי כאמור הנו תנאי לזכאותו של הקבל לתשלו כלשהו.
.32.2

כל חשבו ייבדק על ידי המפקח .המפקח רשאי שלא לאשר את החשבו או לאשר את חלקו או
לאשרו בכפו לתנאי .הקבל יגיש חשבו מעודכ בהתא להוראות המפקח .עד לאישור
המפקח.
מבלי לגרוע מכלליות סמכויותיו של המפקח כאמור ,מובהר כי בי היתר רשאי המפקח להפחית
מסכו החשבו את חלק העבודה שבוצע באופ חלקי ו/או באופ לקוי ו/או שלא בוצע וכ את
ההוצאות ו/או הנזקי שנגרמו עקב כ או מכל סיבה אחרת.
החשבו המאושר ע"י המפקח יועבר לאישור גזבר המועצה ,אשר רשאי לאשר את החשבו ,לאשר
את חלקו או בכפו לתנאי או שלא לאשרו כלל.
הסכו המאושר לתשלו ע"י גזבר המועצה ישול לקבל תו  60יו מתו החודש בו אושר
החשבו על ידי הגזבר ,כנגד חשבונית מס כדי.

.33

.32.3

עיכוב בהעברת התשלו לקבל של עד ל 30.יו מעבר למועד האמור לעיל לא יקי לקבל זכאות
לפיצוי כלשהו )לרבות ריבית או הצמדה( או לעדכו התמורה.

.32.4

עיכוב העולה על  30יו ואשר נגר בשל נסיבות שאינ תלויות ו/או קשורות בקבל יזכה את
הקבל בתוספת ריבית חשב בשיעור הריבית הנהוגה אצל החשב הכללי באוצר כפי שיקבע על ידו
מעת לעת וזאת החל מהיו ה 31 .שלאחר המועד האחרו הנקוב לתשלו.

.32.5

התשלומי יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבו הבנק של הקבל או באמצעות המחאה
שתימסר לידי הקבל.

.32.6

ביצוע התשלומי מותנה בהמצאת כל האישורי הנדרשי על פי חוק עסקאות גופי ציבוריי,
תשל"ו.1976 .

.32.7

על א האמור לעיל ,ככל שחוק מוסר תשלומי ,התשע"ז ,2018.יחול על ההתקשרות מושא חוזה
זה ,התשלומי לקבל לא יחרגו מהוראותיו של חוק זה.

ערבות לקיו #החוזה
.33.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הקבל למועצה במועד חתימת חוזה זה,
ערבות אוטונומית ובלתי מותנית ,של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית מורשית ,בס
השווה ל 5%.מהיק ההתקשרות הצפוי בהתא להצעתו של הקבל במכרז )להל בסעי זה –
"הערבות" או "ערבות הביצוע"(.

.33.2

נוסח הערבות יהיה בהתא לנספח א' להזמנה להציע הצעות במכרז ,ותוקפה יהיה לכל תקופת
ההתקשרות על פי הסכ זה ובתוספת  90ימי נוספי לאחר קבלת כל האישורי בדבר סיו
עבודתו של הקבל.

.33.3

הערבות תשמש כבטחו לקיו ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.

.33.4

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:
 .33.4.1כל ההוצאות והתשלומי הקשורי במישרי ובעקיפי לקבל שהמועצה עלולה להוציא
או לשל או להתחייב בה בקשר ע חוזה זה.
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 .33.4.2כל ההוצאות התיקוני ,השלמות ,שיפוצי במהל העבודה שהמועצה תעמוד בה ,וכל
נזק והפסד העלול להיגר למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל.
.33.5

.33.6

.34

קיזוז
.34.1

.35

.36

.37

.38

בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכו הערבות ,כולו או מקצתו ,בפע אחת
או במספר פעמי ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקי ,ההפסדי ,ההוצאות והתשלומי כאמור.
נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבל חייב להשלי תו  7ימי את הערבות כ שתהא
בסכו הקבוע לעיל.
חולטה הערבות ,ימציא הקבל ,לאלתר ,ערבות בנקאית חדשה ,באופ שבכל עת תהיה בידי
המועצה ערבות במלוא הסכו הנקוב בסעי  33.1דלעיל.

המועצה רשאית לקזז לקבל כל סכו ,בי קצוב ובי שאינו קצוב ,המגיע לה או לצד שלישי ,לפי
לדעתה ,מהקבל על פי חוזה זה או על פי כל התחייבות אחרת בי הצדדי או על פי כל די.
הוראות סעי זה אינ גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דר אחרת.

ביצוע על ידי המועצה
.35.1

כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבל לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע
מלבצעה ,והוראות אשר קיבל מאת המפקח ,או המנהל ,או המועצה ואשר נמנע מלציית לה על
א שהתחייב לכ בחוזה זה ,תהיה המועצה רשאית )א לא חייב( לבצע ,בעצמה או באמצעות
אחרי.

.35.2

המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבל במקרי כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע
כל אות התחייבויות או הוראות ,בתוספת  15%שייחשבו כהוצאות כלליות וכפיצוי מוסכ ללא
הוכחת נזק.

.35.3

המועצה לא תתחיל בביצוע התחייבויות או הוראות האמורות בסעי  35.1לעיל אלא לאחר
שהודיעה לקבל מראש על כוונתה.

.35.4

אי באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבל על פי החוזה או מזכות המועצה שלא לבצע את
העבודות ולחייב את הקבל בעלויות ,בהוצאות ובנזקי שנגרמו בשל התנהלותו.

שימוש או אי שימוש בזכויות ,סטיות וארכות
.36.1

הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוי או בכלל אי
בה ולא תפורש בש אופ כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואי ללמוד מהתנגדות
זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.

.36.2

הסכמה מצד המועצה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוי לא
תהווה תקדי ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

.36.3

כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא יפגעו
בזכויותיה של המועצה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר ע הפרה או אי קיו מצד
הקבל ,ולא ייחשבו כוויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה.

שינוי החוזה
.37.1

אי לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמ בכתב ,בחתימת שני הצדדי.

.37.2

החוזה כפו לקבלת כל האישורי כדי על ידי הצדדי.

הודעות
.38.1

הודעות הצדדי תהיינה במכתב רשו לפי כתובות הצדדי כמפורט להל ,למעט א הסכימו
הצדדי לפעול אחרת .כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמע בתו
 72שעות ממסירתה למשרד הדואר.
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.39

סמכות שיפוט
הצדדי מסכימי ביניה כי כל מחלוקת הנוגעת לביצועו של חוזה זה ,פרשנותו וכל עני הנובע ממנו
תתברר א ורק בבתי המשפט המוסמכי במחוז דרו .באר שבע בלבד.

ולראיה באו הצדדי #על החתו#
___________________
הקבל!

___________________
המועצה
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מכרז מס' 14/2018
נספח ג')(1
תעודת השלמה

תעודת השלמה )אישור על השלמת כלל העבודות וביצוע כלל התיקוני #שנדרשו מהקבל!( במסגרת מכרז
פומבי מס' 14/2018
תארי___________ :

לכבוד
___________
ג.א.נ,
הנדו! :תעודת השלמה

אנו החתומי מטה מאשרי שהקבל _________________________________ ביצע את כל העבודות וכל
התיקוני שנדרשו בכל אתיר העבודות נשוא המכרז ,לשביעות רצוננו המלאה.
תארי מת! תעודת השלמה. _______________ :
הקבל מצהיר כי אי ולא יהיו לו טענות כלשה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע להסכ זה ,לעבודות
שבוצעו מכוחו ולתמורה ששולמה לו )בכפו לתשלו החשבו הסופי המאושר(.

_______________
חתימת הקבל!

_______________
חתימת המנהל

_______________
חתימת המפקח
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מכרז מס' 10/2010
נספח ג')(2
נספח ביטוח ונוסח אישור על עריכת ביטוחים

ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבל על.פי הסכ זה או על.פי די ,על הקבל לערו ולקיי ,בחברת ביטוח מורשית
כדי ,החל מיו תחילת ביצוע העבודות ו/או העמדת אתר הבניה לרשות הקבל או מת האישור לביצוע
העבודות )לפי המוקד( ולמש כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של
הקבל מהאתר )לפי המאוחר( ולמש כל תקופה נוספת בה עשויה לחול על הקבל אחריות על פי די )לעניי
ביטוח חבות מוצר ,למש שבע שני נוספות לאחר סיו העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(,
פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבל המצור להל ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו
)"אישור עריכת הביטוח" ויחד ע הביטוחי המפורטי בסעי  3להל" :ביטוחי הקבל!" ,בהתאמה(.
 .2על הקבל להמציא לידי המזמי ,לא יאוחר מ) 7.שבע ה( ימי ממועד החתימה על הסכ זה ,ובכל מקרה
טר כניסת הקבל לאתר העבודה ,את אישור עריכת הביטוח חתו על ידי מבטחת הקבל .לדרישת
המזמי ,על הקבל למסור העתק מ הפוליסה בגי ביטוח עבודות קבלניות.
כמו כ ,לא יאוחר מ) 7.שבע ה( ימי טר מועד תו תקופת ביטוחי הקבל ,על הקבל להפקיד בידי
המזמי ,אישור עריכת ביטוחי כאמור לעיל בגי הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכ למש כל תקופת
ההתקשרות על פי ההסכ )או למש תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה(.
 .3בנוס ,על הקבל לערו את הביטוחי הבאי:
 3.1ביטוח חובה כנדרש על.פי די בגי פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,וכ ביטוח אחריות
בגי! רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לס  1 400,000בגי נזק אחד.
לקבל הזכות שלא לערו ביטוח צד שלישי כאמור אול יראו בכ "ביטוח עצמי" בס של
 1 400,000כאיל נער ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד המזמי או
מי מטע המזמי ,בגי נזק אשר היה מכוסי לו נער ביטוח כאמור ,על הקבל לשפות
המפורטי לעיל בגי נזק או הוצאה כאמור.
 3.2ביטוח מקי ,-לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבל ו/או מי מטעמו במסגרת
העבודות .על א האמור לעיל ,לקבל הזכות שלא לערו ביטוח מקי ,כאמור בסעי זה,
במלואו או בחלקו ,ובלבד שיחול האמור בסעי שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .שגיאה!
מקור ההפניה לא נמצא .להל.
 .4מוסכ בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ,לרבות אישור עריכת הביטוח הנה בבחינת
דרישה מזערית המוטלת על הקבל ,שאינה פוטרת את הקבל ממלוא חבותו לפי הסכ זה ו/או לפי הדי.
לקבל לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמי ו/או מי מטע המזמי בכל הקשור לגבולות האחריות
האמורי ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היק הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבל.
 .5ביטוחי הרכוש של הקבל יכללו סעי מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלו כלפי המזמי ו/או
מי מטע המזמי ,המפקח ,למעט כלפי אד שגר לנזק בזדו.
 .6על הקבל האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובי
בביטוחי הקבל המפורטי בנספח זה .סכומי אלה יהיו נתוני לקיזוז על ידי המזמי מכל סכו שיגיע
לקבל על פי הסכ זה.
 .7על הקבל לקיי את כל תנאי ביטוחי הקבל )לרבות המלצות הסקר החיתומי שייער בקשר ע ביטוח
העבודות וכ את תנאי המיגו לעניי כיסוי פריצה וגניבה( ,להארי את פוליסות הביטוח שעל הקבל לערו
לפי הסכ זה ,מדי פע בפע לפי הצור ,כ שתהיינה תקפות במש כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה
הסופית של העבודות ויציאת הקבל מהאתר או עד למועד תשלו חשבו סופי ,ובמהל כל תקופת
התחזוקה ,תיקוני ואחזקה על פי אחריות הקבל הקבועה בהסכ זה ,ולמש כל תקופה בה עשויה לחול
אחריות על הקבל על פי הוראות הסכ זה או על פי כל די )לעניי ביטוח חבות מוצר ,למש שבע שני
נוספות לאחר סיו העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(.
 .8מוסכ בזה במפורש כי אי בעריכת ביטוחי הקבל ,בהמצאת או בשינויי כדי להוות אישור בדבר
התאמת ואי בה כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי או לצמצ את אחריות הקבל על.פי הסכ זה
או על פי כל די .במקרה של אי התאמה בי האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבל לבי
האמור בהסכ זה , ,על הקבל לגרו לשינוי הביטוחי האמורי על מנת להתאימ להוראות הסכ זה.
 .9ככל שלדעת הקבל קיי צור להרחיב את היק ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היק ביטוחי הקבל או
לערו ביטוחי נוספי או משלימי ,על הקבל לערו הביטוח הנוס או המשלי כאמור ,על חשבו
הקבל .בכל ביטוח רכוש נוס או משלי שייער ,ייכלל וויתור על תחלו כלפי המזמי ומי מטע המזמי
המפקח ,למעט כלפי אד שגר לנזק בזדו.
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 .10על הקבל לגרו לכ כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי ,עובדי וקבלני המשנה של הקבל.
 .11במידה ויועסקו על ידי הקבל קבלני משנה בקשר ע ההתקשרות נשוא הסכ זה ,על הקבל לוודא כתנאי
לתחילת העסקת כי הינ אוחזי בביטוחי נאותי ביחס לפעילות .למע הסר ספק ,האחריות
הבלעדית לקיו או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבל.
 .12על הקבל והבאי מטע הקבל לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשי לש מניעת פגיעה ,אבד
או נזק לגופו או לרכושו של כל אד או גו בקשר ע ביצוע העבודות ,ובמיוחד לקיי סדרי עבודה לעבודות
בחו .בנוס ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו בסעי זה לעיל ,על הקבל למלא אחר כל דרישות והוראות
החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווי ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקי לעיל
ובעיקר א מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופ שכל עובדי ושליחי הקבל יהיו בכל עת ובמש כל
תקופת ביצוע העבודות זכאי לכל הזכויות שעל פי החוקי לעיל.
 .13הקבל פוטר במפורש את המזמי ואת כל הבאי מטע המזמי ,המפקח מכל אחריות לאבד או לנזק אשר
עלול להיגר לרכוש המובא על ידי הקבל או מטע או עבור הקבל )לרבות כלי רכב כלי ומנופי( לאתר
העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות ,וכ לנזק אשר לקבל הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש שנער על
ידי הקבל ,או שלקבל הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח ,ולקבל
לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורי לעיל בגי נזק כאמור ,אול הפטור מאחריות לא יחול
לטובת אד שגר לנזק בזדו.
מובהר בזאת כי לקבל הזכות שלא לערו את הביטוחי המפורטי בסעיפי  2.3לאישור עריכת הביטוח,
במלוא או בחלק ,א הפטור המפורט בסעי זה יחול כאילו נער הביטוח בגינו במלואו.
 .14למע הסר ספק מוסכ בזאת במפורש כי תשלו או אי תשלו תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר את
הקבל מ האחריות המוטלת על הקבל על פי הסכ זה או על פי כל די ,לרבות במקרה שהביטוח אינו
מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינ מספיקי לכסוי הפגיעה או הנזק שנגר,
נתבע ,נפסק או כל מקרה אחר .לקבל לא תהא שו טענה או תביעה כלפי המזמי והבאי מטע המזמי
לגבי גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.
 .15מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגי קימו כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו ,יהיו דמי
הביטוח כאמור מיועדי א ורק לצורכי קימו ושיקו אותו נזק שבגינו שולמו.
 .16במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבל במועד ,בחלק או במלוא ,יחולו ההוראות הבאות:
 .16.1למזמי תהא הזכות ,לאחר שניתנה לקבל התראה של ) 15חמישה עשר( ימי ,להתקשר בביטוח
עבודות קבלניות תחת הקבל ,או לשל דמי ביטוח ,לרבות דמי ,ריבית והפרשי הצמדה ,לפי חוזי
הביטוח.
 .16.2כל הוצאות המזמי על פי האמור פסקה  16.1לעיל יחולו על הקבל.
 .16.3אי בהוראות סעי זה כדי לגרוע מחובות הקבל המפורטות בפרק זה ,או כדי להטיל על המזמי
חבות כשלהי.
 .17היה ובמהל תקופת הביטוח יחולו שינויי בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא ,על הקבל חלה החובה
לעדכ את סכו הביטוח בפוליסה מיידית ,ולשלוח למזמי את אישור המבטח על ביצוע העדכו האמור.
 .18בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבל טר השלמת מכל סיבה שהיא ,על הקבל
להמציא אישור ממבטחת הקבל על המש עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעי  1לעיל,
בידי המזמי ו/או כל גו אחר שהמזמי יורו עליו ,וזאת כתנאי מוקד לעריכת חשבו סופי לקבל.
 .19לדרישת המזמי ,על הקבל לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנער על ידי הקבל כאמור בסעי ,1
כל גור או בעל זכויות שלמזמי קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בש המבוטח טר קרות מקרה הביטוח,
כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.
 .20נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכ #והפרתו מהווה הפרה של ההסכ .#על א האמור לעיל ,אי המצאת
אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא א חלפו  10יו ממועד בקשתו של המזמי בכתב
להמצאת אישור כאמור.
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רק הזוכה יידרש להגיש את המסמ חתו #ע"י חברת הביטוח .בהגשת ההצעה למכרז יש לחתו #בתחתית כל עמוד
טופס אישור עריכת ביטוחי הקבל!
תארי ______________
לכבוד
המועצה המקומית תל שבע
ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות
)ביחד ולחוד" :המזמי!"(

א.ג.נ,.
הנדו!") ___________________ :הקבל!"(
עבודות
לביצוע
בקשר
היתר
בי
המפורטי,
הביטוחי
ערכנו
כי
לאשר
הרינו
____________________________________________ לרבות כל עבודה בקשר ע הסכ ביניכ לבי
הקבל נלווית )"העבודות"(:
.1

פוליסה מס' __________________ לתקופה מיו ____________ עד ליו ____________

ביטוח עבודות קבלניות ביטוח עבודות קבלניות ,כמפורט בהמש ,נער על ש הקבל ,המזמי ,קבלני ,קבלני
משנה ,המפקח )למעט אחריותו המקצועית היה ואינו עובד של המבוטח( ומשכירי ציוד ,מפני אבד ,נזק או אחריות
הקשורי או הנובעי מביצוע העבודות.
הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של  24חודשי )"תקופת התחזוקה"(.
היק הכיסוי הנית על פי הביטוח כאמור הינו בהתא לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,הידוע כ"ביט"
במועד עריכת הפוליסה.
הביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטי להל ,על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:
א .פרק א'  $נזק לרכוש
ביטוח במתכונת "כל הסיכוני" מפני אבד או נזק פיזיי ובלתי צפויי שייגרמו לעבודות במש תקופת
העבודות ותקופת התחזוקה.
סכו הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.
שווי העבודות .......................................................
הביטוח כולל את הכיסויי הבאי:
 (1רכוש בהעברה  .בסכו של .1 50,000
 (2הוצאות תכנו ופיקוח במקרה נזק בסכו של  10%מסכו הביטוח ,מינימו 1 50,000
 (3ציוד ,מתקני ומבני עזר שאינ חלק מהפרויקט הסופי בסכו של .1 70,000
 (4נזק ישיר של תכנו ,חומרי ועבודה לקויי בסכו של . 1 50,000
 (5פינוי הריסות בסכו של 250,000משווי העבודות.
 (6נזק לרכוש עליו עובדי ולרכוש סמו השיי ליחיד מיחידי המבוטח בסכו של .1 500,000
 (7הוצאות מיוחדות בסכו של .1 50,000
לעניי! אבד! או נזק הנגר #לעבודות ,הזכות לניהול משא ומת! ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמי! בלבד וזאת
בקביעה בלתי חוזרת וכ! כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמי!.
פרק ב'  $אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגי חבות עקב נזק או אובד
 4,000,000ש"ח לאירוע ובמצטבר על.פי הפוליסה.

הנובעי מהעבודות בגבול אחריות בס של

הפרק כולל סעי אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נער בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .רכוש
המזמי נחשב לרכוש צד שלישי.
הפרק כאמור מורחב לכסות:
 (1תביעות תחלו של המוסד לביטוח לאומי.
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 (2נזקי גו הנובעי משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאי חובה לבטחו בביטוח חובה.
 (3חבות בשל נזק הנגר עקב רעידות והחלשת משע בגבול אחריות בס 1 50,000לאירוע.
 (4חבות בשל נזק עקי הנגר עקב פגיעה בכבלי ,צינורות ומתקני תת.קרקעיי עד לס 1 50,000
לאירוע.
ב .פרק ) $ (3אחריות מעבידי#
חבות כלפי המועסקי בקשר ע העבודות ,בגי נזק או אובד הנגרמי באתר במש תקופת הביצוע ,תו כדי או
עקב ביצוע העבודות ,בגבול אחריות של  1 20,000,000לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח.
ג .כללי לביטוח עבודות קבלניות
 (1אנו מוותרי על זכות התחלו כלפי המזמי והבאי מטע המזמי ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי
אד שגר לנזק בזדו.
 (2ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו נית לביטול אלא מחמת אי תשלו פרמיה ,ובכל מקרה בכפו לכ
שנית לכ הודעה על כ מראש ,בכתב ובדואר רשו של  90יו לפחות מראש.
פוליסה מס' __________________ לתקופה מיו ____________ עד ליו ____________

.2

ביטוח "אש מורחב" על בסיס ער כינו לכיסוי אובד או נזק ,לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש ,ציוד ומתקני
מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבל או מטע הקבל לאתר העבודות.
פוליסה מס' __________________ לתקופה מיו ____________ עד ליו ____________

.3

ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבל או מי מטע הקבל לאתר העבודות ,על בסיס
"כל הסיכוני" כולל פריצה ,שוד ,רעידת אדמה ,סיכוני טבע ונזק בזדו במלוא ער כינו .הביטוח כולל כיסוי
לצד שלישי בגי פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של  1 750,000בגי כל כלי הנדסי כבד ,המורחב
לשפות את המזמי בגי אחריות המזמי למעשי ומחדלי הקבל ,בכפו לסעי "אחריות צולבת.
פוליסה מס' __________________ לתקופה מיו ____________ עד ליו ____________

.4

ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות הקבל על פי די בגי נזק או אובד שייגרמו בקשר ע או עקב מוצר
המיוצר ,מטופל ,משווק ,מסופק על ידי הקבל או הבאי מטע הקבל )"המוצרי ,("#בגבול אחריות בס
 500,000למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את המזמי בגי אחריותו ל"מוצרי" ,בכפו לסעי
בדבר אחריות צולבת ,על פיו יראו הביטוח כאילו נער בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח.
הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשי לאחר תו תוק הביטוח ,בתנאי כי לא נער על ידי הקבל ביטוח
חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה .ביטוח כאמור יכלול תארי למפרע שאינו לפני
_______________.
כללי
 (1הביטוחי המפורטי לעיל )למעט ביטוח עבודות קבלניות( לא יבוטלו ולא יצומצמו במש תקופת הביטוח
מבלי שניתנה לכ הודעה על כ בדואר רשו 30 ,יו מראש.
 (2אי קיו בתו לב מוטלות על המבוטח לא תפגע בזכויות המזמי לקבלת שיפוי.
 (3על הקבל האחריות הבלעדית לשאת בתשלו הפרמיה וההשתתפות העצמית בביטוחי המפורטי לעיל.
 (4הביטוחי לעיל ראשוניי וקודמי לכל ביטוח אחר שנער על ידי המזמי או המפקח ,ולא תהיה לנו כל
טענת שיתו בביטוחי הנערכי על ידי המפורטי לעיל.
 (5נוסח הפוליסות הינו בהתא לנוסח הידוע כביט _____________ ,בכפו לשינויי הנקובי לעיל
בכפו -לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה ,ובלבד שאי! בשינוי האמור
כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
)חתימת המבטח(

)ש החות(

)חותמת המבטח(

)תפקיד החות(
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מכרז מס' 10/2010
נספח ג')(3
הצהרת בטיחות

טופס הצהרת בטיחות מנהל עבודה
אני החתו מטה ,עובד/המועסק בשטחי המועצה המקומית תל שבע כמנהל עבודה של הקבל
 .............................מצהיר בזאת ,כי הובאו לידיעתי הוראות ונהלי הבטיחות הנהוגי במועצה
מקומית תל שבע וכי נהירי לי הסיכוני האפשריי בשטחי החברה כולל המתק/האזור בו אני
אמור לעבוד ,והדרכי הנדרשות למניעת תאונות עבודה בגינ.
הריני מתחייב להקפיד על קיו דרישות הבטיחות והגהות עפ"י כל חוק והוראות רשות מוסמכת ,
וכ כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגי במועצה ולנהוג בהתא להוראות .הריני מתחייב
להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מהנהלת המועצה או מנציג מחלקת הבטיחות ולפעול מיידית
בהתא .בנוס ,הריני מתחייב להביא לידיעת כל עובד טר תחילת עבודתו את כל הוראות
הבטיחות בקשר לביצוע העבודות ולהקפיד על קיומ.

ולראיה באתי על החתו:
ש  ...............................................................מקו ביצוע העבודה
.........................................................
מס' תעודת זיהוי  ......................................................מקצוע ...........................................................
כתובת ................................................................
טלפו ...................................טל' נייד  ....................................פקס
........................................................
תארי  ..........................................................................חתימה
...............................................................

הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכוני אפשריי.
הש...........................................................:
חתימה................................................................................:
הערה :הצהרה זו תמולא ותחת #בנוכחות ממונה הבטיחות של המועצה ונציג הקבל! המועסק.
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נספח ג') $(4טופס הצהרת בטיחות $מפרטי בטיחות.
אני החתו מטה ,עובד/המועסק בשטחי המועצה המקומית תל שבע כמנהל עבודה של הקבל
 ) .............................מורשה חתימה ( מצהיר בזאת ,כי הובאו לידיעתי הוראות ונהלי הבטיחות
הנהוגי במועצה מקומית תל שבע וכי נהירי לי הסיכוני האפשריי בשטחי החברה כולל
המתק/האזור בו אני אמור לעבוד ,והדרכי הנדרשות למניעת תאונות עבודה בגינ.
הריני מתחייב להקפיד על קיו דרישות הבטיחות והגהות עפ"י כל חוק והוראות רשות מוסמכת ,
וכ כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגי במועצה ולנהוג בהתא להוראות .הריני מתחייב
להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מהנהלת המועצה או מנציג מחלקת הבטיחות ולפעול מיידית
בהתא .בנוס ,הריני מתחייב להביא לידיעת כל עובד טר תחילת עבודתו את כל הוראות
הבטיחות בקשר לביצוע העבודות ולהקפיד על קיומ.

מפרטי בטיחות למבני #של בתי הספר היסודיי ,#חטיבות הביניי ,#בתי הספר התיכוניי#
העיוניי #וגני הילדי#
מתו חוזר מנכ"ל סב)6/ב( פברואר 2002
בית ספר
עבודות בנייה ושיפוצי #בתחו #מוסדות חינו בזמ! לימודי#
9.1

רקע
מעת לעת נדרשי מוסדות החינו לבצע עבודות של הרחבות ,שינויי ותוספות בנייה העלולות להיות
סיכו בטיחותי לתלמידי הלומדי במוסדות החינו והשוהי בתחומיה .העקרונות המפורטי להל
ה תוספת לחוקי ,לתקנות ,לתקני ולהוראות מחייבות אחרות כמו חוק התכנו והבנייה ,חוקי עזר
עירוניי וכד'.

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

עקרונות מנחי#
מניעת הפרעות ורעש
מחלקות החינו וההנדסה של הרשות המקומית )או הבעלות( תתכננה את ביצוע של עבודות הבנייה או
השיפוצי לפי לוח זמני ובשיטות עבודה וארגו שימנעו הפרעות ,מטרדי בטיחות ורעש.
העדפת ביצוע עבודות בחופשות )עבודות שיפו 1קצרות(
עבודות המחייבות פעילות מקצועית קצרה במבנה תבוצענה בעת החופשות שבמהל שנת הלימודי.
במקרי אלו יש להיווע 2באחראי על הבטיחות ברשות/בבעלות ולנהוג על פי הנחיותיה.
העדפת ביצוע עבודות ממושכות בפגרת הקי 1ובחופשות ארוכות
עבודות המחייבות פעילות ממושכת תבוצענה רק בפגרת הקי 2ובחופשות ,ותתוכננה באופ שלפחות כל
העבודות הכרוכות בסיכו בטיחותי ובמטרדי קשי של רעש ,לכלו ,אבק וכד' תבוצענה בחודשי יולי.
אוגוסט ,ורק בלית בררה תבוצענה שאר העבודות השקטות והנקיות יחסית במהל הלימודי.
איסור חשיפת תלמידי #לרעש מזיק
אי לבצע עבודות הכרוכות במטרדי רעש גדולי במיוחד  .חד פעמיי )כגו פיצוצי( או ממושכי )כגו
הפעלת מדחס אוויר(  .בעת שילדי נמצאי במקו.
בידוד אזור העבודה
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א.
ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
9.2.6
א.
ב.
9.2.7
א.
ב.
9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.2.12

9.2.13
א.

ב.
ג.

12.1

יש להתקי סידורי גישה נפרדי לעובדי לצור הכנסה והוצאה של חומרי ,כלי וציוד מדרכי הגישה
של תלמידי אל המוסד.
בי שטח המוסד לאתר הבנייה תיבנה גדר הפרדה קשיחה ,אטומה ויציבה מלבני ,מלוחות ע 2או
מחומרי דומי .גדר ההפרדה תהיה בגובה של  2מ' לפחות ,והיא תבטיח הפרדה מוחלטת בי אתר הבנייה
לשטחי משחק או פעילות; זאת כדי למנוע כל אפשרות של כניסת ילדי ואנשי לא מורשי לאתר הבנייה
עד גמר עבודות הבנייה.
הצד הפונה אל אזור משחק הילדי ופעילות מוסד החינו יהיה חלק וללא בליטות ומסמרי ,חוטי ברזל
ומפגעי דומי אחרי.
אי להתקי גדר רשת או למתוח בדי יוטה ודומיה ,וכ אי להשתמש בפח גלי כגדר הפרדה בי אתר
הבנייה ובי שטח המשחק של המוסד החינוכי.
על הבטיחות המפרידי ייתלה שילוט "סכנה! כא בוני! אי כניסה!".
כל בור ,שקע או מקו שקיימת סכנה לנפילה לתוכו או ממנו יגודר באופ בטיחותי כדי למנוע סכנה של
נפילת תלמידי.
גידור וסימו! שטח סכנה
א במהל הבנייה יש סכנה של נפילת חפצי ,אבזרי בנייה וכלי ,יש לאסור הימצאות ילדי בשטח
הסכנה.
אפשר להתקי גגו מעל חצר המשחקי באופ שהוא יכסה כ .3.5מ' מאזור הסכנה של נפילת חפצי .הגגו
יהיה קשיח ויוכל לשאת את המשקל של אבזרי וחומרי בנייה העלולי ליפול בנפילה חופשית.
עבודה על גגות  $מניעת סיכוני רטיבות בעונת הגשמי#
הכיסוי המבודד מפני חדירת גשמי לא יוסר בתקופת הגשמי כדי למנוע חדירת מי אל מערכות החשמל
ורטיבויות )סכנת התחשמלות(.
הכיסוי המבודד יושל לפני תחילת עונת גשמי.
אטימת חלונות ופתחי #בבנייה פנימית
הושלמה בנייה חיצונית של המבנה ונמשכת הבנייה הפנימית ,ייאטמו החלונות הפוני אל חצר המשחקי
בלוחות ע ,2בלבני וכד' ,כדי למנוע נפילת חפצי וחדירת מי גשמי למבנה.
שמירה על הניקיו! ופינוי פסולת
בסו כל יו עבודה של הקבל במבנה עליו לאסו את האבזרי ואת פסולת הבנייה שנפלו על הגגו או
לחצר ולבדוק את יציבות הגגו ,ובמידת הצור לבצע בו תיקוני.
שימוש בעגור! צריח
בשימוש בעגור צריח לבנייה סמו לשטח מוסדות החינו אסורה העברת חומרי מעל שטח מוסדות
החינו ,וכ העברת המשקולות הנגדיי של העגור מעל שטח החצר .הדבר יבוצע בפיקוחו של בודק
מוסמ לעגור צריח ועל ידי גובלי שיקבעו זאת.
בנייה במהל הלימודי#
בכל מקרה של בנייה בזמ לימודי יש לקבל הנחיות ממהנדס הרשות/הבעלות ומממונה הבטיחות
הרשותי.
בקרה ומעקב
מנהלי מוסדות חינו וגננות שבשטח מוסד החינו שלה מתבצע שיפו 2בתחומי של מבנה ,מתקני
משחקי ,שערי ,גדרות ,חצרות וכד' ידווחו לממונה הבטיחות ברשות/בבעלות לצור מעקב על ידי יועצי
הבטיחות כדי לוודא עמידה בתקני ובהוראות הבטיחות.
ביקורת הרשות )הבעלות( לפני מסירה
לפני שיימסר המבנה או המתק לשימוש המוסד החינוכי תבוצע בו ביקורת יסודית על ידי מחלקת ההנדסה
של הרשות המקומית )או הבעלות( ,בשיתו ע מנהל מוסד החינו ,כדי לוודא שהמקו ,כולל החצר,
נקיי ופנויי מכל חפ ,2פסולת בנייה או מטרד בטיחות כלשהו.
לביקורת כזו מומל 2להזמי את ממונה הבטיחות ברשות/בבעלות.
בסיו ביצוע הביקורת ישלח מהנדס הרשות/הבעלות אישור בטיחות לממונה הבטיחות במחוז.

אישור התכנו! ,קבלת המבנה ,שינויי #ושיפוצי#
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12.1.1

12.1.2
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
12.1.3
א.
ב.
(1
(2
(3
ג.
ד.

אישור התכנו!
התכניות של כל מבנה ב יותר מקומה אחת המיועד לשמש מוסד חינו טעונות אישור בטיחות מיוחד
מטע מינהל הפיתוח במשרד החינו.
קבלת המבנה ע #גמר הבנייה
הרשות המקומית תוודא כי בנייני מוסדות חינו חדשי הנבני בתחומה ייבנו על פי ת"י  :413עמידות
מבני ברעידות אדמה ותבצע פיקוח של מהנדסי בניי וקונסטרוקציה.
המבנה הגמור של בית.הספר ,על כל מערכותיו ,יימסר לשימוש רק לאחר ביקורת אמינות ובטיחות וקבלת
אישור בכתב מטע מהנדס הרשות המקומית.
באישור חייב להיאמר ,כי המבנה הוק בהתא לתכניות המאושרות ,כי הוא עומד בדרישות הבטיחות ,כי
כל הפסולת ,חומרי הבנייה שנותרו ,הציוד וכו' פונו על.ידי הקבל ,וכי המבנה כשיר לקליטת תלמידי.
האישור יועבר לממונה הבטיחות במחוז ,והעתק שלו יועבר למינהל הפיתוח בלשכה המחוזית של משרד
החינו.
רק לאחר קבלת האישור של מהנדס הרשות ,כאמור לעיל ,יאושר אכלוס בית.הספר.
בנייה ושיפוצי #בתחו #של מוסד חינו קיי#
מחלקות ההנדסה של הרשות המקומית תתכננה את עבודות הבנייה והשיפוצי בבניי בית.הספר לפי לוח
זמני ובשיטות עבודה וארגו שימנעו מטרדי בטיחות ורעש לתלמידי.
על הקבל לנקוט אמצעי בטיחות אלה:
דרכי הגישה אל אתר הבנייה לצור הובלת חומרי וציוד תופרדנה מהכניסה לבניי ולחצר בית.הספר.
אתר הבנייה ושטחי אחסו החומרי והציוד יופרדו ממקומות השהות והתנועה של התלמידי על.ידי גדר.
לוחות מלאה ,אטומה ויציבה ,ועלייה שילוט.אזהרה מתאי .גובה הגדר יהיה  2מ' לפחות.
כל המפגעי הבטיחותיי ,לרבות ציוד ,חומרי בנייה ופסולת ,יסולקו לפני מסירת המבנה.
הרשות המקומית אחראית להכללת הדרישות המפורטות בסעי הקוד בחוזה ע הקבל .מחלקת
ההנדסה של הרשות המקומית אחראית לפיקוח על ביצוע של הוראות אלה.
לפני שיימסר המבנה לשימוש בית.הספר ,תבוצע בו ביקורת יסודית על.ידי מחלקת ההנדסה של
הרשות המקומית ,בשיתו ע מנהל בית.ספר ,כדי לוודא שהמקו נקי ופנוי מכל מטרד בטיחותי.
לביקורת כזו מומל 2להזמי את מדרי הבטיחות.

גן ילדים
עיתויי #לביצוע שיפוצי ,#שינויי #ותוספות לג!
יש לתכנ את ביצוע של עבודות בנייה או שיפוצי לפי לוח שימנע הפרעות ,סכנות בטיחות ומטרדי רעש.
א.
מחלקות החינו וההנדסה של הרשות המקומית אחראיות לביצוע הוראה זו.
עבודות המחייבות פעילות מקצועית קצרה במבנה תבוצענה בעת החופשות שבתו שנת הלימודי.
ב.
עבודות המחייבות פעילות ממושכת תבוצענה רק בפגרת הקי ,2ותתוכננה באופ שלפחות כל העבודות
ג.
הכרוכות במטרדי קשי של רעש ,לכלו ,אבק וכד' תבוצענה בחודשי יולי.אוגוסט ,ורק בלית בררה
תבוצענה שאר העבודות השקטות והנקיות יחסית ג בתקופת הלימודי.
אי לבצע עבודות הכרוכות במטרדי רעש גדולי ,במיוחד חד.פעמיי )כגו פיצוצי( או נמשכי )כגו
ד.
הפעלת מדחס( ,בעת שילדי נמצאי במקו .א חייבי לבצע עבודת בנייה דחופה לאחר שעות הפעילות
בג ,יש לוודא שהפסולת ,כלי העבודה ואבזרי שוני נוספי יפונו מהשטח לפני בוא הילדי למחרת לג.
לא תימסר הזמנה לביצוע עבודות בנייה או שיפוצי לפני שנקבעו בחוזה ע הקבל כל התנאי ואמצעי
ה.
הזהירות שהוא חייב בה מבחינת הבטיחות והגיהות של הילדי.
הרשות המקומית תהיה אחראית לכלול בחוזה ע הקבל את המפורט ב.ז' להל ,נוס לחוקי ולתקנות
ו.
שהתפרסמו בנושא זה.
חובה על הקבל לנקוט את אמצעי הבטיחות האלה לפחות:
ז.
יש להתקי סידורי גישה לעובדי ,לצור הכנסה והוצאה של חומרי ,כלי וציוד ,בנפרד מהכניסה לג
(1
ולחצרו .רצוי שהגישה הזאת תהיה במישרי מהרחוב ושתהיה נפרדת לגמרי ומוגנת בגדר שתמנע כל
אפשרות של כניסת ילדי למעברי אלה.
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(2
(3

חובה על הקבל לסלק באופ יסודי את כל חומרי הבניי ,את הפסולת ,את הכלי ואת הציוד מחצר הג
ומהמדרכה הסמוכה ,כדי שלא יישארו בה כל מפגעי העלולי לפגוע בילדי.
לפני פתיחת הג תיער בדיקה יסודית על ידי מפקח מוסמ ממחלקת ההנדסה של הרשות המקומית,
בשיתו ע הגננת האחראית ,כדי לאשר את פתיחתו של הג )או לא לאשרה ,בהתא לנסיבות(.

סעי -גדר מחוזר סב)6/ב( פברואר  2002תשס"ב
פרק – מפרטי #טכניי #לבתי ספר
גידור
(1

(2
(3
(4

(5

(6

חובה לגדר את מגרש בית.הספר מכל עבריו .גובה הגדר יהיה  2מ' לפחות ,ממדר כ הרגל ועד הקצה
העליו של הגדר ,משני צדדיה .במקרי שבה יש משטח דריכה כלשהו שאפשר לטפס ממנו יימדד גובה
הגדר ממשטח הדריכה .מבנה בית הספר עצמו יכול לשמש גדר ,בתנאי שאי חלונות של חדרי לימוד בקומת
קרקע הפוני לשטח שמחו 2לתחו המגודר.
אסור בהחלט להקי בבית.הספר בטיחות ובה תיל דוקרני שהתלמידי עלולי להיפגע ממנו.
גדר בנויה )מבטו ,מבלוקי ,מחלקי טרומיי וכו'( טעונה תכנו הנדסי ,להבטחת יציבותה.
גדר סורגי יש לייצב בבסיס בטו .הסורגי יהיו אנכיי ,במרווחי של לא יותר מ .10ס"מ בי סורג
לסורג )נטו( ובחוזק הדרוש למניעת כיפופי .הסורגי והפרופילי האופקיי של הגדר ,ה בקצה העליו
וה סמו לקרקע ,יהיו בחוזק שווה ,לפחות ,לזה של צינור פלדה בקוטר של ".1.5
גדר רשת חייבת להיות מתיל בקוטר מזערי של  3מ"מ ,מגולוו או מצופה חומר פלסטי חזק ועמיד.
משבצות הרשת תהיינה בגודל  4.3ס"מ ,כדי למנוע אפשרות של טיפוס עליה .הקצה התחתו של הרשת
ישוקע בקרקע או יחובר אל בסיס בטו או לפרופיל אופקי סמו לקרקע .הקצה העליו לא יהיה חופשי ,כי.
א יחוזק בפרופיל ברזל אופקי.
גדר חיה אינה יכולה בשו מקרה לבוא במקו סוגי הבטיחות המפורטי לעיל ,אלא כתוספת נוי בחצר
בית.הספר .עליה להיות עבותה די הצור כדי למנוע גישה לגדר בית.הספר .שיחי הגדר החיה יהיו בלתי.
דוקרניי ,בעלי ענפי גמישי ,ולא יהיו בה חלקי רעילי.
ולראיה באתי על החתו:#
ש  ...............................................................מקו ביצוע העבודה
.........................................................
מס' תעודת זיהוי  ......................................................מקצוע ...........................................................
כתובת ................................................................
טלפו ...................................טל' נייד  ....................................פקס
........................................................
תארי  ..........................................................................חתימה
...............................................................

הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכוני אפשריי.
הש...........................................................:
חתימה................................................................................:
הערה :הצהרה זו תמולא ותחת #בנוכחות ממונה הבטיחות של המועצה ונציג הקבל! המועסק.
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