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 ר"המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע
 

 הזמנה להגשת הצעות  -מסמך א
 'פ/ 201230/ ' מספומבי  מכרז 

 

לביצוע עבודות מזמינה בזאת הצעות ( "המזמינה" –להלן )ר "ע המכללה האקדמית להנדסה ירושלים .1
טיית תשתיות חפירה ודיפון וכן עבודות ביסוס וה, עבודות גידור, יין ממבנים הרוסיםפינוי פסולת בנ

  26רחוב יעקב שרייבום ב המכללהבמתחם קמפוס  ר"מ 6,000 -כ מוערך של בשטח ,3בתחומי בניין מספר 
 "(.העבודה" –להלן ) ירושלים רמת בית הכרם

 

חודשים קלנדריים ממועד  6עד משך ביצוע העבודה הינו . לפי צו התחלת עבודהתחילת ביצוע העבודה הינו  .2
 .  מתן הצו

 

 בתוכניות, למסמכי ההזמנה 'דמסמך ב "ויק של העבודה מצוי במפרט הטכני וכתב הכמויות המצתיאור מד .3
 .והאמור בהזמנה זו אינו אלא תיאור כללי של העבודה, יתר מסמכי ההזמנהבו, לביצוע

 

, לרבות הסיווגים האמורים בה, את מסמכי ההזמנה ועומד בשאר תנאיה שרכשרשאי להגיש הצעה רק מי  .4
 .מציע שלא רכש את מסמכי ההזמנה אינו רשאי להגיש הצעה על מסמכים שנרכשו בשם אחר. ןכאמור להל

 

 :תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .5
 

 : רשאי להגיש את הצעתו, באופן מצטבר, רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף שלהלן
 

 200בענף  2'סיווג גבעל , עבודותביצוע ם לחוק רישום קבלניקבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי המציע הוא  5.1
 .1988 -ח "התשמ לעבודות כבישים תשתיות ופיתוחלפי תקנות רישום קבלנים 

מטעם הועדה הבינמשרדית  -ומעלה  2'סיווג כספי ג, 200לענף " קבלן מוכר"בעל תעודת אישור המציע  5.2
 .מוכריםמנהלת רישום קבלנים  -לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלה לקבלנים 

 2.5בהיקף של  חפירה ודיפון וכן עבודות ביסוסביצוען של שלושה פרויקטים דומים  השליםהתחיל והמציע  5.3
 . למועד הגשת הצעתומו דבשלוש השנים שק ,בכל אחד מהפרויקטים ,לפחות (מ"כולל מעלא ) ₪מיליון 

 .להלן 'בבנספח כאמור   -המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית  5.4

אכיפת ניהול )לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תקפים נכון למועד הגשת הצעתו אישורים ברשות המציע  5.5
והעומד בדרישות , 1976 –ו "התשל, (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, תשלום חובות מס, חשבונות

 .החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין

 .להלן 7שפרטיו בסעיף , ור הקבלניםנטל חלק בסי, המציע או נציגו המוסמך 5.6

 . 2011-ו, 2010, 2009 בכל אחת מהשנים ח"מיליון ש 9 -למציע מחזור כספי שנתי שאינו פחות מ 5.7

 
 
 המסמכים אותם יש לצרף להצעה .6

 :הבאיםצירוף המסמכים גם בבמכרז מותנית ההשתתפות  ,בנוסף לעמידה בכל התנאים האמורים לעיל
 

על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי , אישור תקף למועד הגשת ההצעה, אם המציע הינו תאגיד 6.1
ח על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז "רו/ד "תאגידים מסוגו ואישור עו

תאגידים וכי ' למס המשותפת הצעה להגיש ניתן מובהר בזאת כי לא. רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם
 ; אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי ינוא מציע

 .צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו, אם המציע עוסק מורשה 6.2

ומעלה בענף  2'בעל סיווג ג, עבודותביצוע חוק רישום קבלנים לעל פי  תעודת קבלן רשום בפנקס הקבלנים 6.3
 .1988 -ח "התשמ( סוג קבלנים רשומים)ם קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לפי תקנות רישו 200ראשי בנייה 
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מטעם הועדה הבינמשרדית לקביעת סדרי מסירת  -ומעלה  2'סיווג כספי ג, 002לענף " קבלן מוכר"אישור  6.4
 .מנהלת רישום קבלנים מוכרים -עבודות ממשלה לקבלנים 

 ניהול אכיפת) גופים ציבוריים עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור 6.5
 .1976 – ו"תשל, (מס ותשלום חשבונות

בהתאם לנוסח המופיע , האחרונות לוש השניםח בעניין היקף המחזור הכספי השנתי שלו בש"אישור רו 6.6
 . למסמכי המכרז 'גבנספח 

בגין תשלום שכר  והעדר הרשעה תצהיר המציע על העדר הרשעה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין 6.7
 .בנוסח המצורף למסמכי המכרז, חתום כדין - בניגוד לחוק

 .למסמכי המכרז 'בכנספח בהתאם לנוסח המצורף , להלן 9כאמור בסעיף  -ערבות בנקאית  6.8

 . י המציע"חתום ע פרוטוקול סיור קבלנים 6.9

 . עחתומים על ידי המצי עותק מפרוטוקול שאלות ותשובות הבהרה 6.10

ף שלא בהיק ,חפירה ודיפון וכן עבודות ביסוסהבתחום לפחות  יםפרויקט שלושה  השלמתהצהרה על  6.11
 'אכנספח בנוסח המצורף , כל אחד מהפרויקטיםיחס לב ,לפחות( מ"לא כולל מע)₪ מיליון  2.5  -פחת מ

סופי מאושר או להצהרה יש לצרף חשבון . למועד הגשת הצעתו השנים שקדמושלוש ב, למסמכי ההזמנה
מובהר בזאת כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת . תעודת השלמה חתומה בידי מנהל הפרוייקט

  .ההצעה למכרז לא ייחשבו כפרויקטים אשר הושלמו לצורך זה

 אם, לעיל אלה המפורטים על חלופיים או נוספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת 6.12
 .במכרז ההכרעה לשם לה דרוש ברהד כי סברה

 .המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקת איתנות פיננסית למציע 6.13
 

 רישיון, אישור, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, תאך לא חייב, תשאיועדת המכרזים ר 6.14
י פרק זמן קצוב שיקבע על יד תוךמזמין ל ל"להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"או כל נייר אחר כנדרש עפ

יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון , כאמור, שיון או כל נייר אחריר, אישור, ובלבד שכל מסמך, ועדת המכרזים
 .למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

 

 והליך הבהרות סיור קבלנים 7

מקום המפגש בכניסה  ,בבוקר 10:00בשעה  21.05.2012 'בביום ייערך , סיור קבלנים באתר העבודה 7.1
 . רמת בית הכרם ירושלים 26רחוב יעקב שרייבום בהמכללה האקדמית להנדסה קמפוס הראשית של 

 .ולהגשת הצעה להשתתפות בהליך המכרזסף תנאי הינו , השתתפות בסיור הקבלנים במועדו 7.2

תפיץ , ר הסיורלאח. או בקשות להבהרה/במהלך סיור הקבלנים יהיה מציע רשאי להפנות למזמינה שאלות ו 7.3
 (.הפרוטוקול –להלן )המזמינה תשובותיה בפרוטוקול בכתב לכל המשתתפים 

והדבר ייחשב כהסכמת  -כשהוא חתום על ידו , ככל שנשלח, על המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול 7.4
 .כאילו נכלל במסמכי ההזמנה המקוריים, המציע למובהר בו

, ענבל אליהו' לגבבקשר לסעיפים במכרז יש להפנות בכתב , של המציעיםשאלות או בקשות להבהרות  7.5
ופצו התשובות י .בצהריים 15:00בשעה  23.05.2012 'דיום מלא יאוחר   inbale@jce.ac.ilבאמצעות מייל

 . שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. ל המשתתפיםבאמצעות מייל לכ
 

 אופן הגשת ההצעות  8

   ובאמצעות המחאה לפקודת ( שלא יוחזרו)₪  500תמורת סך של  יהיה לרכוש את מסמכי ההצעהניתן  8.1
 – 9:00בין השעות  20.05.2012 ועד ליום 13.05.2012מיום , ר"המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע

את מסמכי  לרכושלא ניתן יהיה . בניין המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, במדור מכרזים  ,14:00
 .ים אלוההזמנה לאחר מועד

 . הצעת המציע תוגש בשקלים חדשים 8.2
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בין , או כל הסתייגות לגביהם, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים למעט הנדרש לעיל 8.3
או עלולים /ייחשבו כאילו לא נכתבו ו -או בכל דרך אחרת , על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי

 .לגרום לפסילת ההצעה

ייחשב הדבר כאילו כלול מחיר סעיף זה , בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות במקרה ולא יוצג מחיר 8.4
 .או שעלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה/במחירי סעיפים אחרים של כתב הכמויות ו

ולצרף אליה , הנכלל במסמכי ההזמנה להלן, "הצעת הקבלן"יש להגיש את ההצעה אך ורק על גבי מסמך  8.5
כשהם חתומים על ידי , לעיל 6שבסעיף " כים שיש לצרף להצעהרשימת מסמ"את המסמכים כמפורט ב

, פינוי פסולתעבודות וזאת במעטפה שעליה יירשם  -לרבות הדפס כתב הכמויות , בכל עמוד ועמודהמציע 
 . ללא ציון סימני זיהוי של המציע, בלבדטיית תשתיות וכן עבודות ביסוס והחפירה ודיפון , עבודות גידור

, ירושלים, 26יעקב שריבויים ' ברח, שבמשרדי המכללהשלשל בפועל לתיבת המכרזים את המעטפה יש ל  8.6
 .בצהריים 12:00עד השעה  - 04.06.2012לא יאוחר מיום , כשהיא סגורה וחתומה

 
 

 .תיפסל על הסףהצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ו  
 

 ערבות בנקאית 9
 למסמכי' בכנספח בנוסח המצורף , היה ערבות אוטונומית לקיום הצעת המציעהערבות הבנקאית ת 9.1

לאחר המועד יום  60ותוקפה עד  ח"ש 00001, בסך , ר"ע המכללה האקדמית להנדסהערוכה לפקודת , ההזמנה
 .ון להגשת הצעות במכרזרהאח

מכים יגרום לפסילת אי צירופה למס. הערבות הבנקאית תצורף למסמכים ותהיה חלק בלתי נפרד מהם 9.2
 .ההצעה

 

 ההצעהלאחר הגשת מסמכי  10
 . יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות 60מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך  10.1
תהיה המזמינה  -במידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינה וטרם הודעת הזכייה  10.2

 . תהרשאית לחלט את הערבות הבנקאית לטוב
 

 ניהול משא ומתן במסגרת הליכי המכרז 11

תהא , ולאור העובדה כי מדובר במיזם הדורש איתנות פיננסית משמעותית, לאחר הגשת ההצעות כאמור 11.1
, אך לא חייבת, לבחור את ההצעה הזולה ביותר שקיבלה והיא רשאית, אך לא חייבת, רשאית המזמינה

ההחלטה לכל המציעים אשר הצעתם עמדה בתנאים  להודיע על, מ עם כל מציע"להחליט על ניהול מו
מ בפועל עם כל המציעים בקבוצת "ולנהל מו"( קבוצת המציעים הסופית: "להלן)ובדרישות שלעיל 

 . המציעים הסופית

, ייערך שלב מתן הצעות המחיר הסופיות, מ כאמור"ככל שהמזמינה תבחר לנהל מו, מ"לאחר ניהול המו 11.2
, הסופית רשאים להגיש את ההצעות הכספיות הסופיות המציעיםצת במסגרתו יהיו המציעים בקבו

ככל שלא תוגש הצעה נוספת . במועד ובאופן שעליו תורה ועדת המכרזים, ללא זיהוי שמי, במעטפות סגורות
 .הצעתו הסופית -תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע , עד למועד שייקבע על ידי המזמינה

 .לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים, לפני בחירת ההצעה הזוכהולאחר הגשת ההצעות הסופיות  11.3

 . מ עם מציע שהצעתו זכתה במכרז"אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לנהל מו 11.4

 
 

 הילאחר הזכי 11

תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמינה על ההסכם , הודיעה המזמינה למציע על זכייתו 11.1
 .עימו

ב למסמכי ההזמנה חתום על ידו "זוכה ימציא למזמינה שלושה עותקים מהסכם ביצוע העבודות המצה 11.2
 . וכשהחתימה מאושרת כדין , לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכיה ימים 7 תוךבחתימות מלאות  

על עריכת  אישורוכן  לעיל ימציא הזוכה לידי המזמינה ערבות בנקאית לביצוע 11.2במועד האמור בסעיף  11.3
בהתאם לנוסח המצורף להסכם  אשר אינם כלולים בביטוחים שייערכו עבורו בידי המכללה ביטוחי הקבלן
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למילוי כל  - (נוסח מקורי)חתום כדין על ידי המבטח "( אישור ביטוחי הקבלן:"להלן )' ההתקשרות כנספח ב
 . כל זאת כמפורט בהסכם על נספחיו, התחייבויותיו בהתאם להסכם

מבלי )הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו כי בגין ביטוחי העבודות הנערכים בידי המכללה , בהגשת הצעתו 11.4
 %0.35סך של , לפי החוזה ינוכה מכל תשלום המגיע לו, "(ביטוחי הקבלן"לפגוע בחבות הקבלן לערוך את 

 . כהשתתפות בהוצאות הביטוח של המכללה, כמפורט בהסכם
או הזוכה לא צירף /ו, על ידי הזוכה במועד הנקוב לעיל, על צירופיו ונספחיו, םלא נחתמו עותקי ההסכ 11.5

במועד הנקוב לעיל  (נוסח מקורי)ביטוחי הקבלן חתום כדין על ידי המבטח לאישור או /ערבות לביצוע ו
ולבטל את זכייתו של , אית שצורפה להצעתותהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנק –וכנדרש בהסכם 

 .וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמינה על פי כל דין, ולבחור מציע אחר תחתיו יע זהמצ

 

 הזוכה בחירת ההצעה 12
 
 :הינן כדלקמןשיזכה בהצעה  מציעאמות המידה לבחירת ה 

 .80% -גובה הצעת מחיר .א

צע מפרויקטים קודמים שבי ,מטעמהמי או  /ת המכרזים וועד בהתאם להתרשמות - 20%  -ניקוד האיכות .ב

אמינותו , בהתייחס לטיב עבודות המציע בעבר, 'בנספח אובין היתר מבין אלו אשר פורטו על ידו , הקבלן

 . וניסיונו

 

 ותמורה מחיר 13

 מהמציע  שיידרשו או הפעולות/ההוצאות ו כל את כוללים, להציע המציעים ידרשו שאותם המחירים 13.1
או /עלויות העסקת עובדים ו, רכישת חומרים וציוד, בודותביצוע ע לרבות, ב לה"להזמנה זו ולחוזה המצ בהתאם

 .מ"לא כולל מע, עקיף או ישיר מס כל ביטוח וכן הוצאות, קבלני משנה

 .מכרזלמסמכי ה המצורף בתנאים ואופן המפורטים בחוזה תשולם במכרז לזוכה התמורה 13.2  

 

 המכרז במסמכי עיון 14

  הזוכה  ההצעה המכרזים ובמסמכי ועדת בפרוטוקול לעיין רזבמכ שלא זכה למציע תאפשר המכרזים ועדת 14.1
 - ע"תש ,(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)המכרזים  חובת לתקנות( ו) 38 בתקנה לקבוע בהתאם

 ח"ש 500בתמורה לסך של , להלכה הפסוקה ובהתאם, 1998 - ח"התשנ, המידע חופש לחוק בהתאם, 2010
 .לכיסוי עלויות המזמינה

  , (סודיים חלקים– להלן) עסקיים סודות או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור ציעמ 14.2
ב למסמכי "המצ" ת הקבלןהצע" בטופס במפורש יציין, אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו
, שמעימ-וחד ברור באופן ההצעה שבטופס החלקים הסודיים את יסמן, הסודיים החלקים מהם ההזמנה
 .פיזית הפרדה ההצעה אלה מכלל חלקים יפריד האפשר ובמידת

   מציעים לעיון למסירת ההצעה שמסכים כמי יראוהו כסודיים ההצעה בטופס חלקים סימן שלא מציע 14.3
 .במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים

 ים גםבהצעה ייחשבו כסודי שאותם חלקים לכך הסכמה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון 14.4
 הצעות של אלה בחלקים זכות העיון על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים המציעים

 מתן זכות עיון למציעים והיקפה הינו וההכרעה הסופי בדבר הדעת שיקול מובהר בזאת כי, למען הסר ספק 14.5
. עסקי סוד או מסחרי סוד ההוות לאהזוכה במכרז וכי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע , המכרזים ועדת של

וכן את הסכמתו לכך שכל פרטי ההצעה  זה בסעיף לאמור הסכמתו את בכך מביע במכרז שבחר להשתתף מציע
 .ככל שהצעתו תהא ההצעה הזוכה, הכספית לא יהיו חסויים בפני יתר המציעים
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 סמכויות ועדת המכרזים 15

 
 .נהאצל המזמי המוסמכת המכרזים י ועדת"תעשה ע המכרז ליךבה הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה 15.1

 או כולה, להצעה פה-בעל בכתב או הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת 15.2
 המציעים על הוגן-בלתי יתרון לו להעניק או את הצעתו לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה

 .ההצעה נפרד מן בלתי חלק יהוו תההבהרו. האחרים

 המתייחסים אישורים  או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול המכרזים לועדת 15.3
 .המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות

 או להבליג בהצעה שנפלו טעותפגם או  של תיקון על להורות, שירשמו מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת 15.4
בהתאם לשיקול דעתה המותר  המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם וזאת, על הפגם או הטעות

 .על פי כל דין

 מדובר כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב-תום חסרת או תכסיסנית ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה 15.5
 .ומוצקים ברורים, מבוררים כלכליים אדנים על מבוססת שאינה הצעה הפסדית או בהצעה

אשר , ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז 15.6
 .או החלטה כדבעי/לדעתה מונעת הערכה ו

, את חוסנם הפיננסי של מי מהמציעים, בעצמה או על ידי מי מטעמה, לבדוק רשאית המכרזים ועדת 15.7
המכרזים  ציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש על ידי ועדתוהמ

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

 שאינה הצעה או כל, משמעות דו ,בהירות אי, בחסר הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת 15.8

 .המכרז סמכיבמ המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת

או מסיבות /או לבטלו על פי כל דין ו/ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו  15.9
על פי שיקול דעתה , וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, או אחרות, נסיבתיות, תקציביות, ארגוניות

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

י בעלי זכות חתימה "כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע נהצעה שתוגש לא תחייב את המזמיכל ה 15.10
 .נהבהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמי

 

 סבירות בלתי הצעות 16

הערכת היקף ההתקשרות סוטה בשיעור ניכר מ בה הכלול המחיר אשר ,הצעה לקבל שלא תרשאי היהת נההמזמי
 על ידי נהלמזמי שהוצע מהמחיר או ,נההמזמי שלהערכות פנימיות ב נקבעש כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

 מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן כמחירנה למזמי שנראה מהמחיר או ,קודמות בהתקשרויות אחרים ספקים

 .לרבות רווח יזמי סביר, שהוצע

 

 הצעות צולבות 17

ים וכי במידה ויתעורר חשד סביר שלא כך המציע מצהיר כי הצעתו עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקי 
 .את הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים שיירשמו נההמזמי הלעצמ תשומר, הדבר
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 מותנית או מסויגת הצעה 18

 או מסויגת הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת .להתנותה או הצעתו את לסייג המציע על איסור חל 18.1
 .מהתנאי או להתעלם מהסייג או מותנית

 את או את השגותיו להעלות רשאי להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע 18.2
 בסעיף לקבוע בהתאם לוהכ ,שיבותו פנייתו את שקולנה תוהמזמי, ההבהרות הליך מסגרתב, מועדב הערותיו

 .לעיל 7

 שונות 19

 .הצעה שהיאאו כל /ו, אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר שתוגש לה 19.1

 . וזאת בהתאם לשיקול דעתה, בכל שלב הימנו הזמכרז המזמינה שומרת לעצמה זכות לבטל  19.2

 .מכרז זההזוכה בכל אחד מהמציעים לרבות עם הצעה המזמינה שומרת לעצמה זכות לנהל משא ומתן עם  19.3

ה על ידי ה על ההסכם לביצוע העבודהמזמינה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מציד 19.4
או אדם כלשהו אצל /או החלטה אחרת של גוף ו/או אמירה ו/כל מסמך ו. ועל ידם בלבד, מורשי החתימה בה

 .לא יחייבוה באופן כלשהו -המזמינה 

 
 
 

 ,בכבוד רב
 
 

 ר "עירושלים  המכללה האקדמית להנדסה
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 אישור המציע

 
 

. ז.נושא ת___________,  -ו_____________, . ז.נושא ת, _______________, מ"הח, אנו

כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי אנו , מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל______________, 

 .מסכימים לכל תנאיו

 

 :1מורשה חתימה 

 .________________:שם

 ._______________: חתימה

 ._____________: תאריך

         _______________ 

 חתימה                     

 :2מורשה חתימה 

 .________________:שם

 ._______________: חתימה

 ._____________: תאריך

         _______________ 

 חתימה                     

 

 

 ד "עו/ח"אישור רו

 

חברה מאשר כי המציע היא , ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה"רו/ד"המשמש כעו, _____________, מ"אני הח

 ___________וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הסכם זה הם, (נוסח חדש)רשומה לפי פקודת החברות 

ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי "וכי הנ____________,  .ז.נושא ת___________-ו______________.ז.נושא ת

 .רה כדיןההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אוש

         

 

 

 ,ולראיה באתי על החתום

 

 

 

 _______________________              _____________:תאריך

 ח "רו/ד"עו                                    
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  הצעת הקבלן -'מסמך ב
 
 

 לכבוד
 ר"עירושלים  המכללה האקדמית להנדסה

  26רחוב יעקב שרייבום 
 ירושלים 

 
 ,.נ.ג.א
 

חפירה ודיפון וכן , עבודות גידור, לביצוע עבודות פינוי פסולת בניין ממבנים הרוסים –הצעה  :נדוןה
 ,3עבודות ביסוס והטיית תשתיות בתחומי בניין מספר 

  ר"ע מכללה האקדמית להנדסה ירושליםב
 

 
להנדסה  למכללה האקדמיתמתכבדים להגיש בזה , "(הקבלן: "להלן)__________________  מ"אנו הח .1

 "(.העבודה": להלן)דלעיל ההזמנה את הצעתנו לביצוע העבודה נשוא "( המזמינה" –להלן )ר "ע ירושלים
 
 :אנו מצהירים בזה כי .2
 

לרבות נוסח הסכם ההתקשרות , ההזמנה להגשת הצעותבחנו בקפדנות ובעיון את כל מסמכי  .א
, כתבי הכמויות, פרט הטכניהמ ,הוראות הבטיחותביטוח ו, ערבויות ינספח, העבודותלביצוע 

  .התכניות לביצוע העבודות וכל מסמך רלוונטי אחר שצורף למסמכי ההזמנה
 

הבנו את כל האמור בה ואנו מסכימים לאמור בה , כי קראנו בעיון את נוסח ההזמנה להציע הצעות .ב
ל על פי ומתחייבים לפעו ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על פיה

 .או מנהל הפרוייקט/או המפקח ו/הנחיות נוספות שתינתנה על ידי האדריכל ו
 
 .הומסמכיהזמנה כי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין ה .ג
 

מ עם כל אחד מהמציעים לאחר שלב הגשת ההצעות "כי אנו מודעים לזכות המזמינה לנהל מו .ד
 . מ עם המציע הזוכה לאחר מתן הודעת הזכייה"בנוסף לזכותה לנהל מו, הכספיות

 
כי סיירנו באתר בו אמורה העבודה להתבצע וכי עשינו את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על מנת  . ה

 .לצורך הגשת הצעתנו, כמותה והיקפה, להעריך את מהות העבודה
 
ואת כל הקשיים  את דרכי הגישה אליו, כי בחנו את תנאי האתר בה אמורה העבודה להתבצע .ו

וכי כל הגורמים , במהלך ולאחר סיום ביצוע העבודה לסוגיה, למיניהם העלולים לעלות בפנינו
ולא תהיינה לנו כל טענות , העשויים להשפיע על ביצוע העבודה נבחנו ונבדקו על ידינו ומוכרים לנו

 .לכךבקשר  ר"עירושלים  המכללה האקדמית להנדסהות כנגד או תביע/או דרישות ו/ו
 
לא תקנה לנו זכות לשינוי , כי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו או אי התחשבות בו .ז

או דרישות כלפי /או טענות ו/ולא יהיו לקבלן כל תביעות ו, או בלוחות הזמנים/כלשהו במחיר ו
 . המזמינה עקב כך

 
וביכולתנו לבצע את העבודה  ותכי אנו עונים על כל הדרישות המוקדמות ועומדים בתנאי להשתתפ .ח

 –להלן )לרבות על פי הסכם ההתקשרות המהווה חלק הימנו , מכרזכנדרש על פי מסמכי ה
  "(.ההסכם"

 
לא יועברו לעיון __________________ , _________________, :אנו מבקשים כי מסמכים . ט

ה מסמך מנומק ומפורט ניתן לצרף להצע)המציעים האחרים וזאת מהנימוקים המפורטים להלן 
 (:זה. ביחס לסעיף ט

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
ידוע לנו ומוסכם עלינו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון במסמכי המכרז , ף האמור לעילעל א . י

בכל מקרה ידוע לנו ומוסכם . נתון לועדת המכרזים של המזמין, לרבות במסמכי ההצעה הזוכה
עלינו כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים ואנו מתחייבים בזאת שלא נבוא בכל דרישה 
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ככל , ועדת המכרזים בכל הקשור למתן זכות עיון למציעים אחרים בהצעתנו הכספיתאו טענה ל/ו
 .שהיא תהא ההצעה הזוכה

 
 : אנו מתחייבים בזה כי .3
 

לרבות הפקדת הערבות הבנקאית לביצוע וקיום הביטוחים , נמלא אחר כל תנאי ההסכם על נספחיו .א

 .כמתחייב על פי ההסכם  ונספחיו, ההתקשרות לחוזה' ובנספח ב( ביטוח) 12בסעיף המפורטים 

הכוללת לימודים , בסמוך לאתר הבנייה מתקיימת פעילות סדירה של המכללהאנו מודעים לכך כי  .ב

ב וכי המכללה תהא רשאית לדרוש מאתנו הפסקת העבודה "הרצאות וכיוצ, כנסים, אקדמאיים ימי עיון

ואנו מוותרים מראש על כל דרישה . הלפי צרכי המכלל, או השהייתה למשך פרקי זמן קצרים וקצובים/ו

 .ל"או פיצויים כלשהם בגין ההפסקות הנ/לתשלום דמי בטלה ו

למועד שנקבע לתחילת העבודה ולמועד סיומה ויש , אנו מודעים ללוחות הזמנים שנקבע לביצוע העבודה .ג

או  הזמנהבמקרה שלא נסיים את העבודה בזמן שנקבע במסמכי ה. ביכולתנו לעמוד בלוח זמנים זה

כי , הננו מתחייבים, ר"ע המכללה האקדמית להנדסה ירושליםאם יאושר מראש על ידי ,  במועד אחר

 ר"ע למכללה האקדמית להנדסה ירושליםאנו נשלם , בנוסף לאחריותנו לפי כל סעיף אחר של ההסכם

וסך , ניםימים ראשו 30 -כל יום של איחור מעבר לביחס לצמוד למדד תשומות הבניה ח "ש 2,000סך של 

 וזאת מבלי שיהיה צורך בהוכחת נזק, הימים הראשונים 60-מעבר ללכל יום איחור ח "ש 4,000של 

 .    ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לרשות המכללה

 
 
 :לרבות, אנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים המפורטים ברשימת מסמכי ההזמנה . 4
 

 הרשום בישראל גוף משפטי מאוגד ,ההצעה הגשת בעת, הינו ד לפיו המציע"ואישור עו תעודת התאגדות .א

 .תעודת עוסק מורשהאו  דין כל פי על

 .בענף ובסיווג הנדרשים אצל רשם הקבלנים תעודת רישום .ב

 .אישור מנהלת רישום קבלנים מוכרים .ג

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

 .1976 – ו"תשל, (מס ותשלום חשבונות הולני

  .למסמכי המכרז 'גכנספח בנוסח המצורף  של המציע על מחזור כספי שנתי ח"אישור חתום על ידי רו .ה

 . י המציע"חתום ע פרוטוקול סיור קבלנים .ו

 . חתומים על ידי המציע עותק מפרוטוקול שאלות ותשובות הבהרה .ז

ם שלוש השניב, למסמכי ההזמנה 'אכנספח בנוסח המצורף , שהושלמו על ידי המציע רשימת פרויקטים .ח

 .שקדמו למועד הגשת ההצעה

 .'בכנספח ב "לקיום ההצעה בנוסח המצ ערבות בנקאית .ט

בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין והעדר הרשעה בגין תשלום שכר בניגוד  תצהיר על העדר הרשעה .י

 .מכרזלמסמכי ה 'דכנספח ב "לחוק בנוסח מצ

 
 

בכל עניין , לדון בכל תביעה שתוגש על ידי מי מהצדדים, (בכפוף לאמור להלן)ות המקומית הבלעדית הסמכ .5
 .בירושליםתהא נתונה לבית המשפט המוסמך , בהזמנה זוהקשור 

 
 .אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים .6
 



 
11 

והסכם ההתקשרות הזמנה התאם לתנאי ההזמנה ביצוע העבודות נשוא ההננו מתכבדים להגיש הצעתנו לב .7
 .בסכומים המופיעים להלן

 
 .יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות 60הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד  .8

 
 

 :ההצעה
 

 ח "ש___________________ :כ"סה
 

 ח"ש_________: מ"מע
 

 ח "ש_________________ (:מ"כולל מע)כ כללי "סה
 

 _____________ :חתימת המציע    _____________:תאריך
 
 
 
 
 

 אישור חתימה
 

 אישור חתימה
 ,("הקבלן:"להלן)__ _____________רואה חשבון של/ משמש כיועץ משפטי___________ ח"רו/ד"עו, מ"אני הח

 אמצעות מורשי החתימה שלושנעשתה ב, על גבי הצעה זוקבלן ואני מאשר בזאת את חתימת ה
ת תעודת זהות מספר /נושא__________ -ו_________ ת תעודת זהות מספר/נושא____________

תוקף -לפי החלטת בת, קבלןוכי מורשי החתימה חתמו עליה בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של ה________
 .קבלןוכי חתימתם מחייבת את ה, שקיבל כדין

 
 ,ולראיה באתי על החתום

_______________________ 
 ח"רו/ד"עו
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 'אנספח 

 

השנים  3 -י הקבלן ב"שהושלמו עחפירה ודיפון וכן עבודות ביסוס  בתחום פרויקטיםרשימת 

 האחרונות

 

 

ים פרויקטכי המציע ביצע את ה מצהיר בזאת______________, . ז.הנושא ת____________, מ "אני הח .1

  :מו להגשת הצעתוהשנים שקד 3במהלך להלן  המפורטים

 

 

בון סופי להצהרה יש לצרף חש חשבון סופי בגין השלמת שלושה פרוייקטים לפחות, מצורף להצהרתי זו .2

 . מאושר או תעודת השלמה חתומה בידי מנהל הפרוייקט

עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשבו כפרויקטים אשר הובהר לי כי  .3

  .מכרז זה הושלמו לצורך זה

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .4

 

_____________ 

 חתימת המצהיר

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

  ________________ מס׳ . ז.ה באמצעות ת/ה עצמו/שהציג,  __________ גב׳/מר ____________ במשרדי ב

תהיה /תעשה כן יהיה/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/והמוכר

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

________________ 
חתימה וחותמת עוה״ד

 

מהות  שם האתר

 העבודה

היקף העבודה 

 ח  "בש

היקף העבודה 

 ר"במ

מועדי תחילת 

וסיום 

 ההתקשרות 

שם מפקח 

 האתר

 : טל שם המתכנן
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה -' בנספח  

 

 

 לכבוד
 ר"עירושלים  המכללה האקדמית להנדסה

  26רחוב יעקב שרייבום 
 ירושלים 

 "(המזמין: "להלן) 

 

 ,.נ.ג.א

 ' ________________________ערבות מס: הנדון

 

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו "( בקשהמ: "להלן)_____________________ י בקשת"עפ

של בקשר להזמנה להגשת הצעות מחיר לביצוע , "(סכום הקרן: "להלן) ח"ש 10,000מאת המבקש עד לסך של 

בתחומי  חפירה ודיפון וכן עבודות ביסוס והטיית תשתיות, עבודות גידור, עבודות פינוי פסולת בניין ממבנים הרוסים

 .ירושלים 26יעקב שרייבום ברחוב  מכללהב 3 'בניין מס

 

, ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב 7תוך , אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן .1

או /וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו, חתומה על ידיכם

 .כום הערבות מאת המבקשזכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את ס

 
ואנו לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על , אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא .2

והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל , פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא
 .ברירה המוענקת לערב על פי הדין

 

לאחר מועד . וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה 4.8.2012 ליוםהערבות תהיה בתוקף עד  .3
 . זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת

 
למעט במקרה שתעביר את חלק מזכויותיה , המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי .4

 . או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט/במבנה ו

 

 ,בכבוד רב        

 

 ................ ........בנק        

 

 ......................סניף        

 

 ,ולראיה באתי על החתום

 _______________________ 

 ח "רו/ד"עו                       
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 על מחזור כספיח "רואישור  –' גנספח 

 ___________תאריך

 לכבוד

 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

 

 , .נ.א/ג

 

  
 

להלן )______________ רואה החשבון של ___________________, , _____מ"אני הח

, האחרונות שלוש שניםמאשר בזאת כי המחזור הכספי של המציע בכל אחת מה"( המציע" –

 .שנהכל ל( מ"ללא מע) ח"ש מיליון 9 -לא פחת מ, 2011 -ו 2010,2009

 

 

 ,ולראיה באתי על החתום

 

_____________________ 

 ח"רו                                   
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 הקבלן תצהיר -' דנספח  

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי  ,                                פ .ח. / ז.ת ,                            אני החתום מטה  

 מצהיר בכתב כדלקמן ,לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 :(מחק את המיותר)

 .אני תושב ישראל .1

אכיפת ניהול )כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים , "בעל זיקה"או /ו ,אני .2

 –ו "התשל, (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, תשלום חובות מס  , חשבונות

 1987 –ז "התשמ, בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,בפסק דין חלוט ,לא הורשענו ,1976

א "התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חוק עובדים זרים או לפי /ו

 .חתימתי על תצהיר זהבשנה שקדמה למועד  1991 –

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים , "בעל זיקה"או /ו ,אני ,לעיל 2בנוסף לאמור בסעיף  .3

ום והעסקת עובדים שכר מינימ, תשלום חובות מס, אכיפת ניהול חשבונות)ציבוריים 

פי חוק העובדים -הורשענו בשתי עבירות או יותר עללא  ,1976 –ו "התשל, (זרים כדין

 .מועד חתימתי על תצהיר זהבשלוש השנים שקדמו ל, הזרים

 נוהורשע, כאמור" בעל זיקה"או /ו, כי אני, לעיל אני מצהיר 2לחלופין לאמור בסעיף  .4

במועד חתימתי על תצהיר זה כבר  ולםא, נימוםלפי חוק שכר מיויחידה בעבירה אחת 

 .ממועד הרשעתי שנה אחת לפחותחלפה 

הורשענו , כאמור" בעל זיקה"או /ו, כי אני, הריני להצהיר 4-ו 2לחלופי חלופין לסעיפים  .5

פו בעת חתימתי על תצהיר זה חל ולםא, בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום

 .תי האחרונהמאז הרשעלפחות שלוש שנים 

________________. 

 

 אישור

הופיע ________, כי ביום  ,מאשר____________, . ר.מ ,ד"עו,, ____________מ"אני הח

 וכי עלי וולאחר שהזהרתי אותהמורשה לחתום בשם התאגיד  ,________ .ז.ת                     בפני 

הצהיר בפני על נכונות  - כן הם לא יעשצפוי לעונשים הקבועים בחוק א הלומר את האמת וכי יהי

 .עליה בפני םדלעיל וחת והצהרת

 

 __________________                               

 ד"עו
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 'מסמך ג
 

 ה ס כ ם
 

 2011______ לחודש ______ ביום __ _____נערך ונחתם ב ש
 
 

 ב י ן
 
 

 ר"ע ירושלים המכללה האקדמית להנדסה
 26 יעקב שרייבום ' רח

 ירושלים
 "(המזמינה: "להלן) 

          
 ;מצד אחד                 

 

 ב י ן ל

__________________ 
___________________ 

 "(הקבלן: "להלן)      
 ;ד שנימצ

 
 
 

ית בנין כיתות ומעבדות במתחם הידוע כבנין בני פרויקטוהמזמינה מתכוונת לבצע  ו א י ל ה

: להלן)בירושלים ירושלים  להנדסה המכללה האקדמית בקמפוס 3 'מס

 ;"(הפרוייקט"

 

של עבודות פינוי פסולת בביצוע ל "יקט הנלצורך הקמת הפרונת יוהמזמינה מעוני ו ה ו א י ל

חפירה ודיפון וכן עבודות ביסוס והטיית , עבודות גידור, בניין ממבנים הרוסים

 ;"(העבודות"או /ו "השירותים: "להלן) תשתיות

 

לשם קבלת הצעות  ('פ/03/2012' מס)הציע הצעות לפומבי מכרז פרסמה  ינה והמזמ והואיל

 ;"(ההזמנה: "ולהלן)עבודות  הלביצוע 

 

עבודות הלביצוע , מכרזבה ההצעה שנבחרה הינ____________קבלן מיום צעת הוה והואיל

הצעתו : "להלן)ב כנספח להסכם "תמורת הסכומים הנקובים בכתב הכמויות המצ

 ;"(של הקבלן

 

ל י א ו ה והקבלן מצהיר כי הצעתו הוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו בהתאם  ו

 .ל מחייבת את הקבלן לכל דבר וענין"למסמכי היסוד של הקבלן וכי חתימה הנ
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ל י א ו ה והקבלן מצהיר כי הוא מוכן לבצע את העבודות האמורות על פי הצעתו ועל פי תנאי  ו

 .יטבאשר אותם קרא והבין ה, חוזה זה

 

והמזמינה מעוניינת שהקבלן יבצע עבורה את העבודה וזאת בהתאם למערכת  ו ה וא י ל

המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות , כתב כמויות, מפרטים ואופני מדידה, תוכניות

במהדורתם , בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים

: להלן) המצורפים להסכם זה, חדיםוהתנאים הכלליים מיו, העדכנית ביותר

 ; ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן, "(התוכניות"

  

ציוד וכח , היכולת המקצועית, מיומנות, הכישורים, והקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע  ו ה ו א י ל

 ; ל בהתאם לאמור בהסכם זה"האדם המתאים הנדרש לביצוע השירותים הנ

 

על , ל עבור המזמינה"עונין ומסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות הנוהקבלן מ ו ה ו א י ל

התכניות והמפרטים , פי לוחות הזמנים כמפורט בהסכם זה ובהתאם להיתר הבניה

 ;ושאר התנאים המפורטים בהסכם זה' המצורפים כנספח א

 

 :דים כדלקמןדפיכך הוסכם והוצהר בין הצל

 

 בוא כותרות ונספחיםמ .1

 

דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד הימנו והם נמנים מבוא להסכם זה תנאיו והמסמכים ה 1.1

 :על עיקריו

 .י הקבלן"תנאי החוזה לביצוע העבודה ע 1.1.1

 . הצעת הקבלן 1.1.1

כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין ואופני המדידה ותכולת  1.1.1

 - במהדורתם העדכנית ביותר, המחירים המצורפים למפרטים הכלליים

 .מסמכי ההזמנהאינם מצורפים לש

 . חתום על ידי המציע -אופני מדידה מיוחדים , מפרט טכני מיוחד 1.1.1

 . חתומה על ידי המציע –מערכת תכניות  1.1.1

 . חתום על ידי המציע –כתב כמויות  1.1.1

כנספח בנוסח המצורף  -ערבות בנקאית להבטחת ביצוע וקיום תנאי החוזה  1.1.1

 .1'בנספח א המצורף וערבות לתקופת הבדק בנוסח לחוזה זה 'א

חתום  – לחוזה זה 'כנספח בבנוסח המצורף  - י הקבלןאישור עריכת ביטוח 1.1.1

 . (נוסח מקורי) על ידי המבטחכדין 

לחוזה  'כנספח גנה בנוסח המצורף הצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמי 1.1.1

 .חתום על ידי המציע – זה
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 – וזה זהלח 1'בכנספח בנוסח המצורף  הצהרה על מתן פטור מאחריות 1.1.11

 .(נוסח מקורי) על ידי המציעכדין חתומה 

חתום  – לחוזה זה 2'כנספח בבנוסח המצורף  הצהרת נוהל עבודות בחום 1.1.11

 (נוסח מקורי)כדין על ידי המציע 

 .חתום על ידי המציע – לחוזה זה 'דכנספח בנוסח המצורף  כתב התחייבות 1.1.11

 .על ידי המציע חתום – לחוזה זה 'הכנספח בנוסח המצורף  הוראות ביטחון 1.1.11

 .חתום על ידי המציע – לחוזה זה 'וכנספח בנוסח המצורף  הצהרת בטיחות 1.1.11

 .י המציע"חתום ע –( אינו מצורף) 3210 מדף חוזה 1.1.11

 

ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה , כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד 1.2

 . לפיהן

  :גדרותה 1.3

  :הסכם זה יפורשו המונחים הבאים כדלהלןב

או " דההעבו"

  -"השרותים"

חפירה , עבודות גידור, של עבודות פינוי פסולת בניין ממבנים הרוסים

שטח ב, כהגדרתן במבוא ודיפון וכן עבודות ביסוס והטיית תשתיות

מכללה קמפוס הב 3 'לצורך הקמת בניין מסב "המסומן בתשריט המצ

 . בהתאם לחוזה זה ונספחיו ,האקדמית להנדסה ירושלים

או מי שהתמנה מעת לעת /ו ר"ע המכללה האקדמית להנדסה ירושלים-  "המזמינה"

או לרכז את הפרוייקט נשוא /על ידה לפעול בשמה לצורך חוזה זה ו

 .חוזה זה

לרבות  ,מוסמכיםהאו מורשיו /או מי מטעמו ו/לרבות נציגו של הקבלן ו  -" הקבלן"

וי מכוחו או בשבילו וכל המצ/או עובד הפועל בשמו ו/כל קבלן משנה ו

 .באתר

מנהל "

 "הפרוייקט

או כל נציג מטעמו או כל מי שמתמנה על ידי מ "בע אהוד תייר חברת

המזמינה בין בנוסף לו ובין במקומו לנהל את ביצוע העבודות ולפקח על 

 .ביצוען ועל אופן ביצוע החוזה

היועצים "

 "והמומחים

ל הפרוייקט או על ידי מנה/אדם או גוף אשר יועסק על ידי המזמינה ו

 .בקשר לפרוייקט

 

 טרת ההסכםמ .2

והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לבצע את העבודה  ,המזמינה מוסרת בזה לקבלן 2.1

התחייבות הקבלן . ולהשלימן בצורה מקצועית ועל פי הוראות הסכם זה והתכניות

 .במלואם ובמועדם, לביצוע ולמתן השירותים הינה לכל השירותים
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שמורה למזמינה הזכות המלאה והבלעדית  , י הסכם זה"כפוף לזכויות הקבלן עפב 2.2

בהתאם לשיקול דעתה  להכ, לשנות את דרישתה לגבי היקף השירותים הנדרשים

המזמינה תהא רשאית להכניס שינויים או עבודות מיוחדות . הבלעדי של המזמינה

ב מנציג המזמינה ועל הקבלן לבצע זאת מיד עם קבלת הוראה בכת, או תוספות

 . או מנהל הפרוייקט ובלבד שסוכם בין הצדדים סכום התוספת מראש/ו

 .הוראות המזמינה לקבלן ינתנו בכתב ויחייבו את המזמינה ואת הקבלן 2.3

להיות  "מ"אהוד תייר בע"חברת לשם ביצוע העבודה ממנה בזה המזמינה את  2.4

 "(. נציג המזמינה: "להלן)נציג המזמינה 

, בין השאר, או מנהל הפרוייקט יהיה רשאים/נציג המזמינה ו כי, מובהר בזאת

המזמינה תוכל . הנחיות הסכמות ואישורים מטעם המזמינה, לתת לקבלן הוראות

או מנהל הפרוייקט על פי שיקול דעתה /להחליף מדי פעם את נציג המזמינה ו

 . במקרה כזה תיתן המזמינה לקבלן הודעה בכתב על החילופין. המוחלט

 

 רה בין מסמכיםסתי .3

 תפורשנה על דרך השלמההסכם החובות המוטלות על הקבלן במסמכיו השונים של ה 3.1

משמעות בין מסמכיו -או דו, ר סתירה או אי התאמהוצאולם במידה שתיו, והרחבה

 :סדר הבאייושבו ויוכרעו אלו על פי ה, לבין עצמם, הסכם על נספחיוהשונים של ה

 .תנאי ההזמנה להציע הצעות. א

 . הסכם ההתקשרות העיקרי בין הצדדים .ב

 .הצעת הקבלן. ג

  .התנאים הכלליים המיוחדים. ד

 .3210חוזה המדף . ה

או אי בהירות בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה /בכל מקרה של סתירה ו 3.2

יקבע מנהל הפרויקט  –ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה 

 .וקביעתו תהא סופית ומחייבת, יניהםאת סדר העדיפות ב

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה מסופק  3.3

כתב למנהל הפרויקט יפנה הקבלן ב –בפירושו הנכון של המסמך או של חלק ממנו 

נוסף לאמור ב. בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו –הוראות בכתב  ןיית ומנהל הפרויקט

או /או דו משמעות ו/או אי התאמה ו/סתירה ובו מצא לן בכל מקרה חייב הקב, לעיל

על כך שבעה ימים לפני  מנהל הפרויקטלהעיר את תשומת לב , פרוש שונה בין המסמכים

, אופן הביצוע, לגבי הטיב מנהל הפרויקטביצוע עבודה כלשהיא ולקבל הוראותיו של 

מוטלת האחריות למצוא כל כי על הקבלן , מובהר .'הבדיקות שיש לבצע וכו, התקן

או אי התאמה כאמור שקבלן מבצע סביר אמור למצוא בשים לב /סתירה ו

מנהל לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב . להתחייבויותיו על פי הסכם זה

או הנזקים שנגרמו עקב אי מלוי /יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו, כאמורהפרויקט 

 .הוראה זו
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זה או לא גילה  ףן לא מילא הוראה כלשהי מהוראות סעימקרה שיתברר שהקבלב

וכתוצאה מכך בוצעה , בתור קבלן סבירעליו לגלות היה סתירה או אי התאמה אשר 

יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שידרשו לתיקון , עבודה כלשהי על פי טעות

מה או מנהל הפרויקט יכריע בלעדית וסופית ובכתב בכל פירוש הנוגע להתא. המעוות

 .סתירה כאמור לעיל

 

 

 צהרות הקבלןה .4

  
 :הקבלן מצהיר ומתחייב כי

 
 .י הסכם זה"הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו עפ 4.1 

הבין , הוא בדק בעיון רב את סעיפי החוזה הזה וכל המסמכים המצורפים אליו 4.2 

ביקר , בדק את הפרוייקט ואת היקף השירותים הנדרש על פי הסכם זה, אותם

בירר את כל השאלות , בדק את דרכי הגישה אליו, אזור הפרוייקט ובסביבתוב

וכל הדרוש לביצוע העבודה , והתנאים הנוגעים לביצוע העבודות על פי חוזה זה

לקבלן לא תהא כל זכות תביעה . ל לשביעות רצונו"והכרוך באלה ומצא את כל הנ

 . כלשהו הקשור בעבודה מסוג שהוא על יסוד טענת אי ידיעה או אי הבנה של גורם

הניסיון הרשיונות והאישורים הנדרשים לביצוע , היכולת, הוא בעל ההכשרה 4.3 

זה  והוא מתחייב לבצע את העבודה לפי חוזה, השירותים נשוא הסכם זה

מנהל הפרוייקט , ברמה גבוהה ולשביעות רצונם הגמורה של המזמינה, במקצועיות

ב הקבלן כי כל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע וכן מצהיר ומתחיי, ונציג המזמינה

, אישורים, יכולת, י הסכם זה גם הם בעלי הכשרה נדרשת"ובמתן השירותים עפ

 .נסיון ורמה מקצועית גבוהה

וישקיעו , ידיעותיהם ואמצעיהם, כושרם, וא ועובדיו ישתמשו במיטב כוחותיהםה 4.4 

 . י הסכם זה"יות הקבלן עפהמסירות והנאמנות לביצוע התחייבו, מיטב השקידה

ש לו מספיק זמן פנוי במסגרת כל התחייבויותיו האחרות על מנת לאפשר לו לבצע י 4.5 

 .ם הפורטים בהסכם זהיאת כל המוטל עליו על פי הסכם זה במועד

 

 תחייבויות הקבלןה .5

קבלן מתחייב לבצע את העבודה בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה והוא ישא ה 5.1

 . העבודה וביצועה, מלאה לטיב החומרים באחריות

לרבות , הקבלן יספק את כל האמצעים שיהיו דרושים לשם ביצוע ומתן השירותים 5.2

חומרים וכל אמצעי אחר שיידרש וכל אלה באיכות ובטיב , ציוד, כח אדם מתאים

 .מעולים

או /ין והקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שמירה והקפדה על מילוי הוראות כל ד 5.3

לרבות עדכונם של כל אחד , או נוהגות אחרות/או הנחיות מקצועיות מחייבות ו/תקן ו

ל רשות כאו תוכנית /ובהתאם להוראות ולתוכניות רשויות התכנון ו, מהמנויים לעיל
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או /אחרת ככל שהן נוגעות לפרוייקט ולהשתמש בחומרים הנדרשים על פי כל תקן ו

 . דרישות חוקיות אחרות

או באישור מטעם המזמינה כדי לגרוע /ולא יהיה בהוראה של המזמינה ואין   

 . מאחריות הקבלן לנהוג על פי האמור לעיל

כמנהל עבודה ואת מר _________ או /ו_______ הקבלן מתחייב למנות את מר  5.4 

על מנת , שיימצאו בכל עת ביצוע העבודה באתר הפרוייקט כמהנדס ביצוע_______ 

בחירת מנהל העבודה ומהנדס . בודה ולקבל הוראות מנציג המזמינהלהשגיח על הע

כל הוראה שתינתן על ידי נציג המזמינה . ביצוע באתר יהיו טעונים הסכמת המזמינה

. או מהנדס ביצוע תחשב כאילו ניתנה לקבלן/או מנהל הפרוייקט למנהל העבודה ו/ו

הנדס אחראי לביצוע כמ( הרמוניקה)על מהנדס הביצוע לחתום בתוכניות הרישוי 

 .השלד

או מי /או הסכם כלפי עובדיו ו/הקבלן מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין ו 5.5 

 . לרבות דיני העבודה והבטיחות( לרבות עובדים זמניים)מטעמו 

להעסיק עובדים במספר ובהכשרה הדרושים לצורך מילוי התחייבויותיו על פי  5.6 

ללא דחיה וללא , בשקידה ראויה וברציפות, קצב מהירההסכם ולבצע את העבודה ב

 . הפסקה ובהתאם ללוח הזמנים ולסיימה תוך התקופה הקבועה בלוחות הזמנים

כי הקבלן השלים את , בין היתר, סיום העבודות והשלמת הפרוייקט משמען  

ולוח הזמנים ויתר  למסמכי המכרז 'מסמך דהעבודות לפי התוכניות והמפרטים 

 . הסכםהוראות ה

הכל לצורך עמידתו , כמו כן מתחייב הקבלן להוסיף עובדים ככל שיידרשו כאלה 5.7 

 . י המזמינה"להלן או כפי שייקבע בהמשך ע 6בלוח הזמנים כמפורט בסעיף 

הקבלן  מתחייב בזה כי כל סכסוך עבודה עם עובדיו לא יהיה בו כדי לפגוע בקצב  5.8 

 . י הסכם זה"פובאיכות השירותים שינתנו על ידו ע

הקבלן מקבל על עצמו להתמיד בביצוע העבודה למזמינה אפילו במקרה של חילוקי  5.9 

הפסיק את שירותיו זמנית לאלא אם כן נתנה המזמינה לקבלן הוראה בכתב , דעות

הקבלן לא יהיה רשאי לעכב או להאט את המשך ביצוע ומתן השירותים . או סופית

או חילוקי דעות בין הצדדים בעניינים /כסוך ועל פי הסכם זה אף במקרה של ס

 . כספיים הקשורים להסכם זה

הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי במקרה שיתגלעו חילוקי דעות בינו לבין המזמינה  5.10 

או /או קבוע ו/או תביעה למתן סעד זמני ו/הוא לא יהיה רשאי לנקוט בכל הליך ו

או בקשר לביצוע /יתנו על ידו ותביעה משפטית אחרת בקשר למתן השירותים שנ

למעט תביעה , או כל תביעה אחרת בקשר לפרוייקט/או עיכוב ביצועו ו/הפרוייקט ו

כספית לתשלום שכר טרחתו בגין שירותים שניתנו על ידו למזמינה בפועל בהתאם 

 . להסכם זה אותה יוכל להגיש במהלך ביצוע העבודות

לחייב את , או כמסמיכו, כמאפשר לקבלןשום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב  5.11 

או /לרבות בכל הקשור במתן הנחיות לשינויים ליועצים ו, המזמינה בכל צורה שהיא

או לקבלנים שיועסקו על ידי המזמינה בביצוע /למתכננים אחרים של הפרוייקט ו

. ך  על ידי המזמינה מפורשות מראש ובכתב לעשות כןמאלא אם כן  הוס ,הפרוייקט

או /או למתכננים האחרים של הפרוייקט ו/הנחיות על ידי הקבלן ליועצים וניתנו 
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או אישור נציג המזמינה ישא /לקבלנים של הפרוייקט ללא אישור מנהל הפרוייקט ו

 .הקבלן בכל ההוצאות שיהיו כרוכות בכך

המזמינה תהא רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד מסויים במסגרת מתן  5.12 

מתחייב הקבלן  –נים על ידי הקבלן ומשתדרוש המזמינה כן השירותים הנית

, להפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד במסגרת מתן השירותים למזמינה

 .באחריותו ועל חשבונו של הקבלן

הקבלן מתחייב להחזיק באתר ציוד וחומרים בכמות מספיקה הדרושה לשם ביצוע  5.13 

ק ויווכח שכמות הציוד והחומרים או במקרה שנציג המזמינה יבדו. העבודה במועד

מספר העובדים אינה תואמת את צרכי לוח הזמנים וידרוש להוסיף עובדים 

הכוונה בו " ללא דיחוי. "מקצועיים או אחרים או ציוד יעשה זאת הקבלן ללא דיחוי

 . אלא אם נציג המזמינה קבע בכתב תקופה ארוכה יותר, ביום או למחרת

ך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות ציבור הקבלן מתחייב שתו 5.14 

הבאים בשערי המזמינה ולא תהא הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש ובמעבר של כל 

 . או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, דרך וכיוצא באלה, אדם בכביש

מכללה של קמפוס תוככי שטח שות בנע תמאשר בזה כי ידוע לו כי העבודו הקבלן   5.15           

, לדחות)ייתכן ויידרש מפעם לפעם להגביל להשכלה גבוהה ולפיכך מוסד שהיא 

עלולות בודות העת ביצוע עבבמיוחד , את שעות העבודה שלו( ב"להפסיק וכיו, לשנות

הקבלן לא יהיה זכאי . לפי קביעת מנהל הפרוייקט והכל, מודיםילללגרום הפרעה 

לסיום לוח הזמנים היה באמור כדי לשנות וכן לא י, לום בגין כךלקבל תוספת תש

 .ותהעבוד

הקבלן יפצה את המזמינה עבור הפסד או נזק שייגרם למזמינה כתוצאה מאי מילוי  5.16 

מבלי שקבלת פיצוי זה תפגע ביתר זכויות , או הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה

 . המזמינה לפי חוזה זה או על פי כל דין

הקבלן יתקן מיד ועל חשבונו הוא וללא כל תשלום מהמזמינה את כל הטעון תיקון  5.17 

. או החלפת חומרים כפי שידרוש נציג המזמינה ותוך הזמן שייקבע על ידו/ו, בעבודה

הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקה ומנהל הפרוייקט יהיה הפוסק היחיד 

 . לפירוש תוצאותיה

רשאית בכל עת להודיע בכתב לקבלן שיוציא חומרים כלשהם המזמינה תהא  5.18 

מהשטח או שיהרוס עבודות כלשהן אשר לפי דעת המזמינה לא נעשו בהתאם 

ושיביא במקום אותם החומרים חומרים אחרים , להוראותיה או בהתאם לחוזה זה

כפי שיראה נציג המזמינה לנכון , עבודות אחרות, או שיעשה במקום אותן עבודות

על הקבלן יהיה למלא אחר . ל"ך אותה תקופה שתצוין על ידו בהודעה הנותו

לא מילא הקבלן את . ההוראות הכלולות באותה הודעה על חשבונו של הקבלן

ל "ההוראה תהא המזמינה רשאית להעסיק אנשים אחרים לביצוע ההוראה הנ

על כל ההוצאות הכרוכות בדבר יחולו . ולשלם להם כל סכום שיידרש למטרה זו

 . והמזמינה תהא רשאית לנכותן מהכספים שיגיעו לקבלן לפי חוזה זה, הקבלן

התקשרות הקבלן עם קבלני משנה מטעמו תהיה טעונה הסכמת המזמינה מראש  5.19 

  .ובכתב
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על הקבלן לדאוג לתיאום עם גורמי הרשות המקומית והמשטרה בכל הקשור לשינוע  5.20 

אל , ולת ועפר בהתאם לאמור במפרט הטכנילרבות פס, הציוד והחומרים, הכלים

 . אתר העבודות ומחוצה לו

לרבות פסולת בהתאם לאמור , מאתר העבודות את עודפי החומריםעל הקבלן לסלק  5.21 

עם גמר העבודה ינקה הקבלן . על חשבונו, מעת לעת, וכן את האשפה במפרט הטכני

, הציוד, רים המיוחדיםהחומ, את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העזר

וימסור את העבודות , הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, האשפה, הכלים

וסביבתן נקיים ופנויים מכל חפץ השייך לקבלן ומתאימים למטרת ולשביעות רצונו 

למקומות , ייעשה על חשבון הקבלן, סילוק הפסולת מכל מין וסוג שהוא. של המפקח

המחירים של הקבלן  .ל ידי הרשויות ובאישור הרשויותהמיועדים לסילוק אשפה ע

 .בחוזה כוללים גם את תשלומי האגרה להטמנת הפסולת ועודפי העפר

תהיה גם לגבי לכלוך ופסולת שנגרמו על ידי העבודות אתר  ןלניקיואחריות הקבלן  5.22 

 . םקבלנים וספקים אחרי

ות פסולת בהתאם לאמור במפרט לרב, החומריםאו לא פינה הקבלן את /לא ניקה ו 5.23 

, נציג המזמינה ומנהל הפרוייקטממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצונו של  ,הטכני

, לעשות זאת על חשבון הקבלן ולגבות את ההוצאות מהקבלן נההיה המזמית תרשאי

נה ושימוש או תשלומים המגיעים לקבלן מאת מהמזמי/לרבות עיכוב כספים ו

ביחס  מזמינהיכול הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא נגד הבמקרה זה לא . בערבויות

למבנים הארעיים או כל רכוש של הקבלן בעת , לחומרים, לנזקים שנגרמו לציוד

 .הניקוי ופינוי הפסולת

או התצהירים הנדרשים בגין /הקבלן מתחייב לחתום על כל המסמכים האישורים ו   5.24         

שיידרשו על יד הרשויות לרבות  טיית התשתיותהוהדיפון  ,ההריסה, עבודות החפירה

 . לבניין 4טופס  –ו  2לצורך קבלת טופס 

 הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובציוד מהמין המשובח ביותר המיועדים לביצוע        5.25 

 הקבלן ישתמש . ובשאר מסמכי החוזה, בתכניות, העבודות בהתאם לאמור במפרט                 

 בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המזמינה                 

 .במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, ועל ידי המעבדה               

 המזמינה תקבע את זהות המעבדה אשר תהיה מוסמכת לבצע את הבדיקות וכן תדאג          5.26     

 בדיקות המעבדה הנדרשות ואין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן  לביצוע                        

 מכל חשבון בגין בדיקות המעבדה תנכה . לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה                        

 .מחשבון הקבלן 0.5%המזמינה סך של                        

 יחולו על הקבלן כל , בקשר לעבודות נשוא הסכם זה כי, מובהר ומוסכם בזאת      5.27        

 הנוסח ) 3210ההתחייבויות החלות על קבלן לביצוע עבודות בהתאם להסכם המדף                      

 (. אינו מצורף                     

        

 וח זמניםל .6

לא יאוחר תוך  הקבלן יחל בביצוע העבודה ביום קבלת צו התחלת העבודה ויסיימם 6.1 

 . צו התחלת העבודה ממועד מתן חודשים 6-מ
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או לפגוע בזכות המזמינה לסטות מלוח /מובהר כי אין בלוח הזמנים כדי לגרוע ו 6.2   

או נציג המזמינה יהיו רשאים לסטות בכל עת ולשנות את /מנהל הפרוייקט ו. הזמנים

 . ל חלק מהעבודהלוח הזמנים בהתאם להתקדמות העבודה באתר הפרוייקט או כ

כי אם בכל זמן שהוא יקבע נציג המזמינה שקצב ביצוע העבודה איטי , מובהר בזאת 6.3 

יודיע נציג המזמינה בכתב לקבלן והקבלן מתחייב לנקוט מיד בכל האמצעים  -

 . הדרושים כדי להבטיח החשת הקצב והשלמת העבודה במועד

או לא ינקוט /העבודה הדרוש ו היה והקבלן לא יעמוד לדעת נציג המזמינה בקצב  

תהיא רשאית המזמינה להפסיק , לאחר התראה, באמצעים שיורה לו נציג המזמינה

או להקטין את היקף העבודה על פי חוזה זה /את עבודת הקבלן ולהחליפו באחר ו

כל הנזקים וההוצאות שיחולו . או קבלנים אחרים לפי ראות עיניה/ולמסרה לקבלן ו

 .יהיו על חשבון הקבלן –לו כתוצאה מפעולות א

ח צמוד למדד "ש 2,000סך של פיצוי בכי הקבלן ישלם למזמינה , מוסכם בין הצדדים 6.4

 4,000ימי האיחור הראשונים ושל  30-מעבר לתשומות הבניה בגין כל יום של איחור 

בהשלמת העבודה מעבר ימי האיחור הראשונים  60-לכל יום של איחור מעבר ל ח"ש

למעט איחור הנובע מסטייה בלוחות הזמנים , נקובים בלוחות הזמניםלמועדים ה

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד , כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, לעיל 6.2כמפורט בסעיף 

המזמינה תהא רשאית לקזז כל סכום שיגיע . אחר אשר יעמוד למזמינה עקב האיחור

 . לה כפיצוי בגין איחור כנגד כל סכום שיגיע ממנה לקבלן

 

 ודיותס .7

 

כל  או להביא לידיעת, או למסור, להודיע, הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר 7.1

המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים , הרשימות, או גוף אחר את התכניות/אדם ו

, או בעקיפין בקשר לפרוייקט/או כל ידיעה שתגיע אליו במישרין ו/לרבות העתקים ו

בין שהוכנו על ידי , ל נתון או חומר הקשור בהקמת פרוייקט וכן כ, על כל מערכותיו

או על /או מטעמה ו/י המזמינה ו"ובין שהוכנו ע, או על חשבונו/או מטעמו ו/הקבלן ו

 .חשבונה

בנוסף מתחייב הקבלן לשמור בסודיות ולא להעביר להודיע או למסור או להביא  7.2

 יו במישרין או בעקיפין בקשראו גוף אחר כל ידיעה שתגיע אל/לידיעת כל אדם ו

 .או עקב ביצוע הסכם זה/למזמינה ו

או המועסקים על ידו גם לאחר סיום ההסכם או /הקבלן ו האמור בסעיף זה יחול על 7.3

 . הפסקתו

  

 

 פסקת שירותי הקבלןה .8

מכל סיבה ול אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה רשאית המזמינה בכל עת ע 8.1

י מתן הודעה בכתב "או מקצתו לידי סיום ע, הסכם זה כולו שתראה בעיניה להביא

אשר יהיה לפחות , במקרה זה יסתיים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעה, לקבלן על כך

  .ימים מיום מתן ההודעה האמורה 7
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באופן זמני , או את כולם/בנוסף רשאית המזמינה להפסיק חלק מהשירותים ו 8.2 

וזאת במתן הודעה  בכתב , פה בלתי ידועה מראשאו לתקו, לתקופה שתיקבע על ידה

 .ימים מראש 7של 

ובתוך כאמור לעיל , הובא ההסכם לסיומו או הופסקו חלק מהשירותים באופן זמני 8.3 

או /תחליט המזמינה לחדש ביצועו של הסכם זה ו חודשים 6תקופה שלא תעלה על 

ת הצדדים לגבי וד בתוקפו ויחייב אמימשיך הסכם זה לע, השירותים שהופסקו

היה ויופסקו השירותים לתקופה העולה על . המשך ביצועו ומתן השירותים לפיו

יובא ההסכם לידי סיום והקבלן יהיה , למעט במקרה של כח עליון, שלושה חודשים

זכאי לקבל מהמזמינה את התמורה עבור השירותים שביצע בפועל עד למועד הפסקת 

ישולמו לו כנגד אישורו כי ידוע לו כי  הסכומים המגיעים לקבלן.  השירותים

 . התשלום מהווה סילוק מלא ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמינה לעכב או לדחות את המשך ביצוע   

או מי /או מחדלי הקבלן ו/או הקשורות למעשי ו/העבודה בשל נסיבות הנובעות ו

 . מטעמו

לקבלן בעד אותו  מזמינהלעיל תשלם ה 8.1ובא ההסכם לידי סיום בהתאם לסעיף ה 8.4 

ואשר בגינם ניתן אישור , ק מהעבודות שהוא ביצע בפועל עד למועד סיום ההסכםלח

מנהל הפרויקט כי אכן עבודות אלה בוצעו בפועל על ידי הקבלן ואושרו על ידי מנהל 

כלשהו בגין הפסקת העבודות למעט תשלום  הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי. הפרוייקט

ישולמו לו  , כאמור לעיל, הסכומים המגיעים לקבלן . שכרו המגיע לו כאמור לעיל

כנגד אישורו כי ידוע לו כי התשלום מהווה סילוק מלא ומוחלט של כל תביעותיו וכי 

 .ידוע לו כי אינו זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת השירותים

להלן לא תהא  9.1לעיל או כאמור בסעיף  8.1לידי סיום כאמור בסעיף הובא ההסכם  8.5 

המזמינה קשורה יותר עם הקבלן ותהא רשאית למסור את ביצוע העבודה לקבלן 

 . אחר לפי ראות עיניה

יפצה הקבלן את המזמינה על כל , לותו במהלך ביצוע העבודהיהפסיק הקבלן את פע 8.6           

 .י הקבלן"עקב הפסקת השירותים ע מזמינהוצאות שנגרמו לההפסדים והה,  הנזקים

 

 יטול ההסכםב .9

ימים  7או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך , הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית 9.1

להן , תהא המזמינה זכאית לכל התרופות, הפרההמיום שניתנה לקבלן הודעה על 

הקבלן ולמסור את  ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם, היא זכאית לפי החוק

לעכב או , והקבלן יהא מנוע מלהפריע, המשך העבודות לכל קבלן אחר שייראה לו

והמזמינה תהא רשאית להשתמש למטרה זו בכל , להתערב בכל מסירה כזאת

ללא כל תשלום נוסף , הציוד והשירותים שסופקו על ידי הקבלן, הכלים, החומרים

 . מצידה

העבודה או בהשלמתה יעלו על הסכומים שהיו היה וההוצאות הכרוכות בביצוע 

יהיה על הקבלן , מגיעים לקבלן לפי חוזה זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ידו

המזמינה תהא זכאית לנכות כל הוצאה כזאת מהסכומים שיגיעו . לשאת בהפרש
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באותו זמן לקבלן ואם אלה לא יספיקו לכך יהיה על הקבלן לשלם למזמינה את 

 . היתרה

או מינוי כונס /מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של פטירת הקבלן חס וחלילה ו 9.2

פ כנגד הקבלן או רכושו תהא  "או פתיחת הליכי הוצל/או מינוי מפרק ו/נכסים ו

ותהא חפשיה להתקשר עם , המזמינה רשאית לבטל את הסכם ללא הודעה מוקדמת

 .קבלן אחר

 

 תמורהה .10

ותים המפורטים בהסכם זה לעיל במלואם תשלם המזמינה תמורה לביצוע השירב 10.1

, מ כדין"לקבלן שכר טרחה בהתאם לסכומים המפורטים בכתב הכמויות בתוספת מע

 "(.התמורה: "להלן)על פי מדידות בפועל אשר יבוצעו על ידי מנהל הפרוייקט 

  .הקבלן יגיש למזמינה חשבונות ביניים מפורטים בסיום כל חודש עבודה 10.2

למזמינה חשבון סופי הקבלן יגיש , עם השלמתן הסופית של העבודות נשוא חוזה זה 10.3

 . בגין מלוא התמורה המגיעה לו אך ורק לאחר ביצוע והשלמה סופית של כל העבודה

יום מיום  45+ בתנאי שוטף  כנגד חשבונית מס כדיןמכל חשבון ביניים ישולמו  95% 10.4

 .הסופי הגשת החשבון

 : יבוצע בכפוף לאמור להלן בון הסופי ם החשתשלו

אישור , אישור מהנדס הקונסטרוקציה, לאחר מתן אישור יועץ הקרקע  10.4.1

כי העבודות המפורטות בחשבון , ואישור המזמינה, מנהל הפרוייקט

 . הסתיימו לשביעות רצון המזמינה

של יפות של החפירה החדשה בצפרשת מדידה מצב קיים לאחר המצאת          10.4.2

 מטר 5/5

 עליון ומרכז, סימון אנכיות כלונסאות דיפון בציר תחתוןלאחר           10.4.3

 .אישורי שפיכה ממחלקת איכות הסביבה בעירית ירושליםלאחר המצאת         10.4.4

ללא , ישולמו, המעוכבים מכל חשבון ביניים עד לגמר העבודות 5%  10.4.6

 ןבמועד תשלום החשבו, ל סוג שהואתוספת הפרשי ריבית והצמדה מכ

 הסופי 

כנספח ב "כנגד חתימת הקבלן על הצהרה על העדר תביעות בנוסח המצ 10.4.7

  .להסכם זה 'ג

עודף המגיע לפי חשבון סופי ישולם לאחר מילוי מלוא התחייבויות  10.4.8

ימים מיום הגשת החשבון הסופי  45+ הקבלן לפי חוזה זה ובתנאי שוטף 

 .למזמינה

, מכל סיבה שהיא וולא ישתנלעיל הינם קבועים וסופיים  יםהחוזה הנקובמחירי  10.5

או כל שינוי אחר אלא /או מיסים ו/או העבודה ו/לרבות שינויים בעלות החומרים ו

  .אם נקבע הדבר במפורש בהסכם זה

מס כל תשלום ששולם על ידי המזמינה יתווסף מס ערך מוסף כנגד חשבונית ל 10.6         

י הדין "המזמינה תהא רשאית לנכות ניכויים עפ. י הקבלן למזמינה כדין"שתומצא ע
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מכל סכום שישולם לקבלן אלא אם כן המציא האחרון אישור השלטונות לנהוג 

  .אחרת כולל אישור על ניהול ספרים והעסקת עובדים לפי חוק

לצורך ההתקשרות בהסכם  המס הנדרשים תהקבלן מצהיר כי יש בידו אישור רשויו  10.7      

כמו כן ימציא הקבלן למזמינה . ל"ומתחייב כי בכל עת יהיו בידו האישורים הנ

 .אישור על גובה ניכוי המס במקור וכל אישור אחר שידרש על פי כל דין

 

 הקבלןחריות א .11

או נוהג באתר העבודה /הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי דין ו 11.1

סביבתו לשם מניעת נזק לרכושו או לגופו של כל אדם על ידי העבודות שיבוצעו לפי וב

 . או החומרים והציוד שישמשו בביצוע עבודות אלה או כתוצאה מהן/הסכם זה ו

או מי מטעמה /הוצאה ואבדן שיגרמו למזמינה ו, הפסד, יהיה אחראי לכל נזק הקבלן 11.2

מתן השירותים על פי הסכם זה על ידי הקבלן או עקב ביצוע ו/או הנובע ו/בקשר עם ו

, על פי כל דין או על פי הסכם, או על  ידי מי שהקבלן אחראי/או מי מטעמו ו/ו

ויפצה את , לרבות רשלנות או עוולה אחרת, מכל סיבה שהיא, או למחדליו/למעשיו ו

ימים מיום שידרש לעשות  7תוך , הוצאה ואובדן כאמור, הפסד, המזמינה בכל נזק

 . כן

הוצאה ואבדן שיגרמו לגוף ולרכוש של המזמינה , הפסד, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק  11.3

או /או הנובע ו/בקשר ו, או לכל צד שלישי כלשהו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/ו

היה והמזמינה תתבע לשלם סכום .  עקב ביצוע ומתן השירותים על פי הסכם זה

יהיה על הקבלן לשפות את , על פי האמור לעיל כלשהו בגין אחריותו של הקבלן

המזמינה בכל תשלום כאמור ובלבד שהמזמינה לא שילמה סכום כלשהו אלא אם 

על מנת שהקבלן יסיר , ימים על הדרישה 30ניתנה על ידה לקבלן הודעה מראש של 

הוגשה נגד המזמינה תביעה משפטית אשר הקבלן גרם לה או . או ישלמה/הדרישה ו

או /תאפשר המזמינה לקבלן להתגונן כנגד תביעה זו בשמה של המזמינה ו, האחראי ל

היה ותשלם המזמינה סכום כלשהו . לפי שיקול דעת המזמינה', על ידי צירופו כצד ג

בכל תביעה משפטית או אחרת בקשר לביצוע העבודה תהא המזמינה זכאית לנכות 

 .  כל סכום כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן

 ןמתקאו /ו המבנאו /גוף ובלן לבצע את העבודות באופן שלא יגרם כל נזק לל הקע 11.4

על עליו לתקן אותו מיידית , או מחדליו/כתוצאה ממעשיו ונזק והיה ונגרם , ןשכ

היה והקבלן לא ביצע את , והמפקח מנהל הפרוייקט, מזמינהלשביעות רצון ה, חשבונו

ית לבצעו במקומו והקבלן ישא רשא נההמזמיתהא , כנדרשכולו או חלקו  ,התיקון

 . בכל הוצאה הכרוכה בכך

 

 ביטוח   .12

יבוטחו , קבלןעל ידי ה לרבות העבודות המבוצעות, ותעבודמוסכם ומוצהר בזה כי ה 12.1

: להלן)בהתאם למפורט להלן  עבודות קבלניות בפוליסה לביטוח נהמזמיהעל ידי 

: להלן)שראל בילפעול אצל חברת ביטוח המורשית כדין "( ביטוחי העבודות"

, נהבעלות הביטוחים הנערכים על ידי המזמיהשתתפות הקבלן . "(ביטוחי הקבלן"
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, אם תשולם, לרבות כל תוספת שתשולם לקבלן)תהא על ידי ניכוי משכר החוזה 

כל מ 0.35%של סכום המהווה ( אך למעט מס ערך מוסף, לרבות הפרשי הצמדה

הניכוי האמור יבוצע מכל חשבון חלקי או . תשלום המגיע לקבלן לפי החוזה כאמור

, בגין ביצוע העבודות הקבלןשיגיש , (לרבות חשבונות ביניים וחשבון סופי) אחר

 .נהושיאושר על ידי המזמי

את הביטוחים , ועל חשבונ, לבצעהקבלן  מתחייבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ב 12.2

בתנאים המפורטים בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה להלן וכן המפורטים 

אישור : "להלן בהתאמה)לחוזה זה והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה ' בנספח ב

אשר יהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוען של , "(ביטוחי הקבלן", " ביטוחי הקבלן

או כל תקופה אחרת כמפורט להלן אצל חברת ביטוח /העבודות על פי חוזה זה ו

 .בישראללפעול המורשית כדין 

 וחי המזמינהביט 12.3

ומבלי , או לפי כל דין/ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה   12.3.1

 המצהיר, אחריות כלשהי כלפי הקבלן העל עצמ תנוטל נהשהמזמי

ערוך ביטוח ת מזמינהה, לעיל 12.1בהתאם לאמור בסעיף כי  נההמזמי

 :להלן) 12.3בסעיף  ת כמפורט להלןניופוליסה לביטוח עבודות קבל

או על הבאים /ו העל מנת להגן על עצמ"( יטוח העבודות הקבלניותב"

נזק , מפני אובדןמטעמה או על קבלני המשנה /או על הקבלנים ו/ו המכוח

  .או הנובעים מביצוע העבודה נשוא הסכם זה/או אחריות הקשורים ו

גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות , סייגים, בכפוף לתנאים   

תכלול הפוליסה , ם בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניותהעצמית הכלולי

 :לביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הכיסוי המפורטים להלן

 . ביטוח העבודות –( א)פרק  .א

אחר  ציודאו כל /ו והחומריםעבודות ההמבטח במלוא ערכן את 

מוסכם בזה . עבודות בקשר עם חוזה זהמ שהינם חלק בלתי נפרד

או /ציוד ו אינו כולל( א)נערך על פי פרק זה במפורש כי הביטוח ה

כל רכוש אחר המשמש את הקבלן בביצוע עבודותיו ואשר אינו חלק 

 .מהעבודות

 .'אחריות כלפי צד ג –( ב)פרק  .ב

המבטח את אחריותם החוקית של , ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

אחריותו של  למעט במפורש)או הקבלן וקבלני משנה /המזמינה ו

קשר ב( או רכב/או עקב שימוש בציוד מכאני הנדסי ו/ין והקבלן בג

 כפוף, מוסכם כי הביטוח האמור .על פי חוזה זה עם ביצוע העבודות

על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו " אחריות צולבת"לסעיף 

 .בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 .אחריות מעבידים –( ג)פרק  .ג

 פקודתעל פי  או הקבלן/המזמינה וחבות בגין ביטוח חבות מעבידים 

, פגומים י חוק האחריות למוצרים"או עפ/ו( נוסח חדש)הנזיקין 
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 םמטעמאו /ו ידםהמועסקים על העובדים כלפי  ,1980 ם"התש

קבלני משנה , בקשר עם חוזה זה לרבות קבלניםבביצוע העבודות 

 .ועובדיהם

 

לול גם את מוסכם בזה כי שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכ 12.3.2

כמפורט )ביטוחי העבודות והקבלן ישתתף בדמי הביטוח של , הקבלן

להלן ובכפוף למילוי  12.3.3בהתאם לאמור בסעיף ( לעיל 12.3.1בסעיף 

כל התחייבויות הקבלן בין אם נשוא חוזה זה ובין אם על פי כל הוראה 

 .או על פי כל התחייבות אחרת/אחרת בפוליסות ו

האמור לעיל ולהלן הקבלן מתחייב לשאת במלוא נוסף ומבלי לגרוע מב 12.3.3

דמי הביטוח ויתר התשלומים מכל סוג שיידרשו לצורך עריכת הביטוחים 

והוא מתחייב ( אך למעט מס ערך מוסף, לרבות הפרשי הצמדה)דלעיל 

על פי כל תשלום שישולם לקבלן מ 0.35%לשלם למזמינה סכום המהווה 

 סכום שיגיע לה על פי תנאי המזמינה תהא רשאית לקזז כל. חוזה זה

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

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

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

 .ושיאושר על ידי המזמינה, העבודות

הפוליסה המתוארת בזאת כי תגמולי ביטוח באם יגיעו על פי  וסכםמ 12.3.4

או למי שתורה המזמינה /ישולמו למזמינה בלבד ו, לעיל 12.3.1בסעיף 

אולם בכל מקרה מוסכם כי כספים כלשהם שיתקבלו מאת , אחרת בכתב

או לתיקון הנזקים /ישמשו לקימום ו, על פי פוליסה זו החברה המבטחת

ינה תעביר לקבלן את תגמולי הביטוח שהתקבלו שנגרמו לעבודות והמזמ

נזק המכוסה את הבעצמו תיקן הקבלן בתנאי ש, כאמור, מהמבטח

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

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

או /מנהל ורצון לשביעות העבודות כי התיקון בוצע בשלמותו והינו 

וזאת עד לגובה הסכום שיידרש , העבודות מטעמה של המזמינה מפקח

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

בניכוי השתתפות )מעבר לסכום שיידרש לתיקון הנזק דלעיל , הביטוח

 .יהיה שייך למזמינה, (עצמית

 12.3.3לאמור בסעיף  בנוסףמוצהר ומוסכם בזה כי , מען הסר כל ספקל 12.3.5

בכל מקרה , הקבלן יישא( לעניין הוצאות בגין עריכת הביטוחים)לעיל 

נזק בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפרקי הפוליסה לביטוח 

 .לעיל 12.3.1העבודות כמפורט בסעיף 

הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות , בלי לגרוע מהאמור לעילמ 12.3.6

 מקרה ביטוחלקדמותו מייד לאחר קרות שתידרשנה להשבת המצב 

הקבלן יישא בכל ההוצאות שתידרשנה . לרבות פינוי פסולת והריסות
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תשלם שעביר אל הקבלן את הסכום ת והמזמינהלהשבת המצב לקדמותו 

למען הסר ספק . לעיל 12.3.4הנזק כמפורט בסעיף חברת הביטוח בגין 

אמור שיועבר על מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום ה

 יהיו חייביםלא או עובדיה /או מנהליה ו/ו המזמינהידי חברת הבטוח וכי 

 . לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור

תאפשר המזמינה לקבלן לעיין בפוליסת , ל פי בקשה בכתב מאת הקבלןע 12.3.7

והקבלן מתחייב ללמוד , ביטוח העבודות הקבלניות במשרדי המזמינה

טוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה את תוכן פוליסת בי

 .וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות

קבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על ידי המזמינה ה 12.3.8

כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם , 12.3.1על פי האמור בסעיף 

-או מי מטעמה על/המזמינה לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמינה ו

 .פיהם

מזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת הביטוח ה 12.3.9

אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף , לעיל 12.3.1כאמור בסעיף 

 .הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתה בכתב

ל שהקבלן יהיה בדעה כי קיים לגביו צורך להגדיל את היקף ככ 12.3.10

ם העבודות נשוא חוזה או לערוך ביטוחים נוספים בקשר ע/הביטוחים ו

מתחייב הקבלן לעשות ביטוחים נוספים אלו על חשבונו הוא לפני , זה

. לאחר שהודיע למזמינה על כוונתו לעשות כן, תחילת ביצוע העבודות

הקבלן מתחייב להמציא למזמינה העתק מהפוליסות הנוספות שהוצאו 

 .על ידו כמפורט לעיל

עריכת ביטוח העבודות כי אין ולא יהיה ב, ובהר בזאת במפורשמ 12.3.11

או על מי מטעמה /על המזמינה וכדי להטיל , הקבלניות על ידי המזמינה

או בקשר לביטוחים /בגין ו, מכל מין וסוג שהם, אחריותאו /כל חבות ו

לרבות )או כלפי מי מטעמו /כלפי הקבלן ו, הנערכים על ידי המזמינה

בות בקשר לר, (או בשמם/קבלני משנה וכל הבאים מטעמם ו, עובדיו

או תקפותם וסוג הכיסוי הניתן על /היקפם ו, חריגיהם, תנאיהם, לטיבם

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

מוסכם כי בעת קרות מקרה , בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיומ 12.3.12

מתחייב לעיל  12.3.1בגין הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף ביטוח 

על קרות נהל העבודות מטעם המזמינה להודיע מיידית למהקבלן 

האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת 

או מי מטעמה לרבות /המזמינה ועם  לשתף פעולהמתחייב הקבלן . הנזק

בכל הדרוש למימוש זכויות על פי או מפקח העבודות מטעמה /מנהל ו

העביר או ל/שתף פעולה עם דרישות המבטח ולרבות ל, הפוליסה

וזאת מבלי לגרוע  ,ידרשיכל מידע ש או למנהל העבודה/מזמינה ול

 .הלנהל המשא ומתן בעצמהמזמינה ת יומזכו
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, בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודותמ 12.3.13

על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי 

או מפקח /מנהל ואו /ו מינההמזאו /שמאי מטעם חברת הביטוח ו

אלא אם המזמינה הורתה בכתב לקבלן לנהוג , העבודות מטעם המזמינה

 .אחרת

אשר מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח  קבלןה 12.3.14

פעולה אשר יידרש לעשותה על  כל ולעשות 12.3.1נערכות כמפורט בסעיף 

או מפקח /מנהל ו או מי מטעמה לרבות/או המזמינה ו/המבטח וידי 

או מנהליה /המזמינה ו כדי לממש את זכויות, העבודות מטעם המזמינה

לתביעה  ולרבות הצטרפות, על פי תנאי הביטוח בעת הצורךאו עובדיה /ו

אם , על פי פוליסות הביטוח, או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה ושל 

 .םיידרש לכך על יד

ות סעיפים אלה אינן באות מען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי הוראל 12.3.15

 .לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה

 :ביטוחי הקבלן 12.4

מתחייב , או על פי כל דין/מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו 12.4.1

כל תקופת ביצוע על חשבונו הוא למשך , לרכוש ולקיים, הקבלן לערוך

או כל תקופה אחרת לעניין ביטוחי אחריות /העבודות נשוא החוזה ו

את הביטוחים המפורטים להלן , קצועית וחבות המוצר כאמור להלןמ

המורשית ביטוח בחברת , "(ביטוחי הקבלן" -שכולם יחד יקראו להלן)

 :בישראללפעול כדין 

 . (אש מורחב)ביטוח רכוש  .א

בכפוף , או אובדן בלתי צפויים/פוליסת ביטוח לכיסוי נזק פיזי ו

או /יגרמו לציוד וש, לכיסויים המקובלים בפוליסת אש מורחב

או עבורו והמשמש אותו /או מטעמו ו/רכוש המובא על יד הקבלן ו

לרבות , חלק מהעבודות, במפורש, בביצוע העבודות ואינו מהווה

ביצוען של ומרים וכל דבר אחר שהובא ויובא לצורך חה ,הציוד

בפוליסה הנערכת על ידי הקבלן ייכלל ויתור על כל זכות . העבודות

או מנהליה /של מבטחי הקבלן כלפי המזמינה ו( בשיבו)תחלוף 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא או עובדיה /ו

 .זדוןביחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 . אחריות כלפי צד שלישיביטוח  .ב

חבות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ביטוח 

טוח עקב וכתוצאה או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הבי/ו

או ציוד אחר המשמש /או כלים הנדסיים ו/משימוש בכלי רכב ו

לרבות אחריות הקבלן , אותו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה

כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף  הנגרמים עקב השימוש בכלי רכב 

 .ד"ושאינה מכוסה על פי חוק הפלת
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או /ינה והמזמורחב לשפות את יהביטוח כאמור מוסכם בזה כי 

על מי בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת  או עובדיה/מנהליה ו

וזאת  או קבלני משנה מטעמו/ו או מחדלי הקבלן/למעשי ומהם 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל 

 .אחד מיחידי המבוטח

 .ביטוח אחריות מקצועית .ג

לן על פי דין הקב המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית 

בשל היפר או /או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/בשל תביעה ו

או /ו הקבלןבמעשה או מחדל רשלני של  ןחובה מקצועית שמקור

 . העבודות בקשר עם החוזה במסגרתעובדיו 

 .ביטוח חבות המוצר .ד

, פגומים מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 

או דרישה שמקורה במוצר ואשר /תביעה ובשל  ,1980 ם"התש

 .הוגשה במשך תקופת הביטוח בגין העבודות בקשר עם חוזה זה

 .יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב .ה

או הציוד הכבד /קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב וה .1

או בשימושו לצורך ביצוע /השגחתו וב  או/שבבעלותו ו

 גין פגיעה גופניתבהעבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 

או ביטוח /עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף ו

אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 

בגבול האחריות המקובל בענף , קב השימוש בכלי רכבע

 .הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

מו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כ .2

אחריות הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו  כולל בין היתר ביטוח

עקב השימוש בציוד מכני הנדסי בגבול אחריות שלא יפחת 

למקרה ובמצטבר לתקופת , ח לתובע"ש 1,000,000מסך של 

בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים . הביטוח

 .ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות

, כולל מנופים" רכב"מונח מוסכם כי ה, מען הסר ספקל .3

גוררים וכן כלים נעים , מחפרים, טרקטורים, מלגזות

 .ממונעים מכל סוג

 :תנאים כלליים לביטוחי הקבלן 12.5

מוצהר ומוסכם בזה כי ביטוח הציוד וביטוח הרכוש , מען הסר ספקל 12.5.1

לביטוח , לעיל( ביטוחי הקבלן) 12.4הנערכים על ידי הקבלן על פי סעיף 

כוש בבעלותו של הקבלן המשמשים אותו בביצוע מתקנים ור, הציוד

העבודות נשוא הסכם זה הינו ביטוח שיורי בהתייחס לעבודות המבוצעות 

 .על ידי הקבלן עבור המזמינה
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יכללו , לעיל( ביטוחי הקבלן) 12.4סעיף יטוחי הקבלן הנערכים על פי ב 12.5.2

או /הקבלן כלפי המזמינה ו של מבטחי( השיבוב)ויתור על כל זכות תחלוף 

אשר המזמינה  םאו כל אדם אחר הבא בשמ/ואו עובדיה /מנהליה ו

או לוותר על זכות , לשפותו ,טרם קרות מקרה הביטוח, בכתב, התחייבה

, לרבות כלפי הקבלנים, התביעה נגדו בכל הקשור לעבודות החוזה

ובלבד שהאמור בדבר , הקשורים בביצוע העבודות נשוא הסכם זה 

 .זדוןבף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  הוויתור על זכות התחלו

למעט ביטוחי אחריות )וליסות האחריות הנערכות על ידי הקבלן פ 12.5.3

על " אחריות צולבת"כפותות על פי העניין לסעיף ( מקצועית וחבות המוצר

פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 .המבוטח

לת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא כתנאי לקב, זה חוזהמועד חתימת ב 12.5.4

 'בנספח )אישור ביטוחי הקבלן את  מזמינההקבלן ימציא ל ,חוזה זה

 (.נוסח מקורי)על ידי חברת הביטוח כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום 

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה 

 .תנאי יסודי לקיום החוזה

, המזמינהמהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי נוסף ומבלי לגרוע ב 12.5.5

זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע  חוזהמועד חתימת מלא יאוחר 

או /המזמינה וצהרה לפטור מאחריות המכתב , זה חוזה העבודות נשוא

צורף מ, "הצהרה -מאחריות פטור"בהתאם לנוסח או עובדיה /מנהליה ו

 .שהוא חתום כדין על ידי הקבלןכ, (.1) 'בלהסכם זה ומסומן כנספח 

, המזמינהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב 12.5.6

מועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע מלא יאוחר 

נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום , העבודות נשוא חוזה זה

כשהוא חתום   (2) 'בבהתאם לנוסח  המצורף להסכם זה ומסומן כנספח 

 .כדין על ידי הקבלן

מוסכם כי בעת קרות מקרה , בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיומ 12.5.7

מתחייב הקבלן , 12.4 בהתאם לסעיף בגין הביטוחים הנערכיםביטוח 

האירוע ולדאוג כי  פנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרותל

מובהר כי על . לבדיקת הנזקנציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר 

, הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש

 .לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש

 בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות, נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעילב 12.5.8

הקבלן . למזמינהיודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל 12.4המפורטות בסעיפים 

בכל או מי מטעמם /המזמינה ו או/ועם המבטח  שתף פעולהלמתחייב 

ת יווזאת מבלי לגרוע מזכו, הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה

 .הלנהל המשא ומתן בעצמהמזמינה 
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אשר מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח  קבלןה 12.5.9

עשותה פעולה אשר יידרש ל ולעשות כללעיל  12.4נערכות כמפורט בסעיף 

או מפקח העבודות מטעם /או מנהל ו/או המזמינה ו/ו המבטחעל ידי 

על פי  ,או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה ו כדי לממש את זכויותהמזמינה 

 .תנאי הביטוח

לכל בטוח אשר  מיםקוד הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחיב 12.5.10

או /טענה והמזמינה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל ידי -נערך על

לרבות כל טענה או זכות , דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמינה

לרבות כל , 1981 –א "לחוק חוזה ביטוח התשמ 59המפורטים  בסעיף 

 .יהכלפי מבטחהמזמינה וכלפי  "ביטוח כפל"טענה של 

יכללו ( 'בנספח )אישור ביטוחי הקבלן יטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח ב 12.5.11

את היקפם  םצמצל או/אינו רשאי לבטלם ו המבטחתנאי מפורש על פיו 

תישלח לקבלן אלא אם כן , ביצוע העבודות נשוא הסכם זהבמשך תקופת 

יום מראש ( 60)שישים , רשום באמצעות דואר,  הודעה בכתב, ולמזמינה

או /לצמצום ואו /לביטול ווכי לא יהיה תוקף  .על כוונתו לעשות זאת

אם לא או עובדיה /או מנהליה ו/נה והמזמישכאלו לגבי   לשינוי לרעה

 .ההודעה משליחתהימים ( 60)שישים הודעה כאמור ובטרם חלוף  נשלחה

כל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע למזמינה ולקבלן כי מי מביטוחי ב 12.5.12

, לעיל 12.5.11כאמור בסעיף , הקבלן עומד להיות מצומצם או מבוטל

ציא אישור עריכת מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמ

 .יום לפני מועד צמצום או ביטול הביטוח כאמור 30, ביטוח חדש

או תביעה כנגד /כי הקבלן ישא בכל מקרה נזק ו, יודגש, למען הסר כל ספק 12.5.13

בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים , המבטח על פי ביטוחי הקבלן

 .בביטוחי הקבלן

שים בקשר עם הנדר ביטוחי הקבלןל הקבלן להחזיק בתוקף את ע 12.5.14

עם . זה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה , העבודות נשוא חוזה זה

י אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק ביטוח את, זאת

 .דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי 

או /המצאתם ו, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, וסכם בזה במפורשמ 12.5.15

או על מי מטעמה /טיל אחריות כלשהי על המזמינה וכדי לה, בשינויים

או כדי לצמצם אחריותו של /או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/ו

 .הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין

הקבלן מתחייב , ימים ממועד תום ביטוחי הקבלן( שבעה) 7 -לא יאוחר מ 12.5.16

בגין , לעיל 12.5.4בסעיף כאמור לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את , הארכת תוקפם לתקופה נוספת

הינו ביטוח וכל עוד  מדי תקופת, במועדים הנקובים, אישור ביטוחי הקבלן

 .ההסכםמחויב לערוך ביטוח על פי 
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או /ו( 'בנספח )וסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי הקבלןמ 12.5.17

אישור בדבר התאמתם של ביטוחי  כדי להוות, או אי בדיקתו/בבדיקתו ו

או כדי לגרוע /היקפם או היעדרם ו, תוקפם, טיבם, הקבלן למוסכם

או על /מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה ו

 .מי מהבאים מטעמה

 1סעיף פי -מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלקבלן ה 12.5.18

כדי שישקף תמיד , מעת לעת, ('בנספח )טוחי הקבלן באישור עריכת בי

 .הסכם זה נשוא יםהמבוטח הציוד והחומרים השווי הרכושאת מלוא 

או תנאי הביטוח /למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו 12.5.19

הינם בדבר , המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח

ועל הקבלן לבחון את חשיפתו , דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן

. או תנאי הביטוח בהתאם/לחבות ולקבוע את גבולות האחריות ו

או /הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו

או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות /דרישה כלפי המזמינה ו

 .או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור/ו

 ילבדוק את אישור( אך לא חייבים) םאירש מי מטעמהאו /והמזמינה  12.5.20

והקבלן מתחייב לבצע כל  שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעילטוח יהב

כאמור  שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן

 .בסעיף הביטוח לחוזה זה

מי מטעמה או /והמזמינה קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של ה 12.5.21

ן אישור ביטוחי לבדוק ולהורות על תיקו םטוח וזכותביחס לאישורי הב

המזמינה אינה מטילה על , או פוליסות הקבלן/ו כמפורט לעיל הקבלן

אישור ל בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  או על מי מטעמה/ו

של ביטוחי  או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם, כאמור יםהבטוח

שהיא המוטלת על הקבלן נשוא  תחבוואין בה כדי לגרוע מכל  הקבלן

 .ונשוא כל דין חוזה זה

בביטוחי הקבלן נקבע , נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורב 12.5.22

מנהליו או /בפוליסת הביטוח על ידי הקבלן ובתום לב כי הפרת תנאים 

או עובדיה על פי /או מנהליה ו/המזמינה ולא תפגע בזכויות  או עובדיו/ו

 .ביטוחים אלו

או תביעה כנגד /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, בלן מצהירהק 12.5.23

, או עובדיה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו/מנהליה ואו /והמזמינה 

או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה 

לאישור עריכת ביטוחי  1על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף , בפוליסה

או ביטוח /ל ו"ות הנאו הפרת תנאי מתנאי הפוליס/ו, ('בנספח )הקבלן 

או /או בכפוף לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את המזמינה /חסר ו

 .מכל אחריות לנזק כאמור או עובדיה/מנהליה ו
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 :תנאים כלליים לביטוחי העבודות ולביטוחי הקבלן 12.6

 חתום כדין "עריכת ביטוחאישור "קבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת ה 12.6.1

והצהרות חתומות על ידי  ,כאמור לעיל ולהלן בחוזה זה( נוסח מקורי)

כמפורט ( הפרמיה)ותשלום דמי הביטוח  ,בסעיפים לעיל כאמור, הקבלן

או /ים ובהעדר קיום אישור וומקד תנאי מתלהמהווים , לעיל ולהלן

למנוע מן הקבלן המזמינה זכאית , הצהרות כאמור בהתאם להסכם

וזאת בנוסף לכל  ,נשוא הסכם זהעבודות הצוע ביאו המשך /תחילת ו

 .י החוזה או הדין"סעד השמור למזמינה עפ

והצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל 12.6.2

כמצוין ( הפרמיה)או אי תשלום דמי הביטוח /לעיל ו במועד כאמור

ומבלי , לרבות, פי חוזה זה-תפגע בהתחייבויות הקבלן על לא ,לעיל

והקבלן , לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, גוע בכלליות האמורלפ

ממנו  ומנעימתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י

בשל אי העבודות  לאתר או ציוד/רכוש ואו הכנסת /ביצוע עבודות ו

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים . הצגת האישורים במועד

לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות  ל על ידי הקבלן כדי"הנ

 .הקבלן בהתאם לחוזה זה

 -ו  12.3.1ביטוחים הנערכים בהתאם לסעיפים הקבלן את הוראות הפר ה 12.6.3

 המזמינה מנהליהאו זכויות /באופן המפקיע את זכויותיו ו לעיל 12.4

או /למזמינה ויהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו , או עובדיה/ו

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות   ,דיהאו עוב/למנהליה ו

והוא יהא מנוע מלהעלות כל  הםכלפי, כספיות או אחרות, או טענות/ו

 .כאמור, טענה

, מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה 12.6.4

ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן 

תחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה מ, משנה מטעם הקבלן

למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם 

( 'בנספח )לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן 

וכן לדאוג כי קבלן המשנה יקיים את תנאי ביטוחי העבודות הקבלניות 

 . 12.3.1כמפורט בסעיף 

כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי , זאתלמען הסר ספק מובהר ב 12.6.5

, או עובדיה בגין העבודות נשוא חוזה זה/או מנהליה ו/המזמינה ו

והוא יהיה אחראי , לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה

או עובדיה בגין כל /או מנהליה ו/או לפצות את המזמינה ו/לשפות ו

עקב , ו בעקיפיןא/במישרין ו, או נזק שייגרם למי מהם/אובדן ו

או נזק /בין אם אובדן ו, העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה

 .באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו כאמור מכוסה
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או מפקח העבודות /או מנהל ו/המזמינה ול מחלוקת בין הקבלן לבין כ 12.6.6

בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות  מטעמה

ת הנזקים מטעם חברת אח השמאי אשר יבדוק "תוכרע על פי דו

 .הביטוח

הקבלן יהיה אחראי לשפות , כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן 12.6.7

באופן מלא בגין כל נזק אשר  או עובדיה/או מנהליה ו/את המזמינה ו

מי תנאי מתנאי ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת 

או העובדים המועסקים על /מנהליו ואו /ו הקבלןהפוליסות על ידי מ

 .או קבלני משנה מטעמו/ידו ו

על כל הוראה אחרת ( ולא יגרע)האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף  12.6.8

או /או מנהליה ו/בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמינה ו

האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות . עובדיה 

 .או כל מי מטעמו/הקבלן ו נושא חוזה זה על ידי

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות בהתאם  12.6.9

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, 12.4 –ו  12.3.1לסעיפים 

או להפקיע את תוקף /לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו

אישורים על תשלומי  ,המזמינה בכתבלבקשת  ,להמציאו הביטוחים

לדאוג , 12.4ה בגין הביטוחים הנערכים על ידו בהתאם לסעיף הפרמי

ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן הנערכות על ידי הקבלן בהתאם 

לעיל תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה  12.4לסעיף 

 .או התחייבותו על פי ההסכם/זה ו

ל שלבי בכ, סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעילבנו 12.6.10

ביצוע החוזה מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק 

תקנות , לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים

ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות , ל"הנ שהותקנו לפי החוקים, וכדומה

האמור לעיל באופן שכל עובדיו שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע 

משך כל ביהיו בכל עת ו, באופן מקרי או זמני, וזה זהנשוא חהעבודות 

 .ל"החוקים הנ שעל פיתקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

הקבלן מתחייב , בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה 12.6.11

לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את 

אחרת בדבר אמצעי זהירות או כל רשות /כל הוראות מכבי האש ו

 .ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות

או /או מנהליה ו/המזמינה ושל  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב 12.6.12

לא תיפגע עקב או פיצוי /ול לקבלת שיפוי "הביטוחים הנעובדיה  על פי 

או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים /העדר רישוי ו

 .המתאימים

או מנהל /קבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמינה וה 12.6.13

או המבטחים בכל הקשור להגנה על /או מפקח העבודות מטעמה ו/ו
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או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע /העבודות בשלבי ביצוען ו

 .או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע/להתקנת ו

או הכלים /ל הציוד והקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כ 12.6.14

 .המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות

מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע , בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל 12.6.15

לקיים במלואן את כל דרישות הגופים , או לאחר מסירתן/עבודותיו ו

או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא /ו

ם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים הסכם זה ולהשיג את אישור

המזמינה  מתחייבת להעביר אל . שנחתמו בין מי מהם לבין המזמינה

 .ל"הקבלן כל מסמך התחייבות כנ

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  12.6.16

הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו 

 .או על פי הדין/ם בחוזה זה וכאמור בסעיפים אחרי

 

סעיפי הביטוח על כל תנאיהם מהווה הפרה  יובהר כי הפרת, למען הסר ספק .13

 .יסודית של ההסכם

 
  ערבויות .14

הקבלן  יהיה  על, בטחת המילוי הנכון והמדויק של תנאי חוזה זה על ידי הקבלןלשם ה  14.1

 תערבות בנקאית אוטונומי, וזהלהמציא ולמסור לידי המזמינה במעמד החתימה על הח

ערבות : "להלן)מערך החוזה  5%בגובה של  'כנספח אחוזה ב ל"בלתי מותנית בנוסח המצ

 "(. ביצוע

גמר  ימים מתאריך 60ערבות זו תהא בתוקף מיום המצאתה לידי המזמינה ועד תום    14.2

 .ביצוע העבודה לפי הסכם זה

ת אישור מנהל פרוייקט ואישור המזמינה על השלמת קבלערבות זו תוחזר לקבלן לאחר      14.3

 3%ערבות בדק בגובה של המצאת וכנגד  המזמינה  העבודה על פי חוזה זה לשביעות רצון

 "(.ערבות בדק" :להלן) 1'כנספח אב לחוזה "בנוסח המצ חודשים 12לתקופה של 

 .ת תחולנה על הקבלןיוהערבוהוצאת הוצאות  14.4

מובהר בזאת כי הקבלן יהיה אחראי לכל חיוב המוטל על , מור לעילמבלי לגרוע מהא   14.5

כמפורט בחוק , בכל הקשור לאחריות ולבדק, או על הקבלן על פי חוק המכר/המזמינה ו

מזכות  המזמינה לתבוע  או לפגוע /המכר ואין בהמצאת הערבות הבנקאית כדי לגרוע ו

ות את הוצאותיו ונזקיו מן הקבלן או לגב/או אחרים ו/או סעדים נוספים ו/סכומי כסף ו

 .בכל דרך אחרת

 

 סבת ההסכםה . 15

לצד שלישי ללא נטילת רשות מאת , ונאו חלק ממ, למזמינה הזכות להעביר הסכם זה 15.1 

אין באמור לעיל . ובלבד שלא תפגענה איזה מזכויות הקבלן על פי הסכם זה, הקבלן

 . זהלהסכם  8 סעיףכדי לגרוע מזכויות המזמינה לפי 
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ביו לפי הסכם ואו להעביר חי/הקבלן אינו רשאי להסב את זכויותיו לפי הסכם זה ו 15.2 

 .או זכויותיו כולן או מקצתן לאחר/זה ו

 

 י תחולת יחסי עובד מעבידא .16

הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מי  16.1 

וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן , מעבידמטעמו לבין המזמינה יחסי עובד 

, יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן בלבד, י הסכם זה"ותיו עפילצורך ביצוע התחייבו

 .ולא יהיה בינם ובין המזמינה כל יחסי עובד ומעביד

תשלום לביטוח לאומי , מס הכנסה, לרבות שכר עבודה)ל התשלומים לעובדי הקבלן כ 16.2

תשלומי מסים וכל יתר ( וכל תשלום סוציאלי אחר, יטל או מלווהוכל  מס אחר או ה

, יחולו על הקבלן, כל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותיםוההוצאות 

 .וישולמו על ידו והמזמינה לא תהא אחראית להם בכל צורה ואופן

ם קבלן יבטיח לעובדיו תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים ורווחתם בהתאה 16.3

  .לחוזה 'ובנספח ובהתאם לנוסח המופיע  להוראות כל דין החל בעניין

או למי מטעמו בשל /או לעובדיו ו/היה והמזמינה תתבע לשלם סכום כלשהו לקבלן ו 16.4

ישפה הקבלן את המזמינה בכל סכום כאמור , קיום כביכול של יחסי עובד מעביד

 . דרש לעשות כן על ידי המזמינהימים מיום שנ 7וזאת בתוך , שישולם על ידי הקבלן

 

 כניסה והרחקת עובדים תרישיונו . 17

  .לחוזה זה 'ה כנספחהבטחון המצורפות פ הוראות "הקבלן מתחייב לפעול ע      17.1

להרחיק מהאתר כל אדם המועסק הפרוייקט הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מנהל  17.2

תו אדם באופן בלתי הולם או התנהג או, הפרוייקט אם לדעת מנהל, על ידו באתר

אדם שהורחק . אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו

 .באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, לא יחזור הקבלן להעסיקו -לפי דרישה כאמור 

 

 אחריות בקשר לפקודת הבטיחות בעבודה . 18

 1954 -ד "תשי, גון הפיקוח על העבודההקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק אר     18.1

 והתקנות שפורסמו  1970-ל"תש, (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה  ואת

על פיהן וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהן ולוקח על עצמו את כל האחריות בקשר 

עקב עבירה או המתכננים /או מנהל הפרוייקט ו/ו מזמינהלכל תביעה שתוגש נגדו או נגד ה

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את . ל בעת ביצוע העבודות"ההוראות והתקנות הנ על

 . בגין כל האמור לעיל מזמינהאו נזק אחר שיגרם ל/בעד כל תביעה ו מזמינהה

 1988ח "י תקנות הבניה תש"יתן את שרותיו עפיש הל עבודההקבלן ימנה מנ  18.2

והוא יהיה האחראי  6י תקנה "ם וכן עפובצוע הנדרש בה םליישוויהיה אחראי , 5תקנות 

וזאת , שיעבדו באתרעל הבטיחות וקיום התקנות לגבי עובדי הקבלן והקבלנים האחרים 

 .החוזה לשכרללא תמורה נוספת פרט 
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 כללי .19

לא יחשב הוויתור , ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה 19.1

. או כל הוראה אחרת בהסכם זה, אותה הוראה שלכוויתור על כל הפרה שלאחר מכן 

אלא אם נעשה , לא יהיה בר תוקף, או הנחה מטעם אחר הצדדים, ארכה, כל ויתור

 .י אותו צד"בכתב ונחתם ע

. אי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שני הצדדיםנשינוי מת 19.2

 . קים טענת מניעות או וויתורהימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא ת

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הינו כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר להסכם   19.3

תיראה כאילו הגיעה , י צד אחד למשנהו"אישור מסירה ע+זה שתישלח בדואר רשום 

 -ל מסירה ביד ששעות ממועד מסירתה לבית הדואר או במקרה  72לידי הנמען תוך 

 .הבעת מסירת

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

   ________________  _______________ 

    הקבלן    המזמינה       
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 ובשאר תנאי החוזה בנקאית לעמידת הקבלן בלוח זמניםנוסח ערבות  -' נספח א

 
 

 לכבוד
 ר"עהמכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

 26יעקב שרייבום ' רח
 ירושלים

 
 

 ,.נ.ג.א
 
 

 ובשאר תנאי החוזה לעמידת הקבלן בלוח זמנים                                     'ערבות מס: הנדון
 

 
הננו ערבים בזה "( הקבלן"או , "החייב: "להלן)_______________________ לבקשת  .1

ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום  בלתי חוזרת, מוחלטת, אוטונומיתכלפיכם בערבות 
"( סכום הקרן: "להלן)ח "ש......... סך של ב, מערך החוזה 5%גובה של לעד  סכום של

פינוי פסולת לביצוע עבודות בקשר , בצרוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים
חפירה ודיפון וכן עבודות ביסוס והטיית תשתיות , עבודות גידור, בניין ממבנים הרוסים
להלן ) ____כם בינכם לבין הקבלן מיום על פי הס______  ,3בתחומי בניין מספר 

 "(.סכום הערבות"
 

י הלשכה המרכזית "סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע .2
: להלן)י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה "לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע

 "(.המדד"
 
לחודש  15 -השפורסם ביום _____________יהיה המדד של חודש " המדד היסודי" 

 (.נקודות_________)______________ 
 

יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם , לענין ערבות זו" המדד החדש"
 .על פי ערבות זו

 
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת : הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן

למכפלת ההפרש בין המדד החדש הסכום השווה  -יהיו הפרשי ההצמדה , המדד היסודי
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד . מחולק במדד היסודי, למדד היסודי בסכום הדרישה

ללא כל הפרשי , נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, היסודי
ימים מתאריך קבלת  משבעהלא יאוחר , הצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב

אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה , י כתובתנו המפורטת לעיללפ, דרישתכם על ידינו
מבלי להטיל עליכם חובה , ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה

 .להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב
 

פני ביצוע תשלום על המדד לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה ל
 .י כתב ערבות זה"ידינו עפ

 
פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד -אם במועד ביצוע תשלום על 

 .יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי, היסודי
 
סכום הקרן אזי נשלם לכם את , אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו 

 .בסכומו במקורי ללא כל הפרשי הצמדה
 
 

פעם מאתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה , למרות האמור בכל מקום אחר .3
ובלבד שסך כל הסכומים מתוך  הערבותפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום ל

י אנו נשלם מיד. הערבותשנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  הערבותסכום 
 .שנידרשפעם בפעם הסכומים הנדרשים במועד 
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תישאר ערבות זאת מפעם לפעם , אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,לפיכך .4
במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור 

 .בערבות זו על תנאיה
 

ל חלק הימנו כי המדד בכל מקרה אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כ .5
החדש ירד 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
 

ואנו לא נהיה רשאים להמנע , אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא .6
והננו מוותרים בזה במפורש , בות זה מכל סיבה ועילה שהיאמתשלום על פי כתב ער

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

למעט במקרה שתעביר את , המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי .7
  .או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט/חלק מזכויותיה במבנה ו

 
מסר לנו עד מועד יוכל דרישה מכם חייבת לה_________ליום  הערבות תהיה בתוקף עד .8

 . לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. זה
 
 
 ,בכבוד רב 
 

 ........................ בנק        
 

 ......................סניף        
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 תקופת הבדקבנקאית לנוסח ערבות  - 1'נספח א
 
 

 לכבוד
 ר"עלהנדסה ירושלים  המכללה האקדמית

 26יעקב שרייבום ' רח
 ירושלים

 
 

 ,.נ.ג.א
 
 

 התחייבויותיו לתקופת הבדק לעמידת הקבלן ב                                     'ערבות מס: הנדון
 

 
הננו ערבים בזה "( הקבלן"או , "החייב: "להלן)_______________________ לבקשת  .1

ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום  בלתי חוזרת, לטתמוח, אוטונומיתכלפיכם בערבות 
"( סכום הקרן: "להלן)ח "ש......... סך של ב, מערך החוזה 3%גובה של סכום של עד ל

פינוי פסולת בקשר לביצוע עבודות , בצרוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים
ביסוס והטיית תשתיות חפירה ודיפון וכן עבודות , עבודות גידור, בניין ממבנים הרוסים
סכום "להלן ) ____על פי הסכם בינכם לבין הקבלן מיום  ,3בתחומי בניין מספר 

 "(.הערבות
 

י הלשכה המרכזית "סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע .2
: להלן)י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה "לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע

 "(.המדד"
 
לחודש  15 -שפורסם ביום ה_____________יהיה המדד של חודש " סודיהמדד הי" 

 (.נקודות_________)______________ 
 

יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם , לענין ערבות זו" המדד החדש"
 .על פי ערבות זו

 
ומת אם יתברר כי המדד החדש עלה לע: הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -יהיו הפרשי ההצמדה , המדד היסודי
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד . מחולק במדד היסודי, למדד היסודי בסכום הדרישה

ללא כל הפרשי , נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, היסודי
ימים מתאריך קבלת  משבעהיאוחר לא , הצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב

אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה , לפי כתובתנו המפורטת לעיל, דרישתכם על ידינו
מבלי להטיל עליכם חובה , ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה

 .להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב
 

ענין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על המדד ל
 .י כתב ערבות זה"ידינו עפ

 
פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד -אם במועד ביצוע תשלום על 

 .יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי, היסודי
 
אזי נשלם לכם את סכום הקרן , יה נמוך מהמדד היסודי או שווה לואם המדד החדש יה 

 .בסכומו במקורי ללא כל הפרשי הצמדה
 
 

פעם מאתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה , למרות האמור בכל מקום אחר .3
ובלבד שסך כל הסכומים מתוך  הערבותפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום ל

אנו נשלם מידי . הערבותין ערבות זאת לא יעלו על סכום שנשלם לכם בג הערבותסכום 
 .שנידרשפעם בפעם הסכומים הנדרשים במועד 
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תישאר ערבות זאת מפעם לפעם , אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,לפיכך .4
במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור 

 .בערבות זו על תנאיה
 

מקרה אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק הימנו כי המדד בכל  .5
החדש ירד 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
 

ואנו לא נהיה רשאים להמנע , היאאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה ש .6
והננו מוותרים בזה במפורש , מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא

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

למעט במקרה שתעביר את , המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי .7
  .רקעין שעליהם יבנה הפרויקטאו במק/חלק מזכויותיה במבנה ו

 
חודשים ממועד חתימת מנהל הפרוייקט על תעודת  12למשך הערבות תהיה בתוקף  .8

מסר לנו עד מועד יוכל דרישה מכם חייבת לה_________________ עד ליום , השלמה
 . לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. זה

 
 
 ,בכבוד רב 
 

 ...... ..................בנק        
 

 ......................סניף        
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 ביטוח עבודות קבלניותעריכת אישור  - ' ב ספחנ

 
             

 __________:תאריך                                 
 

 לכבוד

 ר"עהמכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

 26יעקב שרייבום ' רח

  ("המזמינה" -להלן ) ירושלים

 

  אישור על קיום ביטוחים: הנדון 
 

חפירה , עבודות גידור, פינוי פסולת בניין ממבנים הרוסיםלביצוע עבודות __________ על פי חוזה מיום  
 המכללה האקדמית להנדסהבקמפוס  3' במתחם הידוע כבנין מסודיפון וכן עבודות ביסוס והטיית תשתיות 

 .נההמזמיעבור "( החוזה"או /ו" העבודות:"להלן )בירושלים ירושלים 

 

 "(הקבלן:"להלן )_____________________ : שם המבוטח 

את פוליסות הביטוח כדלקמן , החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן_______________ אנו 
קופת ת: "שני התאריכים נכללים ולהלן)_____________, ועד ליום ______________ וזאת לתקופה מיום 

 "(. הביטוח

 ______________________: 'פוליסה מס אש מורחב .1

ציוד , ביטוח אש מורחב המבטח במלוא ערכו את רכוש הקבלן לרבות כלי עבודה :הפוליסה  
או /וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות הקבלן המשמש אותו במישרין ו

  .אינו מהווה חלק מהןובעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון 

, (אש מורחב)ההרחבות והכיסויים הנכללים בפוליסת רכוש , על פי התנאים הכיסוי הביטוחי 
רעידת , התפוצצות, ברק, עשן, אש עקבאו נזק /אובדן ו, לרבות אך לא מוגבל

בום על , נזקי כלי טיס, נזקי סערה וסופה, נזק בזדון, שביתות, פרעות, אדמה
נזקי , נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות, זקי מיםנ, שיטפון, קולי

 .ושוד( על בסיס נזק ראשון) נזקי פריצה, נזק בזדון, (אימפקט)התנגשות 

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  פוליסת הביטוח כוללת :תנאי מיוחד 
דבר הוויתור ובלבד שהאמור ב או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה וכלפי ( שיבוב)

 .זדוןבעל זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 ______________________: 'פוליסה מס צד שלישי  .2

או נזק לרכוש /חבות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית וביטוח  :הכיסוי הביטוחי  
או כלים /כב ושייגרמו במשך תקופת הביטוח עקב וכתוצאה משימוש בכלי ר

לרבות , או ציוד אחר המשמש אותו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה/הנדסיים ו
אחריות הקבלן כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף  הנגרמים עקב השימוש בכלי רכב 

 . ד"ושאינה מכוסה על פי חוק הפלת

 .ביטוח שנתיתלאירוע ובמצטבר לתקופת , לתובע( ח"מיליון ש)ח "ש 1,000,000 :גבול האחריות  

בגין  או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה והביטוח כאמור הורחב לשפות את  :תנאי מיוחד  
או /ו או מחדלי הקבלן/למעשי ועל מי מהם אחריות שעלולה להיות מוטלת 

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח  קבלני משנה מטעמו
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 .בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 ______________________: 'פוליסה מס אחריות מקצועית  .3

או /ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו :הכיסוי הביטוחי  
בשל היפר או /ו רשלנות מקצועיתבגין , דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח

או /מנהליו וו א/ו הקבלןבמעשה או מחדל רשלני של  ןחובה מקצועית שמקור
 נזק או פגיעה לרבות האמור מכלליות לגרוע מבליבקשר עם העבודות עובדיו 

 .או עובדיה/או מנהליה ו/מזמינה ול

לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח , לתובע( ח"שני מיליון ש)ח "ש 2,000,000 :גבול האחריות  
 .שנתית

בגין  או עובדיה/או מנהליה ו/נה והמזמיביטוח זה הורחב לשפות את  .3.1 :תנאים מיוחדים  
או מחדל רשלני מצד /ועל מי מהם עקב מעשה  תוטלאחריות אשר 

או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן /או מנהליו ו/הקבלן ו
  .או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה וכלפי 

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .3.2  
__________. 

לאחר תום , חודשים 6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  .3.3  
בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק , תקופת הביטוח

כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת הביטוח לעניין ביטוח 
 .אחריות מקצועית

 ______________________: 'פוליסה מס חבות המוצר  .4

 פי חוק האחריות למוצרים הקבלן עלחבות המוצר המבטח את חבות ביטוח  :הכיסוי הביטוחי  
, או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח/תביעה ובשל  ,1980 ם"התש, פגומים

או /ו ןאו הוכ/שיוצר ו או נזק אשר נגרמו עקב מוצר/בגין כל פגיעה גופנית ו
או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן /או נמכר ו/ו או סופק/ו ןאו תוק/הורכב ו

או גוף /לכל אדם ו, "(המוצר: "להלן)במסגרת העבודות בקשר עם חוזה זה 
או /או מנהליה ו/המזמינה ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור כלשהו 
 .עובדיה

ופת ביטוח לאירוע ובמצטבר לתק, לתובע( ח"שני מיליון ש)ח "ש 2,000,000 :גבול האחריות  
 .שנתית

בגין  או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה וביטוח זה הורחב לשפות את  .4.1 :תנאים מיוחדים  
או מחדל /ואחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה 

או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח /או מנהליו ו/רשלני מצד הקבלן ו
 . או עובדיה/ה ואו מנהלי/המזמינה וחבות הקבלן כלפי 

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .4.2  
__________. 

לאחר תום , חודשים 6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  .4.3  
בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק , תקופת הביטוח

עריכת הביטוח לעניין ביטוח  כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור
 .חבות המוצר

ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם "הננו מאשרים כי הביטוחים הנ .5.1 : כללי .5
וכי אנו מוותרים על כל המזמינה ידי  -קודמים לכל בטוח אשר נערך על

לרבות כל טענה או , המזמינהאו דרישה בדבר שיתוף ביטוחי /טענה ו
, 1981 –א "ביטוח התשמה חוזהלחוק  59ף זכות המפורטים  בסעי

 .או מבטחיה/והמזמינה כלפי " ביטוח כפל"לרבות כל טענה של 
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הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח  .5.2  
ובכל מקרה לא על , וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד

 .או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה ו

ת הביטוח על ותנאי פוליסמ ה בתום לב של תנאי הפרים כי הננו מאשר .5.3  
על פי  או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה ולא תפגע בזכויות , הקבלןידי 

 .ביטוחים אלו

בהיקפם ל לא יצומצמו "הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ, כמו כן .5.4  
אלא , במשך תקופת הביטוח, וגם או לא יבוטלווגם או לא ישונו לרעה 

( שישים) 60הודעה כתובה בדואר רשום ולקבלן  מזמינהל תישלחאם 
לצמצום שכאלו לגבי או /לביטול ווכי לא יהיה תוקף  יום מראש
 נהלידי המזמי נשלחהאם לא  או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה ו

 ממועד שליחתהימים ( שישים) 60הודעה כאמור ובטרם חלוף והקבלן 
 .ההודעה

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש וסייגי רטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הביטוחים המפו
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, באישור זה

 
 ,בכבוד רב

 

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח)
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 1'בנספח 
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 
 __________: תאריך          

 לכבוד

 ר"עהמכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

 26יעקב שרייבום ' רח

  ("המזמינה" -להלן ) ירושלים

 
 "(נההמזמי: "להלן)

 הצהרה על מתן פטור מאחריות :  הנדון
 ____/______חוזה  

שר בבעלותי הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני הנדסי א .א

או מתקנים המשמשים אותי בביצוע /או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/ו

 .העבודות בפרויקט שבנדון

 :הריני להתחייב כדלקמן, על אף האמור בהצהרה זאת .ב

מכל חבות בגין אובדן או נזק  או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה והנני פוטר את  .1

או מי מטעמי או עבורי או /ר העבודה על ידי ולציוד האמור לעיל אשר מובא לאת

 .כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, לשם פעילותי או ביצוע עבודתי

מכל אחריות לגבי נזקי פריצה  או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה והנני פוטר את  .2

או מי  נהאו גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על שיבוב כלפי המזמי/ו

כל זאת למעט כלפי מי שגרם , במקרה שכזה או עובדיה/מנהליה וות מטעמו לרב

 .לנזק בזדון

מכל חבות בגין נזק לגוף  או עובדיה/או מנהליה ו/המזמינה והנני פוטר את  .3

או צד שלישי עקב שימוש בציוד /או קבלני משנה ו/או מי מטעמי ו/ולרכוש שלי ו

או עבורי או לשם ביצוע או מי מטעמי /האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו

 עבודותיי או פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 .ולמעט כנגד חברות שמירה

או קבלני משנה המועסקים על /או תביעה מצדי ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו .4

הנני מתחייב לשפות את , או צד שלישי כלשהו/ו, בניגוד לאמור לעיל, ידי

או הוצאה שיישאו בהם לרבות /בכל תשלום ו או עובדיה/או מנהליה ו/נה והמזמי

 .הוצאות משפטיות

הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .5

במשך כל , (לחוזה' בנספח )כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן , המוצר

__________ ם בינינו ביום התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה שנחת

 .לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין

 
_________________________       

                    חתימה ושם  הקבלן המצהיר          
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  2'נספח ב

 הצהרת עבודות בחום
 

 __________: תאריך          

 לכבוד

 ר"עהמכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

 26ם יעקב שרייבו' רח

  ("המזמינה" -להלן ) ירושלים

 
 ,.נ.ג.א

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום: הנדון 

מותנה בקיום הנוהל , או כל הפועל מטעמי/כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו ,אני מאשר בזאת
 :שלהלן

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

 .או להבות/והבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

שמתפקידו לוודא "( האחראי" - להלן)אמנה אחראי מטעמי  ,"עבודות בחום"ככל שאבצע  .2
 .אם לנוהל זהשלא בהת, כי לא תבוצענה עבודות בחום

יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא , ע העבודות בחוםובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10ברדיוס של , הרחקת חומרים דליקים מכל סוג

כגון , כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, בחום
 .ה ברזנט רטובשמיכת אסבסט או מעט

המצויד באמצעי כיבוי , "(צופה אש" - להלן)האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש  .4
 .מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום

כי אש או ניצוצות , שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה" צופה אש"ליד מבצע העבודה יוצב  .5
 .לל שריפהאינם מתפתחים לכ

תוך , דקות מתום ביצועה 30לפחות , להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה" צופה אש"על  .6
 .שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 .כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעילדין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי 

 .הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה

 

 

______________   _______________ 

 חתימת הקבלן    שם הקבלן
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 נההצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמי - 'ג נספח
 

 לכבוד

 ר"עהמכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

 26יעקב שרייבום ' רח

 ירושלים

 

  ("המזמינה" -להלן )

 
 

החשבון : "להלן)מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי ......... מ "אנו הח
בהתאם "( העבודות: "להלן)שבצענו ............ . בגין ביצוע עבודות ........... -ל"( הסופי

 "(.זההחו: "להלן.......... )לחוזה בינינו מיום 
 

 :הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן
 

י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון "כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע .א
 "(.התמורה הכספית: "להלן)ח "ש............. הסופי ועולה לסך 

 
י המפקח אין לנו ולא "כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע .ב

או כלפי הבאים /ו.......... או טענות מכל סוג שהוא כלפי /לנו כל תביעות ותהיינה 
 .או הנובע ממנו/או כל הכרוך בו ו/ל ו"בקשר לחוזה הנ, מכוחם או מטעמם

 
ח ובקבלת היתרה המגיעה "ש......... כי על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך  .ג

 .א התמורה לבצוע החוזהח קבלנו את מלו"ש............. לנו בסך של 
 

אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו ומייפים כוחו של  .ד
המזמינה לממש הערבות הניתנת לו בכל עת במידה ולא נבצע כל התיקונים 

 .או המפקח/ו נהי המזמי"והליקויים שיידרשו ע
 
 
 

 ו על החתוםנולראיה בא
 

 ...........שנת  ........לחודש ......... היום 
 
 

                                
 הקבלן           

 
 

                                   : עד לחתימה
 
 
 

                         :תאריך
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 כתב התחייבות - 'דנספח  

 לכבוד

 ר"עהמכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

 26יעקב שרייבום ' רח

 ירושלים

 

  ("מינההמז" -להלן )

 

בדבר "( החוזה: "להלן)חתמתי על חוזה עמכם על תוספותיו ...... ......................הואיל וביום  .1
 יהתחייבויותיבנוסף לכל , להסרת ספק, הנני מצהיר ומתחייב בזה, חפירה ועפרביצוע עבודות 

 :כדלקמן ,בחוזה והוראותיו

ורות לי על סילוק ידי ממקום ביצוע י שיקול דעתו הבלעדי לה"סמכות עפהפרוייקט  נהללמ .2
החומרים והציוד שבהם ועל הפסקת ביצוע העבודות על ידי , העבודות, הפרויקט, העבודות

בין הוראת כל דין , או עילתו בחוזה/כל זאת בין אם סילוק היד סיבתו ו"( סילוק היד: "להלן)
או /וע העבודות ואו אשהה את ביצ/לרבות אם אפסיק ו, או בין היתר/ובין מכל סיבה ו

 .י מי מהצדדים לחוזה"או אם החוזה בוטל ע/התחייבותי ו

מסכים אני ומתחייב ללא תנאי , לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי על סילוק ידי נהלהורה המ .3
מוקדם או אחר ומבלי להעלות כל טענה קיימת או עתידית צפויה או בלתי צפויה לסלק ידי 

בכל מקרה . הינה סופית ואין אחריה ולא כלוםנהל את המוהור, נהלמהאתר במועד שהורה המ
או כל צו אחר בין קבוע ובין /או צו מניעה ו/לא אהיה זכאי לכל צו עיכוב ו, כאמור מנהלשהורה ה

זמני לא נגדך או נגד כל קבלן אחר ואתם מוסמכים ורשאים לתפוס האתר במועד הקבוע 
או /או לחזקה ו/י אין לי כל זכות לעיכבון וכ, בחתימתי להלן מסכים אני בזה. נהלבהוראת המ

מוותר , להסרת ספק. או כל זכות אחרת באתר לא מכח החוזה ולא מכח הוראת כל דין/לשימוש ו
או /או שימוש כלשהם ו/או חזקה ו/או רשות ו/אני בזה מראש על כל טענה בדבר זכות עיכבון ו

 .נגד סילוק הידכל זכות אחרת דומה לאמור לעיל באתר ביצוע העבודות וכ

התחייבות זו הינה התחייבות בלתי הדירה כלפיכם בדבר מסירה מראש של אתר העבודות לכם  .4
והענקה לכם של זכאות בלתי מותנית והסכמה בלתי חוזרת לתפיסת האתר אשר תיכנס לתוקף 

כאמור לעיל והחל מהמועד הנקוב , לי נהלמלא ובלתי מותנה בכל תנאי עם מסירת הוראת המ
התמלא תנאים אלה אתם רשאים לתפוס בעין את האתר ללא צו של בית משפט וללא צורך ב. בה

תהיו רשאים להגיש כל , אם תחפצו בכך, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל. במילוי כל תנאים נוספים
או כל תובענה לבית המשפט המוסמך לסילוק ידי כולל לתפיסת העבודות ולא תעמוד לי /תביעה ו

או לסכלם ולא אגיש כל /או למנוע אותו ו/או מעשה התפיסה ו/ת סילוק ידי וכל זכות לעכב א
אם אטען , בכל מקרה. כספית או אחרת, או עילה/תביעה שכנגד ולא אוכל להתגונן בכל טענה ו

 .לרבות תפיסת האתר על ידכם, הן תהיינה בנות תוקף אך ורק לאחר סילוק ידי, טענות כאמור

או /או לתפיסת האתר יחולו ללא סייג על חומרים ו/ל סילוק ידי וכל ההוראות דלעיל החלות ע .5
לצורך ביצוע העבודות ואשר מצויים מחוץ לאתר בכל ' ציוד שהוזמנו על ידי או בשמי מכל צד ג

 . מקום שהוא

 .יחולו אך ורק עלי, אם לא אעמוד בתנאי כתב התחייבות זה, או הפסד שיגרם לכם/כל נזק ו .6

קתי או אעניק לך תבטיח באופן עצמאי ובלתי מותנה את קיום כל כל ערבות בנקאית שהענ .7
 .כמפורט לעיל יהתחייבויותי

 . הוראות כתב התחייבות זה באות להוסיף על הוראות החוזה ולא לגרוע הימנו .8
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 _________________,רבבכבוד 

 ביטחון -' הנספח 

המכללה האקדמית של טחון לקצין הבי"( הקבלן"להלן )טרם תחילת ביצוע העבודה יעביר הקבלן  .1
תוך ציון , (לרבות קבלני משנה ועובדיהם)את רשימת כל העובדים מטעמו  ר"עלהנדסה ירושלים 

ש "באם מועסקים עובדים תושבי איו. מספר טלפון עדכני וכתובת מקום מגורים, ז"מ, שמם המלא
יתרים והאישורים תמונה וכל הה, ז"יעביר הקבלן בנוסף צילום ת –מזרח ירושלים / ע  "אזח/ 

 . מספר רישוי וסוג רכב –כמו כן יעביר רשימת כלי רכב המסיעים עובדים . הנדרשים להעסקתם

 . לפני תחילת ביצוע העבודות ימים 10 –הרשימות יועברו כ  .2

 . וט באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקת"י הקב"הקבלן יתודרך ע .3

בעלי היתר כניסה ש "או תושבי איו/ ות ישראלית ו עובדים בעלי אזרח אך ורקהקבלן יעסיק  .4
 .או עובדים זרים בהתאם להיתרים כדין/ לישראל ואישור עבודה תקף ו 

גשת תלונה במשטרה ידוע וברור לקבלן כי העסקת עובדים ללא אישורים והיתרים כדין תביא לה .5
 . אה מכךהא רשאי לתבוע מהקבלן את הנזק שייגרם לו כתוצת המכללהוהנהלת , כנגדו

את תעודות הזהות של עובדיו ( לפני תחילת העבודה)ט או מי מטעמו "הקבלן יעביר כל בוקר לקב .6
כי וישמשו לבקרה אתר ביצוע העבודות התעודות יוחזרו לעובדים עם צאתם מ. ע"אזח/ ש  "מאיו

 . המכללהכל העובדים עזבו את שטח 

אתר כי כל עובדיו או מי מטעמו עזבו את באחראיות הקבלן לוודא , במכללהעם סיום יום עבודתם  .7
כמו כן יוודא הקבלן כי לא מתבצעת לינה בשטח או באתרי העבודה של מי מעובדיו אלא . העבודות

 . ט"והקב המכללהי הנהלת "אם הלינה תואמה ואושרה ע

לרבות הוראות הנוגעות  המכללההקבלן ועובדיו יצייתו ויפעלו על פי הנחיות מחלקת הביטחון של  .8
בכבודה ועל גופו של העובד , בדיקות רכב ביטחוניות ברכב, לפיקוח על שוהים בלתי חוקיים

 . מטעמו

 . המכללהיעבור בדיקת תכולה בכניסה וביציאה משטח  המכללהכל רכב הנכנס לשטח  .9

הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של כל , ט ידרשו מכל סיבה שהיא"הקב / המכללהבמידה והנהלת  .10
הפסקת עבודת . אם תבוא, לנמק דרישה שכזו דרשלא ת המכללההנהלת . ל ידועובד המועסק ע

 .עובד הקבלן לא תהווה עילה לעיכוב בעבודות

לפיצוי הקבלן בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו  תאחראיאינה  המכללה .11
 . המכללהכתוצאה מהרחקת העובד משטח 

הקבלן . מספר הזהות ותפקידו, שמו, את תמונת העובד הקבלן יפיק לכל עובד תג זיהוי שיכלול .12
 . מכללהידאג כי כל העובדים מטעמו ישאו את התג באופן בולט במשך כל זמן שהותם ב

ט או מי שאחראי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל מועד ושעה שיבחר על "הקב .13
ותואמים לרשימת  מכללהה למנת להבטיח כי עובדי הקבלן המועסקים באתר מאושרים לכניס

 . העובדים שהועברה ואינם לנים בשטח

רשאים להיכנס לאתר העבודה בכל מועד , ט המזמין או מי שמטעמו"מוסכם על הקבלן כי קב .14
ט "יפקיד הקבלן ברשות קב, באם האתר ננעל לאחר שעות העבודה. ושעה לצורך ביצוע הביקורת
 . המזמין מפתח לאתר העבודה

      _______        ________   _______________________ 

 חתימת הקבלן                תאריך                                    
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 הצהרת בטיחות -' ונספח 

 :נאמר אחרת יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כןבהצהרת בטיחות זו  .1

מועסק על ידו לצורך ביצוע נותן שירותים וכל מי ה, משתמש, ספק, קבלן  -הקבלן  .א

 .המכללההמכרז לעבודות חפירה ועפר עם ההתקשרות 

 .(ר"ע)ירושלים  המכללה האקדמית להנדסה  - המכללה .ב

 .נציגואו /ו המכללההממונה על בטיחות מטעם  - הממונה על בטיחות .ג

יך מתחייב בזאת לקבל תדר, ות עפר וחפירהאני החתום מטה המעסיק עובדים לצורך ביצוע עבוד .2

הנחיות בטיחות לקבלנים הנהוגות בדבר  נציגו או/ו המכללהשל מהממונה על הבטיחות בטיחותי 

ציג מסמכי אבמסגרת תדרוך בטיחותי זה . מכללהב ותהעבוד נהטרם תחלוכל זאת  ב, מכללהב

. עבודותאתר הלצרכי העבודות ב יציוד שיופעל על יד/לכלי רכב( בודק מוסמך)ביטוח ובדיקות , רישוי

 ".הצהרת בטיחות"טופס  תום התדריך הבטיחותי הריני מתחייב לחתום על ב

לעכב הכנסת כלי  או/ו למנוע, ממונה על הבטיחותהבסמכות אני הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לי כי  .3

או /או הביטוח  ו/או הרישוי  ו/שאינו עונה לדרישות הבטיחות  ו( אתר העבודותל)או ציוד /רכב ו

 .כחוק" מךבודק מוס"בדיקות  

 \או עובדי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על פי כל דין\אני הקבלן מצהיר בזאת שאני ו .4

או מי שהוסמך /ו מכללהסדרי העבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות ב

 .על ידו

חיות הבטיחות או לקבלני המשנה מטעמי את ההנ\אני הקבלן מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו .5

 .מכללהלקבלנים ב

המגן האישי  ואביזרי ציוד   הכלים המתאימים את לספק לעובדי אני הקבלן מצהיר בזאת כי מחובתי .6

דגמי  .הבטיחות והשימוש הנכון בוד ציו להפקיד לפקח ולוודא תקינות, כנדרש לבצוע העבודות

 מו לתקנים המקובלים בהתאם לעיסוק אביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאי, ציוד המגן האישי ,הכלים

 .ולמקצוע

אלא  ,המכללהאו מתקן כל שהוא בשטח משטחי /קים כל מבנה ואלא  כי  אני הקבלן מצהיר בזאת.   7

 .השטח המדויק להקמת המבנה או המתקן יוקצה ליקבל אישור ואלאחר ש

גם בשטחי  והגהותהבטיחות  לקיים ולציית לכל דרישות, לשמוראו עובדי  מתחייבים  \אני הקבלן ו .8

 .זהכמפורט בנספח , ינואו יתוחזקו על יד/מתקני העזר שיוקמו ו

היתרי "לנהוג ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב אני הקבלן מתחייב .9

או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות /לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו" הבטיחות

 .בהם קיים סיכון אש במקומות

או מקרה מסוכן /בדבר כל תאונת עבודה ו, העברת מידע לממונה הבטיחות על  אני הקבלן מתחייב .10

ל מלשחרר "אין בהודעה כנ. המכללהאו במתקני /באתר העבודות ושאירעו "( כמעט תאונה)"וחמור 

 .'יטוחים וכואו הב/מכוח החוק ו, ח לכל הנוגעים"או בא כוחו מחובת הדו/את הקבלן ו
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אש במתקני וי כיב אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציודעל   אני הקבלן מתחייב .11

 . יהעזר שברשות

לצורך באמבולנס  יוסע בהתאם, מכללהבמהלך העבודה ב פגעמי מעובדי יאם כי  אני הקבלן מתחייב .12

 בכל מקרה יבטיח הקבלן את הפינוי (במידה והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס) או ברכב הקבלן

 .של עובדיו

לעבודה באש , ובכתב, מכללהמהממונה על הבטיחות ב, אני הקבלן מתחייב לבקש היתר מראש .13

או לכל מתקן  חדרי חשמל  ,דחדרי פיקו ,חומרים כימיים אחסוןאזורי  ,לכניסה למעבדות, גלויה

 .בעל סיכון מיוחד שיידרש במהלך עבודתי

בתוקף לתקופה המצוינת על גוף , אתר העבודותל" אישורי הכניסה"קבלן מצהיר בזאת כי אני ה .14

ימצאו בכל עת בידי כל עובד קבלן וישמשו אמצעי זיהוי  ,ט או בא כוחו"י הקב"חתומים ע, האישור

קבלנים )עבודות לשאת תג זיהוי אתר המחובת כל אדם השוהה ב. המכללהבפני כל בר סמכא מטעם 

 .ט לפי דרישתם"הקב/להזדהות בפני ממונה על הבטיחות( אחדומבקרים כ

או להמעיט \או לפגוע ו\אני הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי  אין בחתימתי על  הצהרה זו כדי לגרוע ו .16

 .מחובתי לקיים  את  דרישות הבטיחות והגהות  בהן הנני  מחויב על פי כל דין 
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 .________________: הקבלן כתובת

 

 .________________: טלפון הקבלן

 

   ._______________:חותמת הקבלן
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