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  מערכת כיסאות רחףוהתקנת  , הרכבהלאספקההזמנה להציע הצעות  -מסמך א'

 )ע"ר( מכללה אקדמית להנדסה ירושליםעזריאלי עבור 

 כללי   .0

"( פונה בזאת לקבלת המכללה" או "המזמיןעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )להלן: " .א

 למפרט הטכני כיסאות רחף, , בהתאםהצעות למתן שירותי אספקה, הובלה, הרכבה והתקנת מערכת 

או "מערכות  "הציוד" או "הריהוטלמסמכי ההזמנה )להלן: " כנספח א'המצ"ב והתוכניות  המיוחד

רמת בית הכרם ירושלים וזאת במסגרת  62ברחוב יעקב שרייבום  בקמפוס המכללה 3( בבניין הרחף"

 "(. יםהשירות)להלן: " מ"ר 06,111-ששטחו כ 3פרוייקט להקמת בניין 

  . להלןש 3בסעיף  נים על הדרישות המפורטותהעומציעים רשאים להגיש הצעות, במענה למפרט זה,  .ב

. אי הגשה בכתב הכמויות יםהמופיע הפריטיםל להגיש הצעה שלמה, המתייחסת לכליתבקש מציע  כל .ג

 .ההצעה עלולה להביא לפסילתשל הצעה לחלק מן הנדרש במפרט זה, 

עם המציע שהצעתו תיבחר, תהיה בהסכם, בנוסח המצורף למכרז זה )מסמך ג' על  התקשרות המזמין .ד

. למכרז זה, על שבנדון לביצוע השירותיםהנכם מוזמנים בזה להגיש את הצעתכם המפורטת נספחיו(. 

את מסמכי עם ההסכם ונספחיו המהווים יחד מסמך הצעת המציע )מסמך ב'(, מצורפים  נספחיו,

 "(.המכרז מסמכי"המכרז )להלן: 

 המכרז מסמכי .זה את זה כמשלימים לראותם ויש ממנו נפרד בלתי חלק מהווים המכרז כל מסמכי .ה

 החוזה.  ממסמכי הספק, לחלק עם החוזה חתימת אחרי יהפכו

שלב  בכל ו/או לעדכנם להם להוסיף מסמכי המכרז ו/או לתקן את הזכות שומרת לעצמה את מכללהה .ו

 המחיר. הצעות הגשת למועד עד

)להלן: "הפרויקט"(,  3המציע הזוכה יידרש להתחיל בביצוע העבודות, בכפוף להתקדמות הקמת בניין  .ז

, ותוך תיאום הקבלנים הפועלים במסגרת הפרוייקט, ובפרט עם מכללהבהתאם להנחיות נציג ה

נותן השירותים  יום טרם תחילת ביצוע העבודה. 01לפחות של  הודעה ןתית מכללההקבלן הראשי. ה

בקמפוס המכללה, בהתאם לכתב  3לבניין  מערכת כיסאות רחףייצר ו/או יספק, יוביל ויתקין 

ע"י נציג  מתן צו התחלת עבודהממועד  חודשים 5עד הכמויות ולמפרט הטכני )המובאים בנספח א'( 

 , לפי המאוחר.המזמין

"( יהיה קבלן עצמאי המציע הזוכה"הצעות )להלן: המי שייבחר לספק שירותים על פי המכרז לקבלת  .ח

 ןהמזמי. ןהמזמיולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בינו או בין מי מעובדיו או המועסקים על ידו לבין 

ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת, המציע הזוכה לא  ןמבהיר כי המציע הזוכה אינו עובד המזמי

, המציע ןהעיקרי יהיה מחוץ לכותלי המזמי,  מקום מושבו ןישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמי

ולא  ן, לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמיןהזוכה לא ישתלב בהיררכיה של המזמי

אלא כפועל  ן, לא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמיןיהיה מעורב בפעולות ביצוע של המזמי
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באופן עצמאי  השירותיםויבצע את  ןל המזמי, המציע הזוכה לא ייהנה משירותים מנהליים שמומטע

 .ממשרדו

 כיתה לדוגמא .ט

בתיאום מראש עם נציגי המזמין  א,לספק ולהתקין שורת כיסאות רחף לדוגמנדרש כל מציע  .0

  .לבחינת הצעות המציעיםתנאי בסיסי דרישה זו מהווה  ללא כל תשלום נוסף.ו

 מושבים(. 4זוגות ) 6הנדרשים להתקנה היא מינימום כסאות הרחף לדוגמא כמות  .6

  המערכות יהיו כמפורט במפרט הטכני המצורף למכרז זה. .3

 מקצועי מטעם גורם4 המזמין מנציגהוא קבלת אישור ות סעיף זה תנאי לעמידת מציע בדריש .2

המפרט הטכני )מצ"ב כנספח א' להזמנה זו(, את המזמין לפיו כסאות הרחף לדוגמא תואמים 

 הכסאות למפרט.לרבות התאמת אופן הרכבת 

חף לדוגמא בכיתה לדוגמא שבפרויקט, המציעים נדרשים לספק ולהתקין את מערכות הר .5

אך יחד , הבהרות פרוטוקול פרסום מיום ימים 7 בתוך המאוחר לכלבתיאום מול נציגי המזמין, 

תשלום דמי והחל מיום  תםעם זאת, רשאים המציעים להתקין המערכות טרם הגשת הצע

 .על ידםהשתתפות במכרז 

לאחר בחירת הספק הזוכה כל הכיסאות יפורקו על ידי המציעים וייסולקו מהשטח וכל זה על  .2

חשבון המציעים. במידה והמציע לא יגיע לפרק את המערכת בשבוע ימים מיום קבלת הודעת 

זכייה/ אי זכייה המערכת תפורקנה על ידי המזמין ותסולק מהשטח. ולמציע לא ידרוש פיצוי 

 ך.כספי על כ

 סיווג המכרז .4

יובהר כי הזמנה זו להגשת הצעות, מהווה מכרז פומבי, אשר ינוהל בהתאם לתקנות חובת המכרזים 

 . ן)להלן: "התקנות"(, החלות על המזמי 6101 -)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע

 תנאי סף .3

, להלן המפורטים הסף תנאי כל על ההצעה הגשת במועד, בעצמם העונים מציעים במכרז להשתתף רשאים

 .תיפסל סף בתנאי עומדת שאינה הצעה

 .בתוקף רישיון העתק המציע יצרף. תקף עסק רישיון בעל הינו המציע .א

 המתנהלת הרישום תמצית של עדכני תדפיסו התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד שהוא מציע .ב

 מובהר. המציע התאגיד מטעם החתימה מורשי בדבר ד"עו/ח"רו אישור וכן, דין לפי בפנקס לגביו

 במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידים' למס המשותפת הצעה להגיש ניתן לא כי בזאת

 .אחר תאגיד של נתונים הצעתו



 
 

 חתימת המציע: ___________________                               4

 

, מס חובות תשלום, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק הוראות מקיים המציע .ג

 כל את להמציא המציע על וכן, 0792 – ו"התשל(, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר

 .המכרז למסמכי 'ב כנספח ב"המצ תצהיר על ולחתום ל"הנ החוק לפי הנדרשים האישורים

 כפי האחריות בתקופות שיידרשו ככל, ותיקונים תחזוקה לצורכי בישראל קבוע טכני צוות למציע .ד

 .ובהסכם בהוראות שפורטו

 שלושהל  והתקנת מערכות רחף במהלך שלוש השנים האחרונותלמציע ניסיון במתן שירותי אספקה  .ה

מושבים  511פרוייקטים שונים לפחות, שהם בגופים ציבוריים ו/או מוסדיים בכמות מינימאלית של 

 נספח ג'להוכחת תנאי זה יפרט המציע את שמות הלקוחות הנ"ל על גבי  .למערכות רחף בכל פרויקט

 . )נסיון המציע( המצ"ב למסמכי המכרז

 או/ו סוג מאותו לפריטים אלא הטכני במפרט המצוינים לפריטים להתייחס חייב אינוהמציע  ניסיון

 .לו דומים

אספקת כיסאות רחף, מ)לא כולל מע"מ( ₪  911,111 -המציע בעל מחזור עסקים שנתי שאינו פחות מ .ו

. על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף 6103 -ו 6106, 6100בכל אחת מהשנים 

 למסמכי המכרז.  כנספח ד'המחזור הכספי השנתי בהתאם לנוסח המצורף 

 תקפה שתהא, ₪ 61,111 של בסך, מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו צירף המציע .ז

 .המכרז למסמכי 'ה כנספח ב"המצ בנוסח ,10.17.6104 ליום ועד ההצעה הגשת ממועד החל

 .ח"ש 951 של בסך, זה במכרז ההשתתפות דמי תשלום על קבלה להצעתו לצרף המציע על .ח

מטעם המזמין/ נציג המזמין להתקנת כסאות רחף לדוגמא  המקצועי הגורם אישור את קיבל המציע .ט

 במפרט הטכני המצורף למכרז זה. בקמפוס המכללה בהתאם למפורט

 ביטוחי המציע: .י

לבטח את העבודות הנכללות  מכללהבהגשת ההצעה המציע מאשר כי ידוע לו כי בכוונת ה (0)

בפרויקט בביטוח בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות וזאת מבלי לגרוע מחובת המציע לעריכת 

ביטוחים לרכוש וציוד המשמש אותו בביצוע העבודות ואינו מהווה חלק מהפרויקט )כדוגמת 

 הנדסי ו/או חשמלי. פיגומים, מעליות, עגורנים וכו'(, כולל בין היתר ולא מוגבל, ציוד מכני ו/או 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור מתחייב הקבלן לערוך ולקיים באמצעות חברת ביטוח המורשית  (6)

כדין לפעול בישראל פוליסות לביטוח אש מורחב )לציוד המשמש את הקבלן בביצוע העבודות(, 

"ביטוחי  9חוזה" סעיף ה' "במסמך גאחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר כל הנ"ל כמפורט 

  המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.( נספח א') אישור ביטוחי הקבלןהקבלן" וכן בנספח 

תנכה מכל תשלום שיגיע לו, ככל שייבחר  מכללהידוע לו והוא מסכים לכך שהכי מאשר  הקבלן (3)

, בגין השתתפותו בתשלומי דמי הביטוח מכל תשלום ותשלום %1.5סך של לבצע העבודות 

 בחוזה.  )הפרמיה( כמפורט
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מוסכם בזה על הקבלן כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, לרבות במסמך ג' החוזה,  (4)

כאמור לעיל ולהלן,  מכללהבקרות אירוע ביטוחי על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי ה

" לפי כל הסכם ביטוחי בו תכלול אותו השתתפות עצמיתהקבלן יישא בכל תשלום בגין "

 .טח נוסףכמבו מכללהה

 9בסעיף הוראות הביטוח המפורטות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  (5)

ואת מהות העבודות לפי ( נספח א') אישור ביטוחי הקבלןלחוזה "ביטוחי הקבלן" וכן בנספח 

התחייבות לערוך עבורו את כל  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזמסמכי 

 .לעיל ולהלן כמפורטהביטוחים הנדרשים 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי  (2)

להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות 

 .הביטוח

 9סעיף ב יםהמפורטו המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב (9)

בידי  ולהפקיד( לחוזה נספח א') אישור ביטוחי הקבלן"ביטוחי הקבלן" וכן בנספח  לחוזה

אישור ביטוחי ' אלא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח  מכללהה

סף להמצאת אישור עריכת )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. בנוהקבלן 

 בכתב ימציא לה העתקים מכללההביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת ה

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ

לא יאוחר ממועד  מכללהבידי ה להפקידבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מתחייב מגיש  (8)

ונספח פטור מנזקים  –הצהרת הקבלן ( 0תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח א' )

 כשהם חתומים כדין על ידי הקבלן.נספח עבודות בחום ( 6א' )

, חתום כדין על ידי אישור ביטוחי הקבלן' אנספח למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת  (7)

 מה, חתופטור מנזקים –הצהרת הקבלן  0נספח א'  לרבות, )בנוסחו המקורי( הקבלןמבטחי 

למנוע ממנו את מועד תחילת  תהייה רשאית מכללההקבלן )בנוסחו המקורי(, הכדין על ידי 

 כנדרש. ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום

נספח אישור אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  (01)

כמי שהפר  בקבלןלראות  תרשאי מכללהתהא הלעיל,  7כאמור בסעיף , '(א)נספח  הקבלןביטוחי 

 .מכרז זהעל פי  הקבלןאת החוזה ו/או לבטל את זכייתו של 

אלא יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  (00)

, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות בחתימה וחותמת של המציע

 תנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.לגבי הנוסח, ה

, המציעים סיור פרוטוקול את להצעתו צרף וכן מציעים בסיור חלק נטל, המוסמך נציגו או/ו המציע .יא

 .אצלו החתימה מורשי ידי על חתום כשהוא, המזמין בידי שהופץ ככל

 על חתום כשהוא, ןהמזמי בידי שהופץ ככל, ההבהרה שאלות פרוטוקול את להצעתו לצרף המציע על .יב

 .אצלו החתימה מורשי ידי
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 השתתפות ודמי המכרז לעריכת זמנים לוח   .2

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .א

 951 של סך תמורת המכרז מסמכי את לרכוש ניתן: (השתתפות דמי) המכרז מסמכי רכישת .0

 במדור, 02:11 - 8:11 השעות בין 66.12.6104 ליום ועד 02.12.6104 מיום( יוחזרו שלא) ₪

 יהיה ניתן לא .ירושלים, הכרם בית רמת, 62 שרייבום יעקב' ברח, המכללה בניין, מכרזים

 . זה מועד לאחר ההזמנה מסמכי את לרכוש

 .01140 בשעה  4102..45.1 : להבהרות בקשה להגשת האחרון המועד .6

 .011.0 בשעה  13.17.4102: למכרז ההצעות להגשת האחרון המועד .3

 בגוף המופיעים אחרים תאריכים לבין זה בסעיף המופיעים התאריכים בין סתירה של במקרה .ב

 .זה בסעיף המופיעים התאריכים קובעים המכרז

 לדחות, מועדים להוסיף זה ובכלל, לעיל המפורטים המועדים מן אחד כל לשנות רשאי המזמין .ג

 . זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת האחרון המועד לרבות, מועדים

  מידה אמות .5

 :כדלקמן הינן, הזוכה המציע לבחירת המידה אמות

 . 01% -סה"כ הצעת מחיר  .א

  41% -ניקוד האיכות  .ב

התרשמות מהמציע על  לצורך קביעת ניקוד האיכות יביא בחשבון המזמין את אמות המידה הבאות:

ועדת מכרזים תמנה גורם מקצועי   , עמידה בלוחות זמנים, טיב העבודה, אמינות וכו'.בסיס נסיונו

 .רכיב זהניקוד לצורך 

 הבהרות הליך ..

 לפנות אדם כל רשאי 06:11 בשעה 65.12.6104 ליום ועד המכרז פרסום מיום החל -הבהרות הליך .א

 או להבהרה בקשה כל ולהעלות  Inbale@jce.ac.il אלקטרוני דואר באמצעות בלבד  בכתב למזמין

: שמספרו בטלפון הפנייה קבלת לוודא יש. בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או במכרז הקשורה שאלה

16-2588106 

 כתובת, פקס' מס, עימו קשר ליצירת וטלפון כתובת, שמו, המכרז' מס את בפנייתו לציין הפונה על .ב

 .וכתובת אלקטרוני דואר

mailto:Inbale@jce.ac.il
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 אם. עניינית היא אין אם הבהרה בקשת או שאלה על לענות שלא הזכות את לעצמו שומר המזמין .ג

. המציעים לכל שיופץ כתוב בפרוטוקול כן יעשה הוא, השאלה על לענות מקום יש כי המזמין יחליט

 . המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו ההבהרה ותשובות שאלות

 ידי על חתום כשהוא, המזמין ידי על שיופצו ככל, הבהרות פרוטוקול את להצעתו לצרף המציע על .ד

 המקוריים במסמכים נכלל כאילו, בו למובהר המציע כהסכמת ייחשב והדבר - אצלו החתימה מורשי

 . המכרז של

 .  06:11 שעה 65.12.6104 יום לאחר אצלו שיתקבלו לפניות לענות מתחייב אינו המזמין .ה

 בנקאית ערבות .7

 בנקאית ערבות בצירוף, ומאושרת החתומ מפורטת, המלא להגיש יש, לעיל כאמור ספקה הצעת את .א

למסמכי ההזמנה ומהווה חלק בלתי נפרד   ד'המצ"ב כנספח  ש"ח בנוסח 41,111אוטונומית בסך של 

 .ההצעה לפסילת יגרום ההצעה למסמכי ערבות ףצירו אימהזמנה זו. 

 האי – הזכייה הודעת ניתנה וטרם ןהמזמי לידי הוגשה שזו לאחר מהצעתו בו יחזור והמציע במידה .ב

 . לטובתו הבנקאית הערבות את לחלט רשאי ןהמזמי

 הארכת לדרוש ןהמזמי רשאי הנ׳׳ל למועד מעבר יתמשכו הזוכה ההצעה וקביעת המכרז שהליכי ככל  .ג

 לחילוט עילה יהווה זו דרישה מילוי אי. לדרישה בהתאם אותה יאריך והמציע בהתאם הערבות

 .ןהמזמי כנגד טענה כל על מוותר והמציע ןהמזמי ע״י הערבות

 להצעה לצרף יש אותם המסמכים   .0

חתומים בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ועמוד על ידי  - מפרט טכני והתוכניותמסמכי המכרז,  .א

 המציע, וכן חתימת מורשה חתימה מטעם המציע על גבי נספחי המכרז והחוזה.

  כמסמך ב'.בנוסח המורף  הצעת המציע חתומה .ב

למכרז חתומים על  כמסמך ג'המצ"ב  מערכות רחףוהתקנת  לאספקה הרכבה עותקים מהסכם 6 .ג

 . כדין  ד"עו י"ע מאושרת ההסכם בסוף וכשהחתימה, ידי המציע בכל עמוד

 .בתוקף עסק רישיון העתק .ד

 המתנהלת הרישום תמצית של עדכני תדפיסו התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד שהוא מציע .ה

 . המציע התאגיד מטעם החתימה מורשי בדבר ד"עו/ח"רו אישור וכן, דין לפי בפנקס לגביו

 אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור .ו

 .0792 – ו"תשל(, מס ותשלום חשבונות ניהול

 .המכרז למסמכי 'ב כנספח המצורף הנוסח על ד"עו בפני כדין חתום תצהיר .ז
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כולל  המכרז למסמכי 'ג כנספח המצורף הנוסח על ד"עו בפני כדין חתוםניסיון המציע  תצהיר .ח

 .שלהם טלפון מספריו מוסדיים או/ו ציבוריים גופים שהם לפחות לקוחות 3 רשימת

 שניםמה אחת בכל, (מ"מע כולל לא) ₪ 911,111 -מ פחת שלא שנתי מחזור של היקף על ח"רו אישור .ט

 . המכרז למסמכי 'ד כנספח ב"המצ לנוסח בהתאם 6103-ו 6106, 6100

 .המכרז למסמכי' ה כנספח ב"המצ לנוסח בהתאם אוטונומית בנקאית ערבות .י

 . המזמין במשרדי המציע ידי על ששולמו השתתפות דמי תשלום אישור .יא

 . המציע ידי על חתומים ,המזמין י"ע שהופץ ככל, הבהרה ותשובות שאלות מפרוטוקול עותק .יב

 או רישיון, אישור, מסמך הצעתו עם המציא לא אשר, למציע לאפשר, חייב לא אך, רשאי המזמין .יג

 שיקבע קצוב זמן פרק תוך למזמין ל"הנ המצאת את להשלים, זה מכרז י"עפ כנדרש אחר נייר כל

 נכון ותחולה תוקף בעלי יהיו, כאמור, אחר נייר כל או רישיון, אישור, מסמך שכל ובלבד, ידו על

 .ההצעות להגשת זה במכרז שנקבע האחרון למועד

 אם, לעיל המפורטים אלה על חלופיים או נוספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת .יד

 .במכרז ההכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה

 . לעיל המנויים המסמכים מלוא לה צורפו שלא הצעה לפסול, חייבת לא אך, רשאית המכרזים ועדת .טו

 

 הזוכה ההצעה בחירת אופן .9

 ומיון בדיקה הליכי המכרזים וועדת תקיים מהמציעים אחד כל של המשוקלל הציון וקביעת בחינת לצורך

 :להלן כמפורט

 מציעים ותפסול במכרז להשתתפות הסף בתנאי עומד המציע האם המכרזים ועדת תבחן, ראשית .0

 .הסף בתנאי עומדים  שאינם

 המחיר רכיב) הכספית ההצעה בחינת של להליך יעברו, הסף בתנאי ועומדות כשירות שיימצאו הצעות .6

 וקביעת האיכות בדיקת לשלב יועברו, המציעים סך מבין(. הכולל המשוקלל הציון מסך 81% מהווה

 המציעים קבוצת: "להלן) ביותר הזולות ההצעות 4 הפחות לכל להלן כמפורט איכות ניקוד

 .מציעים 4-מ יותר להעביר הבלעדי דעתה שיקול פי על להחליט רשאית מכרזים ועדת"(. הראשונית

 המזמין בחשבון יביא, הראשונית המציעים קבוצת על הנמנות ההצעות של האיכות ניקוד קביעת לצורך .3

 .לעיל( ב)5 בסעיף כמפורט המידה אמות את

 בסעיף כמפורט הנקודות 16 מקסימום מתוך ,נקודות 05 -מ יפחת שלה האיכות רכיב ניקוד אשר הצעה .4

 מקבוצת מציעים או מציע שיפסל במקרה. תפסל -"( המזערי האיכות ניקוד: "להלן, )לעיל( ב)5

 שיפסל מציע כל להחליף, הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית המכללה תהיה, הראשונית המציעים
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 נכללו ולא הסף בתנאי עמדו אשר המציעים מבין ביותר המטיבה היא הכספית הצעתו אשר אחר במציע

 .הראשונית המציעים בקבוצת

 עם יחד הכספית ההצעה שקלול לשלב יעברו המזערי האיכות ניקוד סף את תעבור שהצעתם מציעים .5

 . להלן כמפורט"( הסופית המציעים קבוצת: "להלן) האיכות ניקוד

 את תתקבל הסופי המציעים קבוצת על הנמנים המציעים מבין מי של ביותר הנמוכה הכספית ההצעה .2

 . המחיר בסעיף אליה יחסי באופן ידורגו ההצעות ויתר המחיר בסעיף הניקוד מלוא

 ציון לפי, הסופית המציעים קבוצת על הנמנים המציעים את המכרזים ועדת תדרג, הסופי בשלב .9

 (. 61% יעמוד  שמשקלו) איכות וניקוד( 81% על יעמוד שמשקלו) המחיר ניקוד של משוקלל

 האיכות ניקוד של בסיכום הנקודות מירב את תקבל אשר ההצעה על להכריז רשאית מכרזים ועדת .8

 לערוך או המכרז ולבטל שהיא הצעה כל לבחור שלא להחליט או זוכה כהצעה המחיר הצעת וניקוד

  .שלהלן 06 בסעיף כמפורט מ"מו

 ההסכם על המזמין לחתימת עד וכמחייבת כתקפה הצעתו תיחשב, זכייתו על למציע המזמין הודיע .7

 .בכלל ועד עימו

 חתימה זכות בעלי ידי על הצדדים בין הסכם נחתם לא עוד כל המזמין את תחייב לא שתיבחר הצעה כל .01

 .המזמין אצל המקובלים לנהלים בהתאם

 בהסכם להתקשר לא או חדש מכרז לפרסם או זה מכרז לבטל רשאי המזמין כי יובהר ספק הסר למען .00

 .כלשהו גורם עם

 ההצעה הגשת אופן .01

 .המצורפת" המציע הצעת" בנוסח מחיר הצעת יגיש המציע .א

 המציע יתבקש מהפריטים אחד כל לצד כאשר'( א נספח ראו) כמויות כתב מצורף המכרז למסמכי .ב

 בתוקף תהיה כי מתחייב הוא ואשר, להציע יכול הוא אותה ביותר הנמוכה המחיר הצעת את ליתן

 .הצעות להגשת האחרון מהמועד לפחות ימים 71 למשך

 . הטכני במפרט המפורטת המדויקת לקונפיגורציה להיצמד המציעים על המחיר בהצעות .ג

 יכול, םלוכ על ולא הכמויות בכתב המפורטים מהפריטים חלק על כספית הצעה יציע אשר מציע .ד

 . הצעתו לפסילת ויגרום

 תוספת ידי על בין, לגביהם הסתייגות כל או, מהמסמכים כלשהו במסמך שייעשו תוספת או שינוי כל .ה

 לגרום עלולים או/ו נכתבו לא כאילו ייחשבו - אחרת דרך בכל או, לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף

 .ההצעה לפסילת
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 יש ,ועמוד עמוד בכל המציע ידי על חתומים כשהם המכרז מסמכי כל בצירוף, לעיל כאמור ההצעה את .ו

 מיום יאוחר ולא, ההבהרות הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש

, 62 רייבוםש יעקב' ברח המכרזים במדור הנמצאת המכרזים לתיבת, 011.0 השעה עד 13.17.4102

 הרכבת, תלאספק/פ' 13/6104' מס פומבי מכרז" יצוין המעטפה על .ירושלים,  הכרם בית רמת

 ".מערכת כיסאות רחף והתקנת

 המציע על. ההגשה מועד את המציין ההצעה הגשת על אישור מהמזמין המציע יקבל ההצעה הגשת עם

 .הצעות לקבלת המכרז הליכי כל של מוחלט לסיום עד האישור את לשמור

 יותר מאוחר במועד שתוגש הצעה. לבדו המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .ז

  .הסף על ותפסל המכרזים ועדת ידי על תיבחן לא

 הצעה .בלבד שליחים בדואר או אישית במסירה המזמין במשרדי זהים עותקים בשני  תוגש ההצעה .ח

 .הסף על ותיפסל תיבדק לא אחרת דרך בכל שתוגש

 .המציע בחותמת יוחתם ההצעה טופס של המקורי בעותק עמוד כל .ט

 המכרז במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת .י

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את לכך ונתן אלה במסמכים האמור את הבין, לו המצורף והחוזה

 ותמורה המחיר הצעת .00

 עבור ידו-על הנדרשת( מ"מע ללא) הטובין בגין התמורה את יפרט המציע, הכספית הצעתו במסגרת .א

 .  המצ"ב כנספח א' להזמנה זו הכמויות בכתבי כמפורט רחף כיסאות מערכת והתקנת אספקה

, עד הכרוכות ההוצאות כל את לגלם יש המחיר הצעת על. בלבד ישראלי במטבע למלא יש ההצעות את .ב

 כל במשך הסף בתנאי המציע עמידת הבטחת הוצאות לרבות, הריהוט פריטי התקנת שלב ,וכולל

 לאספקת בעקיפין או/ו במישרין הכרוכות ההוצאות כל ולרבות המזמין עם התקשרותו תקופת

 . זה מכרז פי על השירותים

 ,בפועל והתקנה הרכבה, שינוע, החומרים עלויות, העבודה ביצוע לפני מדידות יכלול הנקוב המחיר .ג

 . החשבונות של תקין לניהול תקורה הוצאות וכל חורים וקידוח עזר אביזרי

 ועל הרצפות אל היטב ויעוגנו בטיחותי באופן לשנייה אחת היחידות והצמדת חיבור תכלול ההתקנה .ד

, מקרה בכל. המזמין נציג י"ע שאושרה לתוכנית בהתאם הכל, המזמין והנחיות הטכני המפרט פי

 מחלל היחידות את להעביר, לכך שיידרש ככל, המזמין שיוכל באופן היחידות יורכבו הצורך במידת

 . למשנהו אחד

 וכן לקבל מבקש שהמציע התמורה סך את הכוללת מראש ומוסכמת קבועה הינה הנקובה התמורה .ה

 לרבות, לה ב"המצ ולחוזה זו להזמנה בהתאם מהמציע שיידרשו הפעולות או/ו ההוצאות כל כוללת

 מס כל וכן לעובדים סוציאליות הפרשות או/ו שכר, היתרים, אישורים, רישיונות, ביטוח הוצאות בגין

 של החליפין בשערי שינויים לרבות, סיבה או גורם כל בשל בעתיד תשתנה לא התמורה. עקיף או ישיר



 
 

 חתימת המציע: ___________________                               00

 

, ושכר מלאכות חומרים במחירי שינויים, העת באותה הידועים המחירים ובמדדי חוץ מטבעות

 . ב"וכיוצ מכסים, היטלים, מיסים הטלת, הריבית בשיעורי שינויים

 כל, למבצע תשלום מכל במקור ינכה והמזמין, סופי ברוטו סכום הינה ל"הנ התמורה, ספק הסר למען .ו

 אישור הספק ימציא אם אלא, דין כל פי על במקור לנכותו יש אשר אחר חובה תשלום או היטל, מס

 .מס מניכוי פטור הוא כי תקף

 .כדין מ"מע יתווסף האמורים התשלומים לכל .ז

 עבור, השירותים נותן של כדין מס חשבונית הצגת כנגד 21+  שוטף תשלום בתנאי יבוצע התשלום .ח

 . המזמין נציג לאישור ובכפוף ט"בג

 ומתן משא .04

 לפחות עם מ"מו לנהל הזכות את לעצמו שומר המזמין, זה במכרז הנדרשים השירותים מורכבות לאור .א

 הציון בעלות הצעותיהם אשר, לעיל 7 בסעיף כמבואר, הסופית המציעים קבוצת על הנמנים מציעים 3

 . ביותר הגבוה( איכות+  מחיר) המשוקלל

 הכספיות ההצעות מתן שלב ייערך, כאמור מ"מו לנהל יבחר שהמזמין ככל, מ"המו ניהול לאחר .ב

 זיהוי ללא, סגורות במעטפות, סופיות הצעות את להגיש רשאים המציעים יהיו במסגרתו, הסופיות

 למועד עד נוספת הצעה תוגש שלא ככל. מכרזים ועדת תודיע עליו במועד המכרזים תיבת לתוך, שמי

 .הסופית הצעתו - מציע אותו של הראשונה ההצעה תהיה, המזמין ידי על שייקבע

 .המציעים עם ומתן משא עוד ינוהל לא, הזוכה ההצעה בחירת ולפני הסופיות ההצעות הגשת לאחר .ג

, המציעים של והסופיות הראשונות הצעותיהם לרבות, שיתקבלו ההצעות כל את יבדוק המזמין .ד

 ההצעה בחירת על להחליט, הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי המזמין; החלטתו יתן מכן ולאחר

 .שהיא הצעה כל לבחור שלא להחליט או, ביותר עמו המטיבה

 . במכרז זכתה שהצעתו מציע עם מ"מו לנהל ןהמזמי של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין .ה

 ההצעה מסמכי הגשת לאחר .03

 הסופיות עותצהה להגשת האחרון מהמועד ימים 71 למשך תקפה שהצעתו שהצהיר כמי ייחשב מציע .א

  .לעיל( א)4 בסעיף כמפורט

 יהיה - הזכייה הודעת ניתנה וטרם המזמין לידי הוגשה שזו לאחר מהצעתו בו יחזור והמציע במידה .ב

 . לטובתו הבנקאית הערבות את לחלט רשאי המזמין
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 האומדן .02

 הוא כאשר יופקד אשר ״אומדן״(,ה )להלן: המכרז נשוא ההתקשרות שווי של אומדן נערך זה במכרז .א

 .במכרז ההצעות להגשת שנקבע האחרון המועד טרם, המכרז בתיבת במעטפה סגור

 את לבחון רשאי יהיה המזמין, דין כל פי על או/ו המכרז מסמכי פי על המזמין מזכויות לגרוע מבלי .ב

, דין כל פי על המותרת שהיא פעולה בכל לנקוט, לאומדן ביחס המציעים של הכספיות הצעותיהם

 תביעה או/ו טענה כל תהיה לא ולמציע והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול פי על, לחילופין או במצטבר

 .כאמור פעולה עם בקשר דרישה או/ו

בהן התגלה פער משמעותי )כהגדרתו להלן(, בין ההצעה הכספית המשוקללת הנמוכה ביותר  בנסיבות .ג

)מבין ההצעות הכשרות(, לבין האומדן, רשאי המזמין לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, 

 על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט: הכלבמצטבר או לחילופין, 

 הכספית ההצעה לבין האומדן בין המשמעותי הפער של קיומו עם בקשר בדיקה לבצע (0)

 .שנדרש ככל, שימוע עריכת לרבות(, הכשרות ההצעות)מבין  ביותר הנמוכה

 .המשמעותי   הפער של קיומו חרף, לתנאיו בהתאם, במכרז הזוכה ההצעה את לבחור (6)

   בינה לבין האומדן הוא משמעותי.  שהפערהצעה  כל לפסול (3)

 .המכרז את לבטל (4)

בין הצעה כספית לבין  פער חיובי או שלילי - משמעותו זה סעיף לצורך״ פער משמעותי״ 

נקבע על ידי ועדת המכרזים במסגרת עריכת האומדן והופקד  ושיעורהאומדן אשר 

 בתיבת המכרזים, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

 

 לאחר הזכיה .05

 מירב את לעצמו להבטיח במטרה ביותר לו המתאימה ההצעה בחירת על להחליט רשאי יהיה המזמין

 .היתרונות

 .שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייב אינו המזמין .א

 זכות בעלי ידי על הצדדים בין הסכם נחתם לא עוד כל המזמין את תחייב לא שתיבחר הצעה כל .ב

 .המזמין אצל המקובלים לנהלים בהתאם חתימה

 ההסכם על המזמין לחתימת עד וכמחייבת כתקפה הצעתו תיחשב, זכייתו על למציע המזמין הודיע .ג

 .בכלל ועד עימו

' ג במסמך כמופיע ההסכם בנוסח הסתייגויות/שינויים כל יתקבלו לא כי, הזוכה על ומוסכם ידוע .ד

 .בנספחיו לרבות, למכרז

 .שייחתם ההתקשרות מהסכם נפרד בלתי חלק יהוו הזוכה והצעת המכרז מסמכי .ה
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, הבאים המסמכים את למזמין להמציא יהיה במכרז הזוכה על, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .ו

 :הזכיה על ההודעה מתן ממועד ימים 9-מ יאוחר לא תוך

 .)החוזה( 'ג מסמךל 'א כנספח ב"המצ בנוסח, מבטח ידי על חתום ביטוח עריכת אישור .9

, מערכו הכספי של החוזה 01% בשיעור, חוזרת ובלתי אוטונומית, לביצוע כספית בנקאית ערבות .8

שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע בעת יקבל המציע הודעה אודות בחירת הצעתו 

כזוכה, בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמך ג' המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה )להלן: 

  10.17.6105 ליום"ערבות הביצוע"(. ערבות הביצוע תהיה בתוקף מיום קבלת הודעת הזכייה ועד 

סיום השלמת העבודות לשביעות רצון המזמין  לאחרחזר לנותן השירותים ערבות הביצוע תו

 נציגחתומה בידי  להסכםקבלת תעודת השלמה של העבודות בנוסח המצ"ב כנספח ג' ל בכפוף

  .בדק מנותן השירותים ערבות וכנגד קבלת המזמין

 וכנדרש לעיל הנקוב במועד)נספח א'(  ביטוח קיום ואישור חתומה לביצוע ערבות הזוכה צירף לא .ז

 של זכייתו את ולבטל להצעתו שצורפה הבנקאית הערבות את לחלט רשאי המזמין יהא – בהסכם

 .דין כל פי על המזמין שבידי אחר סעד לכל בנוסף וזאת, זה מציע

 עם יחד ידו על שהוגשה ההצעה ערבות לזוכה תוחזר - לעיל האמורים המסמכים מלוא התקבל עם רק .ח

 . לעיל כאמור, הצעתו

 71 במכרז זכו שלא מציעים של ערבויותיהם את ברשותו להחזיק הזכות את לעצמו שומר המזמין .ט

 עקב במכרז כזוכה מציע על להכריז צורך ייווצר שבו למקרה וזאת, המכרז הליכי סיום לאחר  ימים

 .אחר מציע של זכייתו ביטול

 שהיא סיבה מכל וזאת, זמנה טרם תסתיים במכרז הזוכה לבין המזמין שבין החוזית ההתקשרות אם .י

( חייב לא אך) רשאי  המזמין יהיה'(, וכדו אחרת סיבה מכל החוזה ביטול, וביטולו החוזה הפרת, כגון)

  .בתור הבא במציע תחתיו לבחור

 חוזה על לחתום בהתאמה השלישי הזוכה או השני הזוכה מתחייב כן לעשות המזמין ויחליט במידה .יא

 .כך על ההודעה ממועד יום 61 תוך התקשרות

 בהתאמה והשלישי השני הזוכה את גם יחייבו הזוכה את המחייבים זה שבמכרז והתנאים הכללים כל .יב

 .ב"וכיו כנדרש ביצוע ערבות הפקדת לרבות

 הנדרשים השירותים מלוא מזמיןל לספק כוללת באחריות יישא במכרז תזכה הצעתו אשר מציע .יג

 לרבות, ההתקשרות תקופת כל במהלך, לעת מעת המזמין י"ע שיקבעו ובזמנים במועדים, במפרט

 .ההארכות

 

 המכרז במסמכי עיון ..0

 ההצעה ובמסמכי המכרזים ועדת בפרוטוקול לעיין במכרז שהשתתף למציע תאפשר המכרזים ועדת .א

 המכרזים חובת לתקנות( ו) 38 בתקנה לקבוע בהתאם,  ₪ 951 בסך תשלום תמורת, הזוכה

 .6101 – ע"תש(, גבוהה להשכלה מוסד של התקשרויות)
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(, סודיים חלקים– להלן) עסקיים סודות או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .ב

 החלקים מהם ההצעה בטופס במפורש יציין,  אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו

 האפשר ובמידת, משמעי-וחד ברור באופן ההצעה שבטופס הסודיים החלקים את יסמן, הסודיים

 .פיזית הפרדה ההצעה מכלל אלה חלקים יפריד

 מציעים לעיון ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים ההצעה בטופס חלקים סימן שלא מציע .ג

 . במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים

 גם כסודיים ייחשבו בהצעה חלקים שאותם לכך הסכמה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .ד

 של אלה בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים המציעים הצעות

 למציעים עיון זכות מתן בדבר הסופית וההכרעה הדעת שיקול כי בזאת מובהר, ספק הסר למען .ה

 . המכרזים ועדת של הינו והיקפה

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו את בכך מביע במכרז להשתתף שבחר מציע

 

 המכרזים ועדת סמכויות .07

 אצל המוסמכת המכרזים ועדת י"ע תעשה המכרז בהליך הזוכה ההצעה בחירת בדבר ההחלטה .א

 .המזמין

 כולה, להצעה פה-בעל או בכתב הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .ב

-בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה או

 .ההצעה מן נפרד בלתי חלק יהוו ההבהרות. האחרים המציעים על הוגן

 אישורים או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול המכרזים לועדת .ג

 .המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים

 או בהצעה שנפלו טעות או פגם של תיקון על להורות, שירשמו מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת .ד

 בהתאם  המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם וזאת, הטעות או הפגם על להבליג

 .דין כל פי על המותר דעתה לשיקול

 כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב-תום חסרת או תכסיסנית הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת .ה

 .ומוצקים ברורים, מבוררים כלכליים אדנים על מבוססת שאינה הצעה או הפסדית בהצעה מדובר

, המכרז מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות החסרה בהצעה להתחשב שלא רשאית המכרזים ועדת .ו

 .כדבעי החלטה או/ו הערכה מונעת לדעתה אשר

 שאינה הצעה כל או, משמעות דו ,בהירות אי, בחסר הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .ז

 .המכרז במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת
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, המציעים מן מי של הפיננסי חוסנם את, מטעמה מי ידי על או בעצמה, לבדוק רשאית המכרזים ועדת .ח

 המכרזים ועדת ידי על יידרש אשר מסמך כל וימסור כאמור בדיקה עם פעולה ישתף כי מאשר והמציע

 .כספיים חות"ודו בנקים אישורי, ח"רו אישור לרבות, כך לצורך

 מסיבות או/ו דין כל פי על לבטלו או/ו המכרז היקף את לצמצם או להרחיב רשאית המכרזים ועדת .ט

 דעתה שיקול פי על, במכרז הזוכה שיוכרז לאחר גם וזאת, אחרות או, נסיבתיות, תקציביות, ארגוניות

 .פיצוי כל וללא מוקדמת הודעה ללא, החלטתה בנימוק צורך וללא הבלעדי

 חתימה זכות בעלי י"ע הצדדים בין הסכם נחתם לא עוד כל המזמין את תחייב לא שתוגש הצעה כל .י

 . המזמין אצל המקובלים לנהלים בהתאם

 משותפות או מרובות הצעות .00

. שונים בשמות הוגשו אשר מציע אותו של שונות בהצעות יתחשב לא המזמין. בלבד אחת הצעה יגיש המציע

 .תאגידים או/ו מציעים רלמספ משותפות הצעות הגשת תותר לא, כן כמו

  סבירות בלתי הצעות .09

 ההתקשרות שווי מאומדן ניכר בשיעור סוטה בה הכלול המחיר אשר ,הצעה לקבל שלא רשאי יהיה המזמין

 ידי על למזמין שהוצע מהמחיר או המזמין של הפנימי באומדן שנקבע מהמחיר מטה כלפי או מעלה כלפי

 מהסוג השירותים עבור וסביר הוגן כמחיר למזמין שנראה מהמחיר או ,קודמות בהתקשרויות אחרים ספקים

 .שהוצע

 מותנית או מסויגת הצעה .41

 או מסויגת הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת. להתנותה או הצעתו את לסייג המציע על איסור חל .א

 .מהתנאי או מהסייג להתעלם או מותנית

 את או השגותיו את להעלות רשאי להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע .ב

 8 בסעיף לקבוע בהתאם הכל, וישיבו פנייתו את ישקול והמזמין, ההבהרות הליך במסגרת הערותיו

 .לעיל

 והחוזה המכרז בין היררכיה .40

 המכרז את לראות יש. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה, נספחיו על, זה למכרז המצורף החוזה .א

 .זה את זה המשלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף החוזה ואת

 .הנוסחים שני בין ליישב מאמץ יעשה החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .ב

 .החוזה נוסח יגבר, החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות .ג

, זכר בלשון המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .ד

 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם
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 זכייה הודעת או זכייה ביטול .44

 :כאשר היתר בין, זכייה הודעת או/ו זכייה לבטל זכות  את לעצמו שומר המזמין .א

 .המזמין ידי על שהוקצב הזמן פרק תוך ההסכם על חתם לא המציע (0

 .בהצעתו התחייב לו הזמנים בלוח העבודות ביצוע לתחילת בהתחייבויותיו עמד לא המציע (6

 .בהצעתו התחייב לו הזמנים בלוח העבודות ביצוע לתחילת בהתחייבויותיו עמד לא המציע (3

, תוכנה או, ההצעה, (עמו שהתקשרו אחרים שירות ממקבלי מידע כגון) המציע על מידע קיבל המזמין (4

 .בהתקשרות המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיו היה אילו, החלטתו על משפיע היה אשר

 .שנדרשו הזמנים לוחות פי על העבודות לביצוע במועד ערוך יהיה או יוכל המציע אם סביר ספק קיים (5

 בהקשר או על בהסתמך שנגרם נזק כל בגין למציע פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה לא המזמין כי יובהר .ב

 .שבוטלה זכייה להודעת

 הבאה דורגה שהצעתו מציע עם להתקשר הזכות את לעצמו שומר המזמין זכייה ביטול של במקרה .ג

 בהתאם דין כל פי ועל המכרז מסמכי י"עפ אחרת החלטה כל לקבל או זהמכר את לבטל או בתור

 . הבלעדי דעתו לשיקול

 

  המכרז ביטול .43

 הזכות את לעצמו שומר המזמין, דין י"עפ המכרז הליך את לבטל המזמין רשאי בו אחר מקרה לכל בנוסף

 : כאשר, המכרז הליך את לבטל

 . במכרז כמפורט המזערי האיכות בציון ועומדות הסף תנאי כל על עונות פחות או הצעות שתי רק .א

 . הזוכה ההצעה בבחירת או, בניהולו, במסמכיו, המכרז בהליך פגם שהתקיים מצאה מכרזים וועדת .ב

 פתיחת לאחר או/ו ההבהרה שאלות לאור או/ו המכרז מסמכי פרסום לאחר, מכרזים לוועדת התברר .ג

 נתונים שהושמטו או, במסמכים המפורטות בדרישות או במפרט מהותית טעות שנפלה, ההצעות

 . חלקיים או, שגויים נתונים על בוססו שאלה או, המכרז הליך ממסמכי או מהמפרט מהותיים

 . המכרז ביטול את, מכרזים וועדת לדעת, המצדיק באופן, המזמין צרכי השתנו או, בנסיבות שינוי חל .ד

 הגבל המהווה באופן פעלו או, מחירים או הצעות תאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש .ה

 . המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה או עסקי

 רשות כל או/ו באוצר הכללי החשב שעורך מרכזי במכרז להשתתף מנת על המכרז תבטל מכרזים וועדת .ו

 .המדינה של מרכזית
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 שונות .42

 דעתו לשיקול נתונה זו והכרעה שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מחויב אינו המזמין .א

 המזמין של והמוחלט הבלעדי

 .בהצעתו תיקונים או שיפורים, לשינויים הזוכה הספק עם בדברים לבוא רשאי המזמין .ב

 על' ג כמסמך זה למכרז ב"המצ ההסכם על שחתם לאחר רק הזוכה כלפי שהתחייב כמי ייחשב המזמין .ג

 אדם או/ו גוף של אחרת החלטה או/ו אמירה או/ו מסמך כל. בלבד ידם ועל, בה החתימה מורשי ידי

 .כלשהו באופן יחייבוהו לא - המזמין אצל כלשהו

, זכר בלשון המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .ד

 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם

 .בירושלים המוסמך המשפט לבית נתונה לו המצורף והחוזה זה מכרז לגבי המקומית השיפוט סמכות .ה

 

 

 

 

 

 ,רב בכבוד

  אקדמית מכללה עזריאלי                                                                                

 )ע"ר( ירושלים להנדסה                                             
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 המציע אישור

. ______________, ז.ת נושא___________,  -ו. _____________, ז.ת נושא, _______________, מ"הח, אנו

 .תנאיו לכל מסכימים אנו וכי בו האמור כל את מבינים אנו כי, לעיל האמור כל את קראנו כי בזאת מצהירים

 00 חתימה מורשה

 ___.__:_____________שם

 : _______________.חתימה

 _.__: ____________תאריך

____________________._ 

 חתימה

 

 40 חתימה מורשה

 ______.__:__________שם

 : _______________.חתימה

 ____.__: _________תאריך

____________________._ 

 חתימה

 ד"עו4ח"רו אישור

 בפני ו/הופיע________,  ביום כי מאשר, זה בהסכם כהגדרתו המציע של ח"רו/ד"כעו המשמש, _____________, מ"הח אני

 .בפניי חתמו ל"הנ וכי, המציע בשם לחתום המורשים, מעלה מים/החתום

 כי מאשר, זה בהסכם כהגדרתו המציע של ח"רו/ד"כעו המשמש___________,  מ"הח אני, תאגיד הינו שהמציע במקרה

 זו הצעה על חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכי נגדו נכסים כונס צו הופעל לא או/ו פירוק בהליכי נמצא אינו המציע

 על בפניי חתמו ל"הנ וכי.____________, ז.ת נושא___________ -ו.______________ז.ת נושא____________ הם

 המציע שקיבל תוקף בת להחלטה בהתאם או/ו המציע של ההתאגדות למסמכי בהתאם כן לעשות ם/רשאי הם/והוא זו הצעה

 .כדין אושרה ואשר כדין

 ,החתום על באתי ולראיה

 _______________________             0_____________תאריך

 ח"רו/ד"עו             
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 (בנפרד מצורף) 'א נספח

 ותוכניות מפרט טכני מיוחד
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 הספק תצהיר -' ב נספח

 

 וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,                                 פ.ח. / ז.ת,                               מטה החתום אני

 :כדלקמן בכתב מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה

 .ישראל תושב אני .0

, הצעתנו גבי על כדין לחתום רשאים והננו, המציע בשם או בשמנו ורק אך מוגשת זו הצעתנו .6

 .ונספחיהם המכרז מסמכי

 עם הסדר בעריכת נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי מצוי אינו המציע .3

 .נושיו

 שיהיה בישראל עבודה היתר בעלי או ישראלית זהות תעודת בעלי כולם הינם המציע עובדי .4

 .בתוקף

 עובדים המציע ידי-על יועסקו לא, החוזה נשואות העבודות ביצוע לצורך כי מתחייב הריני .5

 . זרים

 ציבוריים גופים עסקאות בחוק כמשמעותו", זיקה בעל" או/ו בו שליטה בעל או/ו המציע .2

(, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס חובות תשלום, חשבונות ניהול אכיפת)

 הורשעו לא"(, ציבוריים גופים עסקאות חוק: "להלן"( )זיקה בעל: "להלן, )0792 – ו"התשל

 זרים עובדים חוק לפי או/ו, 0789-ז"השתמ, מינימום שכר חוק לפי עבירות משתי ביותר

 משתי ביותר הורשעו ואם, 0780-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור)

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה ההתקשרות במועד כי -עבירות

 ישראל במדינת הקיימים דין או/ו חוק הוראות כל אחר ממלא המציע כי מצהיר הנני, כן כמו .9

 וחוקי הרחבה צווי, לענף הרלוונטיים הקיבוציים הסכמים לרבות, עובדים להעסקת ביחס

 : הבאים החוקים ולרבות, המס

  ,0757-תשי"טהחוק שירות התעסוקה; 

  ,0750-תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה; 

  ,0792-תשל"והחוק דמי מחלה; 

  ,0751-תשי"אהחוק חופשה שנתית; 

  ,0754-תשי"דהחוק עבודת נשים; 

  ,0725-תשכ"והחוק שכר שווה לעובד ולעובדת; 

  ,0753-תשי"גהחוק עבודת הנוער; 

  ,0753-תשי"גהחוק החניכות; 

  )0750-תשי"אהחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה; 
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  ,0758-תשי"חהחוק הגנת השכר; 

 0723-תשכ"גהטורין, יחוק פיצויי פ; 

  ,)0775-תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב; 

 0789-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

  6116-הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"בחוק. 

 6100-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב . 

 

 אישור

ת.ז.                      .ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מאני הח"מ, ____________,עו"ד, 

צפוי לעונשים  הלומר את האמת וכי יהי וכי עלי וולאחר שהזהרתי אות המציעהמורשה לחתום בשם  ,________

 עליה בפני. םדלעיל וחת והצהיר בפני על נכונות הצהרת -כן  ההקבועים בחוק אם לא יעש

 

 __________________                           

 ד"עו
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 המציע נסיון -'ג נספח

 

 וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,                                 פ.ח. / ז.ת,                               מטה החתום אני

 :כדלקמן בכתב מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה

 שפורטו כפי האחריות בתקופות שיידרשו ככל, ותיקונים תחזוקה לצורכי בישראל קבוע טכני צוות למציע .א

 .ובהסכם בהוראות

לשלושה   למציע ניסיון במתן שירותי אספקה והתקנת מערכות רחף במהלך שלוש השנים האחרונות .ב

מושבים  511פרוייקטים שונים לפחות, שהם בגופים ציבוריים ו/או מוסדיים בכמות מינימאלית של 

  .למערכות רחף בכל פרויקט

 או4ו סוג מאותו לפריטים אלא הטכני במפרט המצוינים לפריטים להתייחס חייב אינו המציע ניסיון

 .לו דומים

' ג בסעיף עמידתו על המעידים קודמים לקוחות אודות פרטים שלהלן הטבלה גבי על למלא המציע על. 0

 .להזמנה( ח)3 בסעיף המפורט הסף ובתנאי לעיל

 סיפק או/ו ייצר עבורם נוספים לקוחות אודות פרטים שלהלן הטבלה גבי על למלא רשאי המציע, בנוסף. 6

 המזמין של מכרזים ועדת כי יצויין. המציע הצעת הגשת למועד שקדמו השנים 3 במהלך כיסאות רחף

 האיכות ניקוד מתן לצורך השונים הממליצים עם ולהתקשר המציע שימלא בפרטים שימוש לעשות רשאית

 . למציע

 

שם הלקוח ופרטי איש 

 קשר )טלפון ושם(

 תקופת מתן השירותים

מדויקים: )תחילה וסיום 

 יום, חודש ושנה(

 התקשרות היקף מושבים  כמות
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 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה

                      __________________________ 
 המצהיר חתימת                               המצהיר שם

 

 ,בפני הופיע _____ /  ___ / _____ ביום כי, בזאת ת/מאשר,  _______ .ר.מ,  ______________ עו״ד, הח״מ אני

  _______________________________  מס׳. ז.ת באמצעות ה/עצמו ה/שהציג,  ________________ גב׳/מר

 כן תעשה/יעשה לא אם וכי האמת את לומר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לי ת/המוכר או/ו

 .דלעיל ה/הצהרתו על ה/חתם, בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה

_____________ 
 ד"עו וחותמת חתימה
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 ' ד נספח

  שנתי כספי מחזור היקף ח"רו אישור

 לכבוד

 (ר"ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללה עזריאלי

 

אני הח"מ רו"ח __________________ כתובת ____________________________ 

ח.פ.  ______________ )להלן: "המציע"(, ת.ז./המבקר את  _________________ שמספרו 

 לא, 6103-ו 6106, 6100מאשר בזאת, כי מחזור ההכנסות השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 

 . , לא כולל מע"מכל שנהל₪  911,111 של מסך פחת לא, כיסאות רחף אספקתמ, מ"מע כולל

 

 ולראיה באתי על החתום

_____________              __________________    

  ח"רו וחותמת חתימה                                    תאריך       
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 ההצעה לקיום בנקאית ערבות נוסח –' ה נספח

  לכבוד

 (ר"ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללה עזריאלי

 "(המזמין: "להלן)

 .,נ.ג.א

 הנדון0 ערבות מס' ________________________

 לסילוק כלפיכם בזאת ערבים הננו"( המבקש: "להלן_____________________ )בקשת י"עפ

 להזמנה בקשר"(, הקרן סכום: "להלן)  ח"ש 61,111 של לסך עד המבקש מאת שתדרשו סכום כל

 .מערכת כיסאות רחף והתקנת הרכבה, לאספקה מחיר הצעות להגשת

 דרישתכם קבלת מעת ימים 9 תוך, הקרן סכום עד סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .0

 חובה כל עליכם להטיל ומבלי תנאי כל ללא וזאת, ידיכם על חתומה, בכתב הראשונה

 סכום את תחילה לדרוש חייבים שתהיו ומבלי זכאותכם או/ו דרישתכם לנמק או לבסס

 .המבקש מאת הערבות

 מפעם בדרישה הערבות לממש ורשאים זכאים הינכם, אחר מקום בכל האמור למרות .6

 מתוך הסכומים כל שסך ובלבד הערבות סכום מתוך לכם שייראה סכום כל על לפעם

 .הערבות סכום על יעלה לא זו ערבות בגין לכם שנשלם הערבות סכום

 לפעם מפעם זו ערבות תישאר, אחת מפעם במלואה זו ערבות תממשו לא אם, לפיכך .3

 בערבות כאמור הצמדה הפרשי בצירוף ממומשת הבלתי הקרן יתרת לגבי תוקפה במלוא

 . תנאיה כל על זו

 רשאים נהיה לא ואנו, שהיא ועילה סיבה מכל הערבות לבטל רשאים נהיה לא אנו .4

 בזה מוותרים והננו, שהיא ועילה סיבה מכל זה ערבות כתב פי על מתשלום להמנע

 .הדין פי על לערב המוענקת ברירה כל לרבות טענה כל על ומראש במפורש

מסר לנו עד מועד יוכל דרישה מכם חייבת לה  10.17.6104 ליום עד בתוקף תהיה הערבות .5

 זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 הא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי.ילא  ןהמזמי .2

 

 ,רב בכבוד        

 ........................ בנק        

 ......................סניף        
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 פ'41024314 מס'פומבי מכרז  מערכות רחףלאספקה והתקנת הזמנה להציע הצעות 

 הצעת הספק -מסמך ב' 

 

 לכבוד

 (ר"ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללה עזריאלי

 .,נ.ג/א

מערכת והתקנת  הרכבה לאספקה–' 4פ2410431מס' פומבי הצעות מכרז הזמנה להציע הנדון: 

 כיסאות רחף

מכללה עזריאלי אנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה ל .0

לאספקה  פומביאת הצעתנו המצ"ב במכרז "המזמין"(  –אקדמית להנדסה ירושלים )להלן 

בקמפוס המזמין אשר ברח' יעקב שרייבום  3בבניין  מערכת כיסאות רחףוהתקנת הרכבה 

 "המכרז"(.)להלן: , ירושלים 62

 אנו מצהירים בזה: .6

, הבנו את ובפרט נספח א' להזמנה כי קראנו בעיון את נוסח המכרז, לרבות כל נספחיו .0

, ניהולי, משפטי נתון וכל המכרז במסמכי המפורט המידע כל לרבות, כל האמור בהם 

, המכרז פי על התחייבויותינו מכלול ולביצוע זו הצעתנו מתן לצורך עסקי או תפעולי

 המוטלת התחייבות כל אחר למלא עצמנו על ומקבלים בהם לאמור מסכימים ואנו

 .האמורים המסמכים  פי על עלינו

 .ומסמכיו  המיון הליך לעניין ידינו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו כי .6

 המזמין צרכי כל את הבנו, ההזמנה מסמכי את היטב בחנו זו הצעתנו הגשת לפני .3

 בקמפוס השירותים מתן על להשפיע העשויים הגורמים כל לרבות, ודרישותיו

 שעות, בהם השוררים התנאים את להכיר למדנו, המזמין בקמפוס ביקרנו, המזמין

 בו הקיימים המבנים, אליו הגישה דרכי כל את היטב בדקנו, העומס שעות, הפעילות

 יתר ומכל המזמין מנציגי וקיבלנו, שם המתנהלת והמשרדית הלימודית והפעילות

 . לקבל ביקשנו אשר ההסברים כל את הגורמים

 והאמצעים המומחיות, הניסיון, הידע בעלי אנו כי בזה ומאשרים מצהירים הננו .4

, ביותר הגבוהה באיכות זו בהצעתנו הכלולים השירותים את לבצע מנת על הדרושים

 על הדרוש האדם כוח( הדרושים ובכמויות במועדים, להשיג שבכוחנו או) ברשותנו

 בהתאם הריהוט והתקנת האספקה משימות מלוא ולבצע השירותים ליתן מנת
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 יתר מכל מסוגלים אנו וכי ידה על שנקבעו ובשעות במועדים, המזמין לדרישות

 . עלינו המוטלות וההתחייבויות התנאים כל את ולמלא לבצע הבחינות

 וכי השירותים להתבצע אמורים בו המזמין בקמפוס המציעים בסיור השתתפנו כי .5

, העבודה מהות את להעריך מנת על הנחוצות והבדיקות הפעולות כל את עשינו

 או/ו טענות כל לנו תהיינה ולא, הצעתנו הגשת לצורך, והיקפה כמותה, מורכבותה

 .לכך בקשר ןהמזמי כנגד תביעות או/ו דרישות

 מיטב פי על ניתן, המכרז מסמכי במסגרת נמסר אשר מידע כל כי עלינו מוסכם .2

 מתן לצורך האמור המידע לבחינת החובה מקרה בכל אולם, המזמין של ידיעתו

 אין. בלעדי באופן המציע על מוטל ההזמנה במסמכי לנדרש בהתאם  השירותים

 לגרוע או/ו כלשהי אחריות עליו להטיל כדי המזמין ידי על כאמור המידע במסירת

 .המכרז מסמכי במסגרת מהתחייבויותינו כלשהי בהתחייבות לפגוע או/ו

 קיימים וכי במכרז להשתתפות הסף בתנאי ועומדים הדרישות כל על עונים אנו כי .9

 . להלן כמפורט להצעתו לצרף מציע על אותם המסמכים על להצעתנו וצורפו ברשותנו

 מי או) המציעים עם מו״מ לנהל, חייב לא אך, רשאי יהיה שהמזמין עלינו מוסכם כי .8

 בדרך - לרבות( מהמציעים חלק בין או) המציעים כל בין התמחרות לקיים או/ו( מהם

 פי על והכל, הזוכה( בכלל אם) יקבע פיהן שעל סופיות הצעות לקבלת פנייה של

 .הבלעדי דעתו שיקול

 לקיים שלא או/ו כאמור מ"מו לנהל שלא המציע של שזכותו בחשבון לקחנו כי .7

 למציעים תינתן לא כזה ובמקרה, כאמור סופיות הצעות לקבל שלא או/ו התמחרות

 .יותר טובה הצעה להציע נוספת הזדמנות

 ממנה חלק, ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייב המזמין שאין עלינו מוסכם כי .01

 בגין מהמזמין דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל תהיה לא למציע. שהיא הצעה כל או

 .המכרז לפי עבודה לביצוע הזמנה כל להזמין שלא או/ו המכרז את לבטל החלטתו

 הזכות או/ו עת בכל המכרז את לבטל הזכות למזמין – לעיל מהאמור לגרוע מבלי .00

, זוכה הצעה המכרזים ועדת ידי על נבחרה אם גם, כלשהי עבודה הזמנת לבצע שלא

 עבודה הזמנת ורק אך תחייב המזמין את. זאת החלטתו לנמק חובה עליו תהיה ולא

 .ייחתם אם, ידו-על שייחתם הסופי החוזה לפי שתוצא

 סוג מכל תביעה או דרישה, טענה כל מלהעלות מנועים ונהיה מראש מוותרים אנו .06

 בקשר או זו להצעתנו בקשר שליחיו או/ו מנציגיו מי נגד או המזמין נגד שהוא

 ימסור המזמין אם בין, לא אם ובין תתקבל אם בין, הכנתה עבור שהוצאו להוצאות

 יחליט המזמין אם ובין מציעים מספר בין יפצלם או/ו מהשירותים חלק רק לביצוע
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 דעתו שיקול לפי שהיא סיבה מכל וזאת, לביצוע השירותים את כלל למסור לא

 .המזמין של הבלעדי

 והם הבלעדי וקניינו המזמין רכוש הם ההזמנה שמסמכי לכך מסכימים ואנו לנו ידוע .03

 ואנו, כלשהי אחרת מטרה לכל ולא, זו הצעתנו הגשת למטרת בהשאלה לנו נמסרו

 .בלבד זו למטרה בהם להשתמש מתחייבים

 רק וכי ההזמנה במסמכי שינויים, עת בכל להכניס רשאי שהמזמין עלינו מוסכם כי .04

 את יחייבו, שייבחר ספקה ידי ועל המזמין ידי על שיחתמו כפי, הסופיים המסמכים

 .המזמין

 לא:__________________ , _________________,  מסמכים כי מבקשים אנו .05

 לצרף ניתן) להלן המפורטים מהנימוקים וזאת האחרים המציעים לעיון יועברו

 (:זה. ט לסעיף ביחס ומפורט מנומק מסמך להצעה

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 עיון בהתרת הסופי הדעת שיקול כי עלינו ומוסכם לנו עידו, לעיל האמור אף על .02

. המזמין של המכרזים לועדת נתון, הזוכה ההצעה במסמכי לרבות המכרז במסמכי

 ואנו חסויים יהיו לא הכספית הצעתנו פרטי כל כי עלינו ומוסכם לנו ידוע מקרה בכל

 הקשור בכל המכרזים לועדת טענה או/ו דרישה בכל  נבוא שלא בזאת מתחייבים

 .הזוכה ההצעה תהא שהיא ככל, הכספית בהצעתנו אחרים למציעים עיון זכות למתן

 ידי על מאיתנו שיידרשו הזמנים ובלוח במועדים עמודל ומסוגלים יכולים אנו כי .09

 . המזמין של מטעמו מי או/ו המזמין

 כלשהו לשינוי זכות לנו תקנה לא, ידינו על החוזה מתנאי כלשהו תנאי הבנת אי כי .08

 כלפי דרישות או/ו טענות או/ו תביעות כל לנו יהיו ולא, הזמנים בלוחות או/ו במחיר

 . כך עקב המזמין

 :לרבות, המכרז מסמכי ברשימת המפורטים המסמכים את להצעתנו בזה מצרפים אנו .3

 אם לסמן

 צורף

 (חתומים) להצעה לצרף שיש המסמכים רשימת

 - )נספח א' למסמכי המכרז( והתוכניות, מפרט טכני )מסמך א'( מסמכי המכרז 

חתומים בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ועמוד על ידי המציע, וכן חתימת מורשה 
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 חתימה מטעם המציע על גבי נספחי המכרז והחוזה.

 חתומה על ידי המציע - כמסמך ב'הצעת הקבלן בנוסח המצ"ב  

 כמסמך ג'המצ"ב  מערכות רחףוהתקנת  עותקים מהסכם לאספקה הרכבה 6 

 י"ע מאושרת ההסכם בסוף וכשהחתימה, למכרז חתומים על ידי המציע בכל עמוד

 .כדין  ד"עו

 העתק רישיון עסק בתוקף. 

 משפטי גוף, ההצעה הגשת בעת, הינו המציע לפיו ד"עו ואישור התאגדות תעודת 

 .זה מכרז נשוא השירותים ליתן והמורשה דין כל פי על בישראל הרשום, מאוגד

 גופים עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור 

 .0792 – ו"תשל(, מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים

  0061) ההצעה להגשת שקדמולוש שנים האחרונות בש כספי מחזור על ח"רו אישור 

 . המכרז למסמכי 'ד כנספח ב"המצ בנוסח(,  6103 -ו 6106

 למסמכי' ג כנספחתצהיר ניסיון המציע חתום כדין בפני עו"ד בנוסח המצורף  

  .שלהם טלפון מספריו לפחות ממליצים 3 רשימת כולל המכרז

כנספח ובנוסח המצורף  להלן 9 בסעיף לנדרש בהתאם אוטונומית בנקאית ערבות 

 למסמכי המכרז.ד' 

 .המכרז למסמכי' ב כנספח המצורף בנוסח ד"עו בפני כדין חתום תצהיר 

 . המציע ידי על חתומים הבהרה ותשובות שאלות מפרוטוקול עותק  

 .המזמין במשרדי המציע ידי על ששולמו השתתפות דמי תשלום אישור 

 

 אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים. .4

לדון בכל תביעה שתוגש על ידי מי  אנו מסכימים לכך שהסמכות המקומית הבלעדית, .5

 מהצדדים, בכל עניין הקשור בהזמנה זו, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

 : כי בזה מתחייבים אנו .2

", כמויות וכתב תוכניות רשימת, טכני מפרט" -זו להצעתנו' א בנספח כמפורט, הצעתנו .א

 להגשת האחרון המועד לאחר יום 71 ועד הגשתה מיום אותנו ומחייבת בתוקפה עומדת

 טרם המזמין אם גם זו תקופה במשך לתקנה או לשנותה, לבטלה נוכל ולא ההצעות

 תוך נפצה, זו התחייבותנו נקיים לא או/ו נפר אם. זו הצעתנו לקבל החליט כי לנו הודיע
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 וקובע מוסכם בפיצוי, כך בשל לו שיגרמו והוצאות נזקים בגין, המזמין את ימים 9

 . ההזמנה למסמכי ידינו על שצורפה"( הצעה ערבות)" הבנקאית הערבות בגובה מראש

 ערבות הפקדת לרבות, נספחיו על ההסכם תנאי כל אחר נמלא אנו, תבחר הצעתנו אם .ב

 בחירת על המזמין מאת הודעה מקבלת ימים 9 תוך מותנת בלתי אוטונומית בנקאית

 בשיעור"(" ביצוע ערבות)" חוזיות בהתחייבויות לעמידה בנקאית ערבות" -הצעתנו

הבטחת קיום תנאי בנוסח נספח ב' למסמך ג', הכל לשם  החוזה מערכו הכספי של 01%

כן אישור ו לאספקה והתקנת הריהוטועמידה בהתחייבויות חוזיות בקשר  ההסכם

כדין חתום , )החוזה( למסמך ג')אישור ביטוחי הקבלן( , בנוסח נספח א' עריכת ביטוח

 בישראל. לפעול מורשה כדין הבטח על ידי מ

 הכמויות כתב גבי על שפירטנו כפי ידינו על מבוקשתה התמורה כי מתחייבים אנו .ג

, אדם כוח העסקת הוצאות בגין, העלויות כל, התשומות כל, ההוצאות כל את כוללת

 או/ו מיסים או/ו, ביטוחים או/ו, שיידרשו ככל ואישורים היתרים או/ו רישיונות או/ו

 הוצאות לרבות, זה הסכם לפי בהתקשרות הכרוכים שהוא וסוג מין מכל הוצאות

 רווח כוללים אחר מקום בכל או בהצעתנו הנקובים המחירים כלל. והנהלה תקורה

 כל ואת דרישותינו כל את וממלאים, סופיים מחירים והינם, לעצמנו שקבענו הוגן

 ולשביעות במועד ייבויותינומהתח אחת כל ולמילוי במלואם השירותים למתן הדרוש

 . ההצעה ממסמכי אחד כל לפי, המזמין רצון

 לביצוע שנקבעו הזמנים ללוחות בהתאם השירותים במתן להתחיל מתחייבים אנו .ד

 ולבצע זה זמנים בלוח לעמוד ביכולתנו ויש העבודה לתחילת שנקבע למועד, העבודה

 מלא פעולה ושיתוף תאום, שילוב תוך המזמין של המלאה רצונו לשביעות השירותים

 . המזמין של הביטחון קצין לרבות, בדבר הנוגעים הגורמים יתר כל ועם המזמין עם

 לא עד זה מכרז פי על להזמנה' א בנספח המפורטמערכות ה לספק מתחייבים אנו .ה

 . המאוחר לפי, ע"י נציג המזמין ממועד מתן צו התחלת עבודה ________ תוך יאוחר

 נעמוד שלא במקרה ובהסכם המכרז במסמכי כמפורט המזמין מזכויות לגרוע מבלי .ו

 וקבועים מוסכמים פיצויים בתור ₪ 511 של סך למזמין נשלם אנו אלו בהתחייבויות

 וזאת – מערכות הרחף והתקנת האספקה בהשלמת איחור של יום כל עבור מראש

 .  לצרכן המחירים למדד צמוד זה סכום. נזק בהוכחת צורך שיהיה מבלי

 

 0החתום על באנו ולראיה

 0 ______________ חותמת
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 0החתימה מורשי י"ע

 ______________  ______________ ______________ 

 חתימה                  החותם תפקיד                החותם שם       

 

 אישור חתימה

 של_________ )להלן:אני הח"מ, עו"ד/רו"ח___________ משמש כיועץ משפטי/ רואה חשבון 

ואני מאשר בזאת את חתימת המציע על גבי הצעה זו, שנעשתה באמצעות מורשי  המציע"(,"

  ת/נושא__________ -ו_________ מספר זהותהחתימה שלו____________נושא/ת תעודת 

 

 

 ההתאגדות למסמכי בהתאם בפניי עליה חתמו החתימה מורשי וכי________ מספר זהות תעודת

 .המציע את מחייבת חתימתם וכי, כדין שקיבל תוקף-בת החלטת לפי, המציע של

 ,החתום על באתי ולראיה

_______________________ 

 ח"רו/ד"עו
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 מכללה אקדמית להנדסהעזריאלי 

  (ר"ע) ירושלים

 

 חוזה -' ג מסמך

  מערכת כיסאות רחף והתקנת לאספקה

 ירושלים להנדסה אקדמית מכללה עזריאליב

 

 4פ'1344102' מס פומבי מכרז
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  'ג מסמך

 רחף כיסאות מרכת והתקנת ,הרכבה, הובלה, אספקהל חוזה 

 4102 שנת ______ לחודש________  ביום בירושלים ונחתם נערך אשר

 

 (ר"ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללה עזריאלי : בין

 ,.4 שרייבום יעקב רחוב  

   ירושלים, הכרם בית רמת

 ("המכללה" או "המזמין" - להלן)  

 אחד מצד         

 ____________________________________ : לבין

 ("השירותים נותן" או" הספק" - להלן)   

 שני מצד         

 

 המכללה בקמפוסמ"ר  06,111-ששטחו כ 3מקיימת פרויקט לבניית בניין  מכללהוה   הואיל

)להלן: "הפרויקט" או "המבנה", לפי  ירושלים 62 שרייבום יעקב' ברח אשר

 העניין(;

, אספקה ל הצעות להצעת הזמנה במסגרת המכללה אל פנה השירותים ונותן והואיל

 "הציוד" או" הריהוט: "להלן)במבנה  רחף כיסאות מערכת והתקנת הרכבה, הובלה

 מפרט)" להסכם זה יא' נספח ובפרט המכרז למסמכי בהתאם(, או "מערכות הרחף"

 "(;המכרז" או" ההזמנה: "להלן"( )מיוחד ותוכניות טכני

 נבחרה, זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה_______,  מיום החברה של והצעתה  והואיל

 ;המכללה ידי על

 וולחייב והוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמ ומצהיר כי הצעת השירותים ונותן והואיל

 השירותים נותןובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל  ובהתאם למסמכי היסוד של

 לכל דבר ועניין; וכדין ואשר אושרה כדין וכי חתימת הנ"ל מחייבת אות

והספק מאשר כי ידוע לו שהעבודות יבוצעו בשלבים בהתאם להתקדמות הפרויקט,    והואיל

 וכן ידוע לו שבמסגרת מתן השירותים הוא יהיה כפוף לקבלן הראשי אשר נבחר ע"י

 לבניית המבנה ולמנהל הפרויקט ויפעל בתיאום עימם; מכללהה
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 במפרט ורטכמפ ריהוטמכללה ה עבור ספקל/או ו ייצרל ןמעונייהשירותים  ונותן והואיל

 ובידי כיומצהיר ומתחייב  מכרזכנספח א' למסמכי ה ובכתב הכמויות אשר צורפו

האדם, כלי  כוח, המיומנות, הידע המקצועי, היכולת הארגונית והפיננסית, הניסיון

 ;השירותים מתןהרכב, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לצורך 

 נספחיהם כל לרבות, ההזמנה מסמכי את בעיון קרא כי מצהירהשירותים  ונותן והואיל

את השירותים  ליתן ןמוכ אואת כל האמור בהם וה ןהבי וכי הטכני והמפרט

היטב במועדים ובהתאם  ןהאמורים על פי תנאי חוזה זה, אשר אותם קרא והבי

 ללוחות הזמנים המפורטים להלן;

 כללההמ נתיימעונ, השירותים נותןשל  ווהצעת לעילהשירותים  נותןת וולאור הצהר והואיל

 ;השירותים נותןבביצוע ובקבלת השירותים מאת 

 

 0כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם כן על אשר

 מבוא .0

 :מהווים חלק בלתי נפרד ממנושלהלן המבוא להסכם זה ונספחיו  .א

הכולל הצעות כתב כמויות רשימת תוכניות וטכני, המפרט  -הסכם זהל 0 נספח .0

 המציע

 .הקבלןביטוחי  עריכת אישור -להסכם זה 'נספח א .6

 הצהרת הקבלן פטור מנזקים. –להסכם זה  0נספח א' 

 הצהרת עבודות בחום. –להסכם זה  6נספח א' 

 תמצית ביטוחי המכללה. –להסכם זה  3נספח א' 

ובשאר  בלוח זמנים הספקבנקאית לעמידת נוסח ערבות  -נספח ב' להסכם זה  .3

 תנאי החוזה.

 .נוסח תעודת השלמה -להסכם זה  נספח ג' .4

בתקופת  נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן -להסכם זה  'נספח ד .5

 .הבדק

 לסילוק יד. כתב התחייבות -להסכם זה  'נספח ה .2

 .מכללההצהרה על העדר תביעות ושחרור ה -להסכם זה  'ספח ונ .9
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 .הצהרת בטיחות - להסכם זה 'נספח ז .8

 .הוראות ביטחון - להסכם זה 'נספח ח .7

 .נוסח צו התחלת עבודות –' להסכם זה נספח ט .01

 החוזה המשולש. - להסכם זה 'ינספח  .00

כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות  .ב

 בלבד.

 בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא: .ג

 והציוד הריהוט וסידור התקנה, הרכבה, הובלה, אספקה -   "השירותים"

 העבודה ובהזמנות הכמויות בכתב, במפרט כמפורט הנלווה

 .בירושלים המזמין קמפוסב 3 בבניין, לעת מעת שיוצאו כפי

 כנציגה המכללה ידי על שיקבע מי או/ו אורן גלעד מר - "המכללה נציג"

 שתינתן בכתב בהודעה, לזמן מזמן, מטעמה לפעול והמוסמך

 .למבצע

 מורשיו או/ו מטעמו מי או/ו הספק של נציג לרבות  - או4ו" הספק"

 .המוסמכים   "השירותים נותן" 

ההזמנה וההצעה יהוו חלק מן ההסכם בין הצדדים. העדיפות מען הסר ספק, מסמכי ל .ד

 בין המסמכים בכל השלבים, במקרה של סתירה, הינה כדלקמן:

I. ההזמנה להצעת הצעות. –סמך א' מ 

II.  'ההסכם )מסמך זה(. -מסמך ג 

III.  הכוללים הצעת  כמויות יכתבמפרט טכני ו) להסכם זה יא'נספח
 (.המציע

IV.  'השירותים נותןהצעת  -מסמך ב. 

 ההצעה יהוו חלק מן החוזה בין הצדדים.ו ההזמנהלמען הסר ספק, מסמכי  .ה

על כל נספחיהם יראו כמשלימים ובאים להוסיף על זכויות  החוזההוראות המכרז ו     .ו

כן מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין  כמוהמכללה ובכל מקרה לא לגרוע מהן. 

עם המכללה לפי שיקול הוראות שבמסמכי החוזה והמכרז תגבר ההוראה המיטיבה 

 דעתה והחלטתה של המכללה.
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 השירותים .4

השירותים מקבל על עצמו ומתחייב בזה  נותןו, השירותים לנותן בזהמוסר  המזמין .א

"ב המצובכתב הכמויות רשימת התוכניות הטכני  במפרטלספק את הציוד כמפורט 

 .ועל פי צורכי המכללה להסכם זה 0כנספח 

מתחייב לספק את השירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות,  השירותים נותן .ב

בחריצות ובמהירות הראויות ובקצב הנדרש על ידי המזמין, והכל לשביעות רצונה 

 המלאה של המזמין. 

להתחיל במתן השירותים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו  מתחייבהשירותים  נותן .ג

וד בלוח זמנים זה ולבצע השירותים לביצוע העבודה, והוא מצהיר כי יש ביכולתו לעמ

לשביעות רצונו המלאה של המזמין תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין 

 ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות קצין הביטחון של המזמין.

, יעמוד בכל דרישות הדין כי במהלך כל תקופת ההתקשרותנותן השירותים מתחייב  .ד

תים, לרבות ומבלי לגרוע, הוראות כל חוק ו/או תקן ו/או כלל בקשר עם מתן השירו

 ו/או דרישה מכל מין וסוג שהם בקשר ישיר ו/או עקיף עם מתן השירותים.

באחריות הבלעדית לקיים, על חשבונו, בעצמו ו/או  ספקבנוסף לאמור, יישא ה .ה

כל מטעמו  במהלך  מיבאמצעות כל מי מטעמו, וכן יטמיע אצל עובדיו ו/או אצל 

 תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה הוראות בטיחות וגהות בעבודה.

השירותים יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות עובדיו. אף  נותן .ו

אם יינתן אישור המזמין מראש ובכתב להיעזר בקבלני משנה, לא יהיה בכך כדי לפגוע 

ה עילה לפיגור בלוח וולא תהו, בכל פעילות ועניין שהם השירותים נותןבאחריות 

 .הזמנים

 הקשר עם קבלנים אחרים  .3

רת העבודות המבוצעות במתחם המכללה במסגרת הפרוייקט, כי במסג לספקידוע  .א

 . אחרים ספקים עם תמתקשר מכללהה

וזמני יתאם עם הקבלן הראשי נהלי  הספק, והוראותיו למתן צו התחלת עבודות בכפוף .ב

פינוי הפסולת והאשפה  . כמו כן, יתאם הספק עם הקבלן הראשי נהליעבודותה

 ושל הקבלן הראשי ועל חשבונם.  הספקבאחריותם של אשר יהיו עבודות , אתרהמ

קבלן ם חוזה משולש, על ידי הספק החתי, יספקל מכללהבין הזה בנוסף להסכם  .ג

  לחוזה זה. י'כנספח המצורף  החוזה המשולשבהתאם לנוסח  ,מכללהוההראשי 

הקבלן מאשר בזה כי ידוע לו כי במסגרת התקשרות המזמינה עם הקבלן הראשי  .ד

: פינוי סוכם על מתן שירותים כללים לקבלנים האחרים ע"י הקבלן הראשי כגון

 המים שירותי מנוף, ,החשמל אספקת ,דרכי גישה פסולת הבנין ועבודות ניקיון שונות,

בגין . ה, לוחות חשמל עם מפסיקי פחת וכו'והתאורה התקנת שקעים לכוח ותאור

מכל חשבון אשר ישולם לקבלן שלא יוחזרו  1.91%השירותים הנ"ל תנכה המזמינה 

 בכל מקרה, גם במידה והקבלן לא השתמש בשירותיו של הקבלן הראשי.
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ייתן אפשרות פעולה נאותה,  הספקבנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי ההסכם,  .ה

ולכל אדם או גוף  מכללהלכל קבלן אחר המוסמך על ידי הלפי הוראות המפקח 

שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודות והן בסמוך 

אליהן, וכן ישתף פעולה, יתאם אתם ויאפשר להם השימוש במידת הרצוי והאפשר 

 ייב.בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו והכל מבלי לפגוע בלוח הזמנים לו התח

יעבדו במקום גורמים  לספקבמידה ובנוסף  -תאום עם מבצעים ונותני שירות אחרים .ו

אחרים כגון בזק, חברת חשמל, ספקי ציוד שונים, ספקי מתקנים שונים, מבצעי 

את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק  הספקעבודות מיוחדות וכו', יבצע 

ות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה עם גורמים אלה והוא מתחייב לציית להורא

מתחייב לבצע את עבודתו כך שתינתן עדיפות לגורמים האחרים הנ"ל  הספקותאום. 

 ועבודתם תוכל להתבצע ללא הפרעות כלשהן.

ולמניעת הפרעות והכרעתו  הספקהחלטתו של המפקח בכל הקשור לצורך עבודת   .ז

יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור לא  הספק. הספקבנדון תהיה סופית והיא תחייב את 

 .זה 6.4בסעיף  התאום ושיתוף הפעולה עם הגורמים הנ"ל

יבטיח לעובדיו בעת ביצוע העבודות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים  הקבלן  .ח

בנוסף, הספק וכל מי מטעמו ינהגו  להוראות כל דין החל בעניין. בהתאםורווחתם 

 ז' ובהתאם להוראות נציג המכללה. בהתאם להוראות הבטיחות המצ"ב כנספח

וללא  המזמיןדרשו על ידי יטחוניות ככל שיייעברו בדיקות ב השירותים נותןעובדי  .ט

הספק וכל מי מטעמו ינהגו בהתאם להוראות  תוספת תשלום כלשהי לעניין זה.

 הביטחון המצ"ב כנספח ח' ובהתאם להוראות קב"ט המכללה.

עובדים  השירותים נותןהבלעדי, לא יעסיק  ות, לפי שיקול דעהמזמיןעל פי דרישת  .י

 זו. וצטרך לנמק דרישתי שהמזמין, וזאת מבלי למזמיןמסוימים במתן שירותים 

 תקופת אספקת הציוד, הרכבתו והתקנתותקופת ההתקשרות,  .2

בקמפוס  3לבניין  הרחף מערכותהשירותים ייצר ו/או יספק, יוביל ויתקין  נותן .א

 5עד ( להסכם זה 0נספח צ"ב כולמפרט הטכני )המ לכתב הכמויות המכללה, בהתאם

)מצ"ב כנספח ט' להסכם  ממועד מתן צו התחלת עבודות ע"י נציג המזמין חודשים

 , לפי המאוחר.זה(

 לפי זה הסכם פי על ההתקשרות את לסיים רשאית תהיה המכללהעל אף האמור לעיל  .ב

 בהודעה, החלטתה את לנמק חובה כל וללא, שהיא סיבה ומכל הבלבדי דעתה שיקול

 . לספק ימים 31 של ובכתב מראש

 בהודעה הנקוב במועד זה הסכם תקופת תסתיים, לעיל 3.6 ק"בס כאמור הודעה ניתנה .ג

ועניין, והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה  דבר לכל האמורה

 בגין הפסקת ההתקשרות כאמור.

וכי המזמין  הריהוטציע הזוכה בלעדיות בקשר לאספקת מובהר בזה כי לא תינתן למ .ד

 יהיה רשאי לרכוש הריהוט הנ"ל מעת לעת כולו ו/או חלקו מספקים אחרים.
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מובהר כי היקף הרכש במהלך כל תקופת ההתקשרות כפוף לקיומו של מקור תקציבי  .ה

 ולצרכי המזמין. אין המזמין מתחייב לרכוש בהיקף מסוים ו/או בהיקף כלשהו. 

למזמין שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותיו לגבי היקף השירותים  .ו

הנדרשים, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. המזמין יהיה רשאי להכניס שינויים 

או עבודות מיוחדות או תוספות או הקטנות או צמצום או פיצול בין מספר ספקים או 

זאת מיד עם קבלת הוראה בכתב מנציג לבצע  השירותים נותןביטול השירותים, ועל 

 המזמין.

 כל שינוי במידות שיידרש, מסיבות כלשהן, יבוצעו רק לאחר אישור של נציג המזמין.   .ז

 הוראות המזמין לספק יינתנו בכתב ויחייבו את המזמין ואת הספק. .ח

הוראות,  נותן השירותיםמובהר בזאת, כי נציג המזמין יהיה רשאי, בין השאר, לתת ל .ט

 ות הסכמות ואישורים מטעם המזמין.הנחי

ספקת הריהוט לאישור נציג המזמין אנותן השירותים יבצע מדידות ויגיש תוכניות ל .י

 לפני ביצוע העבודה במיקום הנדרש. 

נותן השירותים ימנע מגרימת נזקים לבניין, ציוד, קווי חשמל ותשתיות. נותן  .יא

השירותים יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הנוגעים בדבר, ועליו 

לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת נזקים בגוף וברכוש. במקרה של גרימת 

 להסכם. נזק יישא נותן השירותים באחריות מלאה בהתאם 

 הווה הפרה יסודית של החוזה. יזה,  4הפרת תנאי מתנאי סעיף 

 

 התמורה .5

על פי הסכם זה וכן על פי מסמכי ההזמנה,  השירותים נותןבגין ביצוע כלל התחייבויות 

בכתב הכמויות המצ"ב סך כנקוב בהצעתו  השירותים לנותןההצעה ונספחיהם ישולם 

 "( בהתאם למפורט בסעיף זה. התמורה)להלן: " להסכם זה 0 נספחכ

 -תשלומים וקיזוזים .א

יתווסף מס ערך מוסף כנגד חשבונית מס  ןלכל תשלום ששולם על ידי המזמי .0

הא רשאי לנכות ניכויים עפ"י י ןכדין. המזמי ןלמזמי השירותים נותןשתומצא ע"י 

אלא אם כן המציא האחרון אישור  השירותים נותן לו זכאי שיהאהדין מכל סכום 

 טונות לנהוג אחרת כולל אישור על ניהול ספרים והעסקת עובדים לפי חוק.השל

מצהיר כי יש בידו אישור רשויות המס הנדרשים לצורך  השירותים נותן .6

מכללה ה ההתקשרות בהסכם ומתחייב כי בכל עת יהיו בידו האישורים הנ"ל. 

ש , כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יספקתנכה במקור מכל תשלום ל

לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא הספק אישור תקף כי הוא פטור 

 מניכוי מס.
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התמורה תשולם לספק בכפוף למסירת חשבונות שוטפים שיעביר הספק מידי  .3

חודש לפי ביצוע בפועל ולאחר אישור מנהל הפרויקט ובכפוף לאישור נציג 

 .1.בתנאי שוטף +  המכללה

 תקזז מכל חשבון וחשבון את הסכומים הבאים: מכללהה .4

מכל חשבון וחשבון שישולם בפועל לקבלן יעוכבו   עיכבון בתוספת מע"מ 5% .א

עד להשלמת העבודות נשוא חוזה זה וקבלת תעודת השלמה. העיכבון יוחזר 

  .לקבלן בתוספת הצמדה במעמד החשבון הסופי

 מסכום החשבון 1.5%לקבלן  הנכה מכל חשבון המשולם על ידת מכללהה .ב

שם הקבלן לרשימת המבוטחים בפוליסת כל הסיכונים וזאת בגין הוספת 

 9.0בסעיף כמפורט  מכללהאשר ייערך על ידי ה לביטוח "עבודות קבלניות"

 להלן. ניכוי זה יהיה סופי ולא יוחזר לקבלן.

 ניכוי זה יהיה סופי ולא יוחזר לקבלן.עבור שירותי קבלן ראשי.  1.7% .ג

בחשבון הסופי, יחזירם  וכן השוטפיםאם שולמו לקבלן תשלומי יתר, בחשבונות  .5

באופן מיידי בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום  מכללהל

 התשלום בפועל.

 

 סילוק שכר החוזה  .ב

 לאחר ביצוע והשלמה סופית של כל השירותים השירותים לנותןישולם  סופיחשבון 

 ובכפוף לתנאים הבאים: ןהמזמילשביעות רצון 

יום מתאריך תעודת ההשלמה למבנה כולו, יגיש הקבלן חשבון  21-לא יאוחר מ .0

סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. חשבון סופי ישולם בכפוף לאמור לעיל, 

יום מיום אישור החשבון הסופי על ידי מנהל הפרוייקט  71לא יאוחר מתום 

החשבון, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום  . איחר הקבלן בהגשתמכללהוה

, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון מכללההחשבון הסופי על ידי ה

 כאמור לעיל.

אם בתום המועד הקבוע ברישא של סעיף קטן זה לעיל, לא הגיש הקבלן חשבון  .6

להכין בעצמה  מכללהסופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, תהיה רשאית ה

 חשבון הסופי ולקבוע על פיו את שכר החוזה.את ה

כאמור וקבעה את החשבון הסופי, תחשב זו כקביעה סופית של  מכללהפעלה ה .3

 החשבון הסופי והקבלן לא יהיה רשאי להשיג או לערער על הקביעה כאמור. 

תשלום שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי  .4

, וכל סכום אחר ששולם לקבלן המגיע 86לסעיף  הביניים ששולמו בהתאם

לבין הקבלן או  מכללהמהקבלן על פי חוזה זה, או לפי חוזה אחר בין ה מכללהל

 מכל סיבה אחרת.

בדבר היעדר הצהרה  מכללההחשבון הסופי ישולם לקבלן לכשימציא הקבלן ל .5

בות וכן ער תביעות ושחרור המזמין מתביעות בנוסח המצ"ב כנספח ו' להסכם זה
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. גובה ד'ובנוסח כנספח  מכללהבנקאית לתקופת הבדק להנחת דעתה של ה

 החשבון הסופי והמאושר על ידי המזמין.מערך  5%הערבות לתקופת הבדק יהיה 

 סופיות המחיר ואופן העברת התמורה .ג

כל תשומה ו/או  וכוללתהתמורה הנקובה לעיל הינה קבועה ומוסכמת מראש  .0

סוג שהוא, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עלות ו/או הוצאה, מכל מין ו

לבצע במסגרת ו/או לצורך מתן  ספקהשירותים וכן כל פעולה אותה יידרש ה

לגרוע  ומבליולא תשתנה בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות השירותים, 

שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים 

ים, מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, במחירי חומר

 וכיו"ב. היתרים, ביטוח, היטלים, מכסים

שום  השירותים לנותן המזמיןהסר ספק מובהר בזאת כי לא ישולם על ידי  למען .6

הוצאות הקשורות  לרבותתשלום נוסף, החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, 

להובלת הריהוט ודרכי גישה לאתר ההתקנה והתקנתו, לא במהלך מתן 

השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא 

בקשר עמם או עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם, לא למבצע ולא לכל אדם או גוף 

 אחר.

או בהעברה בנקאית  המחאהאת התמורה ב ספקתהא רשאית לשלם ל מכללהה .3

לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם בהעברה 

המכללה את פרטי חשבונו לצורך  נציגלהמציא ל ספקבנקאית, מתחייב ה

את פרטי חשבונו לצורך העברת התשלום כאמור,  ספקהתשלום, היה ולא מסר ה

את התמורה שתגיע  כללהמכי ידוע לו שבמקרה זה לא תשלם לו ה ספקמצהיר ה

לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה כזה התשלום יבוצע לידיו 

ל הפרטים האמורים, וזאת ע״י תשלום קרן התמורה בלבד, כאך ורק לאחר קבלת 

 ללא כל הצמדה בגין העיכוב בתשלום.

 אחריות  ..

ג' כלשהו והנובע יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצד  השירותים נותן .א

בין  הנובעו/או עובדיו ו/או מי מטעמו  השירותים נותןממעשה ו/או מחדל רשלני של 

 ספקת הציוד ו/או ביצוע השירותים על פי הסכם זה.אבקשר לבמישרין ובין בעקיפין 

בגין הראשונה  ומיד עם דרישתאת המזמין ולשפותו  מתחייב לפצות השירותים נותן .ב

כתוצאה מכל מעשה או מחדל כאמור  למכללה מו/או הוצאה שיגרוו/או אובדן  כל נזק

אלץ לשלם פיצויים, או כל תשלום בקשר לנזק ו/או אובדן ת כללהובכל מקרה שהמ

ובתנאי כי המזמין הודיע לספק על כל דרישה ו/או /או הוצאה ו/או הפסד כאמור, ו

להסירה ו/או  , מבעוד מועד, האפשרותהשירותים לנותןתביעה שהוגשה כנגדו ונתן 

 להתגונן מפניה, לפי החלטת המזמין.
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לפגוע באמור לעיל הספק יהיה אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שהאחריות  מבלי .ג

)נוסח חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים  הנזיקיןכזאת מוטלת עליו לפי פקודת 

 שייגרמו תוך כדי מתן השירותים או בקשר אליהם. 

 והיי לא/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ומכללה הסר ספק, יובהר כי ה למען .ד

לכל נזק, אובדן, הפסד, הוצאה ו/או תוצאה מכל מין וסוג שהוא שיגרמו  םאחראי

/או לצד ג' וו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו  שלוחיולספק ו/או למי מעובדיו, 

מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים לפי הסכם זה  כתוצאה

והספק מוותר בזאת מראש על כל עילת תביעה נגד הנ"ל הנובעת  עימם בקשר/או ו

 .מהעניינים המפורטים לעיל

ועל אף האמור לעיל, תידרש המכללה לשלם לצד שלישי דמי נזק או פיצויים  היה .ה

את  לשפות הספק מתחייבום התחייבויות על ידי הספק, כלשהם בגין הפרה ו/או אי קי

המכללה בגין כל סכום שישולם על ידה. השיפוי משמעותו שהספק ישלם תחת 

המכללה כל סכום שהמכללה תידרש לשלם וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה. כל 

סכום שישולם על ידי המכללה יראוהו כחוב המגיע לה מהספק לפי חוזה זה, 

בכל עת שהיא על פי  הית לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע לספק ממנוהמכללה רשא

 מסר בידיה לפי הסכם זה. ספקהחוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שה

השירותים יהיה אחראי לתקן כל פגם או נזק או אי התאמה שיתגלו בריהוט ו/או  נותן .ו

ות זו תוך בציוד הנלווה שסופק ו/או הותקן ו/או הורכב על ידו במסגרת התקשר

את השלמת העבודות ומסירת  המזמין נציגתקופת האחריות שתחילתה עם אישור 

  .3"ב כנספח ג' להסכם וסופה בחלוף המצתעודת השלמה לידי נותן השירותים בנוסח 

 . "(האחריות תקופת)להלן: " חודשים

השירותים יתקן כל פגם או נזק, לרבות בשל בלאי סביר, שיתגלו בתקופת  נותן .ז

שעות מיום שהתגלו או בכל תקופה אחרת הקבוע  96האחריות לא יאוחר מאשר תוך 

לפי המוקדם יותר. היה הפגם או הנזק כאלה שתיקונם אינו סובל  הכלבחוק המכר, 

ום קבלת דרישת נציג דיחוי יתקנם נותן השירותים תוך זמן קצר כל האפשר מי

 לדרוש רשאי נציג המזמין השירותים מתןבזמן  בציודהמזמין בכתב. התגלה פגם 

 מהספק לתקן גם בדרך שתאושר על ידו. 

תיקון הפגם או הנזק או אי ההתאמה הכרחי כדי למנוע נזק גדול יותר בלא  היה .ח

א חייב, לתקן אך ל -שתהא שהות להודיע על כך לנותן השירותים, יהיה המזמין רשאי 

את הנזק בעצמו או באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר נותן השירותים למזמין את 

 ההוצאות שהוצאו באופן סביר בקשר לתיקון מיד עם הדרישה הראשונה. 
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 ביטוח .7

 ביטוחים הצדדים יערכו, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הצדדים בהתחייבויות לפגוע מבלי

 : להלן כמפורט

 : מכללהה ביטוחי 9.0

 נוטלת מכללהשה ומבלי, דין כל לפי או/ו זה הסכם לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי

 לביטוח פוליסה תערוך כי מכללהה מצהירה, הקבלן כלפי כלשהי אחריות עצמה על

 מנת על"( הקבלניות העבודות ביטוח: "להלן) ולהלן לעיל כמפורט קבלניות עבודות

 המשנה קבלני על או/ו הקבלנים על או/ו מכוחה הבאים על או/ו עצמה על להגן

 העבודות מביצוע הנובעים או/ו עם בקשר אחריות או נזק או, אובדן מפני מטעמה

 וסכומי המבטח אחריות גבולות, סייגים, לתנאים בכפוף ;זה הסכם נשוא

 תכלול, הקבלניות העבודות לביטוח בפוליסה הכלולים העצמיות ההשתתפויות

 :להלן המפורטים הכיסוי פרקי את הקבלניות העבודות לביטוח הפוליסה

 .קבלניות עבודות הסיכונים כל ביטוח 7.0.0

 העבודות0 –א'  פרק (א)

 והחומריםעבודות ההמבטח במלוא ערכן )כולל במפורש מ.ע.מ.( את 

ו/או מתקנים ו/או כל ציוד אחר שהינם חלק בלתי נפרד מהעבודות 

כי הביטוח הנערך על פי  במפורשבקשר עם הסכם זה. מוסכם בזה 

ציוד ו/או כל רכוש אחר המשמש את הקבלן  כולל אינופרק זה )א( 

 בביצוע עבודותיו ואשר אינו מהווה חלק מהעבודות. נשוא הסכם זה

 0שלישי צד כלפי אחריות ביטוח –ב'  פרק (ב)

 של דין פי על אחריותם את המבטח, שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

"(, המבוטח יחידיו/או הקבלן ו/או קבלני משנה, )להלן: " מכללהה

אחריותם של הקבלן ו/או קבלני משנה בגין ו/או עקב  במפורשלמעט 

ו/או כלי רכב,  חשמלי ציודו/או  הנדסי והשימוש בציוד מכאני ו/א

 נזק/או ו פגיעה בגין. זה הסכם נשוא העבודות ביצוע עם בקשר

, כלשהו גוף  או אדם כל של לרכושו/או ו לגופו להיגרם העלולים

 לתקופת הכל ובסך למקרה"ח ש 01,111,111 בסך אחריות בגבול

 כפוף( ב' 7.4.4) זה"ק בס האמור הביטוח כי בזה מוסכם. הביטוח

 בנפרד נערך כאילו הביטוח את יראו פיו על צולבת אחריות לסעיף

 המבוטח מיחידי אחד כל עבור

 0 מעבידים חבותביטוח  –' ג פרק (ג)

ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה על  מכללהה של אחריותם את המבטח

פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים 

 או/ו ידם על המועסקים העובדים כלפי, 0781פגומים, התש"ם 

 קבלני, קבלנים לרבות זה הסכם עם בקשר העבודות ביצועב מטעמם

, לתובע"ח ש 61,111,111 של אחריות בגבולות. ועובדיהם משנה

 .הביטוח לתקופת"כ ובסה לאירוע
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בזה כי שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות )המפורט בסעיף  מוסכם 9.0.6

לעיל(, יכלול גם את הקבלן,  והקבלן ישתתף בדמי הביטוח של ביטוחי  9.0.0

 9.0.3לעיל( לרבות בהתאם לאמור בסעיף  9.0.0העבודות )המפורטים בסעיף 

 אם ובין זה הסכם נשוא אם בין הקבלן התחייבויות כל למילוי ובכפוף להלן

 כל פי על/או ו הקבלניות העבודות לביטוח בפוליסות אחרת הוראה כל פי על

 .נספחיו על, זה הסכם עם בקשר אחרת התחייבות

 

 דמי במלוא לשאת מתחייב הקבלן ולהלן לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 9.0.3

 הביטוחים עריכת לצורך שיידרשו סוג מכל התשלומים ויתר הביטוח

 המהווה סכום מכללהל לשלם מתחייב והוא הצמדה הפרשי לרבות דלעיל

. זה הסכם פי על מכללהה עבור הקבלן מבצע אותן העבודות משווי %1.5

 תנאי פי על לה שיגיע סכום כל לקזז רשאית תהא מכללהה כי בזה מוסכם

 הסכם נשוא העבודות עם בקשר לקבלן ממנה שיגיע סכום מכל, זה סעיף

 חלקי חשבון מכל יבוצע האמור הניכוי.  מכללהה ידי על יאושר ואשר זה

 ביצוע בגין הקבלן שיגיש(, סופי וחשבון ביניים חשבונות לרבות) אחר או

 .מכללהה ידי על ושיאושר, העבודות

 בסעיף המתוארת הפוליסה פי על יגיעו באם ביטוח תגמולי כי בזאת מוסכם 9.0.4

, בכתב אחרת מכללהה שתורה למי או/ו בלבד מכללהל ישולמו, לעיל 9.0.0

 החברה מאת שיתקבלו כלשהם ביטוח תגמולי כי מוסכם, מקרה בכל, אולם

 לקימום ישמשו, קבלניות עבודות לביטוח הפוליסה תנאי פי על המבטחת

 תגמולי את לקבלן תעביר מכללהוה לעבודות שנגרמו הנזקים לתיקון או/ו

 הנזק את בעצמו תיקן שהקבלן בתנאי, כאמור, מהמבטח שהתקבלו הביטוח

 תגמולי תשלום,  הביטוח תגמולי התקבלו בגינו או/ו כאמור המכוסה

 מפקח או/ו מנהל של מפורש אישור בקבלת מותנה, כאמור, לקבלן הביטוח

 רצון לשביעות והינו בשלמותו בוצע התיקון כי מכללהה מטעם העבודות

 הסכום לגובה עד וזאת, מכללהה של מטעמה העבודות מפקח או/ו מנהל

 תגמולי בגין שיתקבל סכום כל. לעבודות הנזק תיקון או/ו לקימום שיידרש

 השתתפות בניכוי) דלעיל הנזק לתיקון שיידרש לסכום מעבר, הביטוח

 .מכללהל שייך יהיה(, עצמית

 9.0.3 בסעיף לאמור בנוסף כי בזה ומוסכם מוצהר, ספק כל הסר למען 9.0.5

 לגרוע ומבלי( מכללהה י"ע הביטוחים עריכת בגין הוצאות לעניין) לעיל

 העצמיות ההשתתפויות בסכומי נזק מקרה בכל, יישא הקבלן, מהאמור

 והיו במידה(. לעיל 9.0.0 סעיף) העבודות לביטוח הפוליסה בפרקי הנקובים

 פי על ביניהם העצמית ההשתתפות תפוצל, קבלנים מספר בנזק מעורבים

 .מכללהה של הבלעדית החלטתה

 הפעולות כל את לבצע מתחייב הקבלן, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 9.0.2

 לרבות ביטוח מקרה קרות לאחר מייד לקדמותו המצב להשבת שתידרשנה
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 להשבת שתידרשנה ההוצאות בכל יישא הקבלן. והריסות פסולת פינוי

 חברת שתשלם הסכום את הקבלן אל תעביר מכללהוה לקדמותו המצב

 כי מובהר ספק הסר למען. לעיל 9.0.4 בסעיף כמפורט הנזק בגין הביטוח

 חברת ידי על שיועבר האמור לסכום מעבר ההוצאות בכל יישא הקבלן

 כל לקבלן חייבים יהיו לא עובדיה או/ו מנהליה או/ו מכללהה וכי הבטוח

 .כאמור ההוצאות לכיסוי תשלום

 ממועד ימים( עשר ארבע) 04 בתוך הקבלן אל יועבר, בכתב הקבלן לדרישת 9.0.9

 פי על המבטחת החברה בחתימת מכללהה ביטוחי תמצית, דרישתו קבלת

 ביטוחי תמצית: " להלן) זה להסכם (3)' א בנספח המופיע הנוסח

 "(.מכללהה

 בפוליסת לעיין לקבלן מכללהה תאפשר, הקבלן מאת בכתב בקשה פי על 9.0.8

 את ללמוד מתחייב והקבלן, מכללהה במשרדי הקבלניות העבודות ביטוח

 לרבות תנאיה בכל בקי ולהיות הקבלניות העבודות ביטוח פוליסת תוכן

 ביצוע תחילת לפני וזאת בהן הנכללים העצמיות ההשתתפויות סכומי

 .העבודות

 על מכללהה ידי על הנערכים הביטוחים כל תנאי את לקיים מתחייב הקבלן 9.0.7

 עם פעולה לשתף הקבלן מתחייב כן כמו. לעיל 9.0.0 בסעיף האמור פי

 .פיהם-על מטעמה מי או/ו מכללהה זכויות ומימוש שמירה לשם מכללהה

 לאמור מודע הוא כי הקבלן בזה מאשר, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 9.0.01

 אצל בדיקה ולחובת שמירה קיום לחובת, בחום לעבודה המיוחדות בהתניות

 בו מקום בכל קרקעיים תת וצנרת מתקנים של קיומם על, הרשויות

 .זה הסכם נשוא לעבודות הקשורות חפירות מתוכננות

 כאמור הביטוח בפוליסת שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת מכללהה 9.0.00

 הכיסוי היקף את לצמצם כדי בו שיש שינוי כל אולם, לעיל 7.0.0 בסעיף

 .בכתב לידיעתו יובא לקבלן והמתייחס ל"הנ הפוליסה תנאי פי על הניתן

 הביטוחים היקף את להגדיל צורך לגביו קיים כי בדעה יהיה שהקבלן ככל 9.0.06

 מתחייב, זה הסכם נשוא העבודות עם בקשר נוספים ביטוחים לערוך או/ו

 ביצוע תחילת לפני הוא חשבונו על אלו נוספים ביטוחים לעשות הקבלן

 מתחייב הקבלן. כן לעשות כוונתו על מכללהל שהודיע לאחר, העבודות

 .לעיל כמפורט ידו על שהוצאו הנוספות מהפוליסות העתק מכללהל להמציא

 הקבלניות העבודות ביטוח בעריכת יהיה ולא אין כי, במפורש בזאת מובהר 9.0.03

 או/ו חבות כל מטעמה מי על או/ו מכללהה על להטיל כדי, מכללהה ידי על

 ידי על הנערכים לביטוחים בקשר או/ו בגין, שהם וסוג מין מכל, אחריות

 וכל משנה קבלני, עובדיו לרבות) מטעמו מי כלפי או/ו הקבלן כלפי, מכללהה

, חריגיהם, תנאיהם, לטיבם בקשר לרבות(, בשמם או/ו מטעמם הבאים

 תביעה כל על מוותר והוא, ידם על הניתן הכיסוי וסוג תקפותם או/ו היקפם

 .ל"כנ דרישה או/ו
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 מין מכל דרישה או/ו תביעה כל לו תהיה לא כי ומתחייב מצהיר הקבלן 9.0.04

 בגין מטעמם מי או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו מכללהה כלפי שהן וסוג

 וסוג חריגיהם, תנאיהם, היקפם, ולהלן לעיל המפורטים מכללהה ביטוחי

 .ל"כנ דרישה או תביעה כל על מוותר והוא, ידם על הניתן הכיסוי

 מקרה קרות בעת כי מוסכם, ובנספחיו זה בהסכם מהאמור לגרוע מבלי 9.0.05

 הקבלן מתחייב לעיל 7.0.0 לסעיף בהתאם הנערכים הביטוחים בגין ביטוח

 האירוע קרות על מכללהה מטעם העבודות ומנהל למפקח מיידית להודיע

 לבדיקת לאתר דיחוי ללא יגיע הבטוח חברת נציג כי, הצורך במקרה, ולדאוג

 מפקח או/ו מנהל לרבות מכללהה עם פעולה לשתף מתחייב הקבלן. הנזק

 לרבות, הפוליסה פי על הזכויות למימוש הדרוש בכל מטעמה העבודות

 למנהל או/ו מכללהל להעביר או/ו המבטח דרישות עם פעולה לשתף

 מכללהה מזכויות לגרוע מבלי וזאת, שיידרש מידע כל מטעמה העבודות

 .בעצמה ומתן המשא לנהל

 על, לעבודות נזק של מקרה בכל כי מוסכם זה בהסכם מהאמור לגרוע מבלי 9.0.02

 שמאי ידי על לו שיימסרו לנהלים בהתאם לפעול החובה מוטלת הקבלן

 מטעם העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו מכללהה או/ו הביטוח חברת מטעם

 .אחרת לנהוג לקבלן בכתב הורתה מכללהה אם אלא, מכללהה

, דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הקבלן של מאחריותו לגרוע מבלי 9.0.09

 המפורטות בפוליסות מכוסים היו אשר לנזקים בלעדי אחראי יהיה הקבלן

 הפועלים או/ו הקבלן של מחדל או מעשה אילולא לעיל 9.0.0 בסעיף

 להפחתה יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלנים, ספקים לרבות, מטעמו

 אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או מלאה

 .נזקים

 באות אינן אלה סעיפים הוראות כי בזה ומוסכם מוצהר ספק הסר למען 9.0.08

 .נספחיו על, זה הסכם פי על אחריותו או/ו הקבלן מחיובי לגרוע

 :הקבלן ביטוחי 9.6

 הקבלן מתחייב, דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי

 נשוא העבודות ביצוע תקופת כל למשך הוא חשבונו על, ולקיים לרכוש, לערוך

 כאמור המוצר וחבות מקצועית אחריות ביטוחי לעניין אחרת תקופה כל או/ו ההסכם

"(, הקבלן ביטוחי" -להלן יקראו יחד שכולם) להלן המפורטים הביטוחים את, להלן

 :בישראל לפעול כדין המורשית ביטוח בחברת

 :(מורחב)אש  רכוש ביטוח 9.6.0

המבטח נזק פיזי ו/או אובדן בלתי צפויים שיגרמו למתקנים, מבני עזר, ציוד 

ו/או כלי עבודה ו/או כל רכוש אחר בבעלות הקבלן שאינם מיועדים להיות 

חלק מהפרויקט, המובאים על ידי הקבלן לאתר לצורך ביצוע העבודות נשוא 

וי הסכם זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור, מוסכם בזה כי היקף הכיס

הביטוחי הינו בתנאים שאינם פחותים מתנאי פוליסת ביט "אש מורחב" 
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ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות נזקי אש, עשן, ברק,  6106מהדורה 

התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות 

טיס, שביתות, -ידי כלי-צינורות, פגיעה תאונתית, התנגשות, פגיעה על

 עות, נזק בזדון, וכן נזקי פריצה )על בסיס נזק ראשון( ושוד. פר

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות 

מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  מכללההתחלוף )שיבוב( כלפי ה

העבודות מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף )שיבוב( 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון לא יחול

 .לאתר מחוץ הנמצא רכוש4או ו לציוד( מורחב)אש  רכוש ביטוח 9.6.6

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך  9.6.6בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

ולקיים על חשבונו פוליסה לביטוח רכוש העתיד להיות חלק מהפרויקט בעת 

מחוץ לאתר ביצוע העבודות, אצל יצרנים ו/או באחסון ו/או בדרכו  הימצאו

אל אתר העבודה כולל במפורש בעת העמסתו ו/או פריקתו. מוסכם בזה כי 

היקף הכיסוי יהיה בהתאם בהתאם לאמור וכיסויים המפורטים בסעיף 

 לעיל. 9.6.0

 ( תכלול7.4.6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח הנערכת בהתאם לסעיף זה )

מנהליה  מכללהסעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי ה

ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ובלבד שהאמור בדבר 

 הויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 ביטוח אחריות מקצועית 0 9.6.3

בגין רשלנות  ה ו/או דרישההמבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביע

שהוגשה במשך תקופת הביטוח,  מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית

של או מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק

 הסכם זה. נשוא העבודות הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם

חודשים  2 גילוי שלמוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת 

 לאחר תום תקופת הביטוח.

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין ה

 .ותכלפיו בגין ביצוע העבוד

העתק  מכללהל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  מכללהל פי דרישת הע

 (.7.4.3) מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה

 

 ביטוח חבות המוצר0 9.6

 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  עלחבות הקבלן המבטח את  9.6.0

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר )לרבות כל רכיב  ,0781

 ןשיוצר ו/או הוכשלו, אריזה, מיכל, הוראות שימוש והוראות בטיחות( 

ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על  ןו/או הורכב ו/או תוק
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במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה  וו/או מי מטעמ ןהקבלידי 

 )להלן: "המוצר"(.

 2מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של  9.6.6

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה ה 9.6.3

 .ותשבדין כלפיו בגין ביצוע העבוד

העתק  מכללהל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  מכללהדרישת ה ל פיע 9.6.4

 (.9.6.4) מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה

 

 תנאים כלליים לביטוחי הקבלן0 9.3

 הרכוש וביטוחי הציוד ביטוח כי בזה ומוסכם מוצהר, ספק הסר למען 9.3.0

 פי על לרבות( הקבלן ביטוחי) 9.6 סעיף פי על הקבלן ידי על הנערכים

 בהתייחס נוסף ביטוח הינו( א' נספח) הקבלן ביטוחי אישור בנספח האמור

 7.0 סעיף פי על מכללהה ידי על הנערכת העבודות לביטוח לפוליסה

 .לעיל( מכללהה ביטוחי)

 כלפי או/ו בגין הקבלן של אחריותו את גם היתר בין יכסו הקבלן ביטוחי 9.3.6

 ביטוחי יורחבו( מהאמור לגרוע ומבלי) ובנוסף משנה וקבלני קבלנים

 או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו מכללהה את לשפות הקבלן

 מי או/ו הקבלן של מחדל או/ו מעשה כל בגין מטעמה העבודות מפקח

 המפורטים הביטוח פרקי את ויכללו"( המבוטח יחידי: "להלן) מטעמו

 חלק ומהווה זה להסכם המצורף( 'א נספח) הקבלן ביטוחי אישור בנספח

 .ממנו נפרד בלתי

 לסעיף כפופות  הקבלן ידי על הנערכות שלישי צד כלפי אחריות פוליסות 9.3.3

 כל עבור בנפרד נערכו כאילו הביטוחים את יראו פיו על" צולבת אחריות"

 .המבוטח מיחידי אחד

 נשוא העבודות ביצוע לתחילת צו לקבלת וכתנאי, זה הסכם חתימת במועד 9.3.4

( 'א נספח) הקבלן ביטוחי אישור את מכללהל ימציא הקבלן, זה הסכם

 נוסח) הביטוח חברת ידי על כדין חתום כשהוא זה להסכם המצורף בנוסח

 לעיל כאמור חתום הקבלן ביטוחי אישור המצאת כי בזה מוסכם(. מקורי

 .החוזה לקיום יסודי תנאי מהווה

 לידי להמציא הקבלן מתחייב לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 9.3.5

 לתחילת צו לקבלת וכתנאי זה הסכם חתימת ממועד יאוחר לא, מכללהה

 בהתאם מנזקים פטור - הקבלן  הצהרת, זה הסכם נשוא העבודות ביצוע

 א כנספח ומסומן זה להסכם המצורף", הצהרה -מאחריות פטור" לנוסח

 .הקבלן ידי על כדין חתומה כשהיא (0)
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, מכללהה לידי להמציא הקבלן מתחייב לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 9.3.2

 ביצוע לתחילת צו לקבלת וכתנאי זה הסכם חתימת ממועד יאוחר לא

 בחום עבודות לביצוע מיוחדים תנאים נספח, זה הסכם נשוא העבודות

 חתום כשהוא  (4) א כנספח ומסומן זה להסכם המצורף  לנוסח בהתאם

 .הקבלן ידי על כדין

 ובמקרה, החוזה הסבת לעניין זה הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי 9.3.9

 מטעם משנה קבלן ידי על יבוצעו מהן חלק או זה הסכם נשוא העבודות בו

 ביטוח פוליסות תהיינה המשנה קבלן בידי כי לדאוג הקבלן מתחייב, הקבלן

 הנדרשים ולסכומים לתנאים בהתאם לרבות זה בהסכם למפורט בהתאם

 (.א נספח) הקבלן ביטוחי עריכת באישור

 כלפי באחריות הנושא הוא הקבלן כי, בזאת מובהר ספק הסר למען 9.3.8

 מטעמם העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו מכללהה

 קבלן ידי על יבוצעו אשר עבודות לרבות, זה הסכם נשוא העבודות בגין

 או/ו מנהליה או/ו מכללהה את לפצות או/ו לשפות אחראי יהיה והוא, משנה

 נזק או/ו אובדן כל בגין מטעמם העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה

 מי ידי על שבוצעו העבודות עקב, בעקיפין או/ו במישרין, מהם למי שייגרם

 מהפוליסות באיזו מכוסה כאמור נזק או/ו אובדן אם בין, המשנה מקבלני

 זה בסעיף המפורטים ובתנאים( 7.4) הקבלן ביטוחי סעיף פי על הנדרשות

 .לאו אם ובין( א נספח) הקבלן ביטוחי אישור בנספח כאמור לרבות( 65.3)

 מקרה קרות בעת כי מוסכם, ובנספחיו זה בהסכם מהאמור לגרוע מבלי 9.3.7

(, הקבלן ביטוחי) 7.4  לסעיף בהתאם הנערכים הביטוחים בגין ביטוח

 קרות על לה ולהודיע הבטוח לחברת מיידי באופן לפנות הקבלן מתחייב

. הנזק לבדיקת לאתר דיחוי ללא יגיע הבטוח חברת נציג כי ולדאוג האירוע

 ככל לו ולסייע הבטוח חברת נציג הוראות פי על לפעול הקבלן על כי מובהר

 .שידרוש מידע כל לו להעביר לרבות, הנדרש

 מהפוליסות איזו המחיל אירוע בקרות, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 9.3.01

 הקבלן. מכללהל בכתב כך על הקבלן יודיע לעיל 7.4 בסעיף המפורטות

 הדרוש בכל מטעמם מי או/ו מכללהה או/ו המבטח עם פעולה לשתף מתחייב

 לנהל מכללהה מזכויות לגרוע מבלי וזאת, הפוליסה פי על זכויות למימוש

 .בעצמה ומתן המשא

 הנערכות הביטוח פוליסות דרישות כל את בדייקנות לקיים מתחייב הקבלן 9.3.00

 ידי על לעשותה יידרש אשר פעולה כל ולעשות לעיל 7.4  בסעיף כמפורט

 כדי מכללהה מטעם העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו מכללהה או/ו המבטח

 מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו מכללהה זכויות את לממש

 .הביטוח תנאי פי על, מכללהה מטעם העבודות

 זכויות או/ו זכויותיו את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הקבלן הפר 9.3.06

, מטעמם העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו מכללהה
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 לעובדיה או/ו למנהליה או/ו מכללהל שיגרמו לנזקים אחראי הקבלן יהא

 תהיינה ולא ובלעדי מלא באופן, מטעמם העבודות למפקח או/ו למנהל או/ו

 מנוע יהא והוא כלפיהם, אחרות או כספיות, טענות או/ו  תביעות כל לו

 .כאמור, טענה כל מלהעלות

 נערך אשר בטוח לכל קודמים הינם פיו על מפורש תנאי יכללו הקבלן ביטוחי 9.3.03

 או/ו דרישה או/ו טענה כל על מוותרים הקבלן מבטחי וכי מכללהה ידי-על

  כאמור זכות או/ו טענה כל לרבות, מכללהה ביטוחי שיתוף בדבר תביעה

 ביטוח" טענת כל לרבות, 0780 – א"התשמ ביטוח חוזה לחוק 57 בסעיף

 .מבטחיה וכלפי מכללהה כלפי" כפל

( 'א נספח) הקבלן ביטוחי אישור נספח פי על הנערכים הקבלן ביטוחי 9.3.04

 לרעה לשנותם או/ו לבטלם רשאי אינו המבטח פיו על מפורש תנאי יכללו

,  בכתב הודעה, מכללהול לקבלן תישלח כן אם אלא, הביטוח תקופת במשך

 וכי. זאת לעשות כוונתו על מראש יום( 21) שישים, רשום דואר באמצעות

 לא אם מכללהה לגבי שכאלו  לרעה לשינוי או/ו לביטול תוקף יהיה לא

 ממועד הימים( 21) שישים חלוף ובטרם לעיל כאמור בכתב הודעה נשלחה

 .ההודעה משלוח

 הקבלן מביטוחי מי כי ולקבלן מכללהל יודיע הקבלן של שמבטחו פעם בכל 9.3.05

 מתחייב, לעיל 7.3.03 בסעיף כאמור, מבוטל או/ו לרעה משונה להיות עומד

, חדש ביטוח עריכת אישור ולהמציא מחדש הביטוח אותו את לערוך הקבלן

 .כאמור הביטוח ביטול או/ו לרעה השינוי מועד לפני יום 31

 כנגד תביעה או/ו נזק מקרה בכל ישא הקבלן כי, יודגש, ספק כל הסר למען 9.3.02

 הנקובים העצמיות ההשתתפויות בסכומי, הקבלן ביטוחי פי על המבטח

 .הקבלן בביטוחי

 העבודות עם בקשר הנדרשים הקבלן ביטוחי את בתוקף להחזיק הקבלן על 9.3.09

 את, זאת עם. בתוקף זה הסכם יהיה בה התקופה  כל במשך, זה הסכם נשוא

 עוד כל בתוקף להחזיק הקבלן על המוצר וחבות מקצועית אחריות ביטוחי

 .הדין פי על ההתיישנות תקופת תמה לא

 או/ו המצאתם, הקבלן ביטוחי בעריכת אין כי, במפורש בזה מוסכם 9.3.08

 או/ו מטעמה מי על או/ו מכללהה על כלשהי אחריות להטיל כדי, בשינויים

 של מאחריותו לצמצם כדי או/ו למוסכם התאמתם בדבר אישור להוות

 .דין כל פי על או זה הסכם פי על הקבלן

 מתחייב, הקבלן ביטוחי תקופת תום ממועד ימים( שבעה) 9 -מ יאוחר לא 9.3.07

, לעיל 7.3.2 בסעיף כאמור הביטוח עריכת אישור את ולהפקיד לחזור הקבלן

 את ולהפקיד לחזור מתחייב הקבלן, נוספת לתקופה תוקפם הארכת בגין

 הינו עוד וכל ביטוח תקופת מדי, הנקובים במועדים, הקבלן ביטוחי אישור

 .ההסכם פי על ביטוח לערוך מחויב
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 או/ו( 'א נספח) הקבלן ביטוחי אישור בהמצאת אין כי במפורש בזה מוסכם 9.3.61

 ביטוחי של התאמתם בדבר אישור להוות כדי, בדיקתו אי או/ו בבדיקתו

 לגרוע כדי או/ו היעדרם או היקפם, תוקפם, טיבם, למוסכם הקבלן

 מי על או/ו מכללהה על כלשהי אחריות להטיל כדי או הקבלן של מאחריותו

 .מטעמה מהבאים

 0 סעיף פי-על הנערך הבטוח בגין הבטוח סכום את לעדכן מתחייב הקבלן 9.3.60

 את תמיד שישקף כדי, לעת מעת(, נספח א') הקבלן ביטוחי עריכת באישור

 .זה הסכם נשוא המבוטחים והחומרים הציוד הרכוש של השווי מלוא

 או/ו האחריות גבולות או/ו הביטוח סכומי כי בזאת מובהר ספק הסר למען 9.3.66

 ביטוחי עריכת ובאישור זה בהסכם האמור מן המתחייבים הביטוח תנאי

 הקבלן ועל, הקבלן על המוטלת מינימאלית דרישה הינם(, נספח א') הקבלן

 האחריות גבולות או/ו הביטוח סכומי את ולקבוע לחבות חשיפתו את לבחון

 מנוע יהיה הוא כי ומאשר מצהיר הקבלן. בהתאם הביטוח תנאי או/ו

 או/ו מנהליה או/ו מכללהה כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל מלהעלות

 האחריות גבולות או/ו הביטוח לסכומי הקשור בכל מטעמם מי או/ו עובדיה

 .כאמור המינימאליים הביטוח תנאי או/ו

 אישורי את לבדוק( חייבים לא אך) רשאים מטעמה מי או/ו מכללהה 9.3.63

 שינוי כל לבצע מתחייב והקבלן לעיל כאמור הקבלן ידי על שיומצאו הביטוח

 בסעיף כאמור הקבלן להתחייבויות להתאימם מנת על שיידרש תיקון או

 .זה להסכם הביטוח

 מטעמה מי או/ו מכללהה של הביקורת זכות כי ומתחייב מצהיר הקבלן 9.3.64

 ביטוחי אישור תיקון על ולהורות לבדוק וזכותם הבטוח לאישורי ביחס

 על או/ו מכללהה על מטילה אינה, הקבלן פוליסות או/ו לעיל כמפורט הקבלן

 הבטוחים לאישור הקשור בכל שהיא אחריות וכל חובה כל מטעמה מי

 בה ואין הקבלן ביטוחי של העדרם לגבי או, ותוקפם, היקפם, טיבם, כאמור

 כל פי ועל זה הסכם נשוא הקבלן על המוטלת שהיא חבות מכל לגרוע כדי

 .דין

 כי הקבלן בביטוחי נקבע, האמור בכלליות לפגוע ומבלי לעיל לאמור בנוסף 9.3.65

 ידי על הביטוח מפוליסת איזו מתנאי תנאי של לב בתום קיום אי או/ו הפרה

 או/ו מנהליה או/ו מכללהה בזכויות יפגעו לא עובדיו או/ו מנהליו או/ו הקבלן

 .אלו ביטוחים פי על מטעמם העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה

 כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי, מצהיר הקבלן 9.3.62

 מטעם העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו מכללהה

 עבורו לשיפוי זכאי שהיה או, עבורו לשיפוי זכאי שהוא נזק בגין מכללהה

 שנערכו הביטוחים פי על, בפוליסה הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא

 והוא(, נספח א') הקבלן ביטוחי עריכת לאישור( מורחב אש) 0 סעיף לפי
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 מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו מכללהה את בזאת פוטר

 .כאמור לנזק אחריות מכל מכללהה מטעם העבודות

 או/ו מנהל או/ו מכללהה דרישות כל את חשבונו על לקיים מתחייב הקבלן 9.3.69

 על להגנה הקשור בכל המבטחים או/ו מכללהה של מטעמה העבודות מפקח

 הנוגע כל ובמפורש לרבות מסירתן לאחר או/ו ביצוען בשלבי העבודות

 .טבע נזקי כנגד הגנה אמצעי לנקיטת או/ו להתקנת

 על המובאים הכלים או/ו הציוד כל על נאותה שמירה לקיים מתחייב הקבלן 9.3.68

 .העבודות ביצוע לאתר ידו

 ביצוע שלבי בכל כי הקבלן מתחייב, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 9.3.67

 הזכות בעלי החברות או/ו הגופים דרישות כל את במלואן לקיים, עבודותיו

 אישורם את ולהשיג זה הסכם נשוא העבודות מתבצעות בהם במקרקעין

. מכללהה לבין מהם מי בין שנחתמו הסכמים פי על לרבות העבודות לביצוע

 .ל"כנ התחייבות מסמך כל הקבלן אל להעביר מתחייבת  מכללהה

 לגרוע באה אינה לביטוח בקשר( 7) זה בסעיף הוראה כל כי בזה מוסכם 9.3.31

 לנזקים הקבלן של הבלעדית אחריותו בדבר ההסכם הוראות של מכוחם

 .הדין פי על או/ו זה בהסכם אחרים בסעיפים כאמור יגרמו באם

לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי  9.3.30

הוראות ההסכם, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי 

 : הביטוח, יחולו ההוראות הבאות

לבטל, אחרי שניתנה  לקבלן  רשאית תהיה מכללהה .א

שעות, את הזכייה במכרז או את  96התראה של 

 לן.ההתקשרות עם הקב

ניתנה לקבלן הודעה על הפסקה כאמור, הוא יפסיק מייד  .ב

 שעות את אתר העבודה. 48את ביצוע העבודות ויפנה תוך 

 לקבלן שתועבר יום 04 של בהתראה, תרשאי מכללהה .ג

, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי בכתב

ביטוח, לרבות, דמי ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזה 

 הביטוח. 

כאמור בפסקה ג. לעיל, יחולו כל  מכללהה התעש .ד

לעשות  האם בחר מכללהה תעל הקבלן ורשאי ההוצאותי

מכל סכום  מהכן, לפי שיקול דעתו, לקזז כל סכום ששיל

לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי  השיגיע ממנ

א לגבות סכום זה יה תהסכם אחר או לפי דין ורשאי

א רק, חילוט מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות, אך ל

 ערבויות.
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וסעיפי המשנה שלו לעיל, יחול גם על מקרה בו הפר  7.3.30מור בסעיף הא 9.3.36

 הקבלן את התנאים שבפוליסות הביטוח.  

רשאי שלא לאשר  מכללהה מטעם העבודות מפקח/או ו מנהלכמו כן יהיה  9.3.33

חשבונות שיוגשו בקשר עם עבודות הקבלן, כל עוד לא הסדיר הקבלן את כל 

הביטוחים שעליו לבצעם ו/או בכל מקרה שיתברר כי הכיסוי הביטוחי של 

 הקבלן אינו ממלא אחרי כל הדרישות הנוגעות לכיסוי הביטוחי.

ף זה או אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעי  9.3.34

חבות כלשהי.  הו/או מי מטעמ מכללהעל פי כל דין, או כדי להטיל על ה

 הלבחור בחלופה הנוחה לה לפי סעיף זה, לפי שיקול דעת תרשאי מכללהה

 כאמור. ההבלעדי ולא תהיה לקבלן כל טענה או תביעה בקשר עם החלטת

 

 פיקוח וביקורת .0

, על טיב ואיכות השירותים ו/או העבודות המזמיןפקח, באמצעות נציג יבקר וי המזמין .א

 .השירותים נותן יבצעאותם 

השירותים לתקן ליקויים בסדרי עבודה ו/או  נותןלהורות ל ךהיה מוסמי המזמין .ב

יפעל על פי הנחיות והוראות  השירותים נותןביצוע הנוגעים למתן השירותים. ה

ן אחר הנדרש יוכן בכל עני זמנים לוחותבכל הנוגע לסדרי עבודה, דרכי ביצוע,  המזמין

 .המזמיןלדעת 

 

 שיונותיהיתרים ור .9
שיונות הנדרשים על יוהר התקניםמצהיר ומתחייב, כי בידיו כל ההיתרים,  השירותים נותן

בהעדרו  השירותים נותןפי כל דין למתן השירותים על פי הסכם זה. ביצוע ההסכם על ידי 

 .חוזהפרה יסודית של ה, רישיון, תקן כאמור יחשב להאישורתר, ישל ה

 

 הסבת זכויות וחובות  .01

זה, כולן  הסכםאינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי  השירותים נותן .א

. בנוסף אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר אחר גורם לכלאו חלקן, 

 זה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. הסכםכל זכות מזכויותיו על פי 

רשאי למסור לאחר, לרבות למבצע משנה מטעמו, את  השירותים נותןכמו כן, אין  .ב

ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין 

יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את 

 החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון.

נתן המזמין את הסכמתו לביצוע באמצעות מבצע משנה או גורם אחר, אין ההסכמה  .ג

 מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם. השירותים נותןהאמורה פוטרת את 
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 ביטול ההסכם .00

 9את ההסכם הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  נותן השירותיםהפר  .א

הא המזמין זכאי לכל התרופות, להן הוא ימים מיום שניתנה לו הודעה על ההפרה, י

זכאי לפי החוק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם הספק ולמסור את המשך 

העבודות לכל מציע אחר שנמצא כשיר במכרז ו/או ספק אחר, והספק יהא מנוע 

מלהפריע או להתערב בכל מסירה כזאת, והמזמין יהיה רשאי להשתמש למטרה זו 

די הספק, ללא כל תשלום נוסף מצד המזמין ומבלי לפגוע בכל הציוד שסופק על י

 בזכותו לחילוט ערבויות הספק במקביל. 

וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה או בהשלמתה יעלו על הסכומים שהיו  היה .ב

מגיעים לנותן השירותים לפי הסכם זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ידו, יהיה 

המזמין יהיה זכאי לנכות כל הוצאה כזאת  על נותן השירותים לשאת בהפרש.

מהסכומים שיגיעו באותו זמן לנותן השירותים ו/או לחלט ערבות הביצוע, ככל 

 שיגיעו, ואם אלה לא יספיקו לכך יהיה על נותן השירותים לשלם למזמין את היתרה. 

 תפתיח/או ו מפרק מינוי/או ו נכסים כונס מינוי של במקרה לעיל מהאמור לגרוע מבלי .ג

/או במקרה שהספק קיבל מהמזמין שני מכתבי ו השירותים נותן"פ כנגד הוצל הליכי

התראה על אי עמידה בתנאי החוזה ולא תיקן ההפרות תוך הזמן שנדרש לעשות כן 

יהיה המזמין רשאי לבטל את הסכם ללא הודעה מוקדמת, ויהיה חופשי להתקשר עם 

 / חברה אחר/ת. ספק

 

 ושמירה על דיני העבודה דאי תחולת יחסי עובד מעבי .04

ו/או אשר יועסקו על ידו  ספקסכם בזה בין הצדדים, כי העובדים המועסקים ע״י המו

במהלך תקופת החוזה או תקופות ההארכה הם עובדיו בלבד ויהיו כאלה ואינם עובדי 

הצהיר כי איננו ספק כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם,  ספקוכי ה מכללהה

 , לפיכך:0772 -התשנ״ו

משמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו עפ״י  ספקמוסכם בין הצדדים, כי ה .א

, אלא מטעמה למי/או ו מכללההחוזה ואין לראות כל זכות שניתנה עפ״י החוזה ל

ולכל עובד המועסק  ספקאמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה ל

לכל תשלומים,  מכללהוהוא לא יהיה זכאי מה מכללהעל ידו כל זכויות של עובד ה

 פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.

מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה,  ספקה .ב

אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר 

)לרבות  הקבלןכל התשלומים לעובדי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  מום.מיני

לביטוח לאומי וכל מס אחר או היטל או מלווה,  מס הכנסהתשלומים לשכר עבודה, 

וכל תשלום סוציאלי אחר( תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות 

 למו על ידו., וישוהקבלןבקשר עם ביצוע השירותים, יחולו על 
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בגין כל דרישה ו/או  מיידי באופן המכללה /או לשפות אתומתחייב בזה, לפצות  הספק .ג

בקשר עם תשלומים כלשהם  הספקעל ידי מי מעובדיו של  המכללהתביעה שתוגש נגד 

 כל על מועד מבעוד לספק הודיעה שהמכללה ובלבד עבודתובגין  יועובדמ מיהמגיעים ל

/או ו בשמו, מפניה להתגונן סבירה הזדמנות לספק ונתנה כאמור דרישה/או ו תביעה

 .המכללה בשם

-מוסכם בזה כי אם, מכל סיבה שהיא ובניגוד לכוונת הצדדים לפי הסכם זה, ייקבע על .ד

, כי בין המזמין שהיא ערכאה בכל, מנהלי/או ו שיפוטי גורם לרבותידי גורם מוסמך, 

מעביד ו/או באם -יחסי עובד הספק התקיימו או מתקיימים שללבין מי מעובדיו 

בחבות כלשהי הנובעת מן הטענה בדבר קיומם של יחסי עובד ומעביד  המכללהחוייב ת

חוייב בתשלומו ת, מייד עם דרישה, על כל סכום שהמכללהאת  הספקכאמור ישפה 

 לרבותמעביד, -או לעובדיו והנובע כאמור מקביעה בדבר קיומם של יחסי עובד לספק

 "ד.עו"ט ושכ משפט הוצאות

כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות בכל ל מכללהיהיה אחראי כלפי ה ספקה .ה

 הנוגע להוראות כל דין בקשר לביצוע מתן השירותים עפ״י החוזה.

 הפרתו של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה.

 

  ערבויות .03

תים, יהיה לשם הבטחת המילוי הנכון והמדויק של תנאי הסכם זה על ידי נותן השירו .א

ימים מיום ההודעה למציע שהצעתו  9על נותן השירותים להמציא לידי המזמין תוך 

 01%של  בשיעורזכתה, ערבות בנקאית כספית לביצוע, אוטונומית ובלתי חוזרת 

, שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע עת יקבל החוזההכספי של  כומער

 זה להסכםזאת בנוסח המצ"ב כנספח ב' המציע הודעה אודות בחירת הצעתו כזוכה, ו

הסכם )להלן: "ערבות הביצוע"(. ערבות הביצוע ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

  . 10.17.6105ליום תוקף מיום קבלת הודעת הזכייה ועד תהיה ב

יובהר כי אם מסיבה כלשהי לא נמסרה ערבות הביצוע, בנוסח ובמועד האמורים,  .ב

לבטל הסכם זה, תוך חילוט ערבות ההצעה שמסר הספק, וזאת  המזמין יהא רשאי

מבלי שהמזמין יחשב מפר של ההסכם ו/או מבלי שתפגע כל זכות אחרת של המזמין 

 ו/או שיהיה בכך כדי להעניק לנותן השירותים זכות כלשהי לפיצויים.

 הצעהתוחזר לזוכה ערבות ה -רק עם התקבל מלוא המסמכים האמורים לעיל  .ג

 על ידו יחד עם הצעתו, כאמור לעיל. שהוגשה 

מת העבודות לשביעות רצון סיום השל לאחרערבות הביצוע תוחזר לנותן השירותים  .ד

 להסכםקבלת תעודת השלמה של העבודות בנוסח המצ"ב כנספח ג' ל בכפוףהמזמין 

מערכו הכספי של 5%בשיעור  בדק ערבות קבלתוכנגד  המזמין נציגחתומה בידי זה 

  י אשר מאושר ע"י המזמין.החשבון הסופ
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 חילוט הערבויות .02

, האו חלק הלעיל, כול 00 ףבסעי הת הבנקאית הנקובהמזמין זכאי לחלט את הערבו .א

את התחייבויותיו לפי הסכם זה, כפיצוי מוסכם.  השירותים נותןבכל מקרה בו הפר 

 זאת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בכל אחד מן המקרים הבאים:

, 4 פיםלפי סעיפי הסכם זה, ובכלל זה  על מזמיןגביית הסכומים המגיעים ללשם  .0

 להסכם.  05/או ו 04, 03, 01, 7

בהתחייבויותיו  השירותים נותןלשם גביית הוצאות שנגרמו לו עקב אי עמידת  .6

 פריטי התקנת/או ו הלפי הוראות הסכם זה ו/או בהזמנה פרטנית לאספק

 . הריהוט

, במהלך תקופת השירותים נותןבכל מקרה אחר של הפרת תנאי ההסכם ע"י  .3

 .המכללה בקמפוסלריהוט שהותקן  האחריותההתקשרות ו/או במהלך תקופת 

 אין בחילוט הערבויות כדי לגרוע מהתרופות העומדות למזמין לפי כל דין.   .ב

 נותןות בכל מקרה בו תחולט ערבות בנקאית ע"י המזמין בגין אי מילוי התחייב .ג

ימים  9להמציא למזמין, תוך  השירותים נותןע"פ הסכם זה מתחייב  השירותים

 ממועד החילוט, ערבות חדשה בגובה הערבות שחולטה כאמור. 

מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, אלא  השירותים נותןחילוט הערבות לא ישחרר את  .ד

 אם המזמין הודיע  לו על כך במפורש ובכתב. 

בקשר עם  השירותים נותןהסתיימה תקופת החוזה ונותרה תביעה תלויה ועומדת נגד  .ה

 השירותים לנותןעל פי הסכם זה, לא תוחזר  ותו/או ביצוע העבוד השירותיםמתן 

של  וערובות אחרות, להנחת דעת השירותים נותןהערבות הבנקאית כל עוד לא נתן 

ערבות כאמור,  השירותים נותן לתשלום כל חיוב שיוטל עליו. לא המציא מזמיןה

עד להכרעה סופית )לרבות  מזמיןתחולט הערבות הבנקאית והכספים יעוכבו בידי ה

 בדרך של פסק דין( באותה מחלוקת. 

 

 ביצוע על ידי המזמין או מי מטעמו .05

את התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן,  השירותים נותןאם לא ימלא  .א

במקומות המיועדים לשם  ןוהתקנת ןהרכבת, הרחף כיסאות  מערכותלרבות פיזור 

הסכם זה, כולה או חלקה, בעצמה,  תכך, רשאי המזמין לבצע את העבודה נשוא

מצהיר ומתחייב כי לא  השירותים ונותןבאמצעות מבצע אחר או בכל דרך אחרת, 

 כאמור. ימנע מן המזמין לפעול כאמור ויסייע למזמין או למי שייקבע בביצוע העבודות 

)א( לעיל, יהא 03מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה ויפעל המזמין כאמור בסעיף  .ב

המזמין רשאי  לגבות או לנכות את כל הוצאות והחיובים שעל פי הסכם זה חלים על 

מכל סכום שיגיע למבצע בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לחלט  השירותים נותן

 בכל דרך אחרת. השירותים נותןן הערבויות או לגבות הוצאותיו מ
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 העבודה השלמת ..0

, השירותים נותןעם השלמת האספקה, ההתקנה וההרכבה של פריטי הריהוט ע"י  .א

ה נדו"ח מסכם ובו תכלל ןויכי המכללה בקמפוס 3ן ינציג המזמין סיור בבני וךיער

, על תיקון פגמי ביצוע שנתגלו בסיור שיהיו ככל, השירותים לנותןוההוראות  והערותי

 וכן ייקבע תאריך לסיום התיקונים וההשלמות הנ"ל.  

 מכלול של חוזרת בדיקה תיערך, )א(04 בסעיף כמובא שהיו ככל, הפגמים קוןתי בתום .ב

. במידה ויתגלו בבדיקה פגמים נוספים או השירותים נותןשסופק והותקן ע"י  הריהוט

דו"ח מסכם חדש, ועם השלמת  המזמין נציגהנ"ל, יערוך  פגמים עליהם הודיעו בסיור

תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה  השירותים נותןידי -התיקונים הכלולים בו על

 סופית. 

, השירותים לנותןביצוע התיקונים בזמן סביר יתיר למזמין הזכות לעכב תשלומים -אי .ג

 אמור אותו התקבולמכן לבצע השלמה על חשבון המזמין, תוך ניכוי ההוצאות -וכמו

 . לקבל השירותים נותן היה

"תעודת  ידו לבבדיקה, תמולא ע המזמין נציגבמידה ולא תהיינה הערות כלשהן מצד  .ד

 . זה להסכם 'גכנספח השלמה" בנוסח המצ"ב 

השירותים מתחייב לסלק ידו ממקום ביצוע העבודות, אם יורה כך נציג המזמין  נותן .ה

"כתב התחייבות  -להסכם זה ה' לנספחבהתאם  הכלעל פי שיקול דעתו הבלעדי, 

 לסילוק יד".

 הפרות .07

לגרוע מזכויות המזמין כמפורט במסמכי המכרז במקרה שלא נעמוד  מבלי .א

בתור פיצויים מוסכמים וקבועים  ₪ 511בהתחייבויות אלו אנו נשלם למזמין סך של 

לי וזאת מב –מראש עבור כל יום של איחור בהשלמת האספקה והתקנת הריהוט 

 שיהיה צורך בהוכחת נזק. 

הסכם זה הינם תנאים ל 09-ו 02, 04, 03, 00, 01, 8, 9, 2, 5, 4 ,3, 6מוסכם כי סעיפים  .ב

עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המזמין 

, כשהם צמודים למדד המחירים ₪ 5,111בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  

הידוע במועד חתימת הסכם זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומם לצרכן, מהמדד 

בפועל למזמין, בגין כל הפרה והפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד 

 ותרופה אחרים.

( לעיל, האירועים הבאים יחשבו כהפרה של ב)05האמור בסעיף  כלליותמבלי לגרוע מ .ג

( ימים למבצע, 9בכתב של שבעה )הסכם זה ויזכו את המזמין, לאחר מתן התראה 

בכל הזכויות המוקנות לו כמו גם ₪  5,111בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

 על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .0

ול או הפעולה האמורה לא הופסקו או , כולם או חלקם, והעיקהשירותים נותן

 יום ממועד ביצועם.  31הוסרו לחלוטין תוך 
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התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי  השירותים נותןהוגשה נגד  .6

 נותןקיבל החלטה על פירוק, או אם  השירותים שנותןנכסיו, כולם או חלקם, או 

עולה האמורה או ההחלטה לא יגיע לידי פשרה או הסדר עם נושיו, והפ שירותים

 ימים. 31הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

מונה מפרק, נאמן, כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל )זמני או קבוע( על עסקי  .3

או כל חלק מהם, או תוגש בקשה למינוי כנ"ל, והמינוי  שירותים נותןאו רכוש 

 ימים. 31או הבקשה לא בוטלו בתוך 

שאין הוא נותן את השירותים בצורה משביעת  רותיםהשי בנותןהמזמין התרה  .4

רצון ו/או שהוא אינו מקיים התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או לפי 

דית בצעדים המבטיחים לדעת המזמין ילא נקט מי השירותים ונותןההזמנה, 

 את תיקון המצב.

הסתלק מביצוע ההסכם או שלא  השירותים נותןהוכח להנחת דעת המזמין כי  .5

 יוכל לעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים. 

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם  השירותים נותןהתברר שהצהרה כלשהי של  .2

לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי  השירותים נותןזה אינה נכונה או 

 להשפיע על החלטת המזמין להתקשר עמו בהסכם. 

חולטה, כולה או חלקה, והיא לא  השירותים נותןידי -ערבות הביצוע שניתנה על .9

 ( לעיל. ג)06חודשה במלואה כאמור בסעיף 

 

 סודיות  .00
הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד 

ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין 

 למזמיןו/או בנוגע  למזמיןבעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים 

, ו, לקוחותיה, ספקיו, עסקיוגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיובכלל זה, ומבלי ל

, וכיו"ב, שהגיע לידיו בקשר עם אספקת והפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצל ומצב

השירותים, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה מוקדמת 

 . מזמיןומפורשת בכתב מאת ה

 

 ההסכם הסבת איסור .09
 מקצתן או כולן זכויותיו/או ו ביווחי להעביר/או ו ההסכם את להסב רשאי אינו הספק

 בהסכמת יהיה לא. ובכתב מראש המכללה הסכמת את לכך קיבל אם אלא, לאחר

 על עובדים העסקת. זה חוזה פי על הספק באחריות לפגום/או ו לגרוע כדי כאמור המכללה

 .זה סעיף פי על השירותים נותן התחייבות של כהפרה תיחשב לא השירותים נותן ידי
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 קיזוז ושיפוי .41
המכללה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לה מהספק לפי הסכם זה או 

מהמכללה, והספק מוותר  ספקכל סכום המגיע לערבות הביצוע ו/או מכתוצאה ממנו, מ

 מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

 
 

 סמכות מקומית .40

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט  .א

 המוסמכים בעיר ירושלים ולהם בלבד. 

סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות הקבועה  .ב

 בסעיף זה.

 

 הוראות שונות .44

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הוויתור  .א

כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה, או כל הוראה אחרת בהסכם זה. 

כל ויתור, ארכה, או הנחה מטעם אחר הצדדים, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה 

 בכתב ונחתם ע"י אותו צד. 

לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שני הצדדים. שינוי מתנאי הסכם זה  .ב

 הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא תקים טענת מניעות או וויתור. 

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הינו כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר להסכם  .ג

לו הגיעה זה שתישלח בדואר רשום +אישור מסירה ע"י צד אחד למשנהו, תיראה כאי

שעות ממועד מסירתו לבית הדואר או במקרה של מסירה ביד בעת  96לידי הנמען תוך 

 מסירתה.

 

 

 
 :על החתום הצדדים וולראיה בא

 

 

 

____________________                                             ___________________ 

 נותן השירותים                       המזמין              
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 נספחים להסכם

 נספח א'

  הקבלן ביטוחי אישור 

 : __________ תאריך        

 לכבוד

 "(המכללה: "להלן) (ר"ע) ירושלים להנדסה האקדמית המכללה

 3522. ד.ת

  הכרם בית רמת

 70135 ירושלים

 .,נ.ג.א

  .ביטוחים עריכת אישור0 הנדון

 ______________________________ )להלן0 "הקבלן"( 0 המבוטח שם

 ______________________________  0 כתובת

ואו  העבודות)להלן: " רחף כיסאות והתקנת הרכבה, אספקההובלה,  0 העבודות תאור
 "(.ההסכם

 

עבור הקבלן את  ערכנו________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים כי  אנו
מיום __________ ועד יום __________ )שני שהביטוחים המפורטים להלן, למשך התקופה 

 "(.הביטוח תקופת: "ולהלן נכללים התאריכים

 

 '0 ______________________מס פוליסה מורחב אש .0

 כלי לרבות הקבלן רכוש את כחדש בערכו המבטח מורחב אש ביטוח : הפוליסה 
 בבעלות שהוא וסוג מין מכל אחר רכוש וכל חומרים, ציוד עבודה
 בקשר העבודות בביצוע בעקיפין/או ו במישרין אותו המשמש הקבלן

 . מהן חלק מהווה ואינו שבנדון ההסכם עם

פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המקובלים בפוליסת רכוש )אש  על הביטוחי:  הכיסוי 
, ברק, עשןמורחב(, לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק עקב אש, 

התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, נזקי סערה 
וסופה, נזקי כלי טיס, בום על קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים 

 נזקינורות, נזקי התנגשות )אימפקט(, מנוזלים אחרים והתבקעות צ
 בזדון, נזקי פריצה )על בסיס נזק ראשון( ושוד.

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  כוללת הביטוח פוליסת :מיוחד תנאי 
ובלבד  עובדיה/או ו מנהליה/או ו המכללהתחלוף )שיבוב( כלפי 

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם 
 זדון.בלנזק 
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 '0 ______________________מס פוליסה שלישי  צד .4

 או/ו גופנית פגיעה בגין שלישי צד כלפי דין פי על הקבלן חבות ביטוח : הביטוחי הכיסוי 
 משימוש וכתוצאה עקב הביטוח תקופת במשך שייגרמו לרכוש נזק

 בביצוע אותו המשמש אחר ציוד או/ו הנדסיים כלים או/ו רכב בכלי
 בגין שלישי צד כלפי הקבלן אחריות לרבות, זה הסכם נשוא העבודות

 פי על מכוסים ושאינם רכב בכלי השימוש עקב הנגרמים  גוף נזקי
 .ד"הפלת חוק

 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע( ח"ש מיליון) ח"ש 0,111,111 : האחריות גבול 
 .שנתית ביטוח

 או/ו מנהליו או/ו המכללההביטוח הורחבה לשפות את  פוליסת .6.0 : מיוחדים תנאים 
 להיות שעלולה, בגין אחריות "(המבוטח יחידי: "להלן) עובדיו
ו/או מנהליו ו/או  הקבלן מחדלי או/ו למעשי מהם מי על מוטלת
 הביטוח נערך לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת עובדיו
 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד

 רכוש שאינו המכללה רכוש כי במפורש מצוין הביטוח בפוליסת .6.6  
 זה ביטוח לצורך ייחשב, הקבלן של, שימושו או/ו בבעלותו

 הקבלן פועל עליו הרכוש של חלק אותו למעט) שלישי צד כרכוש
 (.ישירות

 '0 ______________________מס פוליסה מקצועית  אחריות .3

 בשל דין פי על הקבלן אחריות את המבטח מקצועית אחריות ביטוח : הביטוחי הכיסוי 
 פגיעה כל בגין, הביטוח תקופת במשך שהוגשה דרישה או/ו תביעה
 נשוא העבודות עם בקשר רשלני מחדל או מעשה עקב נזק או/ו גופנית
 כל של לרכושו או/ו לגופו נזק או פגיעה, לאובדן גרמו אשר, החוזה

 או פגיעה לרבות האמור מכלליות לגרוע מבלי שהוא גוף כל או/ו אדם
 .ולעובדיה למנהליה או/ו למכללה נזק

 לתקופת ובמצטבר לאירוע, לתובע( ח"ש מיליוןשני ) ח"ש 6,111,111 : האחריות גבול 
 .שנתית ביטוח

ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מטעות, רשלנות  : הגבלות ביטול 
 .עובדי הקבלןמ מיאו אי יושר של 

ו/או מנהליה ו/או  המכללהלשפות את  הורחבה הביטוח פוליסת .3.0 : מיוחדים תנאים 
עובדיה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב 

 ביטוחמעשה או מחדל רשלני מצד הקבלן וזאת מבלי לגרוע מ
 .ו/או מנהליה ו/או עובדיה המכללהחבות הקבלן כלפי 

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .3.6  
 .__________ מיום

חודשים לאחר  2כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .3.3  
תום תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי 

 ןהמעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה לעניי
בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי  מוסכםביטוח אחריות מקצועית. 

ם לפני תום תקופת הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילת
 .נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי ואשר הביטוח
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 '0 ______________________מס פוליסה המוצר  חבות .2

 האחריות חוק פי על הקבלן חבות את המבטח המוצר חבות ביטוח : הביטוחי הכיסוי 
 אשר נזק או/ו גופנית פגיעה בגין, 0781 ם"התש, פגומים למוצרים

 שימוש הוראות, מיכל, אריזה, שלו רכיב כל לרבות) מוצר עקב נגרמו
 סופק או/ו תוקן או/ו הורכב או/ו הוכן או/ו שיוצר( בטיחות והוראות

 מטעמו מי או/ו הקבלן ידי על אחרת דרך בכל טופל או/ו נמכר או/ו
 לכל "(המוצר: "להלן) זה הסכם עם בקשר העבודות ביצוע במסגרת

 למכללה לרבות האמור מכלליות לגרוע ומבלי כלשהו גוף או/ו אדם
 .לעובדיה או/ו למנהליה או/ו

 לתקופת ובמצטבר לאירוע, לתובע( ח"ש מיליוןשני ) ח"ש 6,111,111 : האחריות גבול 
 .שנתית ביטוח

ו/או מנהליה ו/או  המכללהלשפות את  הורחבה הביטוח פוליסת .4.0 : מיוחדים תנאים 
עובדיה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב 

 המכללהחבות הקבלן כלפי  ביטוחוזאת מבלי לגרוע מ המוצר
 .ו/או מנהליה ו/או עובדיה

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .4.6  
 .__________ מיום

חודשים לאחר  2טוח תקופת גילוי של כמו כן מכסה פוליסת הבי .4.3  
תום תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי 

 ןהמעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה לעניי
בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי  מוסכםביטוח חבות המוצר. 

הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת 
 .נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי ואשר הביטוח

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש  .5.0 0 כללי .5
המכללה וכי אנו  ילפיו הנן קודמות לכל ביטוח הנערך על יד

/או תביעה בדבר שיתוף ו/או טענה ומוותרים על כל דרישה 
 57כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  לרבות ביטוחי המכללה.

"ביטוח  תולרבות כל טענ 0780 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 
 .יהוכלפי מבטח המכללהכפל" כלפי 

 הביטוח פרמיות לתשלום שהאחריות לנו ידוע כי מאשרים הננו .5.6  
 על לא מקרה ובכל, בלבד הקבלן על חלה העצמית וההשתתפות

 .מטעמה מי/או ו המכללה

תנאי מו/או אי קיום בתום לב של תנאי   המאשרים כי הפר הננו .5.3  
בזכויות  ופגעי, לא הקבלןת הביטוח על ידי ופוליסמ איזו

 .אלו ביטוחים פי על עובדיה/או ו מנהליה/או ו המכללה

לרעה  ישונוכמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא  .5.4  
 תישלחוגם או לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

)שישים( יום  21הודעה כתובה בדואר רשום  מכללהול קבלןל
ו/או לשינוי שכאלו לגבי  לביטולמראש וכי לא יהיה תוקף 

 הקבלן לידי נשלחהו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא  המכללה
)שישים(  21ובטרם חלוף  לעילכאמור  בכתבהודעה  מכללהוה

 .ההודעה משלוח ממועדהימים 
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 שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף הינם זה באישור המפורטים הביטוחים
 .המקוריות הפוליסות מתנאי לגרוע כדי האמור בשינוי שאין ובלבד במפורש באישור זה, שונו

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 ( 0) א' נספח

 מאחריות פטור מתן על הצהרה

 : __________ תאריך         

 לכבוד

: להלן) (ר"ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללהעזריאלי 
 "(המכללה"

 3522. ד.ת

 70135 ירושלים,  הכרם בית רמת

 .,נ.ג.א

  לנזקים מאחריות פטור מתן על הצהרה0  הנדון

 העבודות)להלן: " כיסאות רחף והתקנת אספקה, הרכבההובלה,  עבודות ______4____  הסכם
 ."(ההסכםואו 

 : בזאת מצהירים___________________________  אנו

 הנדסי ציוד או/ו מכני ציוד לרבות בציוד או/ו ברכוש שבנדון בעבודותינו משתמשים הננו .א
  .שבנדון להסכם בקשר העבודות ביצוע לצורך בשימושנו או/ו בבעלותנו אשר

 :כדלקמן להתחייב הננו, זאת בהצהרה האמור אף על .ב

 או אובדן בגין חבות מכל עובדיה או/ו מנהליה או/ו המכללה את פוטרים הננו .0
 מי או/ו ידנו על העבודה לאתר מובא אשר לעיל האמור לציוד או/ו לרכוש נזק

 כל, להסכם בהתאם ביצועם ובעת העבודות ביצוע לשם או עבורנו או מטעמנו
 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט זאת

 נזקי לגבי אחריות מכל עובדיה או/ו מנהליה או/ו המכללה את פוטרים הננו .6
( התחלוף) השיבוב זכות על ומוותרים לעיל המוזכר הציוד של גניבה או/ו פריצה

 שגרם מי כלפי למעט, שכזה במקרה עובדיה או/ו מנהליה או/ו המכללה כלפי
 .שמירה חברות כנגד ולמעט בזדון לנזק

 לגוף נזק בגין חבות מכל עובדיה או/ו מנהליה או/ו המכללה את פוטרים הננו .3
 או ברכוש השימוש עקב כלשהו שלישי צד או/ו מטעמנו מי או/ו שלנו ולרכוש

 לשם עבורנו או/ו מטעמנו מי או/ו ידנו על לאתר מובא אשר לעיל האמור בציוד
 שגרם מי כלפי למעט זאת כל, הקרובה ובסביבתו העבודות ביצוע באתר פעילותנו

 .בזדון לנזק

 משנה קבלני מצד או/ו מצדנו תביעה או/ו דרישה או/ו טענה ותעלה היה .4
 מתחייבים הננו, כלשהו שלישי צד או/ו, לעיל לאמור בניגוד, ידנו על המועסקים

 או/ו תשלום בכל מטעמם מי או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו המכללה את לשפות
 .הראשונה דרישתו קבלת עם מיד משפטיות הוצאות לרבות בהם שיישאו הוצאה

 מקצועית אחריות לביטוח הפוליסות את ונחזיק נערוך כי בזה מצהירים הננו .5
 כל במשך, להסכם( '2 נספח) הביטוחים עריכת באישור כאמור, המוצר וחבות

 העבודות לביצוע בינינו שנחתם ההסכם פי על אחריות לנו קיימת בה התקופה
 .דין כל פי ועל

 החתום על באנו ולראיה

 רב בכבוד

 

 (תאריך)  (המצהיר חתימת)  (המצהיר שם) 
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 ( 4) א' נספח

 בחום עבודות הצהרת
 

 : __________ תאריך         

 לכבוד

 "(המכללה: "להלן) (ר"ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללהעזריאלי 

 3522. ד.ת

 70135 ירושלים, הכרם בית רמת

 .,נ.ג.א

  בחום עבודות לביצוע מיוחדים תנאים:  הנדון

 מותנה, מטעמנו הפועלים כל או/ו ידנו על בהסכם כמוגדר עבודות ביצוע כי, בזאת מאשרים הננו
 :שלהלן הנוהל בקיום

, רכה קשה הלחמה, בריתוך הכרוכות כלשהן עבודות ביצוע: פירושו" בחום עבודות" המונח .0
, דיסק חיתוך, השחזה, קידוח עבודות(, ואיטום זיפות, חיתוך כגון) מבער באמצעות עבודות
 .להבות או/ו גיצים בפליטת הכרוכה עבודה וכל חומרים הבערת

 כי לוודא שמתפקידו"( האחראי" - להלן) מטעמי אחראי נמנה", בחום עבודות" שנבצע ככל .6
 .זה לנוהל בהתאם שלא, בחום עבודות תבוצענה לא

 ויוודא העבודות לביצוע המיועד בשטח האחראי יסייר, בחום העבודות ביצוע תחילת בטרם .3
 העבודות ביצוע ממקום לפחות מטר 01 של ברדיוס, סוג מכל דליקים חומרים הרחקת

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

 כיבוי באמצעי המצויד"(, אש צופה" - להלן) אש כצופה ישמש אשר אדם ימנה האחראי .4
 .בחום העבודות ביצוע מקום שבסביבת הבעירים חומרים לסוג וישימים מתאימים

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

 תוך, ביצועה מתום דקות 31 לפחות, העבודה סביבת על ולהשגיח להמשיך" אש צופה" על .2
 .חוזרת להתלקחות מקורות כל נותרו לא כי מוודא שהוא

 פי על מחויבים הננו להם נוספים בטיחות תנאי וכל מינימאלית התניה מהווה זה נוהל כי, מובהר
 האמור על יוסיפו בהסכם כמוגדר העבודות לביטוח שנערכה הביטוח פוליסת פי על או/ו דין כל

 .לעיל

 .זה נוהל של ביצועו על כן גם יקפידו מטעמנו קבלנים כי לכך וערבים לוודא מתחייבים הננו

 .החתום על באנו ולראיה

 רב בכבוד

 

 (תאריך)  (הקבלן חתימת)  (הקבלן שם) 
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 (3) א' נספח

 המכללה ביטוחי תמצית0   הנדון

 )להלן: "המבטח"(. מ"בע לביטוח חברה הפניקס : המבטח

 .קבלניות עבודות לביטוח_______________  : מספר פוליסה

"( הראשי המבוטח: "להלן( )ר"ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללהעזריאלי  : המבוטח שם
 .משנה קבלני או/ו קבלנים או/ו

  : הפרויקט תיאור

עבור המבוטח הראשי את הביטוחים המפורטים להלן, למשך  ערכנוהחתומים מטה מאשרים כי  אנו
 "(הביטוח תקופת)שני התאריכים נכללים ולהלן: " 07.00.4105ועד יום  00.00.4104מיום שהתקופה 

 0 הביטוחי הכיסוי תמצית
 הביטוחי הכיסוי הרכוש' א פרק

 "ח.ש 98,111,111 העבודות של כולל שווי

 .בתוקף לא הקבלן בשימוש/או ו בבעלות ציוד

 .הקבלן בשימוש4או ו בבעלות ציוד למעט, בתוקף גניבה/או ו פריצה

 .חודשים 64 פרויקט לכל מורחבת תחזוקה

 .בתוקף טרור למעטושביתות  פרעות

 .בתוקף טבע נזקי

 .בתוקף אדמה רעידת סיכוני

 

   שלישי צד' ב פרק

 מטבע האחריות גבול הביטוחי הכיסוי

 לתקופת ובמצטבר למקרה האחריות גבול
 הפרויקט

 "חש 61,111,111

 

   מעבידים חבות' ג פרק

 מטבע האחריות גבול הביטוחי הכיסוי

 $ 5,111,111 הפרויקט לתקופת ובמצטבר למקרה האחריות גבול

 
 0 הגבלות .0

 .לעיל המצוינות הביטוח בפוליסות המפורטים העצמיות ההשתתפויות לסכומי בכפוף .0

 .בחום עבודות לביצוע הקשור בכל להסכם( 4) א'הקבלן לקיים את האמור בנספח  על .4

 .לעיל המפורטות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף הינו לעיל האמור .3

 בכבוד רב,

 

 (תאריך)  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 בנקאית לעמידת הקבלן בלוח זמניםנוסח ערבות  -נספח ב' 

 ובשאר תנאי החוזה 

 

 לכבוד

 ר"עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע

 ירושלים

 "(מכללה)להלן: "ה

 

 

 א.ג.נ.,

 

 

 ובשאר תנאי החוזה בלוח זמנים הספקלעמידת                                      ערבות מס'הנדון: 

 

 

הננו ערבים בזה כלפיכם "(, הספקלבקשת _______________________ )להלן: "החייב", או "
ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של עד לסך  , בלתי חוזרתמוחלטתאוטונומית, בערבות 

של ......... ש"ח )להלן: "סכום הקרן"( בצרוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים, 
ושלים, על פי בקמפוס המכללה ביר 3לבנין  אספקה הרכבה והקתנת מערכות רחףבקשר לביצוע 

 )להלן "סכום הערבות"(. מיום _________ הספקהסכם בינכם לבין 

 

סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .0
לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: 

 "המדד"(.
 

לחודש  05 -_______שפורסם ביום ה"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש ______ 
 ______________ )_________נקודות(.

"המדד החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם 
 על פי ערבות זו.

ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  הפרשי ההצמדה לענין
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד 
בות, ללא כל הפרשי היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הער

ימים מתאריך קבלת  משבעההצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 
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אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה  .דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל
ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה 

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

המדד לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על 
 עפ"י כתב ערבות זה. ידינו

פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד -אם במועד ביצוע תשלום על 
 היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן  
 א כל הפרשי הצמדה.בסכומו המקורי לל

 

פעם מבדרישה  ,הערבותאת למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש  .6
שסך כל הסכומים מתוך  ,ובלבד הערבותכל סכום שייראה לכם מתוך סכום ב ,פעםל

. אנו נשלם מידי הערבותשנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  הערבותסכום 
 .שנידרששים במועד פעם בפעם הסכומים הנדר

 

אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם  ,לפיכך .3
במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור 

 בערבות זו על תנאיה.
 

בכל מקרה אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק הימנו כי המדד  .4
ש ירד לעומת המדד היסודי כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם תשלום סכום החד

 הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.
 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמנע  .5
היא, והננו מוותרים בזה במפורש מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה ש

 ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.
 

לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר את חלק  מכללהה .2
  מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.

 

מסר לנו עד מועד יוכל דרישה מכם חייבת לה 10.17.6105הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .9
 זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק........................         

 

 סניף......................        
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 נספח ג' 

 תעודת השלמה 

 

  

 ..........................      הזמנה:  -

 ..........................      המזמין:  -

 ..........................        הספק: -

 תאריך בדיקת העבודה ע"י הצוות המפורט להלן: ......................... -

 ............תאריך התחלת תקופת האחריות: ................................ -

מערכת  והרכבת התקנה, הובלה, אספקה ההסכם לפי הספק התחייבויות כי בזה מאשרים אנו

 . ההסכם לפי הושלמה, בירושלים המזמין בקמפוס כיסאות רחף

 

 אשר זה מהסכם הנובעות מהתחייבויות הספק את פוטרת אינה לספק זו סיום תעודת מסירת

 בתקופת התחייבויות לרבות, האמורה התעודה מסירת מועד לאחר גם נמשכות הדברים מטבע

 .האחריות

  

 

 ____________תאריך ______________ חתימה_____________  המזמין נציג
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 נספח ד'

 נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק

  

 לכבוד

 ר"עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע

 ירושלים

 "(מכללה)להלן: "ה

 

 א.ג.נ.,

 

 לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק                                         הנדון0 ערבות מס' 

 
הננו ערבים בזה . לבקשת _______________________ )להלן: "החייב", או "הקבלן"( 0

ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של  , בלתי חוזרתמוחלטתאוטונומית, כלפיכם בערבות 
עד לסך של ......... ש"ח )להלן: "סכום הקרן"( בצרוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה 

 בקשר להתחייבויות הקבלן בתקופת הבדק עפ"י הסכם בינכם מיום ___________למגורים, 
 )להלן "סכום הערבות"(. אספקה , הרכבה והתקנת מערכות רחףלביצוע 

 

. סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 6
 לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(.

 

לחודש  05 -"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה
 ______________ )_________נקודות(.

 

"המדד החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי 
 ערבות זו.

 

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

רישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם בסכום הד
את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו  משבעההראשונה בכתב, לא יאוחר 
קוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנ

בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 
 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
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המדד לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו עפ"י 
 כתב ערבות זה.

 

פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, -במועד ביצוע תשלום על אם
 יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו 
 במקורי ללא כל הפרשי הצמדה.

 

פעם  כל לפעם ממרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה ל. 3
שנשלם  הערבותובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום  הערבותסכום שייראה לכם מתוך סכום 

. אנו נשלם מידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים הערבותלכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום 
 .שנידרשבמועד 

 

אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם במלוא  ,ךלפיכ. 4
תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על 

 תנאיה.

 

בפועל של סכום הקרן או כל חלק הימנו כי המדד החדש ירד  בכל מקרה אם יתברר ביום פרעונו. 5
לעומת המדד היסודי כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם תשלום סכום הקרן או נשלם אותו 

 חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.

 

ם להמנע אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאי. 2
מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל 

 טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.

 

לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר את חלק  מכללה. ה9
  רויקט.מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפ

 

מסר לנו עד יוכל דרישה מכם חייבת לה _______________הערבות תהיה בתוקף עד ליום . 8
 מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 בכבוד רב,        

 בנק........................         

 ......................סניף        
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 'הנספח 

 לסילוק יד תב התחייבותכ 

  לכבוד

 (ר"ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללהעזריאלי 

 "(המזמין: "להלן)

 .,נ.א.ג

 התחייבות כתב: הנדון

 העבודות ביצוע בדבר"( החוזה: "להלן) תוספותיו על עמכם חוזה על חתמתי..........  וביום הואיל

 הנני, המזמין בקמפוס ידי על שבוצעו, נלווה וציוד מערכות כיסאות רחף והתקנת הרכבה, אספקה

 :כדלקמן, והוראותיו בחוזה התחייבויותיי לכל בנוסף, ספק להסרת, בזה ומתחייב מצהיר

 ביצוע ממקום ידי סילוק על לי להורות הבלעדי דעתו שיקול י"עפ סמכות המזמין לנציג .0

 על העבודות ביצוע הפסקת ועל שבהם והציוד החומרים, העבודות, הפרויקט, העבודות

 בין, בחוזה עילתו או/ו סיבתו היד סילוק אם בין זאת כל"( היד סילוק: "להלן) ידי

 ביצוע את אשהה או/ו אפסיק אם לרבות, היתר בין או/ו סיבה מכל ובין דין כל הוראת

 .לחוזה מהצדדים מי י"ע בוטל החוזה אם או/ו התחייבותי או/ו העבודות

 ומתחייב אני מסכים, ידי סילוק על והסופי הבלעדי דעתו שיקול לפי המזמין נציג הורה .6

 בלתי או צפויה עתידית או קיימת טענה כל להעלות ומבלי אחר או מוקדם תנאי ללא

 סופית הינה המזמין נציג והוראת, המזמין נציג שהורה במועד מהאתר ידי לסלק צפויה

 צו לכל זכאי אהיה לא, כאמור המזמין נציג שהורה מקרה בכל. כלום ולא אחריה ואין

 אחר ספק כל נגד או נגדך לא זמני ובין קבוע בין אחר צו כל או/ו מניעה צו או/ו עיכוב

 בחתימתי. המזמין נציג בהוראת הקבוע במועד האתר לתפוס ורשאים מוסמכים ואתם

 זכות כל או/ו לשימוש או/ו לחזקה או/ו לעיכבון זכות כל לי אין כי, בזה אני מסכים להלן

 בזה אני מוותר, ספק להסרת. דין כל הוראת מכח ולא החוזה מכח לא באתר אחרת

 כל או/ו כלשהם שימוש או/ו חזקה או/ו רשות או/ו עיכבון זכות בדבר טענה כל על מראש

 .היד סילוק וכנגד העבודות ביצוע באתר לעיל לאמור דומה אחרת זכות

 לכם העבודות אתר של פינוי בדבר כלפיכם הדירה בלתי התחייבות הינה זו התחייבות .3

 לרבות, האתר לתפיסת חוזרת בלתי והסכמה מותנית בלתי זכאות של לכם והענקה

 נציג הוראת מסירת עם תנאי בכל מותנה ובלתי מלא לתוקף תיכנס אשר, בו המצוי הציוד

 רשאים אתם אלה תנאים בהתמלא. בה הנקוב מהמועד והחל לעיל כאמור, לי המזמין

. נוספים תנאים כל במילוי צורך וללא משפט בית של צו ללא הציוד כל את בעין לתפוס

 כל או/ו תביעה כל להגיש רשאים תהיו, בכך תחפצו אם, לעיל האמור מכל לגרוע מבלי

 כל לי תעמוד ולא העבודות לתפיסת כולל ידי לסילוק המוסמך המשפט לבית תובענה



 

 חתימת המציע: ___________________                               72

 

 אגיש ולא לסכלם או/ו אותו למנוע או/ו התפיסה מעשה או/ו ידי סילוק את לעכב זכות

, מקרה בכל. אחרת או כספית, עילה או/ו טענה בכל להתגונן אוכל ולא שכנגד תביעה כל

 תפיסת לרבות, ידי סילוק לאחר ורק אך תוקף בנות תהיינה הן, כאמור טענות אטען אם

 .ידכם על הציוד

 שהוזמנו ציוד או/ו חומרים על סייג ללא יחולו ידי סילוק על החלות דלעיל ההוראות כל .4

 מקום בכל לאתר מחוץ מצויים ואשר העבודות ביצוע לצורך' ג צד מכל בשמי או ידי על

 כאמור' ג צד לכל בשמי לפנות, לכם חוזה בלתי כוח יפוי מהווה אף זו התחייבות. שהוא

 '.ג צד אותו לבין ביני ההסכם מילוי לאחר כאמור חומרים או/ו ציוד כל ולקבל

 בהסכם המוסכם על נוספת תמורה בכל יזכנו לא, זה נספח פי על בהתחייבויותיי עמידה .5

 .כלשהו פיצוי או/ו

 ורק אך יחולו, זה התחייבות כתב בתנאי אעמוד לא אם, לכם שיגרם הפסד או/ו נזק כל .2

 .עלי

 קיום את מותנה ובלתי עצמאי באופן תבטיח לך אעניק או שהענקתי בנקאית ערבות כל .9

 .לעיל כמפורט התחייבויותיי כל

 . הימנו לגרוע ולא החוזה הוראות על להוסיף באות זה התחייבות כתב הוראות .8

 

 

 ,רב בכבוד 

 

_________________ 

 הספק             
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 'ו נספח

 מתביעות המזמין ושחרור תביעות העדר על הצהרה 

 

  לכבוד

 (ר"ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללה עזריאלי

 "(המזמין: "להלן)

 

"( הסופי החשבון: "להלן) והסופי הכולל החשבון את להגיש בזה מתכבדים.........  מ"הח אנו

 נלווה וציוד מערכות כיסאות רחף והתקנת הרכבה, הובלה, אספקה בגין_________________, 

 להסכם בהתאם"( הריהוט" או" הציוד: "להלן) בירושלים הכרם בית ברמת המזמין בקמפוס

 "(.ההסכם: "להלן... )........... מיום בינינו

 קבלת; השירותים כל של סופית והשלמה ביצוע לאחר נמסר להלן המפורט והסופי הכולל החשבון

 הצהרה על וחתימתנו; להסכם' ג כנספח ב"המצ ההשלמה תעודת לנוסח בהתאם המזמין אישור

 . להסכם' ה כנספח ב"המצ בנוסח מתביעות המזמין ושחרור תביעות היעדר בדבר

 :כלהלן בזאת ומאשרים מצהירים הננו

 הסופי בחשבון כמפורט הינו העבודות תמורת המזמין נציג י"ע המאושר והסופי הכולל הסכום

 "(.הכספית התמורה: "להלן) ₪.............  בסך

 לנו תהיינה ולא לנו אין המזמין נציג י"ע המאושר הסופי בחשבון כמפורט הסופית לתמורה פרט

, מטעמו או מכוחו הבאים כלפי או/ו המזמין נציג כלפי שהוא סוג מכל טענות או/ו תביעות כל

 .ממנו הנובע או/ו בו הכרוך כל או/ו ל"הנ להסכם בקשר

 של בסך לנו המגיעה היתרה ובקבלת ₪............  סך כה עד קיבלנו הסופית התמורה חשבון על כי

 .ההסכם לביצוע התמורה מלוא את קיבלנו ₪............. 

 לממש המזמין של כוחו ומייפים במלואו בהסכם כמוגדר האחריות סעיף את לבצע מתחייבים אנו

 שיידרשו והליקויים התיקונים כל נבצע ולא במידה עת בכל האחריות לתקופת לו הניתנת הערבות

 .המזמין י"ע

 ולראיה באנו על החתום:

 ...........היום ......... לחודש ........ שנת 

 : _________________תאריך                                     ____________ :הספק 
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 הצהרת בטיחות –' זנספח   

 :נאמר אחרת יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כןבהצהרת בטיחות זו  .0

קבלן, ספק, משתמש, נותן שירותים וכל מי המועסק על ידו לצורך ביצוע   -הקבלן  .א

 עם המכללה.   אספקה והתקנה מערכות רחףלביצוע ההתקשרות המכרז 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(. -עזריאלי   -המכללה  .ב

 הממונה על בטיחות מטעם הקבלן. - הממונה על בטיחות .ג

ם לצורך ביצוע עבודות בנית הבנין, מתחייב בזאת לקבל תדריך אני החתום מטה, המעסיק עובדי .6

הנחיות בטיחות לקבלנים השונים בדבר  נציגו ו/או המכללהשל מהממונה על הבטיחות בטיחותי 

ציג אבמסגרת תדרוך בטיחותי זה . במכללהטרם תחלנה העבודות הנהוגות במכללה וכל זאת,  ב

אתר לצרכי העבודות ב ילכלי רכב/ציוד שיופעל על יד)בודק מוסמך( מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות 

 טופס "הצהרת בטיחות". . בתום התדריך הבטיחותי הריני מתחייב לחתום על עבודותה

לעכב הכנסת כלי  ו/או ממונה על הבטיחות, למנועהבסמכות אני הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לי כי  .3

עונה לדרישות הבטיחות  ו/או הרישוי  ו/או הביטוח  ו/או ( שאינו אתר העבודותרכב ו/או ציוד )ל

 בדיקות  "בודק מוסמך" כחוק.

אני  מצהיר בזאת, שאני ו/או עובדיי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על פי כל דין/, סדרי  .4

 העבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות במכללה ו/או מי שהוסמך על ידו.

י  מצהיר בזאת, כי מסרתי לכל עובדי ו/או לקבלני המשנה מטעמי את ההנחיות הבטיחות אנ .5

 לקבלנים במכללה.

המגן האישי  ואביזרי ציוד   הכלים המתאימים י אתלספק לעובדי אני  מצהיר בזאת, כי מחובתי .2

דגמי  .הבטיחות והשימוש הנכון בוד ציו יד לפקח ולוודא תקינותפכנדרש לבצוע העבודות, להק

 ציוד המגן האישי, אביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאימו לתקנים המקובלים בהתאם לעיסוק  הכלים,

 ולמקצוע.

אלא לאחר  ,המכללהקים כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשטח משטחי אלא  , כי .   אני  מצהיר בזאת9

 השטח המדויק להקמת המבנה או המתקן. יוקצה ליקבל אישור ואש

גם בשטחי  והגהותהבטיחות  לשמור, לקיים ולציית לכל דרישותאני  ו/או עובדיי  מתחייבים   .8

 .ינו, כמפורט בנספח זהמתקני העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על יד

לנהוג ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות"  אני  מתחייב .7

מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות  לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או

 בהם קיים סיכון אש.

העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור  על  אני  מתחייב .01

  יתו. אין בהודעה כנ"ל מלשחרר אהמכללהבאתר העבודות ו/או במתקני )"כמעט תאונה"( שאירעו 

 .מחובת הדו"ח לכל הנוגעים, מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו' יוחו/או בא כ
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אש במתקני העזר וי כיב אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציודעל   אני  מתחייב .00

 .ישברשות

 אצל מעבודתו ל"כנ ביטחון עובד לפטר אם ההחלטה כי בזאת מובהר ,ספק כל הסר למען . 06

 – השירותים ביצוע במסגרת עוד להעסיקו שלא המכללה דרישת בעקבות לאו,  הספק, אם 

 .זו בשאלה אחריות או דעה כל תהיה שלמכללה מבלי בלבד הספק של תהיה 

 

לצורך באמבולנס או  , יוסע בהתאםבמכללהבמהלך העבודה  פגעכי אם מי מעובדיי י אני  מתחייב .06

 של עובדיי. בטיח  את הפינויאבכל מקרה ו )במידה והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס(  יברכב

אני  מתחייב לבקש היתר מראש ובכתב, מהממונה על הבטיחות במכללה,  לעבודה באש גלויה,  .03

או לכל מתקן בעל סיכון  חדרי חשמל  ד,חדרי פיקו ,חומרים כימיים אחסוןאזורי  ,לכניסה למעבדות

 מיוחד שיידרש במהלך עבודתי.

, בתוקף לתקופה המצוינת על גוף האישור, אתר העבודותאישורי הכניסה לכי  אני  מצהיר בזאת, .04

וישמשו אמצעי זיהוי בפני כל בר  שליימצאו בכל עת בידי כל עובד  חתומים ע"י הקב"ט או בא כוחו,

עבודות לשאת תג זיהוי )קבלנים ומבקרים אתר ה. מחובת כל אדם השוהה בהמכללהסמכא מטעם 

 ממונה על הבטיחות/הקב"ט לפי דרישתם.כאחד( להזדהות בפני 

אני  מצהיר ומאשר בזאת, כי  אין בחתימתי על  הצהרה זו כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או להמעיט  .02

 מחובתי לקיים  את  דרישות הבטיחות והגהות  בהן הנני  מחויב על פי כל דין .

 

 שם הקבלן: __________________.

 

 ________________.כתובת הקבלן: 

 

 טלפון הקבלן: ________________.

 

 חותמת הקבלן:_______________.

 

_____________    _____________ 

 חתימת הקבלן      תאריך
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 הוראות  ביטחון  -'חנספח 

מכללה  -טרם תחילת ביצוע העבודה יעביר הקבלן )להלן "הקבלן"( לקצין הביטחון של עזריאלי  .0
להנדסה ירושלים )ע"ר( )להלן: "המכללה"( את רשימת כל העובדים מטעמו )לרבות אקדמית 

קבלני משנה ועובדיהם(, תוך ציון שמם המלא, מ"ז, מספר טלפון עדכני וכתובת מקום מגורים. 
יעביר הקבלן בנוסף צילום ת"ז,  –באם מועסקים עובדים תושבי איו"ש / אזח"ע  / מזרח ירושלים 

ם והאישורים הנדרשים להעסקתם. כמו כן, יעביר רשימת כלי רכב המסיעים תמונה וכל ההיתרי
 מספר רישוי וסוג רכב. –עובדים 

 ימים לפני תחילת ביצוע העבודות. 01 –הרשימות יועברו לא יותר מ  .6

 הקבלן יתודרך ע"י הקב"ט באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקתו. .3

בעלי היתר כניסה רחות ישראלית ו / או תושבי איו"ש עובדים בעלי אז אך ורקהקבלן יעסיק  .4
 .לישראל ואישור עבודה תקף ו / או עובדים זרים בהתאם להיתרים כדין

ידוע וברור לקבלן כי העסקת עובדים ללא אישורים והיתרים כדין תביא להגשת תלונה במשטרה  .5
 כתוצאה מכך.כנגדו, והנהלת המכללה תהא רשאי לתבוע מהקבלן את הנזק שייגרם לו 

הקבלן יעביר כל בוקר לקב"ט או מי מטעמו )לפני תחילת העבודה( את תעודות הזהות של עובדיו  .2
מאיו"ש  / אזח"ע. התעודות יוחזרו לעובדים עם צאתם מאתר ביצוע העבודות וישמשו לבקרה כי 

 כל העובדים עזבו את שטח המכללה.

כי כל עובדיו או מי מטעמו עזבו את אתר  עם סיום יום עבודתם במכללה, באחריות הקבלן לוודא .9
העבודות. כמו כן יוודא הקבלן כי לא מתבצעת לינה בשטח או באתרי העבודה של מי מעובדיו אלא 

 אם הלינה תואמה ואושרה ע"י הנהלת המכללה והקב"ט.

הקבלן ועובדיו יצייתו ויפעלו על פי הנחיות מחלקת הביטחון של המכללה לרבות הוראות הנוגעות  .8
לפיקוח על שוהים בלתי חוקיים, בדיקות רכב ביטחוניות ברכב, בכבודה ועל גופו של העובד 

 מטעמו.

 כל רכב הנכנס לשטח המכללה יעבור בדיקת תכולה בכניסה וביציאה משטח המכללה. .7

במידה והנהלת המכללה / הקב"ט ידרשו מכל סיבה שהיא, הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של כל  .01
ידו. הנהלת המכללה לא תדרש לנמק דרישה שכזו, אם תבוא. במקרה שהופסקה עובד המועסק על 

עבודתו של עובד המועסק על ידי הקבלן, הוא לא יוחזר לאתר ביצוע העבודות אלא בהסכמה 
 מפורשת של הקב"ט. הפסקת עבודת עובד הקבלן לא תהווה עילה לעיכוב בעבודות.

מור לעיל תהיה כרוכה בתשלום פיצויי פיטורין, במידה והפסקת העסקתו של מי מעובדי הקבלן כא .00
אחראית לכל הפסד ו/או נזק  מכללה. כמו כן, לא תהיה המכללהלא יחול כל תשלום כזה על ה

שלא להעסיק או שלא להמשיך להעסיק עובד של  מכללההעשויים להיגרם לקבלן בשל דרישת ה
 הקבלן באתר ביצוע העבודות.

 אצל מעבודתו ל"כנ עובד לפטר אם החלטהאחריות לה יכ בזאת מובהר, ספק כל הסר למען .06
 תהיה -השירותים ביצוע במסגרת עוד להעסיקו שלא המכללה דרישת לאו, בעקבות אם קבלן,ה

 להחלטה כאמור. אחריות כל תהיה שלמכללה מבלי בלבד קבלןה של

להיגרם לו המכללה אינה אחראית לפיצוי הקבלן בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים  .03
 כתוצאה מהרחקת העובד משטח המכללה.

הקבלן יפיק לכל עובד תג זיהוי שיכלול את תמונת העובד, שמו, מספר הזהות ותפקידו. הקבלן  .04
 ידאג כי כל העובדים מטעמו ישאו את התג באופן בולט במשך כל זמן שהותם במכללה.



 

 חתימת המציע: ___________________                               77

 

בכל מועד ושעה שיבחר על  הקב"ט או מי שאחראי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות .05
מנת להבטיח כי עובדי הקבלן המועסקים באתר מאושרים לכניסה למכללה ותואמים לרשימת 

 העובדים שהועברה ואינם לנים בשטח.

או מי שמטעמו, רשאים להיכנס לאתר העבודה בכל מועד  מכללהמוסכם על הקבלן כי קב"ט ה .02
שעות העבודה, יפקיד הקבלן ברשות קב"ט  ושעה לצורך ביצוע הביקורת. באם האתר ננעל לאחר

 מפתח לאתר העבודה. מכללהה

        _______________   _______________________ 

 חתימת הקבלן                תאריך                                    
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 ' טנספח 

 נוסח צו התחלת עבודות  

 

 ______________ לכבוד

 

 :כדלהלן העבודות בביצוע להתחיל ים/מתבקש כם/הנך

 

 ".העבודה: "להלן אספקת, התקנה והרכבת מערכות רחף:  העבודה תיאור

 3 בנין להנדסה האקדמית המכללה עזריאלי: .המקום

 .................. . מיום' ................. מס מכרז לפי

ומועד סיום תוך תקופה של . .......לא יאוחר מיום ....... -מועד התחלת ביצוע העבודה  .0

 ............חודשים, כולל תקופת ההתארגנות, דהיינו עד  ............

על כל מסמכיו ונספחיו, חוקים  -ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה  .6

 ארציים וחוקים ותקנות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת.

מנהל הפרויקט. העבודה תבוצע בהתאם נה מטעם המכללה וימוהמפקח יהיה נציג  .3

 לתכנון של המתכנן וצוות המתכננים והיועצים כפי שמפורט בחוזה.

הנך/כם אחראי/ים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע  .4

וכן לתקנות  1970 -העבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

ד' ו/או בהתאם  2וכן תקנה  5תקנה  -1988)עבודת בניה( תשמ"ח הבטיחות בעבודה

 לתקנות, הוראות וצווים אחרים.

 אחלים לכם הצלחה בביצוע הפרויקט.הרינו מ .5

 בכבוד רב,

 

                   

 -עזריאלי, בינוי מנהל

 להנדסה אקדמית מכללה

 (ר"ע) ירושלים
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 החוזה המשולש -' ינספח 

 .6104ביום ____________ לחודש ____ שנת  שנערך ונחתם בירושלים

 

 המכללה האקדמית להנדסה בירושלים )ע"ר( בין:

 ירושלים 62מרח' יעקב שרייבום  

 "(מכללה)להלן: "ה

 

 506881246י.ב.יובל בינוי והנדסה בע"מ, ח.פ. לבין:

 , ירושלים67מרח' האומן  

 )להלן "הקבלן הראשי"( 

 

 __________________________, ח.פ.  לבין:

 ________________ 

 )להלן "הקבלן האחר" ו/או "הקבלן המיוחד"( 

 

במתחם  מ"ר 04,111_-בשטח כולל מוערך של כ, 3הקמת בניין מס' מעוניינת ב מכללהוה  הואיל

 "(;המבנה)להלן: " ירושלים רמת בית הכרם 62רחוב יעקב שרייבום בהמכללה קמפוס 

בחוזה קבלן ראשי, על כל מסמכיו  ביום __________ מכללהולשם כך התקשרה ה והואיל

ונספחיו עם הקבלן הראשי בנוגע להקמת המבנה ולביצוע עבודות עיקריות ושונות )להלן 

 "החוזה העיקרי"(, הכל כקבוע בחוזה העיקרי, כמפורט במפרט וביתר הנספחים ;

ביום _____ בחוזה על כל מסמכיו עם  מכללהובמסגרת הקמת המבנה, התקשרה ה והואיל

החוזה הקבלן המיוחד בנוגע לביצוע עבודות תברואה וכיבוי אש ועבודות האחרות )להלן "

 "(, הכל כקבוע בחוזה המיוחד;המיוחד

, הקבלן הראשי והקבלן המיוחד מסכימים להתקשר בחוזה משולש זה, על מנת מכללהוה והואיל

ושתם לבין כל אחד אחר משלושתם( יחולו בנוסף שביחסים ביניהם )בין כל אחד משל

 , גם הוראות חוזה משולש זה;מכללהלחוזים הנפרדים שחתמה עמם ה

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר, כדלקמן0

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה המשולש. .0
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כמשמעותם המונחים בחוזה משולש זה שאינם מפורשים בחוזה משולש זה משמעם יהיה  .6

 בחוזה העיקרי ובחוזה המיוחד.

 

הקבלן הראשי מאשר ומצהיר, כי קרא את החוזה המיוחד ובקיא בכל הוראותיו ותנאיו  .3

ומודיע בזאת, כי הוא נותן את הסכמתו לכל הוראות ותנאי החוזה המיוחד ולתנאי חוזה 

 זה.

 

בנפרד )חוזה  מכללההצדדים מצהירים, מאשרים ומסכימים כי החוזה שחתמה עמם ה .4

עיקרי ביחס לקבלן ראשי וחוזה מיוחד ביחס לקבלן האחר( הינו חלק בלתי נפרד מחוזה 

 משולש זה.

 

הקבלן המיוחד מאשר ומצהיר, כי קרא את החוזה העיקרי ובקיא בכל הוראותיו ותנאיו  .5

ומודיע בזאת, כי הוא נותן את הסכמתו לכל הוראה ותנאי בחוזה העיקרי הנוגעים לקבלן 

וחד, לרבות ביחס לשירותים שיסופקו לו בידי הקבלן הראשי, באתר המבנה ומתחייב המי

 לקיים הוראות ותנאים אלה 

 

למען הסר ספק, אין בחתימת הקבלן הראשי על חוזה משולש זה ואין בהוראות חוזה  .2

 משולש זה כדי לגרוע בכל דרך שהיא מהוראות ותנאי החוזה העיקרי.

 

לבין הקבלן הראשי ישנה עדיפות להוראות  מכללהיחסים בין הלמען הסר ספק, יובהר כי ב .9

 החוזה העיקרי.

 

לבין קבלן המיוחד ישנה עדיפות להוראות החוזה  מכללהלמען הסר ספק, ביחסים בין ה .8

 המיוחד.

 

מוסכם שהקבלן המיוחד, יהא אחראי כלפי הקבלן הראשי בגין כל ענין הקבוע במפורש או  .7

 מכללהשבכל מקום בו הוא מתחייב או אחראי כלפי ה במשתמע בחוזה המיוחד, באופן

רואים אותו כמתחייב וכאחראי גם כלפי הקבלן הראשי. יתר על כן, הקבלן המיוחד 

מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי באתר יפעלו בין היתר קבלנים נוספים מלבד הקבלן הראשי 

 וכי הוא אחראי לתאם את כל עבודותיו מול הקבלן הראשי.

 

שי מקבל על עצמו, עם חתימת חוזה משולש זה, התחייבויות הקבלן המיוחד הקבלן הרא .01

 כדלקמן:  וכלפי כל צד שלישי שהוא, כקבוע בחוזה המיוחד מכללהכלפי ה

פרוגרמות עבודה עם לוח זמנים מפורט אשר יקיפו גם את עבודות קבלני  יכתער .א

 המשנה
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ו/או מנהל  המפקחבעבודה במועדים אשר ייקבעו על ידי המיוחד  ןקבלהב וליש .ב

 .מכללההפרוייקט ו/או ה

על כל שלביהן עם העבודות  המיוחד ןקבלהם תהליכי הביצוע של עבודות ואית .ג

 בטיפולו הישיר הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח הזמנים. הנמצאות

וביניהם, לתאם המיוחדים האחרים  םקבלניהשיתוף פעולה מלא והדוק עם  תהבטח .ד

הנוגע לעבודות הבניין הקשורות לעבודה, לאפשר להם שימוש בכל  ולהדריכם

במשטחי עבודה וכיו"ב, המשמשים לעבודתו הוא ולהגיש להם כל  בפיגומים, בדרכים,

, מכללהו/או מנהל הפרוייקט ו/או ה אשר, לדעתו של הפקח עזרה, סיוע והקלות

ולת, ניקוי פס מקובלים בהקשר זה, לרבות סימון, שימוש סביר בכלי הרמה, סילוק

 וכדומה.

 ,המיוחדים םקבלניהצע כל התיקונים הדרושים לעבודות בעקבות פעילותם של יב .ה

 .מכללהלאחר אישור מיוחד של ה

 ., במידה ויידרש, מים וזרם חשמלימיוחדיםה םלקבלני הספקא .ו

 

כל האמור לעיל לא יחול על: אחריות על התחייבויות כספיות של הקבלן המיוחד כלפי  .00

 . לטיב אחריותאו כלפי צד ג' ו מכללהה

 

מוסכם בזאת, כי מיום חתימת חוזה משולש זה רואים את הקבלן הראשי כמקבל על עצמו  .06

וכלפי כל צד שלישי שהוא את כל התחייבויות הקבלן המיוחד כלפי  מכללהלבצע לטובת ה

 וכלפי כל צד שלישי שהוא כמפורט וכקבוע בחוזה המיוחד  . בכל מקום בחוזה מכללהה

המיוחד בו מאוזכר "הקבלן המיוחד" או "הקבלן האחר" יראו כאילו גם כתוב בו "הקבלן 

 הראשי" .

 

 , כקבוע בחוזה המיוחד.מכללהשכר הקבלן המיוחד, ישולם לקבלן המיוחד ע"י ה .03

 

נים אחרים, כקבוע בחוזה העיקרי, המתייחסת    להתמורה בגין מתן השירותים לקב .04

לקבלן העיקרי,  מכללהע בחוזה העיקרי, תשולם ע"י הלעבודות הקבלן המיוחד, כקבו

 בהתאם להוראות החוזה העיקרי ומפורט בכתב הכמויות.

 

 . מכללהתימסר אך ורק ל מכללהכל ערבות שעל הקבלן המיוחד לתיתה ל .05

 

למען הספר ספק אין בכל מקום בהסכם זה או בכל מקום אחר כדי לגרוע מאחריות קבלן  .02

 .מכללהההסכם המיוחד שנחתם עמו ע"י ה על פי מכללההמשנה כלפי ה
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הקבלן המיוחד מסכים בזאת לכל הוראה מהוראות החוזה העיקרי המתייחסת לחובות    .09

ביחסים עם  -ולזכויות של קבלני משנה והקבלנים האחרים כהגדרתם בחוזה העיקרי 

 .מכללההקבלן הראשי, עם מנהל הפרויקט ועם ה

 

מהוראות החוזה המיוחד המתייחסת לחובות  הקבלן הראשי מסכים בזאת לכל הוראה .08

ומנהל  מכללהולזכויות ביחסים שבינו ובין הקבלן המיוחד, וליחסים שביניהם לבין ה

 הפרויקט .

 

למען הסדר הטוב מודגש, מובהר ומוסכם בזאת שמיום חתימת חוזה משולש זה הקבלן  .07

ת בין היתר הראשי אחראי באופן מפורש וסופי להתחייבות הקבלן המיוחד, הכוללו

תיאום, בטיחות, עמידה בלוחות זמנים וכיוב', כקבוע בחוזה המיוחד והקבלן המיוחד הינו 

לקבלן  מכללהקבלן משנה של הקבלן הראשי לכל דבר, ויחולו היחסים והתנאים שבין ה

 העיקרי לגבי כל הוראות החוזה העיקרי המתייחסות לקבלן משנה.

 

ם בזאת, שאין ביחסים שבין הקבלן המיוחד לבין למען הסדר הטוב מודגש, מובהר ומוסכ .61

כלפי  מכללההקבלן הראשי, לפי חוזה משולש זה, כדי לגרוע בכל דרך שהיא מזכויות ה

, הכל בהתאם לחוזה מכללההקבלן המיוחד ומהתחייבויות הקבלן המיוחד כלפי ה

 המיוחד.

 

לבין הקבלן הראשי, אין זכות לקבלן הראשי  מכללהביחסים שבין ההסר ספק,  למען .60

( לממש כל זכות שיש לה כלפי הקבלן מכללה)ואין חלה חובה על ה מכללהלדרוש מה

 המיוחד.

 

, לבצע באופן מעולה את מכללההקבלן הראשי והקבלן המיוחד מתחייבים כלפי ה .66

י לוחות העבודות וההתחייבויות של כל אחד מהם בנפרד ושניהם יחד, בטיב מעולה, ולפ

 הזמנים הקבועים לפי החוזה העיקרי.

 

חודשים קלנדריים מיום  66הקבלן המיוחד מודע ללוח הזמנים הכולל של הפרויקט שהינו  .63

צו התחלת עבודה לקבלן הראשי והקבלן המיוחד מאשר בזאת כי הינו מסוגל לעמוד 

פרויקט בלוחות הזמנים לעיל ובאחריותו להתאים לוחות הזמנים של עבודתו ללו"ז ה

 הכולל בתיאום עם הקבלן הראשי.

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת.  .64

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום,

 
 

    __________________  _________________                ___________________ 
 הקבלן המיוחד    הקבלן הראשי                    מכללהה

 


