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 2019יוני 

 פ'/01/2019פומבי  מכרז

 עבודות בינוי ושיפוצים כלליים בקמפוס המכללה לביצועפומבי מסגרת  מכרז

 

 כללי .1

"( פונה בזאת המכללה" או "המזמינה)ע"ר( )להלן: " עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים 1.1

עבודות  ות בין היתר, הכוללנוי ושיפוציםעבודות בי לביצוע פומבי מסגרתלקבלת הצעות במכרז 

בקמפוס , "(השירותים"/"העבודה)להלן: " גבס על סוגיוו צבע, אינסטלציה, אלומיניוםחשמל, 

 . "(אתר העבודה)להלן: " , ירושלים26יעקב שרייבום שברח' המכללה 

יובהר כי הזמנה זו להגשת הצעות, מהווה מכרז מסגרת פומבי, במסגרתו רשאית המכללה לבחור  1.2

 1992-, ויחולו על הליך הבחירה הוראות חוק חובת המכרזים התשנ"בלא בלעדייםמספר קבלנים 

 . 2010 -ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע

)לעיל ולהלן:  מציעים זוכיםשלושה מלפחות שניים ולא יותר במסגרת ההליך המכרזי יבחרו  1.3

תים כפי שתוציא המזמינה מעת לעת במהלך תקופת "( לצורך ביצוע הזמנות שירוקבלני המסגרת"

 ההתקשרות, ותקופות ההארכה ככל שיהיו.

-מובהר בזאת, כי המכללה פועלת בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1.4

וכן בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי ומהות מקצועית(,  1969

ככל , כתנאי לקבלת עבודהכך שעל הקבלנים יהיה להציג תעודת רשם קבלנים  1984-תשמ"ד

 . , כאמורלסיווג המוגדר בחוק ובתקנותבהתאם שנדרש, 

לשקלול הנקודות, לפי הצעת המחיר ומרכיב האיכות, הכול כפי  יבחרו בהתאםקבלני המסגרת  1.5

 להלן.ש 9בסעיף פורט מש

, תהיה בהסכם, בנוסח המצורף למכרז זה )מסמך ג' על קבלני המסגרתהתקשרות המזמינה עם  1.6

סמך הצעת המציע )מסמך ב'( ונספחיו, המהווים יחד נספחיו(. למכרז זה, על נספחיו, מצורפים מ

 "(.מסמכי המכרזעם ההסכם ונספחיו את מסמכי המכרז )להלן: "

מובהר בזה כי לא תינתן לקבלני המסגרת, בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי המזמינה תהיה  1.7

נים שאינם רשאית להזמין השירותים הנ"ל מעת לעת כולן ו/או חלקן מקבלנים אחרים, לרבות קבל

 ספקי מסגרת.  

עוד יצוין כי המזמינה לא מתחייבת להזמין עבודות בכמות מסוימת או בכלל. כמו כן, המזמינה  1.8

רשאית להזמין מהזוכים רק חלק מהעבודות או לפצל עבודות ו/או חלק מהפעילויות הכלולות 

 או דומות. באותן עבודות שנמסרו לקבלן ואף לפרסם מכרזים נוספים לביצוע עבודות זהות

בכל עמוד את ההצעה, לרבות יתר מסמכי המכרז אותם יש לצרף לה, כשהם חתומים על ידי המציע  1.9

מכרז מסגרת לבחירת קבלנים לביצוע עבודות בינוי , יש להכניס בתוך מעטפה שעליה יירשם ועמוד

 ללא ציון סימני זיהוי של המציע.   ושיפוצים כלליים

המזמינה ברחוב  במחלקת כספיםלתוך תיבת המכרזים אשר נמצאת את המעטפה יש להגיש  1.10

 משרדה של מנהלת רכש ומכרזים, הגב' ענבל אליהו, קומת לובי,ירושלים,  ,26יעקב שרייבום 
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הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת  .שלהלן 13.מהמועד שצוין בטבלה בסעיף לא יאוחר ו

  .ההצעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על הסף

 בכל ו/או לעדכנם להם להוסיף מסמכי המכרז ו/או לתקן את הזכות שומרת לעצמה את מזמינהה 1.11

 המחיר. הצעות הגשת למועד עדשלב 

 

 מהות ההתקשרות והיקפה .2

מתחייבים לבצע עבודות בינוי ושיפוצים, מסוגים שונים ובהיקפים כספיים שונים  קבלני המסגרת 2.1

, במשך כל תקופת ההתקשרות, כפי שיפורט להלן, הכול בהתאם לדרישת המכללה ו/או ומגוונים

 נציג מטעמה, מעת לעת. 

חודשים ממועד חתימת החוזה בידי המזמינה  12-המסגרת, תהא ל קבלניהמזמינה עם  התקשרות 2.2

 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: "

חודשים עם  12תהא נתונה האופציה להאריך תקופת ההתקשרות למשך ארבע תקופות של  למזמינה 2.3

(, בתנאי ההסכם "תקופות ההארכה"שנים( )לעיל ולהלן:  5תום תקופת ההתקשרות )בסה"כ 

המסגרת, בהתאם לבדיקות  קבלניהמקורי או בתנאים מיטיבים עם המכללה, עם אחד או יותר מ

 ל פי שיקול דעתה הבלעדי. האיכות שיבוצעו מדי שנה וע

ימים מראש ובכתב,  10על אף האמור לעיל, תהא המזמינה רשאית להודיע בכל עת, בהודעה של  2.4

מהטעמים שתפרט בהודעה הנ"ל. קבלן לקבלן מסגרת כי היא אינה מעוניינת להוסיף ולהתקשר עמו 

ו הפרה שאינה שלא על רקע הפרה יסודית של ההסכם מצידו )אמסגרת אשר יקבל הודעה כנ"ל 

יהא רשאי להעלות טענותיו כנגד החלטת המזמינה בכתב יסודית שלא תוקנה בזמן הדרוש לתיקון( 

 . ימי עסקים 5בתוך 

בכל מקרה שהמזמינה תרצה להזמין עבודה פרטנית מקבלני המסגרת, המזמינה תפנה לקבלני  2.5

לה ביותר מבין ההצעות . הצעת המחיר הזוהצעות מחיר לעבודות הספציפיותהמסגרת בבקשה לקבל 

על בסיס ההסכם עשה תלקבלן המסגרת הזוכה בפניה פרטנית הוצאת הזמנות שיוגשו היא שתבחר.

שיכללו לוחות זמנים לביצוע העבודות והכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה וכן בחוזה המצורף 

 כנספח  למכרז זה.

 

 מועדי המכרז, סיור קבלנים והליך הבהרות .3

 לוח הזמנים לעריכת המכרז: להלן 3.1

 הערות כתובת שעה תאריך נושא

סיור 
 קבלנים 

 

, קמפוס 4חדר ישיבות מרצים, בניין  12:00 07.07.2019
"עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה 

 ירושלים"

ההשתתפות 
בכנס 

הספקים היא 
 חובה
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המועד 
האחרון 
להגשת 
הגשת 

שאלות 
 הבהרה

עד  10.07.2019
השעה 
12:00 

 כתובת מייל: 

tenders@jce.ac.il                         
במייל יש לוודא קבלת השאלות 

 .חוזר

בקשות להבהרה שיגיעו לאחר 
 המועד לא ייענו

 

המועד 
האחרון 
להגשת 

ההצעות 
 במכרז

עד  14.07.2019
השעה 
12:00 

תיבת המכרזים אשר נמצאת 
המזמינה ברחוב  במחלקת כספים

קומת ירושלים,  ,26יעקב שרייבום 
משרדה של מנהלת רכש  לובי,

 ומכרזים, הגב' ענבל אליהו,

 

 

המזמינה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון 

 להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. 

על מציע הסבור כי קיימת סתירה בין סעיפים שונים במסמכי המכרז, לפנות במועדים הקבועים  3.2

 להלן, בבקשה להבהרה. 

                         tenders@jce.ac.ilשאלות המציעים תוגשנה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת מייל:  3.3
בשעה  10.07.2019 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה:יש לוודא קבלת השאלות במייל חוזר. 

 שתגענה לאחר מועד זה.   . המכללה רשאית לא לענות לבקשות להבהרה12:00

 בלבד, במבנה הבא: WORDשאלות או בקשות להבהרה של המציעים, תוגשנה בקובץ  3.4

 עמ' הסעיף במכרז פירוט  השאלה/הבהרה

   

   

 

 נוסח התשובות בכתב של עורך המכרז, הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא עניינית.  3.5

אם תחליט המזמינה כי יש מקום לענות על השאלה, היא תעשה כן בסיור הקבלנים או בפרוטוקול 

 שיופץ לכל משתתפי הסיור.כתוב 

על המציע לצרף להצעתו את הפרוטוקול הנ"ל, ככל שהופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום על ידי  3.6

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

 של המכרז. 

 

 

mailto:tenders@jce.ac.il
mailto:tenders@jce.ac.il
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 תנאי סף .4

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

רשום כדין בישראל. על מציע שהוא תאגיד להיות רשום  )או שותפות( המציע הוא אדם או תאגיד 4.1

במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו תעודת התאגדות. מציע שהוא 

מידה בתנאי זה המציע יצרף אישור מורשה. בנוסף, להוכחת ע עוסקעוסק מורשה יצרף תעודת 

 כ"אישור המציע". למסמך א'רו"ח/עו"ד בנוסח הרצ"ב 

      מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' גופים )עוסקים מורשים ו/או תאגידים(     

 וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של גוף אחר.

המציע בעל אישורים תקפים, נכון למועד הגשת ההצעה, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  4.2

. להוכחת עמידה בתנאי זה המציע ימציא 1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

אישור בדבר ניהול ספרים כדין ואישור ניכוי מס במקור וכן המציע יצרף להצעתו תצהיר בנוסח 

 הזמנה להציע הצעות. -למסמך א' נספח ב'כהמצ"ב 

 1'גקבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לביצוע עבודות, בעל סיווג  הואהמציע  4.3

לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סוג קבלנים רשומים(  100ומעלה בענף 

  .1988 -התשמ"ח 

 המעיד על הכשרתו וסיווגו של המציע. להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע מסמך

 . שנים לפחות 5של  , כדוגמת עבודות הבינוי הכלולות במכרז זה,בעבודות בינוילמציע יש ותק  4.4

הזמנה  -למסמך א' 'גכנספח להוכחת הניסיון, כאמור, יצרף המציע הצהרתו על גבי הנוסח המצ"ב 

 להציע הצעות. 

אשר הושלמו עד למועד  בינויפרויקטי  3, לפחות )כולל( ועד היום  2016מאז שנת המציע ביצע  4.5

 . ( לכל פרויקטלא כולל מע"מ) ₪  500,000לפחות של  הגשת הצעתו, בהיקף כספי

 'גכנספח להוכחת ניסיון המציע כאמור, יצרף המציע פירוט הפרויקטים, על גבי הנוסח המצ"ב 

 הזמנה להציע הצעות. -למסמך א'

בכל אחת , לא כולל מע"מ, מעבודות בינוי לשנה₪  1,500,000של לפחות למציע מחזור כספי שנתי  4.6

 . 2018 -ו 2017, 2016מהשנים 

הזמנה להציע  -למסמך א'' דכנספח להוכחת האמור יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצ"ב 

 הצעות. 

 על המציע להיות נוכח בסיור קבלנים. 4.7

פרוטוקול סיור הקבלנים, ככל שהופץ בידי המזמינה, חתום ע"י  על המציע לצרף להצעתו את 4.8

מורשי החתימה אצלו. חתימת מורשי החתימה תחשב כהסכמת המציע למובהר בפרוטוקול והוא 

 יכלל כחלק מהמסמכים המקוריים של המכרז. 

על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום  4.9

 על ידי מורשי החתימה אצלו.

 

לתשומת לב: על המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא: מס' ח"פ( בכל המסמכים המוגשים מטעמו 

)לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכד'( יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר 

 ההתאמה.-בר איהמזהה, על המציע לצרף אישור / הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בד

 

 

 המסמכים אותם יש לצרף להצעה .5
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מובהר בזאת כי לא ניתן  .תרישום התאגדותעודת , יש לצרף )או שותפות( אם המציע הינו תאגיד 5.1

להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים 

  של תאגיד אחר.

  .מועד הגשת הצעה זוהתקפה ל תעודת עוסק מורשהאם המציע עוסק מורשה, יש לצרף  5.2

תקף בדבר ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור, וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות  אישור 5.3

 .1976 –גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, תשל"ו 

בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לביצוע  המציע הוא קבלן רשוםהעתק אישור כי  5.4

לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סוג  100ומעלה בענף  1ג' בעל סיווגעבודות, 

 .1988 -קבלנים רשומים( התשמ"ח 

 למסמך א' כנספח א'אישור מאומת על ידי רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה בנוסח המצ"ב  5.5

 המציע". אישור"

 הזמנה להציע הצעות. -למסמך א'  נספח ב'תצהיר המציע לפי  5.6

 למסמך א'. 'גכנספח ניסיון המציע בנוסח המצורף  בדברתצהיר  5.7

 למסמך א'. 'דכנספח אישור רו"ח בנוסח המצ"ב  5.8

 פרוטוקול סיור קבלנים, ככל שחולק ע״י המזמינה, כאשר הוא חתום ע״י המציע. 5.9

 ככל שחולק ע״י המזמינה, חתוםמסמך תשובות המזמינה לשאלות הבהרה,  5.10

 ע״י המציע.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל,  5.11

 אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור,  5.12

כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למזמינה תוך פרק  , רישיון אוהיתר

זמן קצוב שיקבע על ידו, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו 

 בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות. 

 

 אופן הגשת ההצעות הכספיות .6

 להזמנה להגשת הצעות. מסמך ב' )הצעת הספק(על גבי  אך ורקיר תוגש הצעת המח 6.1

על המציע לנקוב באחוז הנחה אשר יחול הן לגבי  :המציע ימלא את הצעת המחיר באופן הבא 6.2

מחירון והן לגבי  (מע"מ כולל, ₪ 100,000עבודות עד סך של )אשר יחול לגבי  מחירון דקל שיפוצים

 .(מע"מ כולל, ₪ 100,000מעל סך של בעבודות )אשר יחול לגבי  דקל בנייה

בהצעת המחיר יש לגלם את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות עד, וכולל, אספקת הציוד  6.3

, לרבות הוצאות הבטחת עמידת המציע בתנאי הסף במשך כל תקופת ובדק והשלמת העבודות

 התקשרותו עם המזמינה. 

התמורה שתינתן לקבלני המסגרת בהתאם למכרז ולהצעותיהם ובמשך כל תקופת ההתקשרות,  6.4

לרבות תקופות ההארכה, תתבסס על מאגר מחירים של חב' דקל שירותי מחשוב להנדסה בע"מ 

מחירון דקל שיפוצים (, כפי שמתפרסם מעת לעת והכל לפי "המחירון" ו/או"מחירון דקל" )להלן: 

יה )לפי גובה ההתקשרות כפי שמצוין לעיל( העדכני במועד הוצאת ההזמנה או מחירון דקל בני

, או ההנחה הנוספת שתינתן ע"י בניכוי אחוז ההנחה אשר יוצע ע"י הספקים במסגרת המכרז

קבלן המסגרת במסגרת הליך תיחור מאוחר יותר, לפי שיעור ההנחה הגבוה ביותר, והכל כמפורט 

 בהסכם המצ"ב למכרז זה.

, לרבות, אך דקל זה כי המכללה לא תשלם לזוכה/ים תוספות כלשהן המופיעות במחירוןמובהר ב 6.5

מבלי לפגוע באמור לעיל, לא ישולמו התוספות המפורטות להלן: תוספת קבלן ראשי, תוספת ושכר 
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כח אדם, נסיעות, התוספות המפורטות ב"הנחות היסוד לתמחור ודבר המערכת" והתוספות 

ם במחירון דקל. קרי, המכללה תשלם אך ורק את הסכומים המופיעים המפורטות במקומות אחרי

לפי  -בניכוי אחוז ההנחה של הספק )בהצעתו או בקשר עם הזמנה ספציפיתדקל בסעיפי מחירון 

במסגרת הליך התיחור הספציפי  ובניכוי ההנחה הנוספת שנתן קבלן המסגרת הנמוך שביניהם(

 .שיתקיים

 ודים בשום צורה ואופן לשום מדד או שער כלשהם.המחירים במחירון לא יהיו צמ 6.6

ימים כמוגדר בחוזה, וזאת אך ורק לאחר  45התשלום למציע הזוכה ייעשה בתנאי תשלום שוטף +  6.7

 .וכנגד חשבונית מס כדין השלמת העבודה לשביעות רצון המכללה

שלום למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי, והמזמינה תנכה במקור מכל ת 6.8

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

 הספק אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.

 לכל התשלומים האמורים יתווסף מע"מ כדין. 6.9

 

 ביטוחים .7

לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז  מזמינהשומת לב המציעים מופנית לדרישות הת 7.1

 (., בהתאמה"הוראות הביטוח"" ו/או הנדרשים הביטוחים"" ו/או דרישות הביטוח)להלן: "

הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים  והוראותביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 7.2

 ביטוחי אישורלן: ")לה להסכם 'ג חובנספלהסכם ההתקשרות  12במסמכי המכרז לרבות בסעיף 

 "(.הקבלן

הוראות הביטוח  ואת מהות העבודות ו דרישותגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את מ 7.3

בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל  ומצהירבמלואן  המכרזלפי מסמכי 

 .ולהלן לעיל כמפורטהביטוחים הנדרשים 

 לא המזמינה בידי ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מתחייב ההצעה מגיש 7.4

אישור ביטוחי הקבלן )בנוסחו  ג'נספח יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את 

 המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

 המזמינה לדרישת בכפוף כי הקבלן מתחייב, כאמור הביטוחים עריכת אישור להמצאת בנוסף 7.5

 .הנדרשות הביטוח מפוליסות העתקים לה יאימצ בכתב

הביטוח יש להעלות במסגרת פניה  והוראותבזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות  מובהר 7.6

המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות  ובתוךלהבהרות 

כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום , מובהרהביטוח והוראות הביטוח. 

המזמינה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז  )ג'((הביטוחים )נספח 

 . , על נספחיהםוההסכם

אישור ביטוחי הקבלן, חתום כדין  ג' נספחשל אי המצאת  במקרהען הסר ספק מובהר בזה, כי למ 7.7

 החתומ, מנזקים פטור הקבלן רתהצה (1ג' )נספח  לרבות)בנוסחו המקורי(,  המציעעל ידי מבטחי 

את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי  מהקבלןרשאית למנוע  מזמינהכדין על ידי הקבלן, תהא ה

 .כנדרש, מים"ל החתוהנ יםהצגת האישור

אישור  נספחשל אי המצאת  במקרהלעיל, מובהר בזה, כי  7.7ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  בנוסף 7.8

 שהפר כמי בקבלן לראותרשאית  מזמינהלעיל, תהא ה 7.7בסעיף  כאמור'(, גביטוחי הקבלן )נספח 

 .במכרז הקבלן של זכייתו את לבטלאו /ו החוזה את

 וחותמת בחתימה אלאכי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  יודגש

 להם ואין מבטחיו עם בדק כי המציע והצהרת אישור המהווים, המציע של
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 אופן הערכת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .8

הערכת ההצעות במכרז ובחירת הקבלנים שיוכרזו כ"קבלני מכרז המסגרת" תעשה על פי אמות    8.1

 המידה המפורטות להלן:

עבור הניקוד לגובה הצעת המחיר יינתן בהתאם לאחוזי ההנחה  – %60  - גובה הצעת מחיר א.

ועבור  (מע"מ כולל, ₪ 100,000עבודות עד סך של )אשר יחול לגבי שיפוצים מחירון דקל 

 .(מע"מ כולל, ₪ 100,000מעל סך של בעבודות )אשר יחול לגבי בנייה מחירון דקל 

הנקודות בסרגל העלות ושאר ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר, תקבל את מלוא 

 ההצעות ידורגו ביחס אליה.

(, אשר יקבע נקודות 100נקודות. ציון מקסימלי )ציון האיכות יהיה ב %40  - מרכיב האיכות ב.

 של לקוחות דעת חוותמטעמה מ ועדה מקצועיתלפי התרשמות ועדת המכרזים ו/או 

 , באשר לפרמטרים הבאים:עצמה המזמינה של לרבות, המציעים

 ומקצועיות הקבלן איכות העבודה -

ביצוע פרויקטי בינוי כקבלן ראשי הכוללים עבודות אינסטלציה, חשמל ועבודות בינוי   -

 אחרות. 

  .ביצוע עבודות בינוי למעבדות  -

 .עמידה בזמנים -

 יחסי העבודה עם המזמין. -

 .האם הקבלן ביקש תוספות תשלום מעבר למוסכם מלכתחילה -

  לצורך בדיקת מרכיב האיכות, המזמינה תהא רשאית ליצור קשר עם מי מלקוחות

למסמך א', ואף עם לקוחות קודמים של המציע אשר  'גנספח המציע אשר יצויינו על גבי 

המזמינה תהא רשאית כמו כן לבקר בפרויקטים שביצע  ' כנ"ל.גלא יצויינו על גבי נספח 

 צורך ניקוד האיכות כאמור. בלתי אמצעי, לבאופן  םהתרשלהמציע ו

  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם המכללה

ו/או גוף שקשור למכללה, ולא עמד בסטנדרטים של הציוד ו/או השירות כנדרש בתנאי 

 המכרז, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו.

  קבוצתלבניקוד האיכות יעברו  נקודות( 100)מתוך ומעלה נקודות  70מציעים אשר יקבלו 

הצעתו תפסל. למרות האמור  –נקודות  70-הסופית. מציע שיקבל מתחת ל המציעים

מציעים ומטה, ועדת המכרזים תהא  3יעברו  קבוצת המציעים הסופיתלעיל, במקרה של

צת קבורשאית להחליט להפחית את ניקוד האיכות המזערי אשר יאפשר מעבר ל

 נקודות. 60 -ל המציעים הסופית

 
 

לצורך בחינת וקביעת הציון המשוקלל של כל אחד מהמציעים תקיים וועדת המכרזים הליכי  8.2

 : בדיקה ומיון כמפורט להלן

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

 מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף.

הצעות שיימצאו כשירות ועומדות בתנאי הסף יעברו להליך של בדיקת מרכיב איכות ההצעה  ב.

וכן בדיקת ההצעה הכספית ולאחר מכן תערוך הוועדה שקלול ההצעה הכספית עם ניקוד 

 האיכות והכל כמפורט להלן. 
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על  ועדת המכרזים תדרג את המציעים לפי ציון משוקלל של ניקוד האיכות )שמשקלו יעמוד ג. 

  (.60%( וניקוד המחיר )שמשקלו יעמוד על 40%

מתוך קבוצת המציעים ( ארבעה)אך לא יותר מ מציעים לפחות שניוכל להכריז על ת המזמינה ד.

, קבלני מסגרתזה( יהיה הגבוה ביותר כ 8)כאמור בסעיף  הםהסופית שהציון המשוקלל של

 10או לנהל מו"מ עם המציעים מתוך קבוצת המציעים הסופית בהתאם למפורט בסעיף 

 שלהלן או לבטל הליך זה.

כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המכללה כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים על ידי בעלי  . ה

 בהתאם לנהלים המקובלים אצל המכללה.של המכללה זכות חתימה 

על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המכללה הודיעה המכללה למציע  .ו

 על ההסכם עימו ועד בכלל.

 

 לאחר הגשת מסמכי ההצעה .9

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך  9.1

 

 משא ומתן .10

ים סופית מציעמו"מ עם קבוצת להחליט על ניהול ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת,   10.1

שתכלול לכל הפחות את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר מבין ההצעות 

ככל שמספר  .הכשירות אשר עמדו בתנאי הסף וקיבלו ציון איכות מעל ציון האיכות המזערי

הצעות ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ עם  3 -ההצעות הכשירות כנ"ל יהיה מתחת ל

ועדת המכרזים רשאית לנהל מו"מ עם מספר מציעים גבוה יותר מבין המציעים  רות.ההצעות הכשי

בעלי הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. מו"מ כנ"ל ייערך בהתאם להוראות החוק ותקנות חובת 

 .2010-המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע

ר, ייערך שלב מתן הצעות המחיר לאחר ניהול המו"מ, ככל שהמזמינה תבחר לנהל מו"מ כאמו 10.2

הסופיות, במסגרתו יהיו המציעים הנ"ל רשאים להגיש את ההצעות הכספיות הסופיות, במעטפות 

סגורות, ללא זיהוי שמי, לתוך תיבת המכרזים במועד שייקבע לכך ע"י המזמינה. ככל שלא תוגש 

הצעתו  -של אותו מציע  הצעה נוספת עד למועד שייקבע על ידי המזמינה, תהיה ההצעה הראשונה

 הסופית.

את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות של ועדת המכרזים תבדוק  10.3

ועדת המכרזים רשאית ; היתן החלטתמכן תולאחר ככל שינוהל משא ומתן כספי המציעים, 

 .ולבטל המכרז או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיאהמציע הזוכה להחליט על בחירת 

 לאחר הגשת ההצעות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים. 10.4

 עם המציע שהצעתו תזכה במכרז.  לבוא בדבריםאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה 

11.  

12.  

 לאחר הזכיה .13

ממועד קבלת הודעת הזכייה,  ימים 7תוך מציעים אשר יוכרזו כספקי המסגרת יידרשו להמציא  13.1

 ביטוח בהתאם לנוסח המצ"ב לחוזה. אישורי 
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, )כולל מע"מ( ₪ 100,000, במהלך תקופת ההתקשרות, בכל עבודה ששוויה עולה על לאחר הזכייה 13.2

ימציא הספק ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המצורף כנספח ב' למסמך ג' )הסכם( 

(. הוצאות הערבות "ערבות ביצוע"מערך העבודה ו/או הציוד כולל מע"מ )להלן:  10%בגובה של 

 תחולנה על הספק.

צורף למסמכי ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח החוזה המ 13.3

 3ההזמנה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם אלא אם אושרו במסגרת הליך ההבהרות הקבוע בסעיף 

 לעיל. 

 מסמכי המכרז וההצעות הזוכות יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם עם הספקים. 13.4

וב לעיל, לא נחתם חוזה, על צירופיו ונספחיו, על ידי מציע שנבחר כקבלן מכרז המסגרת במועד הנק 13.5

תהא המזמינה רשאית להוציא המציע מרשימת הקבלנים של המכללה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר 

 שבידי המזמינה על פי כל דין.

יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים אשר יוכרזו כספקי  13.6

עדכון אחוזי ההנחה שניתנו מסגרת מעת לעת לאחר זכייתם ובטרם ביצוע הזמנות עתידיות לצורך 

 על ידי הספקים במכרז. 

 הזמן הקבוע לעיל, יהוו פרק בתוך ההזמנה או החוזה על חתימתו אי ו/או מהצעתו מציע חזרת 13.7

 ועניין ותזכה את המזמינה בכל הסעדים הנתונים לה לפי כל דין . דבר חוזה לכל הפרת

המסגרת, וזאת במהלך תקופת ניסיון  קבלניהיה והמזמינה תחליט על סיום ההתקשרות עם אחד מ 13.8

חודשים, תהיה המזמינה רשאית לפנות למציע הטוב ביותר אשר לא נמנה על ספקי המסגרת,  3של 

וככל שמציע זה יסכים לתנאי ההתקשרות בהתאם להצעתו כפי שהוגשה במכרז זה ולמסמכי 

 מסגרת בהתאם למסמכי מכרז זה.  קבלןהמכרז, תהיה רשאית המזמינה לצרף מציע זה כ

 

 

 עיון במסמכי המכרז .14

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי  14.1

)ו( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד  38ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה 

, ובהתאם להלכה 1998 -, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח 2010 -להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 ש"ח. 004ל שהפסוקה, תמורת תשלום בסך 

חלקים –הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן מציע  14.2

סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס "הצעת 

למסמכי ההזמנה מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים  כמסמך ב'הקבלן" המצ"ב 

משמעי, ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה -באופן ברור וחד עהשבטופס ההצ

 הפרדה פיזית.

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון  14.3

 מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

ייחשבו כסודיים גם סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה  14.4

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

 של הצעות המציעים האחרים.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופי בדבר מתן זכות עיון למציעים  14.5

פסוקה, פרטי ההצעה הכספית והיקפה הינו של ועדת המכרזים וכי בכל מקרה, בהתאם להלכה ה

במכרז. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את  הזוכה, יהיו חשופים לעיון יתר המשתתפים
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הסכמתו לאמור בסעיף זה וכן את הסכמתו לכך שכל פרטי ההצעה הכספית לא יהיו חסויים בפני 

 יתר המציעים, ככל שהצעתו זו תהא ההצעה הזוכה.

 

 סמכויות ועדת המכרזים .15

 אצל המזמינה. המוסמכת המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה ההצעה בדבר לטהההח 15.1

פה להצעה, -ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל 15.2

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

 עים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.הוגן על המצי-בלתי

ועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ול 15.3

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

פגם או טעות שנפלו בהצעה או  ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של 15.4

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

 לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

לב או הצעה שמניתוח שלה עולה -ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום 15.5

ינה מבוססת על אדנים כלכליים מבוררים, ברורים כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שא

 ומוצקים.

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז,  15.6

 אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי  15.7

והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש על מהמציעים, 

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

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

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה

ו/או לפצל העבודות  המזמינה רשאית להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות לעבודות הבנייה 15.9

יחידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  שינוי מחיר כלל מבלי שהדבר יגביל או יביא בין מספר מציעים

וזאת גם לאחר  ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות,

 שיוכרז הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי זכות  15.10

 חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה. 

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה ועדת מכרזים רשאית לבטל 15.11

המציע )כגון מידע ממקבלי שירות אחרים שהתקשרו עמו(, ההצעה,  על מידע קיבל המזמין .א

 המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיו היה החלטתו, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר או

 בהתקשרות.

 בהתאם למכרז זה.  לעמוד בהתחייבויותיו המציע יוכל סביר אם ספק קיים .ב

המציע הזוכה לא עמד בהתחייבויותיו לפי מכרז זה, כולן ו/או חלקן ו/או תנאי מתנאיו,  .ג

 באופן, במועד ובתנאים הנדרשים ע"י המזמין.

במקרה של ביטול זכייה ו/או הודעת זכייה כאמור לעיל, לעיל,  21.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  15.12

", ובלבד המכרזים כ"כשיר שני עם מציע שיבחר על ידי ועדתלהתקשר המזמינה תהיה רשאית 

בוטלה גם  .ממועד הודעת הזכייה שניתנה ע"י המכללה ייםשהביטול האמור יעשה בתוך חודש

זכיית הכשיר השני כאמור או שההתקשרות עימו לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא, תהא המכללה 
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השלישי, לפי העניין, רשאית להכריז על הכשיר השלישי כעל הזוכה. הוכרז הכשיר השני או הכשיר 

 כזוכה, יחולו עליו כל הוראות מסמכי המכרז החלות על הזוכה.

 

 זכייה הודעת או זכייה ביטול .16

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה לבטל לעצמה את הזכות המזמינה שומרת

 ידי על שהוקצב הזמן פרק החוזה ו/או לא העביר אישור עריכת ביטוח תוך על חתם לא המציע 16.1

 המזמינה. 

 להם התחייב הזמנים לאספקת ציוד ו/או שירותים בלוחות בהתחייבויותיו עמד לא המציע 16.2

 בהתאם לאמור בחוזה המצ"ב. 

 היה החלטתה, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר המציע, ההצעה, או על מידע קיבלה המזמינה 16.3

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיה

 לוחות הזמנים שנדרשו. פי על שרות, לביצוע במועד ערוך יהיה או המציע יוכל אםסביר  ספק קיים 16.4

 על בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהיה לא כי המזמינה יובהר 16.5

 כאמור. הזכייה, שבוטלה בהקשר להודעת או

 

 ביטול המכרז .17

בו רשאית המזמינה לבטל את הליך המכרז עפ"י דין, המזמינה שומרת לעצמה  אחרבנוסף לכל מקרה 

 את הזכות לבטל את הליך המכרז, כאשר: 

 רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ועומדות בציון האיכות המזערי כמפורט במכרז.  17.1

רת ההצעה וועדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז, במסמכיו, בניהולו, או בבחי 17.2

 הזוכה. 

התברר לוועדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר  17.3

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

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

 ם. חלקיי

חל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המזמינה, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים, את ביטול  17.4

 המכרז. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה  17.5

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

תבטל המכרז על מנת להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או כל וועדת מכרזים  17.6

 רשות מרכזית של המדינה.

 מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים בשל ביטול המכרז.  המציעים

 

 סבירות בלתי הצעות .18

מהערכת סוטה בשיעור ניכר  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל לפסול על הסף רשאית המזמינה תהיה

 המזמינה, או בהערכות פנימיות של שנקבע היקף ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

למזמינה  שנראה מהמחיר או קודמות, בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמינה שהוצע מהמחיר

 שהוצע, לרבות רווח יזמי סביר. מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן כמחיר

 

 הצעות צולבות .19
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מצהיר כי הצעתו עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים וכי במידה ויתעורר חשד סביר המציע 

 את הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים שיירשמו. נההמזמי הלעצמ תשלא כך הדבר, שומר

 

 הצעה מסויגת או מותנית .20

 . ועדתו/או לשנותה בכל שינוי שהוא או להתנותהו/חל איסור על המציע לסייג את הצעתו  20.1

 המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי.

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או את  20.2

ותשיבו, הכול בהתאם לקבוע הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והמזמינה תשקול את פנייתו 

 לעיל. 14.6בסעיף 

 שונות .21

היחסים המשפטיים בין המזמינה למציע הזוכה יהיו בבחינת קבלת שירותים "מקבלן עצמאי"  21.1

 המזמינה לספקמשום יצירת יחסי עובד מעביד בין ואין בהתקשרות על בסיס מכרז זה כדי להוות 

 ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

במסמכי המכרז,  הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור 21.2

 הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 על בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהיה יובהר כי המזמינה לא 21.3

 זכייה שבוטלה. בהקשר לביטול המכרז ו/או להודעת או

וג ומין שהוא, במסמכי המכרז. המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל ס 21.4

המכללה תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים למסמכי המכרז 

 לרבות לחוזה. 

 אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר שתוגש לה, ו/או כל הצעה שהיא. 21.5

 המזמינה שומרת לעצמה זכות לבטל מכרז זה בכל שלב הימנו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה.  21.6

 המזמינה שומרת לעצמה זכות לבוא בדברים עם המציע הזוכה. 21.7

המזמינה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצידה על ההסכם לביצוע  21.8

ך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של העבודה על ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמ

 לא יחייבוה באופן כלשהו. -גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמינה 

 

 בכבוד רב,

 )ע"ר( עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים                                                                 
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 אישור המציע  -נספח א' 

 

 אנו, הח"מ, 

 _______________, נושא ת.ז. _____________, 

 ___________, נושא ת.ז. ______________,  -ו

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

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 ______.תאריך: _______

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

 

 

 אישור רו"ח/עו"ד

 תאגיד: אינובמקרה והמציע 

המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מ.ר. ____________, אני הח"מ, _____________, 
בפני החתום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם המציע, וכי הנ"ל מאשר כי ביום ________, הופיע/ו 

 חתמו בפניי.

 

 תאגיד: הינובמקרה שהמציע 

המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מ.ר. ____________, אני הח"מ ___________, 
י החתימה שלה מאשר כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי מורש

___________ נושא -לצורך חתימה על הצעה זו הם____________ נושא ת.ז.______________     ו
ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי על הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי 

 כדין.ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח,            

  



14 

 

 תצהיר המציע –' בנספח 

 

)להלן:  ___________________ , ת.ז. / ח.פ________________________החתום מטה  ,אני

 -"המציע"(, באמצעות מורשי חתימה ה"ה _________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ________, ו

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה _________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ________

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

מסגרת המגישה הצעתה במסגרת מכרז  ("המציע"____________ )תצהיר זה בשם חברת  נת/הנני נותן .1

 ע"ר.עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עבור  אוירבינוי, ושיפוצים לביצוע עבודות 

 הנ"ל.על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז  לחתוםע"י המציע  הוסמכתי/נו כדין .2

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

ידי המציע אך ורק עובדים בעלי -הריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשואות החוזה, יועסקו על .4

 ו/או בעלי היתר עבודה כדין.  ישראליתאזרחות 

המציע ו/או בעל שליטה בו ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .5

, )להלן: "בעל 1976 –חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

חוק שכר מינימום, "(, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםזיקה"( )להלן: "

-, ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א1987-השתמ"ז

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות1981

 האחרונה.

דין הקיימים במדינת ישראל ביחס  כמו כן, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או .6

להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, ולרבות 

 החוקים הבאים: 

 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט; 

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א; 

 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו; 

 1950-חוק חופשה שנתית, התשי"א; 

 1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד; 

 1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו; 

 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג; 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג; 

 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( התשי"א; 

 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח; 

 1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג; 

 1995-סח משולב(, התשנ"החוק הביטוח הלאומי )נו; 

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 
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 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב . 

   

 המציע מצהיר כי מתקיים בו אחד מאלה: .7

חוק שוויון זכויות( לא  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  (1)

 חלות עליו;

  –או לחילופין 

 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  )א((2)

נהל הכללי של משרד העבודה עובדים לפחות, הוא מצהיר על התחייבותו לפנות למ 100אם המציע מעסיק  )ב(

לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל  –הצורך 

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

הספק בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות  התחייב )ג(

הוא הצהיר כי  –פסקת משנה )ב( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ישומן;לי

שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה  מהפניההמציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק  )ד(

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 

 אישור

                 ________ ____________, מאשר, כי ביום ________ הופיע בפניאני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. 

המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה  ,ת.ז. ________

 הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. -צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 

 __________________                           

 עו"ד         
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 טופס פירוט ניסיון, פרטי לקוחות  –' למסמך א' גנספח 

  

"(, לאחר שהוזהרנו כי המציעאני/ו,  ____________, ע"מ/ח.פ. שמספרה ______________ )להלן: "

בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בכתב עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים 

 כדלקמן:

. אני/ו הח"מ ________________, נושא/י ת.ז. ________________ הוסמכתי/נו כדין ע"י המציע 1

ושיפוצים  ירת קבלנים לביצוע עבודות בינוילחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מסגרת לבח

 .ירושלים ע"רעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה כלליים בקמפוס 

 . הריני להצהיר כי המציע עונה לתנאים המצטברים הבאים:2

 .לפחותשנים  5של  ,כדוגמת עבודות הבינוי הכלולות במכרז זה ,בעבודות בינוילמציע יש ותק  .א

אשר הושלמו עד למועד  בינויפרויקטי  3, לפחות )כולל( ועד היום 2016מאז שנת המציע ביצע  .ב

.פירוט של כל פרויקט)לא כולל מע"מ( ל₪  500,000לפחות הגשת הצעתו, בהיקף כספי של 

 הפרויקטים כנ"ל מופיע בטבלאות שלהלן:

 1 פרוייקט

שם הלקוח/ גוף עבורו בוצעו 

 עבודות בינוי/שיפוץ

 

שם איש קשר ותפקידו מטעם 

הלקוח  )כולל פרטי התקשרות 

 מייל(טלפון+ כתובת  -

 

המועדים בהם סופקו שירותי 

המציע ללקוח במהלך )חודש 

 ושנה(

 

 ותיאור פרויקטתיאור ה

 שבוצעו העבודות של מפורט

 

 

 

 

 –הכספי של העבודה  ההיקף

 : לא כולל מע"מ

 

 

 

 2 פרוייקט

שם הלקוח/ גוף עבורו בוצעו 

 עבודות בינוי/שיפוץ

 

שם איש קשר ותפקידו מטעם 

התקשרות  הלקוח  )כולל פרטי

 טלפון+ כתובת מייל( -

 

המועדים בהם סופקו שירותי 

המציע ללקוח במהלך )חודש 

 ושנה(
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 ותיאור פרויקטתיאור ה

 שבוצעו העבודות של מפורט

 

 

 

 

 –הכספי של העבודה  ההיקף

 : לא כולל מע"מ

 

 

 

 3 פרוייקט

שם הלקוח/ גוף עבורו בוצעו 

 עבודות בינוי/שיפוץ

 

ותפקידו מטעם שם איש קשר 

הלקוח  )כולל פרטי התקשרות 

 טלפון+ כתובת מייל( -

 

המועדים בהם סופקו שירותי 

המציע ללקוח במהלך )חודש 

 ושנה(

 

 ותיאור פרויקטתיאור ה

 שבוצעו העבודות של מפורט

 

 

 

 

 –הכספי של העבודה  ההיקף

 : לא כולל מע"מ

 

 

 

 בידי עו"ד.מים חתו ונוספים ובלבד שיהיפים *** לצורך מילוי הטבלאות ניתן לצרף ד

 . זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.3

 

_________________     ___________________         ___________________ 

 ת.ז    שם    תאריך

 אישור
ני אני  הח"מ, עו"ד, מ.ר. ________________, מאשר, כי ביום _____________, הופיע בפ

נושא ת.ז. _______________, המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי _____________
הצהיר בפני על  נכונות הצהרתו   -עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 דלעיל וחתם עליה בפני.
______________ 

  עו"ד
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 אישור רו"ח -' למכרז דנספח 

  

 תאריך___________

 לכבוד

 עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 

 ג/א.נ., 

 

  
 מבנים וביצוע שיפוצים כלליים הציע הצעות לביצוע עבודות בינויהזמנה ל הנדון: 

 

 

 ( הריני/ו מאשר/ים בזאת:"המציע" –כרואה החשבון של ______________ )להלן 

 

 ₪ ,0005001, -לא פחת מ 2017 -ו 2016מחזור ההכנסות השנתי של המציע בכל אחת מהשנים  .1

לא כולל מע"מ, לפי כללי חשבונאות מקובלים וכפי שהם משתקפים בדו"חות  ,מעבודות בינוי

 הכספיים השנתיים המבוקרים של המציע.

  

 -לא פחת מ, בהתאם לדיווחי המציע למע"מ, 2018מחזור ההכנסות השנתי של המציע בשנת  .2

 לא כולל מע"מ. ,מעבודות בינוי ₪ ,00,00051

 

 

 ולראיה באנו על החתום,

 

_______________________ 

 רו"ח

 

 ** ניתן למלא את נספח זה על גבי דף לוגו של רו"ח
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 הצעת המציע -מסמך ב'

 

לעזריאלי מכללה אקדמית אנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה  .1
לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים כלליים את הצעתנו "( נה"המזמי –)להלן  )ע"ר( להנדסה ירושלים
 "המכרז"(.)להלן:  , בירושליםבקמפוס המכללה

 מתחייבים בזה כי: מצהירים ואנו  .2

קראנו בעיון ובדקנו בקפדנות את כל המסמכים המצורפים להזמנה, לחוזה, על כל מסמכיהם ונספחיהם  .א
אם המזמינה תבחר להתקשר עמנו בחוזה  –)להלן: "מסמכי המכרז"(, הבנו את תוכנם, ואנו מתחייבים 

 .בירושליםלמתן השירותים בקמפוס המזמינה  -

ינו לפי תנאי הבקשה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב אנו לא נמחה לזולת את זכויותינו או חובות .ב
 ומראש של המכללה.

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

 אנו עונים על כל הדרישות המוקדמות ועומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז.  .ד

רשאית המזמינה לבחור מספר ספקים  ידוע לנו כי המכרז נשוא הזמנה זו הוא מכרז מסגרת, במסגרתו .ה
 לא בלעדיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ואנו מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה. 

אנו מתחייבים כי אחוז ההנחה הנקוב בנספח א' להצעתנו זו הינו סופי, ויחייב אותנו לאורך כל תקופת  .ו
ת בשל אי הבנה או אי ידיעה שלנו או ההתקשרות ותקופות ההארכה ככל שיהיו, מכל סיבה שהיא, לרבו

 עקב שינוי בהיקף השירותים.  

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי המזמינה תהא רשאית לפנות לספקי המסגרת, מעת לעת ובהתאם לצרכיה  .ז
 בבקשה לקבל הצעות משופרות על אחוז ההנחה אשר נקוב בהצעתנו.

דעתה הבלעדי, לצמצם את היקף השירותים -ולפי שיק-אנו מאשרים כי ידוע לנו שהמזמינה רשאית, על .ח
ו/או לשנותו ו/או לפצל עבודה בין מספר ספקים. כפועל יוצא מן האמור לעיל, אנו מאשרים ומצהירים 
כי אין לנו ולא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי המזמינה, בכל החלטה 

 שתקבל המזמינה כאמור.

רים בזה כי אנו בעלי הידע, הניסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת ליתן הננו מצהירים ומאש .ט
 את כל השירותים הכלולים בהצעתנו זו.

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: .י

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמינה וקניינה הבלעדי והם נמסרו לנו  .1
לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא 

 בהם למטרה זו בלבד.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעות הזולות ביותר או איזו  .2
מהשירותים, או לפצל הזמנות בין קבלני המסגרת  הצעה שהיא, והיא רשאית להזמין רק חלק

, וזאת מכל סיבה הכול לפי שיקול דעתה המוחלט ואנו המורשים במכרז, או לא להזמין כלל
 טענה בקשר לכך. מוותרים בזאת על כל

אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד  .3
המזמינה או נגד מי מנציגיה ו/או שלוחיה בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור 

 תתקבל ובין אם לא, בין אם המזמינה תבחר בהצעתנו רק ביחס לחלק מהפרקים.  הכנתה, בין אם

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שככל שהצעתנו תהיה ההצעה הזוכה, הרי שועדת המכרזים תהא  .4
רשאית להתיר עיון בהצעתנו, לרבות אך לא רק, בהצעת המחיר הכספית, בהתאם לקבוע בתקנה 

ובהתאם  2010 -)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע )ו( לתקנות חובת המכרזים  38
 להלכה הפסוקה ולא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמינה בקשר לכך. 

אנו מבקשים להודיע כי החלקים המפורטים להלן מתן הצעתנו הם סודיים  וכי כל חלק שאינו  .5
 מצויין במפורש להלן יהא פתוח לעיונם של יתר המציעים: 

__________________________________________________________________
 __________________________________________________________________ 

 )ניתן לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס לסעיף זה(.
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י הצעה זו הצעתנו זו  מוגשת אך ורק בשמנו או בשם תאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גב .6
 )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח(.

 האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד, אם המציע הוא פרט. .7

 
 פרטי המציע הינם כדלקמן: .3

  המציע שם

  ת"ז/תאגיד מספר

  (מיקוד כולל) מלאה כתובת

 

  החברה במשרדי טלפון' מס

 

  החברה ל"דוא כתובת

 

  החברה במשרדי פקס' מס

 

 

 :הצעת המחיר .4

 יש למלא את הצעת המחיר באופן קריא ולהגישה כחלק מההצעה למכרז. .א

עבודות עד סך )אשר יחול לגבי  מחירון דקל שיפוציםאשר יחול הן לגבי  על המציע לנקוב באחוז ההנחה .ב
 100,000מעל סך של בעבודות )אשר יחול לגבי  מחירון דקל בנייהוהן לגבי  (מע"מ כולל, ₪ 100,000של 

 .(מע"מ כולל, ₪

 :להלן הצעת המציע .ג

עבודות עד סך )אשר יחול לגבי  מחירון דקל שיפוצים______ אחוזי הנחה לגבי  : הצעתנו הכספית היא
 100,000מעל סך של בעבודות )אשר יחול לגבי  מחירון דקל בנייהוהן לגבי  (מע"מ כולל, ₪ 100,000של 

 (מע"מ כולל, ₪

 

 הבהרות: .5

אחוז ההנחה האמור לעיל הינו קבוע והוא יהווה הצעה מינימלית בכל תקופת ההסכם. מובהר כי  .א
התשלומים בפועל לאחר שקלול ההנחה יהיו על בסיס המחירון העדכני, הידוע במועדה של כל הזמנה 

 לקבלן.

 לעיל, המזמינה תהא רשאית לפנות לספקי המסגרת מעת לעת בבקשה )א(5 בהבהרהלמרות האמור  .ב
 לקבל הצעות משופרות על אחוז ההנחה אשר נקוב בהצעת המציע.

במהלך תקופת ההתקשרות עם קבלני המסגרת, המכללה תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה לרכוש ציוד  .ג
וחומרים לצורך ביצוע עבודה כלשהי והקבלן יתמחר את עבודתו ללא עלות חומרים בהתאם למחירון 

 , לפי העניין.דקל שיפוצים ו/או מחירון דקל בנייה

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 : ______________ ____________ ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה     שם החותם           תפקיד החותם                          

 

 : ______________ ____________ ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה     שם החותם           תפקיד החותם                         
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 אישור חתימה

 

___ _______משמש כיועץ משפטי של_____________מ.ר. ___________  אני הח"מ, עו"ד  

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

__________נושא/ת תעודת  -החתימה שלו____________ נושא/ת תעודת זהות מספר_________ ו

זהות מספר ________וכי מורשי החתימה חתמו עליה בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע, 

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

 

 ולראיה באתי על החתום,   

      _______________________ 

 עו"ד ,                        
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 הסכם מסגרת –מסמך ג' 

 
 שנת _______שנערך ונחתם ביום ______ לחודש ______ 

 

 ב י ן

 580283729ע"ר , עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 ירושלים,  26רח' יעקב שרייבום 

 ;מצד אחד                           "המכללה"( ו/או)להלן: "המזמינה"  

 

 ל ב י ן

__________________ 

 _____________מרח', ____________, 

 מצד שני;       (או "קבלן המסגרת" להלן: "הקבלן")

 

לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים מכרז מסגרת פומבי והקבלן הגיש הצעתו למזמינה במסגרת   הואיל

 "(;המכרז)להלן: " , ירושלים26ברח' יעקב שרייבום כלליים בקמפוס המזמינה 

כנספח והמצ"ב והקבלן, בהתאם להצעתו מיום _______, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  והואיל 

 , נבחר כקבלן מסגרת של המכללה בהתאם למכרז;להסכםא' 

והקבלן מצהיר כי הצעתו הוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו בהתאם למסמכי  לוהואי

היסוד שלו ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל הקבלן כדין ואשר אושרה כדין וכי חתימתם 

 הנ"ל מחייבת אותו לכל דבר ועניין;

המכרז ובהתאם בהתאם למסמכי  הבינוי ושיפוציםוהקבלן מעוניין לבצע עבודות בתחום  והואיל

להזמנת שירותים עתידית שתועבר לו בידי המכללה, ומצהיר ומתחייב כי בידיו המיומנות, הידע 

המקצועי, היכולת הארגונית והפיננסית, כוח האדם, הציוד והמכשור הנדרשים לצורך מתן 

 השירותים על פי המכרז וחוזה זה;

זמנה, לרבות כל נספחיהם וכי הבין את כל והקבלן מצהיר כי קרא בעיון והבין את מסמכי הה והואיל

 האמור בהם והוא מוכן לבצע את העבודות האמורות על פי תנאי חוזה זה, במלואם ובמועדם;

והמזמינה מעוניינת להזמין, מעת לעת, את השירותים, כהגדרתם להלן, הכול בהתאם לצרכיה  והואיל

 הוראות חוזה זה ומסמכי המכרז;ובהתאם לתקציבים העומדים ו/או שיעמדו לרשותה ובכפוף ל

ולאור הצהרות הקבלן לעיל מעוניינת המכללה בהתקשרות בחוזה מסגרת זה לצורך קבלת  והואיל

 השירותים מאת הקבלן;
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 :לפיכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מבוא כותרות ונספחים .1

 נמנים על עיקריו:דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד הימנו והם תנאיו והמסמכים  ,המבוא להסכם זה .1.1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .א

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

 זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא: בהסכם .ג

וכן כל עבודות   קמפוס המכללה בתחוםושיפוצים בינוי "  ביצוע עבודות השירותים ו/או העבודה"

נלוות ו/או משלימות ו/או הדרושות לביצוען, לרבות הספקת ציוד, אמצעים, 

חומרים, כ"א, היתרים, רישיונות וכל דבר נוסף הדרוש לביצוע העבודות 

בהתאם  בירושליםכאמור במבנה השייך למזמינה באתר המכללה בקמפוס 

הלן ובהתאם למפרט ל 7לחוזה זה ונספחיו לאחר הליך תיחור כמפורט בסעיף 

וכל מסמך אחר  , לוחות זמנים לביצועתוכניות לביצוע ,טכני, כתב כמויות

 אשר יצורפו לכל הזמנת עבודה, ככל שיצורפו.

ו/או מי שיקבע על ידי המכללה כנציגו והמוסמך לפעול מטעמו,  מר אבינועם גיל "       נציג המכללה"

 מזמן לזמן, בהודעה שתינתן לספק.

לרבות נציג של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו המוסמכים, לרבות כל      "  הקבלן"

קבלן משנה ו/או עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל המצוי מכוחו באתרי 

 קבלת השירותים.

בתחום הבניה ו/או שיפוצים, בהפקת דקל שירותי מחשב  םמאגר מחירי  מחירון דקל""

 והנדסה בע"מ במהדורתו המעודכנת.

 

 הסר ספק, מסמכי ההזמנה וההצעה יהוו חלק מן החוזה בין הצדדים. למען .1.2

 בין המסמכים בכל השלבים, במקרה של סתירה, הינה  כדלקמן: עדיפות .1.3

 החוזה )מסמך זה( .א

 ההזמנה להציע הצעות .ב

 הזוכה. הצעת .ג

 

 מטרת ההסכם .2

בכתב, בהזמנה פרטנית, ות שהמזמינה תמסור לו, והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לבצע עבוד .2.1
ולהשלימן בצורה מקצועית ועל פי הוראות הסכם זה והתכניות. התחייבות הקבלן  והוא מתחייב

 , במלואם ובמועדם.אשר יוזמנו מהקבלן לביצוע ולמתן השירותים הינה לכל השירותים

 שמורה למזמינה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישתה לגבי היקף השירותים הנדרשים, .2.2
הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  אף לאחר בחירה בקבלן במסגרת הזמנת עבודה ספציפית,

בעבודה  המזמינה. המזמינה תהא רשאית להכניס שינויים או עבודות מיוחדות או תוספות
, ועל הקבלן לבצע זאת מיד עם קבלת הוראה בכתב מנציג המזמינה ו/או מנהל הפרויקט שתוזמן

 . ובכתב התוספת מראש מחירהצדדים ובלבד שסוכם בין 

 הוראות המזמינה לקבלן יחייבו את הקבלן. .2.3

 ייצג אתל של המכללה, ה"ה אבינועם גיל מנהל הבינוי לשם ביצוע העבודה ממנה בזה המזמינה את .2.4
 המזמינה )להלן: "נציג המזמינה"(. 
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רשאי, בין השאר, לתת לקבלן הוראות, הנחיות הסכמות  היהימובהר בזאת, כי נציג המזמינה  .2.5
ואישורים מטעם המזמינה. המזמינה תוכל להחליף מדי פעם את נציג המזמינה  על פי שיקול 

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

 

 דרכי הזמנת עבודה ורשימת ספקי המסגרת .3

 קבלן בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי באופן הבא:המזמינה תזמין עבודות מה

בהתאם לצורכי המכללה, המכללה תפנה לספקי המסגרת אשר נבחרו בהליך תיחור במסגרתו  .3.1
"(. בכל מקרה הצעות הספק הליך התיחורתבקש לקבל הצעות מחיר להזמנות פרטניות )להלן: "

( כולל מע"מ)₪  100,000התקשרות של עד  לאחוזי הנחה ממחירון דקל בתחום השיפוצים )בהיקפי
( לא יהיו כולל מע"מ)₪  100,001או ממחירון דקל בתחום הבניה )בהיקפי התקשרות של מעל 

בהצעתו למכרז. מציע שלא יגיש  העל ידו בהצעת המחיר הנקוב ןנמוכים מאחוז ההנחה אשר נית
ההנחה על מחירון דקל כפי  הצעת מחיר תראה אותו המכללה כמי שהסכים לביצוע העבודה באחוז

 שהוצע על ידו במכרז.

-מובהר בזאת, כי המכללה פועלת בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט .3.2
וכן בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי ומהות מקצועית(,  1969

קבלנים כתנאי לקבלת עבודה, ככל כך שעל הקבלנים יהיה להציג תעודת רשם  1984-תשמ"ד
 שיידרש, בהתאם לסיווג המוגדר בחוק ובתקנות, כאמור.

 , הקבלן יגיש במסגרת הצעתו בכל הליך תיחור את פרטי קבלנילעיל 3.2 בסעיףבנוסף לאמור  .3.3
המשנה אשר בכוונתו לכלול במסגרת ביצוע העבודות תוך צירוף הרישיונות והאישורים הדרושים 

או לצורך ביצוע העבודה על ידם. המכללה תהא רשאית לאשר ובהתאם לדישת המכללה, עפ"י דין 
לדחות קבלני המשנה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי אין באישור קבלני משנה כאמור לעיל 

 .כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לעבודות אשר ימסרו לו

המחיר שלו בהליך התיחור הינה הנמוכה ביותר את המכללה תמסור לספק המסגרת אשר הצעת  .3.4
ביצוע ההזמנה הפרטנית. ככל שהצעתו תזכה בהליכי התיחור השונים שתערוך המכללה, הספק 

מקבל על עצמו ומתחייב בזה, לספק להתקין ולבצע את מלוא העבודות בהתאם להזמנות 
מפורט בהסכם זה על עליהם כוהבדק הפרטניות השונות, וליתן את מלוא שירותי האחריות 

מובהר בזאת כי ביצוע העבודה על ידי הקבלן מותנה במתן הזמנת רכש פרטנית של   נספחיו.
ועמידת ₪(  100,000המכללה לקבלן, המצאת ערבות ביצוע לעבודה הפרטנית )בהתקשרויות מעל 

 הקבלן בכל יתר תנאי הסכם זה. 

 

 הצהרות הקבלן .4

 הקבלן מצהיר ומתחייב כי:

הקבלן יבצע את העבודה ו/או שירותים אך  לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. הוא מסוגל .4.1
תוציא המכללה ו/או נציג מטעמה מעת לעת בהן יזכה הקבלן אשר בכתב עבודה ורק על פי הזמנות 

 .הבלעדיובהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה 

יו, הבין אותם, בדק את הוא בדק בעיון רב את סעיפי החוזה הזה וכל המסמכים המצורפים אל .4.2
הפרויקט ואת היקף השירותים הנדרש על פי הסכם זה, ביקר בקמפוס המכללה ובסביבתו, בדק 
את דרכי הגישה אליו, את התנאים המיוחדים השוררים במקום והעובדה כי מתנהלים לימודים 

זה, וכל סדירים במקום, בירר את כל השאלות והתנאים הנוגעים לביצוע העבודות על פי חוזה 
הדרוש לביצוע העבודה והכרוך באלה ומצא את כל הנ"ל לשביעות רצונו. לקבלן לא תהא כל זכות 

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

הוא בעל ההכשרה, היכולת, הניסיון הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא  .4.3
זה, והוא מתחייב לבצע את העבודה לפי חוזה זה במקצועיות, ברמה גבוהה ולשביעות רצונם חוזה 

מצהיר ומתחייב הקבלן כי כל העובדים הגמורה של המזמינה, מנהל הפרויקט ונציג המזמינה, וכן 
סיון ורמה ישיועסקו מטעמו בביצוע הסכם זה גם הם בעלי הכשרה נדרשת, יכולת, אישורים, נ

בתקופת ההתקשרות, כהגדרתה להלן, יבצע הקבלן את העבודה בשטחי המזמינה  והה.מקצועית גב
 בלבד אלא אם צוין במפורש אחרת.

הוא ועובדיו ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם, ידיעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה,  .4.4
 המסירות והנאמנות לביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה. 
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פנוי במסגרת כל התחייבויותיו האחרות על מנת לאפשר לו לבצע את כל המוטל יש לו מספיק זמן  .4.5
 פורטים בהסכם זה.מעליו על פי הסכם זה במועדים ה

חוק הקבלן מצהיר כי במועד החתימה על הסכם זה הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי  .4.6
מצהיר כי ידוע לו  הקבלן.  ומעלה 1בסיווג ג' 100בענף , שלד ובניהרישום קבלנים לעבודות 

שרשיון בתוקף כאמור לעיל ע"ש הקבלן מהווה תנאי יסודי להתקשרות המזמינה עימו, וכי 
במקרה שרשיונו כנ"ל לא יהיה בתוקף במהלך תקופת הסכם זה הוא יודיע על כך באופן מיידי 

 למזמינה.

לה למשך על כלל העבודות שיבצע עבור המכלוהבדק מקבל על עצמו את מלוא האחריות הספק  .4.7
. מובהר בזאת, שלהלן 13, וזאת בכפוף לאמור בסעיף חודשים מגמר ביצוע העבודה 12תקופה של 

 כי נציג המכללה יהיה רשאי, בין השאר, לתת לקבלן הוראות, הנחיות מטעם המכללה.

הקבלן עפ"י הסכם זה, שמורה למכללה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את  בכפוף לזכויות .4.8
קף השירותים הנדרשים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה. דרישתה לגבי הי

המכללה תהא רשאית להכניס שינויים או עבודות מיוחדות או תוספות, ועל הקבלן לבצע זאת מיד 
  עם קבלת הוראה בכתב מנציג המכללה ו/או מנהל הפרוייקט. 

 

 התחייבויות הקבלן .5

ישא באחריות מלאה ימתחייב לבצע את העבודה בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה והוא  הקבלן .5.1
 החומרים, העבודה וביצועה.  לטיב

הקבלן יספק את כל האמצעים שיהיו דרושים לשם ביצוע ומתן השירותים, לרבות כח אדם  .5.2
 ציוד, חומרים וכל אמצעי אחר שיידרש וכל אלה באיכות ובטיב מעולים.מתאים, 

מתחייב לבצע את העבודה תוך שמירה והקפדה על מילוי הוראות כל דין ו/או תקן ו/או  הקבלן .5.3
ו/או נוהגות אחרות, לרבות עדכונם של כל אחד מהמנויים לעיל,  הנחיות מקצועיות מחייבות

ובהתאם להוראות ולתוכניות רשויות התכנון ו/או תכנית כל רשות אחרת ככל שהן נוגעות 
רים הנדרשים על פי כל תקן ו/או דרישות חוקיות אחרות וכן להמציא לפרויקט ולהשתמש בחומ

 את מלוא אישורי מכון התקנים ו/או בודקים מוסמכים ככל שאלו נדרשים ע"י המזמינה. 

 אין ולא יהיה בהוראה של המזמינה ו/או באישור מטעם המזמינה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לנהוג 
 על פי האמור לעיל. 

עבודה שיימצאו בכל עת ביצוע  מר _______ ו/או ________ כמנהלהקבלן מתחייב למנות את  .5.4
העבודה באתר הפרויקט, על מנת להשגיח על העבודה ולקבל הוראות מנציג המזמינה. בחירת 

באתר יהיו טעונים הסכמת המזמינה. כל הוראה שתינתן על ידי נציג המזמינה ו/או מנהל העבודה 
 למנהל העבודה תחשב כאילו ניתנה לקבלן. מנהל הפרויקט

הקבלן מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין ו/או הסכם כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו )לרבות  .5.5
 עובדים זמניים( לרבות דיני העבודה והבטיחות. 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים במספר ובהכשרה הדרושים לצורך מילוי התחייבויותיו על פי  .5.6
ולבצע את העבודה בקצב מהיר, בשקידה ראויה וברציפות, ללא דחיה וללא הפסקה ההסכם 

 סיימה תוך התקופה הקבועה בלוחות הזמנים. ובהתאם ללוח הזמנים ול

והשלמת הפרויקט משמען, בין היתר, כי הקבלן השלים את העבודות לפי התכניות  העבודותסיום 
 הזמנים ויתר הוראות ההסכם. וח ל הזמנה הפרטנית, לרבותבמסגרת הוהמפרטים 

כמו כן מתחייב הקבלן להוסיף עובדים ככל שיידרשו כאלה, הכל לצורך עמידתו בלוח הזמנים  .5.7
 להלן או כפי שייקבע בהמשך ע"י המזמינה.  6כמפורט בסעיף 

הקבלן מתחייב בזה כי כל סכסוך עבודה עם עובדיו לא יהיה בו כדי לפגוע בקצב ובאיכות  .5.8
 ו על ידו עפ"י הסכם זה. ינתניהשירותים ש

על עצמו להתמיד בביצוע העבודה למזמינה אפילו במקרה של חילוקי דעות, אלא אם  הקבלן מקבל .5.9
כן נתנה המזמינה לקבלן הוראה בכתב להפסיק את שירותיו זמנית או סופית. הקבלן לא יהיה 

של סכסוך  רשאי לעכב או להאט את המשך ביצוע ומתן השירותים על פי הסכם זה אף במקרה
 ו/או חילוקי דעות בין הצדדים בעניינים כספיים הקשורים להסכם זה. 

הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי במקרה שיתגלעו חילוקי דעות בינו לבין המזמינה הוא לא יהיה  .5.10
רשאי לנקוט בכל הליך ו/או תביעה למתן סעד זמני ו/או קבוע ו/או תביעה משפטית אחרת בקשר 

תנו על ידו ו/או בקשר לביצוע הפרויקט ו/או עיכוב ביצועו ו/או כל תביעה למתן השירותים שני
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אחרת בקשר לפרויקט, למעט תביעה כספית לתשלום שכר טרחתו בגין שירותים שניתנו על ידו 
 להסכם זה אותה יוכל להגיש במהלך ביצוע העבודות. למזמינה בפועל בהתאם 

בלן, או כמסמיכו, לחייב את המזמינה בכל שום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כמאפשר לק .5.11
צורה שהיא, לרבות בכל הקשור במתן הנחיות לשינויים ליועצים ו/או למתכננים אחרים של 

הפרויקט ו/או לקבלנים שיועסקו על ידי המזמינה בביצוע הפרויקט, אלא אם כן הוסמך על ידי 
הקבלן ליועצים ו/או למתכננים  המזמינה מפורשות מראש ובכתב לעשות כן. ניתנו הנחיות על ידי

האחרים של הפרויקט ו/או לקבלנים של הפרויקט ללא אישור מנהל הפרויקט ו/או אישור נציג 
 ישא הקבלן בכל ההוצאות שיהיו כרוכות בכך.יהמזמינה 

המזמינה תהא רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד מסוים במסגרת מתן השירותים הניתנים  .5.12
מתחייב הקבלן להפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד  –רוש המזמינה כן על ידי הקבלן ומשתד

 במסגרת מתן השירותים למזמינה, באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

הקבלן מתחייב להחזיק באתר ציוד וחומרים בכמות מספיקה הדרושה לשם ביצוע העבודה  .5.13
ים או מספר העובדים אינה ווכח שכמות הציוד והחומריהמזמינה יבדוק וי במועד. במקרה שנציג

יעשה זאת  ,תואמת את צרכי לוח הזמנים וידרוש להוסיף עובדים מקצועיים או אחרים או ציוד
הקבלן ללא דיחוי. "ללא דיחוי" הכוונה בו ביום או למחרת, אלא אם נציג המזמינה קבע בכתב 

 תקופה ארוכה יותר. 

שלא לצורך בנוחיות ציבור הבאים  הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה .5.14
בשערי המזמינה, תלמידיה, עובדיה ואורחיה ולא תהא הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש 
ובמעבר של כל אדם בכביש, דרך וכיוצא באלה, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי 

 כלשהו. 

את שטח העבודה  הקבלן מתחייב לדאוג להשגחה מיוחדת על העובדים באתר מטעמו לבל יעזבו .5.15
נציג מטעם הקבלן, ועל חשבונו, אשר יאושר ע"י  קומות בהם אינם עובדים.מולבל יכנסו ל

 המזמינה, יהיה נוכח בכל עת ביצוע העבודות וישגיח שעובדי הקבלן ישארו באתר העבודות.

כי גישת פועלים לאזורי העבודה ופריקת חומרים וציוד תהא רק בנתיב שהוסכם  קבלן מתחייב .5.16
 עליו מלכתחילה.

שי וערבי יבימי ש .הקבלן מתחייב שלא יבצע כל עבודה באתר העבודות בשבתות ומועדי ישראל .5.17
 .14:30תופסק העבודה באתר לא יאוחר משעה חג 

זמינה כתוצאה מאי מילוי או הפרת הקבלן יפצה את המזמינה עבור הפסד או נזק שייגרם למ .5.18
התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי שקבלת פיצוי זה תפגע ביתר זכויות המזמינה לפי חוזה זה 

 או על פי כל דין. 

הקבלן יתקן מיד ועל חשבונו הוא וללא כל תשלום מהמזמינה את כל הטעון תיקון בעבודה, ו/או  .5.19
שא בכל יתוך הזמן שייקבע על ידו. הקבלן יהחלפת חומרים כפי שידרוש נציג המזמינה ו

 ההוצאות הכרוכות בבדיקה ומנהל הפרויקט יהיה הפוסק היחיד לפירוש תוצאותיה. 

תהא רשאית בכל עת להודיע בכתב לקבלן שיוציא חומרים כלשהם מהשטח או שיהרוס  המזמינה .5.20
לחוזה זה, עבודות כלשהן אשר לפי דעת המזמינה לא נעשו בהתאם להוראותיה או בהתאם 

ושיביא במקום אותם החומרים חומרים אחרים או שיעשה במקום אותן עבודות, עבודות 
אחרות, כפי שיראה נציג המזמינה לנכון ותוך אותה תקופה שתצוין על ידו בהודעה הנ"ל. על 

הקבלן יהיה למלא אחר ההוראות הכלולות באותה הודעה על חשבונו של הקבלן. לא מילא 
ה תהא המזמינה רשאית להעסיק אנשים אחרים לביצוע ההוראה הנ"ל ולשלם הקבלן את ההורא

להם כל סכום שיידרש למטרה זו. כל ההוצאות הכרוכות בדבר יחולו על הקבלן, והמזמינה תהא 
 רשאית לנכותן מהכספים שיגיעו לקבלן לפי חוזה זה. 

, ובכל מראש ובכתבהתקשרות הקבלן עם קבלני משנה מטעמו תהיה טעונה הסכמת המזמינה  .5.21
 . בכך כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןלא יהיה מקרה 

על הקבלן לדאוג לתיאום עם גורמי הרשות המקומית והמשטרה בכל הקשור לשינוע הכלים,  .5.22
הציוד והחומרים, לרבות פסולת ועפר בהתאם לאמור במפרט הטכני, אל אתר העבודות ומחוצה 

 לו. 

קבלן לסלק מאתר העבודות את הפסולת ועודפי החומרים וכן את האשפה, מעת לעת ועפ"י על ה .5.23
הוראות נציג המזמינה, על חשבונו ובאחריותו המלאה לאתרי פסולת מורשים. עם גמר העבודה 
ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העזר, החומרים המיוחדים, הציוד, 

לת מכל סוג שהוא, וימסור את העבודות וסביבתן נקיים ופנויים מכל חפץ הכלים, האשפה, הפסו
השייך לקבלן ומתאימים למטרת ולשביעות רצונו של המפקח. סילוק הפסולת מכל מין וסוג 
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שהוא, ייעשה על חשבון הקבלן, למקומות המיועדים לסילוק פסולת ו/או אשפה על ידי הרשויות 
וי הפסולת והאשפה, לרבות עלות היטלים ו/או אגרה בגין ובאישור הרשויות. מלוא עלות פינ

הפינוי, יחולו על הקבלן. כן מובהר כי הקבלן ישא באחריות המלאה בכל מקרה של הפרת 
הוראות בדבר פינוי הפסולת והאשפה כמובא בהסכם זה לרבות תשלום כל קנס ו/או תשלום אחר 

אסמכתאות בדבר פינוי הפסולת  הקבלן ימציא למזמינה כפי שייקבע ע"י רשות מוסמכת.
 לאתרים המתאימים כאמור.

אחריות הקבלן לניקיון אתר העבודות תהיה גם לגבי לכלוך ופסולת שנגרמו על ידי קבלנים  .5.24
הקבלן מצהיר כי הוא מודע לכך שבמהלך . , גם אם לא הועסקו על ידובאתר וספקים אחרים

בודות ולפיכך יקפיד הקפדה יתרה על העבודות מתקיימות פעילויות במכללה ובסמוך לאתר הע
 הניקיון באתר באופן שוטף.

, לרבות פסולת בהתאם לאמור במפרט הטכנילא ניקה ו/או לא פינה הקבלן את החומרים,  .5.25
עבודתו לשביעות רצונו של נציג המזמינה ומנהל הפרויקט, רשאית תהיה המזמינה ממקום ביצוע 

אות מהקבלן, לרבות עיכוב כספים ו/או תשלומים לעשות זאת על חשבון הקבלן ולגבות את ההוצ
המגיעים לקבלן מאת מהמזמינה ושימוש בערבויות. במקרה זה לא יכול הקבלן לבוא בכל תביעה 

שהיא נגד המזמינה ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, לחומרים, למבנים הארעיים או כל רכוש של 
 הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת.

יום ציוד וכן אמצעי הזהירות מתאימים לאמצעי בטיחות ל על חשבונו הקבלן מתחייב לספק, .5.26
לצורך שמירת ביטחונם ונוחיות ציבור המבקרים באתר העבודות ו/או בסמוך לו, וזאת לילה לו

בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או שיהיה דרוש על 
מוסמכת כלשהי וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים אחרים  פי דין או על פי הוראה מצד רשות

 אם פורטו בחוזה.

על הקבלן למסור לנציג המזמינה תעודות אחריות מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמן למקור"  .5.27
ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים למקום המבנה, -נפקות עלוובחתימת הקבלן, מ

ם קיימת חובה על פי דין על מסירת תעודות אחריות לצרכן או עבור כל אותם החומרים שלגביה
 פי דין.-אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על

פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים שהביא הקבלן -רשאי, אך לא חייב, על מנהל הפרויקט .5.28
ובתנאי שלא עומדים בתקנים רלוונטיים למקום המבנה, כולם או חלקם, ולדרוש את החלפתם, 

אולם אין בעובדה שנמנע מהפעלת סמכותו משום אישור מפורש או משתמע לטיב ו/או מקובלים, 
 או לכמות החומרים שהביא הקבלן.

בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על ידי מנהל הפרוייקט או הורה מנהל הפרויקט בכתב,  .5.29
 מאתר העבודות, חייב הקבלן להוציאם העבודותביצוע שהציוד והחומרים אינם נחוצים עוד ל

יאוחר מהמועד שנקבע בהודעת מנהל הפרויקט. לא ציית הקבלן להוראה בהקדם האפשרי ולא 
זו, רשאית המזמינה להוציאם ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניה, על חשבון הקבלן 

ן לפי חוזה זה(, והמזמינה לא לנכות העלויות מהכספים שיגיעו לקבל תהיה רשאית )והמזמינה 
תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרמו להם, זולת נזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה על 

 ידי המזמינה או מי מטעמה.

מהחומרים והעבודות  דוגמאותהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות מנהל הפרויקט,  .5.30
מצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום המבנה שנעשו וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר הא

ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, שבעלותן יישא הקבלן, הכול כפי -על
 שיורה מנהל הפרויקט.

מנהל הפרויקט או כל בעל תפקיד אחר מטעם המזמינה, לא הפעיל את סמכותו  אין בעובדה, כי .5.31
לים ועבודה פסולה, כדי למנוע מן המזמינה לסרב להורות על סילוק והחלפה של חומרים פסו

לדרוש בסיומה ביצוע עבודות נוספות ותיקונים, הכול עד להבאת המבנה לאשר את גמר העבודה ו
 לרמה הנדרשת בחוזה על נספח

 יו. .5.32

        

 לוח זמנים .6

חודשים, החל מיום _________ ועד יום ________ )להלן: "תקופת  12חוזה זה הינו לתקופה של  .6.1
 ההתקשרות"(. 

חודשים  12למזמינה תהא נתונה האופציה להאריך תקופת ההתקשרות למשך ארבע תקופות של   .6.2
שנים(, עם אחד או יותר מספקי המסגרת, בהתאם לשיקול  5עם תום תקופת ההתקשרות )בסה"כ 
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דעתה הבלעדי )להלן: "תקופות ההארכה"(. מימוש האופציה כאמור, ייעשה באמצעות מסירת 
ימים לפני תום תקופת ההתקשרות בין  30הודעה לקבלן בכתב ע"י המזמינה ו/או נציג מטעמה עד 

 הצדדים.

הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי מימוש האופציה כאמור, תוארך תקופת ההתקשרות באופן  .6.3
מבלי שיהיה על הקבלן ליתן הסכמתו לכך ו/או לחתום על מסמך כלשהו, ויחולו כל אוטומטי 

 הוראות חוזה זה.

ימים מראש ובכתב,  10על אף האמור לעיל, תהא המזמינה רשאית להודיע בכל עת, בהודעה של  .6.4
מהטעמים שתפרט בהודעה הנ"ל.  לקבלן מסגרת כי היא אינה מעוניינת להוסיף ולהתקשר עמו

רת אשר יקבל הודעה כנ"ל שלא על רקע הפרה יסודית של ההסכם מצידו )או הפרה קבלן מסג
שאינה יסודית שלא תוקנה בזמן הדרוש לתיקון( יהא רשאי להעלות טענותיו כנגד החלטת 

 . ימי עסקים 5המזמינה בכתב בתוך 

ורה ניתנה הודעה כאמור בס"ק )ה'( לעיל, תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה האמ .6.5
 לכל דבר ועניין.

מובהר כי אין בלוח הזמנים כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות המזמינה לסטות מלוח הזמנים. מנהל  .6.6
הפרויקט ו/או נציג המזמינה יהיו רשאים לסטות בכל עת ולשנות את לוח הזמנים בהתאם 

 להתקדמות העבודה באתר הפרויקט או כל חלק מהעבודה. 

יודיע נציג  -שהוא יקבע נציג המזמינה שקצב ביצוע העבודה איטי מובהר בזאת, כי אם בכל זמן  .6.7
המזמינה בכתב לקבלן והקבלן מתחייב לנקוט מיד בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח החשת 

 הקצב והשלמת העבודה במועד. 

היה והקבלן לא יעמוד לדעת נציג המזמינה בקצב העבודה הדרוש ו/או לא ינקוט באמצעים שיורה  .6.8
המזמינה, לאחר התראה, תהא רשאית המזמינה להפסיק את עבודת הקבלן ולהחליפו  לו נציג

באחר ו/או להקטין את היקף העבודה על פי חוזה זה ולמסרה לקבלן ו/או קבלנים אחרים לפי 
 יהיו על חשבון הקבלן. –ראות עיניה. כל הנזקים וההוצאות שיחולו כתוצאה מפעולות אלו 

 

 סודיות .7

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, או למסור, או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף  .7.1
אחר את התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים לרבות העתקים ו/או כל 

על כל מערכותיו, וכן כל נתון או חומר ידיעה שתגיע אליו במישרין ו/או בעקיפין בקשר לפרויקט, 
ור בהקמת פרויקט , בין שהוכנו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו, ובין שהוכנו ע"י הקש

 המזמינה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.

בנוסף מתחייב הקבלן לשמור בסודיות ולא להעביר להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם  .7.2
קשר למזמינה ו/או עקב ביצוע הסכם ו/או גוף אחר כל ידיעה שתגיע אליו במישרין או בעקיפין ב

 זה.

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

  

 הפסקת שירותי הקבלן .8

 האמור בכל מקום אחר בהסכם זה רשאית המזמינה בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיניה אףעל  .8.1
להביא הסכם זה כולו, או מקצתו לידי סיום ע"י מתן הודעה בכתב לקבלן על כך, במקרה זה 

 ימים מיום מתן ההודעה האמורה. 30יסתיים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעה, אשר יהיה לפחות 

בנוסף רשאית המזמינה להפסיק חלק מהשירותים ו/או את כולם, באופן זמני לתקופה שתיקבע על  .8.2
 ימים מראש. 30בלתי ידועה מראש, וזאת במתן הודעה בכתב של  ופהלתקידה, או 

ובתוך תקופה שלא  ,הובא ההסכם לסיומו או הופסקו חלק מהשירותים באופן זמני כאמור לעיל .8.3
תחליט המזמינה לחדש ביצועו של הסכם זה ו/או השירותים שהופסקו,  תעלה על שלושה חודשים

ימשיך הסכם זה לעמוד בתוקפו ויחייב את הצדדים לגבי המשך ביצועו ומתן השירותים לפיו. היה 
לתקופה העולה על שלושה חודשים, למעט במקרה של כח עליון, יובא ההסכם  השירותיםויופסקו 

קבל מהמזמינה את התמורה עבור השירותים שביצע בפועל עד לידי סיום והקבלן יהיה זכאי ל
 . הסכומים המגיעים לקבלן ישולמו לוואשר אושרו ע"י מנהל הפרויקט השירותיםלמועד הפסקת 

כנגד אישורו כי ידוע לו כי התשלום מהווה סילוק מלא ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת 
 העבודה כאמור. 
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ע מזכות המזמינה לעכב או לדחות את המשך ביצוע העבודה בשל נסיבות אין באמור לעיל כדי לגרו  
 הנובעות ו/או הקשורות למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו. 

לעיל תשלם המזמינה לקבלן בעד אותו חלק  8.1הובא ההסכם לידי סיום בהתאם לסעיף  .8.4
ן אישור מנהל הפרויקט כי מהעבודות שהוא ביצע בפועל עד למועד סיום ההסכם, ואשר בגינם נית

אכן עבודות אלה בוצעו בפועל על ידי הקבלן ואושרו על ידי מנהל הפרויקט. הקבלן לא יהיה זכאי 
לפיצוי כלשהו בגין הפסקת העבודות למעט תשלום שכרו המגיע לו כאמור לעיל. הסכומים 

ום מהווה סילוק מלא המגיעים לקבלן, כאמור לעיל, ישולמו לו  כנגד אישורו כי ידוע לו כי התשל
 ומוחלט של כל תביעותיו וכי ידוע לו כי אינו זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת השירותים.

להלן לא תהא המזמינה  9.1לעיל או כאמור בסעיף  8.1הובא ההסכם לידי סיום כאמור בסעיף  .8.5
 יה. קשורה יותר עם הקבלן ותהא רשאית למסור את ביצוע העבודה לקבלן אחר לפי ראות עינ

, יפצה הקבלן את ללא קבלת אישור המזמינה הפסיק הקבלן את פעילותו במהלך ביצוע העבודה .8.6
המזמינה על כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו למזמינה עקב הפסקת השירותים ע"י 

 הקבלן.

 

 ביטול ההסכם .9

שניתנה ימים מיום  7הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  .9.1
להן היא זכאית לפי החוק, לרבות  לקבלן הודעה על ההפרה, תהא המזמינה זכאית לכל התרופות

הזכות לבטל את ההסכם עם הקבלן ולמסור את המשך העבודות לכל קבלן אחר שייראה לו, 
, לעכב או להתערב בכל מסירה כזאת, והמזמינה תהא רשאית מלהפריעוהקבלן יהא מנוע 

על ידי הקבלן, למזמינה בכל החומרים, הכלים, הציוד והשירותים שסופקו להשתמש למטרה זו 
 ללא כל תשלום נוסף מצידה. 

וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה או בהשלמתה יעלו על הסכומים שהיו מגיעים לקבלן לפי  היה
 חוזה זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ידו, יהיה על הקבלן לשאת בהפרש. המזמינה תהא

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

במקרה של פטירת הקבלן חס וחלילה ו/או מינוי כונס נכסים ו/או מינוי  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל .9.2
תהא המזמינה רשאית לבטל את הסכם מפרק ו/או פתיחת הליכי הוצל"פ כנגד הקבלן או רכושו 

 להתקשר עם קבלן אחר. חפשיהללא הודעה מוקדמת, ותהא 

 

 התמורה .10

בתמורה לביצוע העבודה וכל התחייבויות הקבלן כלפי המזמינה במועדן ולשביעות רצונה המלא  .10.1
של המזמינה, ובכלל זה גם, קיום מלוא התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו, תשלם המזמינה לקבלן 

את התמורה המגיעה לקבלן, בתוספת מע"מ כדין, בהתאם לתנאי הסכם זה ולמסמכי המכרז 
דהיינו תשלום לפי מחירון דקל הרלוונטי )קרי מחירון דקל שיפוצים או מחירון דקל בניה, לפי 

העניין( העדכני למועד הוצאת כל הזמנה והזמנה בניכוי שיעור הנחה על פי הצעתו או ההנחה 
על ידו במסגרת הליך תיחור מאוחר יותר, לפי שיעור ההנחה הגבוה ביותר )להלן:  הנוספת שניתנה

 "התמורה"(.

כמפורט לעיל, בכל הזמנת עבודה פרטנית, יהא הקבלן רשאי ליתן הצעות מחיר המטיבות עם  .10.2
המזמינה )אף ביחס להצעתו כפי שצוינה במכרז(. הגיש הקבלן הצעה כאמור, התמורה תחושב לפי 

 שהגיש במחירים המטיבים עם המזמינה. הצעת מחיר 

למען הסר ספק, התמורה הנ"ל )בהצעתו המקורית או בהצעתו במסגרת הליך תיחור, לפי הגבוהה  .10.3
תוספת קבלן ראשי, בגין מביניהן( הינה מוסכמת וסופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא, לרבות 
לתמחור ודבר המערכת" תוספת ושכר כח אדם, נסיעות, התוספות המפורטות ב"הנחות היסוד 

שינויים בעלות החומרים ו/או העבודה ו/או , והתוספות המפורטות במקומות אחרים במחירון דקל
ו/או  ובדק אספקת הציוד והשלמת העבודותההוצאות הקשורות והדרושות לגישה לאתר ו/או 

מסים ו/או  הוצאות הבטחת עמידת המציע בתנאי הסף במשך כל תקופת התקשרותו עם המזמינה
ו/או כל שינוי אחר אלא אם נקבע הדבר במפורש בהסכם זה. המכללה תנכה במקור מכל תשלום 
לקבלן, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא 

קרי, המכללה תשלם אך ורק את הסכומים המופיעים  הספק אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.
ש"ח כולל  100,000 -דקל שיפוצים או בנייה )לפי היקף העבודות )מעל או מתחת לי מחירון בסעיפ

לפי הנמוך  -בניכוי אחוז ההנחה של הספק )בהצעתו או בקשר עם הזמנה ספציפיתמע"מ( 
 .ובניכוי ההנחה הנוספת שנתן קבלן המסגרת במסגרת הליך התיחור הספציפי שיתקיים שביניהם(
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תתבסס על מאגר מחירים של חב' דקל שירותי מחשוב להנדסה בע"מ  ןבללק התמורה שתינתן
מחירון דקל שיפוצים (, כפי שמתפרסם מעת לעת והכל לפי "המחירון" ו/או"מחירון דקל" )להלן: 

או מחירון דקל בנייה )לפי גובה ההתקשרות כפי שמצוין לעיל( העדכני במועד הוצאת ההזמנה 
רז, או ההנחה הנוספת שתינתן ע"י "י הספקים במסגרת המכבניכוי אחוז ההנחה אשר יוצע ע

, והכל כמפורט קבלן המסגרת במסגרת הליך תיחור מאוחר יותר, לפי שיעור ההנחה הגבוה ביותר
 בהסכם זה.

במהלך תקופת ההתקשרות עם קבלני המסגרת, המכללה תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה לרכוש  .10.4
י והקבלן יתמחר את עבודתו ללא עלות חומרים בהתאם ציוד וחומרים לצורך ביצוע עבודה כלשה

 למחירון דקל שיפוצים ו/או מחירון דקל בנייה, לפי העניין.

בגין ליקויים  אובדן נזק ו/או הוצאות ו/או מוסכם, כי מן התמורה לה יהיה זכאי הקבלן ינוכו  .10.5
ו/או נוסף שהמזמינה וכן כל סכום אחר ע"פ לוח הזמנים ו/או איחור בסיום העבודות ו/או פגמים 

זכאית ו/או מחויבת, על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, להפחית, לקזז או לנכות, והכל מבלי 
 לגרוע מכל סעד העומד לרשות המזמינה על פי הסכם זה ו/או כל דין.

 תשלום התמורה בהתאם לחוזה יבוצע בכפוף לאמור להלן: .10.6

 פורטת בחשבון הסתיימו לשביעות רצון אישור המכללה ו/או נציג מטעמה כי העבודה המ

 המכללה.

  + ימים, ממועד מתן חשבונית מס כדין. לכל תשלום  45כנגד חשבונית מס כדין בתנאי שוטף

ששולם ע"י המכללה יתווסף מס ערך מוסף כנגד חשבונית מס שתומצא ע"י הקבלן למכללה 

 כדין.

  להלן.  13כנגד המצאת ערבות בדק, בהתאם לסעיף 

  בזה כי תשלומי ביניים במהלך כל עבודה נתון לשיקול דעת המזמינה.מובהר 

הקבלן מצהיר כי יש בידו אישור רשויות המס הנדרשים לצורך ההתקשרות בהסכם ומתחייב כי  .10.7
בכל עת יהיו בידו האישורים הנ"ל. כמו כן ימציא הקבלן למזמינה אישור על גובה ניכוי המס 

 כל דין.במקור וכל אישור אחר שידרש על פי 

 

  אחריות לנזקיםאחריות ו .11

לרכוש של המזמינה ו/או מי ו/או קבלן יהיה אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו לגוף ה  11.1
לכל צד שלישי כלשהו, בקשר לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או ו/או מי מטעמה ו/או ו/או תלמידיה מעובדיה 

על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או על  השירותים על פי הסכם זהו/או הנובע ו/או עקב ביצוע ומתן עם 
 . למעשיו ו/או למחדליו, מכל סיבה שהיא (על פי כל דין או על פי הסכם) ידי מי שהקבלן אחראי

תבע לשלם סכום כלשהו בגין אחריותו של הקבלן על פי האמור לעיל, יהיה על הקבלן יהיה והמזמינה ת  11.2
ניתנה על ידה לקבלן הודעה מראש על הדרישה, על שלשפות את המזמינה בכל תשלום כאמור ובלבד 

מנת שהקבלן יסיר הדרישה ו/או ישלמה. הוגשה נגד המזמינה תביעה משפטית אשר הקבלן גרם לה או 
פשר המזמינה לקבלן להתגונן כנגד תביעה זו בשמה של המזמינה ו/או על ידי צירופו כצד אחראי לה, תא

ג', לפי שיקול דעת המזמינה. היה ותשלם המזמינה סכום כלשהו בכל תביעה משפטית או אחרת בקשר 
 לביצוע העבודה תהא המזמינה זכאית לנכות כל סכום כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן.  

לבצע את העבודות באופן שלא יגרם כל נזק לגוף ו/או מבנה ו/או מתקן שכן, והיה ונגרם נזק על הקבלן   11.3
מנהל וכתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו, עליו לתקן אותו מידית על חשבונו, לשביעות רצון המזמינה 

ע או שהמזמינה הורתה לו שלא לבצהיה והקבלן לא ביצע את התיקון, כולו או חלקו כנדרש,  .הפרויקט
 ישא בכל הוצאה הכרוכה בכך.יתהא המזמינה רשאית לבצעו במקומו והקבלן  -התיקונים

הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי דין ו/או נוהג באתר מבלי לגרוע באמור לעיל,   11.4
או  לשם מניעת נזק לרכושו להסכם זה, 'ז-' וובנספחים , לרבות אלה המפורטים ובסביבתו העבודה

לגופו של כל אדם על ידי העבודות שיבוצעו לפי הסכם זה ו/או החומרים והציוד שישמשו בביצוע עבודות 
 אלה או כתוצאה מהן.

 להסכם זה. 'דכנספח הקבלן יחתום על הצהרה על מתן פטור מאחריות המצ"ב 
 
 

   

 ביטוחים .12
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פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, -על קבלןשל הו/או התחייבויותיו בלי לגרוע מאחריותו מ 12.1
לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה )להלן : לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו  קבלןמתחייב ה

מבין "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם 
להלן,  12.4בסעיף ו/או כל תקופה אחרת כמפורט המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות 

, בהתאם לתנאים המפורטים להלן את הביטוחיםלעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר 
 למסמכי ההסכם  נספח ג'וכן ל "(קבלן"התנאים המיוחדים לביטוחי ה בהסכם זה )להלן:המפורטים 

מורשית כדין ה"( אצל חברת ביטוח קבלן)להלן: "אישור ביטוחי ה ממנוחלק בלתי נפרד  ההוומה
 (:"קבלן"ביטוחי ה -שכולם יחד יקראו להלן) בישראללפעול 

 יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב 12.1.1

 , פרק א' העבודות 12.1.1.1

ו/או באחריות עבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ההמבטח במלוא ערכן את 
 .זה הסכםעבודות בקשר עם הבביצוען של  קבלןההמשמש את  קבלןה
 

 , אחריות כלפי צד שלישיפרק ב'  12.1.1.2

ל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם ע קבלןהמבטח את אחריותו של ה
 .זה הסכם

 

  חבות מעבידים פרק ג' 12.1.1.3

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק  קבלןההמבטח את אחריותו של 
 או/ו ידו על המועסקים העובדים כל כלפי, 1980האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

, קבלנים לרבות זה הסכם עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ובמישרין  מטעמו
 .ועובדיהם משנה קבלני

 

  יטוח אחריות מקצועיתב 12.1.2

בגין רשלנות מקצועית ו/או  על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה קבלןה אחריותו שלהמבטח את 
 שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזקבשל הפרת חובה מקצועית 

 העבודות בקשר עם עובדיו או/ו מנהליו או/ו קבלןה שלאו מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם
 . זה הסכם נשוא

 
חודשים לאחר תום תקופת  6הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של מוסכם בזה כי פוליסת 

 הביטוח.
 
מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע  קבלןה

 העבודה.
 
העתקים מפוליסת הביטוח  מכללהל להמציא קבלןמתחייב הבכתב  מכללההל פי דרישת ע

  כאמור בסעיף זה.
 

  מוצרהיטוח חבות ב 12.1.3

בגין פגיעה  ,1980 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  על קבלןהמבטח את חבות ה
זה )להלן:  הסכםבקשר עם  קבלןגופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי ה

  "המוצר"(.
 

לאחר תום תקופת  חודשים 6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח 
 הביטוח.

 
ביצוע  חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןלה מתחייב קבלןה 

 . ותהעבוד
 
ביטוח הפוליסת מ העתקים מכללהל להמציא קבלןמתחייב הבכתב  מכללההל פי דרישת ע 

 .כאמור בסעיף זה
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יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן  קבלןה כי ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזהנוסף לאמור לעיל, ב 12.2
 למקום ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא

אחראי  קבלןצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הלהעבודה 
 .זה ו/או על פי כל דין הסכםהם לפי תנאי ל

ובנוסף משנה  קבלנים וקבלניבגין ו/או כלפי  קבלןיכסו בין היתר גם את אחריותו של ה קבלןי הטוחבי 12.3
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או  מכללהלשפות את ה קבלן)ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי ה

יחידי " ו/או מי מטעמו )להלן: קבלןמנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל מעשה ו/או מחדל של ה
 (.'נספח ג) קבלן"( ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי ההמבוטח

במשך זה,  הסכםהנדרשים בקשר עם העבודות נשוא להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייב קבלןה 12.4
י אחריות מקצועית וחבות המוצר על ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף הסכםכל  התקופה בה יהיה 

 על נעשתה אשר פעילות לכל דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי להחזיק  קבלןה
 נספחיו. על זה הסכם עם בקשר ידו

לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף  12.1.1.1סעיף הנערך על פי  קבלןביטוח ה 12.5
 העבודות מפקח או/ו מנהל או/יה וו/או מנהליה ו/או עובד מכללהכלפי ה קבלן)שיבוב( של מבטחי ה

 . זדוןב, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מטעמה

לסעיף "אחריות  כפופה קבלןמוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי ה 12.6
 אחד מיחידי המבוטח.צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל 

 וורחביכאמור יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  קבלןפוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי ה 12.7
)למעט בגין ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  מכללהלשפות את ה

למעשי ו/או מחדלי  על מי מהם שתוטלבגין אחריות אחריות המקצועית של המנהל ו/או המפקח( 
 .('נספח ג) קבלןהכול כמפורט באישור ביטוחי ה –ו/או קבלני משנה מטעמו  קבלןה

, קבלןשבו פועל ה מכללההכי רכוש  ,במפורשכלפי צד שלישי,  קבלןאחריות המו כן יצוין בפוליסת כ 12.8
למעט , ולעיל )פרק א' העבודות( 12.1.1.1סעיף אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך על פי למעט רכוש 

, ייחשב כרכוש קבלןהשל הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית ו קבלןאותו חלק של רכוש שבו פועל ה
מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים  קבלןלמען הסר כל  צד שלישי, לעניין ביטוח זה.

 שב גם כן כרכוש צד שלישי.במסגרת ביצוע העבודות יח קבלןו/או רשויות בהם פועל ה

מוסכם בזה על הקבלן כי ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר הנערכים על ידו על פי האמור  12.9
וכנדרש על פי הסכם זה )על נספחיו( ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא 

 .כגבולות אחריות משותפים

ימציא  קבלןה זה, הסכםילת ביצוע העבודות נשוא כתנאי לקבלת צו לתחזה,  הסכםמועד חתימת ב 12.10
על ידי חברת הביטוח כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  ('נספח ג) קבלןאת אישור ביטוחי ה מכללהל
חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי  קבלןמוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי ה מקורי(.ה ונוסחב)

 על נספחיו. הסכםלקיום ה

מועד חתימת מ, לא יאוחר מכללהלהמציא לידי ה קבלןלגרוע מהאמור לעיל מתחייב הנוסף ומבלי ב 12.11
צהרה לפטור מאחריות הזה, מכתב  הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם

 -הצהרה בהתאם לנוסח "ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח מטעמה לנזקים  מכללהה
, כשהוא חתום )בנוסחו המקורי( (1) נספח ג'כזה ומסומן  הסכםצורף להמ", זקיםלנ מאחריות פטור

 .קבלןכדין על ידי ה

מועד חתימת מ, לא יאוחר מכללההלהמציא לידי  קבלןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הב 12.12
זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע  הסכםזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא  הסכם

כשהוא   (,)בנוסחו המקורי (2) נספח ג'כזה ומסומן  הסכםעבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף ל
 .קבלןחתום כדין על ידי ה
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 הסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכםזה לעניין הסבת ה הסכםמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות  12.13
המשנה  קבלןלדאוג כי בידי  קבלן, מתחייב הקבלןמשנה מטעם ה קבלןזה או חלק מהן יבוצעו על ידי 

זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים  הסכםתהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט ב
 (.'נספח ג) קבלןבאישור עריכת ביטוחי ה

 ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכללההוא הנושא באחריות כלפי ה קבלןמובהר בזאת, כי ה ספקלמען הסר  12.14
זה, לרבות  הסכםו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא 

ו/או  מכללהעבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את ה
כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין 

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

בסעיף אשר נערכות כמפורט  קבלןה ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח קבלןה 12.15
ו/או מנהליה  מכללההפעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי  ולעשות כללעיל  12.1

כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  מכללההלתביעה של  ובעת הצורך, לרבות הצטרפות

 .ם, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידהעבודות מטעמה

על פי איזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח  הסכםבלי לגרוע מהאמור בבנוסף ומ 12.16
ידי לחברת באופן ממתחייב הקבלן לפנות ( קבלן)ביטוחי ה 12.1לסעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 

כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת , הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג
לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות  קבלןהנזק. מובהר כי על ה

 להעביר לו כל מידע שידרוש.

יד ת שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מהפעולו מתחייב לבצע את כל קבלןנוסף לאמור לעיל, הב 12.17
בכל ההוצאות מתחייב לשאת  קבלןלרבות פינוי פסולת והריסות. ה מקרה הביטוחלאחר קרות 

את הסכום שתשלם חברת  קבלןעביר אל המתחייבת לה מכללהוהשתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
יישא בכל ההוצאות מעבר  קבלןמובהר כי ה ספקהביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר 

חייבת  תהאלא  מכללההוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית( לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור קבלןל

 ’פרק א פיעל נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח ב 12.18
ה ת, אלא אם היא הורמכללהישירות לפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ב

 קבלןפוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן המוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח. 
 פקחהממנהל העבודה ו/או בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 

 מכללהה  תתשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב מכללהמה, או שטרם קיבל מכללהמטעם ה
עד לסכום הדרוש לשם קימום  קבלןלידי הישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח 
 .האבדן או הנזק

 לעיל 12.1עיף בסהמפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  12.19
ו/או מי  מכללהה ו/אועם המבטח  לשתף פעולהמתחייב  קבלן. המכללהלעל כך בכתב  קבלןיודיע ה

ו/או מי  מכללההת יובכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכומטעמה 
 ה.לנהל המשא ומתן בעצממטעמה 

מוטלת  קבלןבכל מקרה של נזק לעבודות, על ה מוסכם כילעיל ולהלן זה  הסכםבלי לגרוע מהאמור במ 12.20
ו/או  מכללההחובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או ה

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

ו/או מנהליה  מכללההאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  קבלןפר הה 12.21
 מכללהלאחראי לנזקים שיגרמו  קבלן, יהא הנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהו/או עובדיה ו/או מ

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או,
 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. הםלו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי
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בדבר עלות תיקון נזקים  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכללההלבין  קבלןהל מחלוקת בין כ 12.22
ת הנזקים מטעם חברת אמבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 

 הביטוח.

ו/או מנהליה ו/או  מכללהיהיה אחראי לשפות את ה קבלןכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה 12.23
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי  יה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהעובד

ו/או  קבלןהעל ידי הביטוח פוליסות איזו מתנאי מתנאי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
 מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

 מכללההידי  נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל קבלןה יטוחבי 12.24
, לרבות מכללהמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי ה קבלןוכי מבטחי ה

ביטוח " תטענולרבות כל  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 יה.כלפי מבטחו מכללההכלפי  "כפל

 ( יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח'נספח ג) קבלןהנערכים על פי נספח אישור ביטוחי ה קבלןביטוחי ה 12.25
ביצוע העבודות נשוא במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או

, הודעה בכתב,  באמצעות קבלןול מכללהתישלח ל, אלא אם כן זה )להלן: "תקופת הביטוח"( הסכם
לצמצום לביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (60שישים )דואר רשום, 

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכללההשכאלו לגבי   לשינוי לרעהו/או 
 ממועד משלוחהימים  (60)שישים ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  נשלחהאם לא  מטעמה
 .ההודעה

עומד להיות מצומצם  קבלןכי מי מביטוחי ה מכללהול קבלןליודיע  קבלןבכל פעם שמבטחו של ה 12.26
לערוך את אותו  קבלןלעיל, מתחייב ה 12.25בסעיף בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

עד הצמצום או השינוי לרעה או אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מו מכללההביטוח מחדש ולהמציא ל
 ביטול הביטוח כאמור לעיל.

ו/או מנהליה ו/או  מכללהמצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה קבלןה 12.27
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי  עובדיה

 קבלן)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי ה 1לשיפוי עבורו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 
 בהתאם לנדרשות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/'נספח ג)
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מכללהזה והוא פוטר בזאת את ה םהסכב

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

זה בדבר  הסכםל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בזה לעי הסכםהאמור בוסכם בזה כי מ 12.28
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה.  מכללהפטור מאחריות כלפי ה

מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות ( 12.28)האמור בסעיף זה   מובהר כי ספקלמען הסר כל 
 ו/או כל מי שבא מטעמו. קבלןזה על ידי ה הסכםנושא 

, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות קבלןמוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי ה 12.29
ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  מכללהכלשהי על ה

 ן. זה או על פי כל די הסכםעל פי  קבלןמאחריותו ו/או התחייבויותיו של ה

לחזור ולהפקיד את  קבלןה, מתחייב קבלן( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי השבעה) 7 -לא יאוחר מ 12.30
מתחייב  קבלןבגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, ה, לעיל 12.1בסעיף כאמור אישור עריכת הביטוח 

הינו מחויב במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד , קבלןלחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי ה
 על נספחיו. הסכםבעריכת ביטוחים על פי ה

)בנוסחו  קבלןחתום כדין על ידי מבטחי ה "עריכת ביטוחמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור  קבלןה 12.31
בסעיפים  כאמור, קבלןוהצהרות חתומות על ידי ה , 12.30 -ו 12.26, 12.10המקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות ומקד י מתלהתנאמהווים  ,לעיל 12.12 -ו 12.11
ביצוע את תחילת ו/או המשך  קבלןלמנוע מן התהייה זכאית  מכללה, ההסכםכאמור בהתאם ל
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 .או הדין הסכםעפ"י ה מכללהוזאת בנוסף לכל סעד השמור ל זה, הסכםנשוא עבודות ה

( ו/או בבדיקתו ו/או אי 'נספח ג) קבלןי המוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוח 12.32
למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או  קבלןבדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי ה

ו/או על מי  מכללהאו כדי להטיל אחריות כלשהי על ה קבלןהיעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של ה
 מהבאים מטעמה.

תפגע  לאלעיל  במועד כאמור קבלןוהצהרות המובהר כי אי המצאת אישור הבטוח  ספקמען הסר ל 12.33
, לרבות, ומבלי לפגוע על נספחיו זה הסכםפי -על קבלןה יו ו/או לא תגרע מאחריותו שלבהתחייבויות

מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו  קבלן, והקבלןבכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על ה
בשל אי הצגת  לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיאם י גם הסכםנשוא ה

כדי לצמצם או  קבלןהאישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי ה
 זה. הסכםבהתאם ל קבלןלגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות ה

)ביטוח העבודות( באישור  1סעיף פי -על מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך קבלןה 12.34
השווי של העבודות ו/או , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ('נספח ג) קבלןעריכת ביטוחי ה

  .זה הסכםבקשר עם  יםהמבוטח הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים

מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים  ספקלמען הסר  12.35
, ועל קבלןזה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על ה הסכםמן האמור ב

לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או  קבלןה
מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או  קבלןהתאם. התנאי הביטוח ב
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בכל הקשור  מכללהתביעה כלפי ה

 לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

 קבלןשיומצאו על ידי ההבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמה ו/או  מכללהה 12.36
על מנת להתאימם  מכללהעל ידי המתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  קבלןוה כאמור לעיל

 .זה על נספחיו הסכםכאמור בסעיף הביטוח ב קבלןלהתחייבויות ה

 םביחס לאישורי הבטוח וזכותמי מטעמה ו/או  מכללהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של ה קבלןה 12.37
, אינה מטילה על קבלןו/או פוליסות ה כמפורט לעיל קבלןן אישור ביטוחי הלבדוק ולהורות על תיקו

כאמור, טיבם, לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  ו/או על מי מטעמה מכללהה
שהיא המוטלת על  חבותכדי לגרוע מכל ואין בה  קבלןשל ביטוחי ה היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 .ונשוא כל דין זה הסכםנשוא  קבלןה

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  קבלןה 12.38
 ,להמציאובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ו

 קבלןדמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי ה םים על תשלואישור בכתב, מכללההלבקשת 
 על נספחיו.  הסכםזה ו/או התחייבותו על פי ה הסכםתהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא 

בתום  ו/או אי קיום הכי הפר קבלןבביטוחי הנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב 12.39
בזכויות  יפגעולא  מנהליו ו/או עובדיוו/או  קבלןפוליסת הביטוח על ידי הזו מלב של תנאי מתנאי אי

 ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי ביטוחים אלו. מכללהה

, במלואם או בחלקםזה  הסכםאת הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי  קבלןלא ביצע ו/או לא קיים ה 12.40
זה או על פי דין, לערוך את  הסכם, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי אך לא חייבתרשאית,  מכללהתהא ה

 מכללה. ובלבד שהקבלןתחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של ה במלואם או בחלקםהביטוחים 
 האו התחייב מהשיל מכללהשהכל סכום יום מראש ובכתב.  14על כוונתה לעשות כן  קבלןהודיעה ל

 מכללהלחילופין ומבלי לפגוע בזכויות ה הראשונה. העל פי דרישת מכללהלאמור יוחזר מיד בתשלומו כ
בכל זמן  קבלןתהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה ל מכללהעל פי סעיף זה, ה

 .בכל דרך אחרת קבלןלגבותם מה שהוא וכן תהייה רשאית

 קבלןמתחייב ה הסכםעיל, בכל שלבי ביצוע הסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לבנו 12.41
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 



36 

 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל  תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
משך בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת וזה,  הסכםנשוא שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ועובדיו 

 החוקים הנ"ל. שעל פיכל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

 דרישות למלא אחר כל קבלןהוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ 12.42
וכל הצווים, התקנות ( פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"דוהוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל  הנ"ל, ובעיקר, יםוכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו  הסכםא נשו עבודותהעובדים שיועסקו בביצוע ה

וכל הוראות חוק  הנ"ל יםחוקעל פי הלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  הסכםתקופת  בכל עת ובמשך כל
 זה. הסכםאחר בקשר עם העבודות נשוא 

לקיים את כל הוראות החוקים  קבלןהמתחייב זה,  הסכםבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום ב 12.43
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי 

 .ים באתר העבודותזהירות ומניעת נזקים אותם יש לקי

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  מכללההשל  םיכללו סעיף לפיו זכות קבלןהיטוחי ב 12.44
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי העבודות מטעמה על פי 

למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או  .אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  מכללהמתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות ה קבלןה 12.45
ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל 

 ת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.הנוגע להתקנת ו/או לנקיט

 מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות. קבלןה 12.46

כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,  קבלןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב ה 12.47
הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי 

זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין  הסכםנשוא 
 כל מסמך התחייבות כנ"ל. קבלןמתחייבת להעביר אל ה מכללה. המכללהה

חים הנערכים מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטו ספקלמען הסר כל  12.48
( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח קבלןזה )ביטוחי ה 12על פי סעיף 

ו/או על מי  מכללהבלבד, ובכל מקרה לא על ה קבלןעל פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על ה
 מטעמה.

וח אינה באה לגרוע מכוחם של ( בקשר לביטקבלןזה )ביטוחי ה 12מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  12.49
לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים  קבלןבדבר אחריותו הבלעדית של ה הסכםהוראות ה

 זה ו/או על פי הדין. הסכםב

 המכללהבנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  12.50
מהתמורה ( קבלןזה )ביטוחי ה 12על פי תנאי סעיף  תזכאי הינוכל סכום לו לעכב  תרשאי תהייה

כי עם  המכללהמוסכם בזה על . הקשור בעבודות בקשר עם הסכם זה בכל קבלןהדת לזכות מוהע
הסכום  קבלן, יושב להמכללהתשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על 

 .קשר עם התביעה לתגמולי הביטוח)באם נגרמו( ב למכללההמעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו 

זה )ביטוח(, כולן או חלקן,  12מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  12.51
 זה. הסכםמהווה הפרה יסודית של 

   

  רבויותע .13

 את הערבויות להלן:, ימציא הקבלן )כולל מע"מ( ₪ 100,000בעבודות ששווין עולה על  .13.1
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הבטחת ללמסמכי החוזה  1כנספח ב'ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המצורף א. 
מערך העבודה ו/או הציוד כולל  10%בגובה של עמידת הקבלן בלוח זמנים ובשאר תנאי החוזה 

 ."(ערבות ביצועמע"מ )להלן: "

להבטחת   חוזהלמסמכי ה 2בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המצורף כנספח ב' ערבותב. 
מערך העבודה ו/או הציוד כולל מע"מ )להלן:  5%בגובה של התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק 

 . "(בדקערבות "

 ת תחולנה על הקבלן.יוהוצאות הערבו .13.2

ימים מתאריך גמר ביצוע  60בתוקף מיום המצאתה לידי המזמינה ועד תום  תהאהביצוע ערבות  .13.3
  העבודה.

 העבודות. ביצוע חודשים מסיום  12ערבות הבדק תהא בתוקף מיום המצאתה ועד לחלוף  .13.4

תוחזר לקבלן לאחר ביצוע העבודה על פי חוזה זה לשביעות רצון המזמינה ואישור  הביצועערבות  .13.5
על ידה. עם החזרת ערבות הביצוע, המכללה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבקש  העבודההשלמת 

מערך העבודה לתקופת הבדק מיום סיום כל עבודה כמפורט  5%ית בגובה של מסירת ערבות בנקא
למסמכי החוזה )להלן: "ערבות הבדק"(. הוצאות הערבות  2 'בכנספח להלן, בנוסח המצורף 

ימים מתום  60תחולנה על הקבלן. ערבות זו תהא בתוקף מיום המצאתה לידי המזמינה ועד תום 
 שנה ממועד השלמת העבודות.

חודשים ממועד אישור המזמינה על סיום  12של תקופת הבדק פירושה תקופת בדק ואחריות  .13.6
, לפי חתימת הסכם זה במועדבנוסח החל  1973 –קבוע בחוק המכר )דירות( תשל"ג העבודות או כ

. אם יחויב הקבלן כלפי המזמינה על פי קביעת בית משפט מוסמך התקופה הארוכה מביניהם
ות מעבר לתקופות הקבועות בחוק הנ"ל הקשורות לעבודות הספק לרבות לתקופת בדק או אחרי

הציוד שסופק על ידו, כי אז תוארך תקופת הבדק והאחריות בהתאם והקבלן יהיה חייב לבצע את 
 כל העבודות הנדרשות בגין כך על חשבונו ולשאת בכל חיוב שהמזמינה יחוייב בו. 

אי התאמה שיתגלו בעבודות שבוצעו על ידו תוך הקבלן יהיה אחראי לתקן כל פגם או נזק או  .13.7
 . 1973 –כהגדרתה בחוק המכר )דירות( תשל"ג  -הבדק. "אי התאמה" תקופת 

תקופת הבדק, נזק או קלקול או אי התאמה מכל סיבה הקשורה בביצוע  נתהווה בעבודה, תוך .13.8
ות מחדש על העבודה על ידי הקבלן או בהתאם למפורט בחוק המכר, חייב הקבלן לתקן או לבנ
 חשבונו כל נזק או תיקון כנ"ל, הכל לפי דרישת נציג המזמינה ולשביעות רצונה.  

יום  30הקבלן יתקן כל פגם, ליקוי, קלקול או נזק שיתגלו בתקופת הבדק לא יאוחר מאשר תוך  .13.9
מיום שהתגלו או בכל תקופה אחרת הקבוע בחוק המכר, לפי המוקדם. היה הפגם או הנזק כאלה 

דיחוי יתקנם הספק תוך זמן קצר ככל האפשר מיום קבלת דרישת נציג  סובלאינו  שתיקונם
בזמן ביצוע העבודה רשאי נציג המזמינה לדרוש  המזמינה. התגלה פגם, ליקוי, קלקול או נזק

 לתקן הפגם, הליקוי, הקלקול או הנזק, לאלתר ובדרך שתאושר על ידם.  מהקבלן

אחראי לכל חיוב המוטל על המזמינה ו/או על  מובהר בזאת כי בכל מקרה יהיה הקבלן .13.10
בכל הקשור לאחריות ולבדק, כמפורט בהסכם זה ובחוק המכר ואין הקבלן על פי חוק המכר, 

כדי לגרוע ו/או לפגוע  מזכות  המזמינה לתבוע סכומי כסף ו/או סעדים  הבדק,בהמצאת הערבות 
 ספק בכל דרך אחרת.נוספים ו/או אחרים ו/או לגבות את הוצאותיו ונזקיו מן ה

או הנזק או אי ההתאמה הכרחי כדי למנוע נזק גדול יותר בלא שתהא  הפגםהיה תיקון  .13.11
המזמינה רשאית אך לא חייבת לתקן את הנזק בעצמה או  שהות להודיע על כך לספק תהא

הבדק או מכל באמצעות אחרים ובמקרה שכזה המזמינה תהא רשאית לחלט סכומים מתוך ערבות 
או לדרוש מהקבלן להחזיר למזמינה את ההוצאות למכללה,  אחרת שהמציא הקבלןערבות 

שהוצאו בקשר לתיקון, מיד עם הדרישה הראשונה. חולטה הערבות כאמור, במלואה או בחלקה, 
 ימציא הקבלן ערבות משלימה לסכום הערבות המקורי.

 ביצוע על ידי המזמינה או מי מטעמה .14

תיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן, רשאית המזמינה לבצע אם לא ימלא הקבלן את התחייבויו .14.1
את העבודה נשואת הסכם זה, כולה או חלקה, בעצמה, באמצעות מבצע אחר או בכל דרך אחרת, 
והקבלן מצהיר ומתחייב כי לא ימנע מן המזמינה לפעול כאמור ויסייע למזמינה או למי שייקבע 

 בביצוע העבודות כאמור. 

)א( לעיל, תהא המזמינה 12האמור, במקרה ותפעל המזמינה כאמור בסעיף  מבלי לגרוע מכלליות .14.2
רשאית  לגבות או לנכות את כל הוצאות והחיובים שעל פי הסכם זה חלים על הקבלן מכל סכום 
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא המזמינה רשאית לחלט הערבויות או לגבות הוצאותיו מן 

 הקבלן בכל דרך אחרת.
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רוע באמור לעיל, במהלך תקופת ההתקשרות עם קבלני המסגרת, המכללה תהא רשאית מבלי לג .14.3
עפ"י שיקול דעתה לרכוש ציוד וחומרים לצורך ביצוע עבודה כלשהי והקבלן יתמחר את עבודתו 

 ללא עלות חומרים בהתאם למחירון דקל שיפוצים ו/או מחירון דקל בנייה, לפי העניין.

  

 פיקוח וביקורת .15

 תבקר ותפקח, באמצעות נציג המכללה, על השירותים אותם ייתן הקבלן.המכללה  .15.1

המכללה תהיה רשאית להורות לקבלן לתקן ליקויים בסדרי עבודה ו/או הביצוע הנוגעים למתן  .15.2
השירותים. הקבלן יפעל על פי הנחיות והוראות המכללה בכל הנוגע לסדרי עבודה, דרכי ביצוע, 

 הנדרש לדעת המכללה. לוחות זמנים וכן בכל עניין אחר

 

 היתרים ורישיונות .16

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי במהלך כל תקופת ההתקשרות בינו לבין המכללה, יהיו בידיו כל  .16.1
ההיתרים, התקנים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירותים על פי הסכם זה. ביצוע 

מור יחשב להפרה יסודית של ההסכם על ידי הספק בהעדרו של היתר, אישור, רישיון, תקן כא
 החוזה.

 

 הסבת ההסכם .17

, למזמינה הזכות להעביר הסכם זה, או חלק ממנו, לצד שלישי ללא נטילת רשות מאת הקבלן .17.1
  ובלבד שלא תפגענה איזה מזכויות הקבלן על פי הסכם זה.

הקבלן אינו רשאי להסב את זכויותיו לפי הסכם זה ו/או להעביר חיוביו לפי הסכם זה ו/או  .17.2
 זכויותיו כולן או מקצתן לאחר.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .18

הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מי מטעמו לבין  .18.1
המזמינה יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו 

הקבלן בלבד, ולא יהיה בינם ובין המזמינה כל יחסי עובד  עפ"י הסכם זה, יהיו ויחשבו כעובדים של
 ומעביד.

כל התשלומים לעובדי הקבלן )לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס  .18.2
אחר או היטל או מלווה, וכל תשלום סוציאלי אחר( תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות וכל 

ם, יחולו על הקבלן, וישולמו על ידו והמזמינה לא הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותי
 תהא אחראית להם בכל צורה ואופן.

הקבלן יבטיח לעובדיו תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין  .18.3
 לחוזה זה.  'זבנספח החל בעניין ובהתאם לנוסח המופיע 

לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל קיום כביכול היה והמזמינה תתבע לשלם סכום כלשהו לקבלן ו/או  .18.4
של יחסי עובד מעביד, ישפה הקבלן את המזמינה בכל סכום כאמור שישולם על ידי הקבלן, וזאת 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן על ידי המזמינה.  7בתוך 

 

 אחריות בקשר לפקודת הבטיחות בעבודה .19

פקודת  אתו 1954 –עבודה, תשי"ד הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על ה .19.1
והתקנות שפורסמו על פיהן וכי הוא מקבל על עצמו  1970-הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

לנהוג על פיהן ולוקח על עצמו את כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המזמינה ו/או 
הנ"ל בעת ביצוע העבודות. מנהל הפרויקט ו/או המתכננים עקב עבירה על ההוראות והתקנות 

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את המזמינה בעד כל תביעה ו/או נזק אחר שיגרם למזמינה 
 בגין כל האמור לעיל. 

, ויהיה 5תקנות  1988הקבלן ימנה מנהל עבודה שייתן את שרותיו עפ"י תקנות הבניה תש"ח  .19.2
יהיה האחראי על הבטיחות וקיום והוא  6אחראי ליישום ובצוע הנדרש בהם וכן עפ"י תקנה 

התקנות לגבי עובדי הקבלן והקבלנים האחרים שיעבדו באתר, וזאת ללא תמורה נוספת פרט לשכר 
 החוזה.
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 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .20

 לחוזה זה.  'וכנספח  המצורפותהוראות הביטחון מתחייב לפעול ע"פ  הקבלן .20.1

ימלא כל דרישה מטעם מנהל הפרויקט להרחיק מהאתר כל אדם המועסק על ידו באתר,  הקבלן .20.2
אם לדעת מנהל הפרויקט, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או 

לא יחזור הקבלן  -שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 בין בעקיפין, באתר העבודות. להעסיקו, בין במישרין ו

 

 קיזוז .21

פי חוזה זה, ו/או על פי כל דין מכל תשלום -המכללה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על .21.1
 ו/או חוב אחר המגיע ממנה לקבלן. 

בנוסף, המכללה רשאית לעכב בחזקתה כל ציוד, מערכת, וכל רכוש, מכל מין וסוג שהוא, אשר  .21.2
 לקיום כל התחייבויות הקבלן, מכל מין וסוג שהוא, כלפי המכללה.בבעלות הקבלן, וזאת עד 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות המכללה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, הנתונה  .21.3
 לה לפי חוזה זה ולפי כל דין. 

 

 סמכות מקומית .22

מחוז בים המוסמכמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט ס .22.1
 . ירושלים

 הקבועה בסעיף זה. מכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות ס .22.2

 

 כללי .23

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הוויתור כוויתור על  .23.1
ויתור, ארכה, או כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה, או כל הוראה אחרת בהסכם זה. כל 

 הנחה מטעם אחר הצדדים, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י אותו צד.

שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שני הצדדים. הימנעות  .23.2
 מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא תקים טענת מניעות או וויתור. 

סכם זה הינו כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר להסכם זה שתישלח כתובות הצדדים לצורכי ה .23.3
שעות  72בדואר רשום +אישור מסירה ע"י צד אחד למשנהו, תיראה כאילו הגיעה לידי הנמען תוך 

 בעת מסירתה. -ממועד מסירתה לבית הדואר או במקרה של מסירה ביד 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

     ________________  _______________ 

   הקבלן              המזמינה                          
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 הצעת הקבלן –נספח א' 

 

 

 

 בנקאית לעמידת הקבלן בלוח זמנים ובשאר תנאי החוזהנוסח ערבות  -1'בנספח 

 

 לכבוד
 _________ ע"ר עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

  יעקב שרייבוםרח' 
 ירושלים 

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס'                                     לעמידת הקבלן בלוח זמנים ובשאר תנאי החוזההנדון: 

 

לבקשת _______________________ )להלן: "החייב", או "הקבלן"( הננו ערבים בזה כלפיכם  .1
בערבות אוטונומית, מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של עד לסך של 

על פי הסכם  בקמפוס המכללה __________ בקשר לביצועש"ח )להלן: "סכום הקרן"(,  ___________
 )להלן "סכום הערבות"(. לבין הקבלן מיום ____ביניכם 

למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם על כל סכום  .2
שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום הערבות שנשלם לכם בגין ערבות 

 עם בפעם הסכומים הנדרשים במועד שנידרש.זאת לא יעלו על סכום הערבות. אנו נשלם מידי פ

לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם במלוא תוקפה  .3
 לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על תנאיה.

מנע מתשלום על ינהיה רשאים לה אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא .4
 .בקשר לכך פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה

המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר את חלק מזכויותיה  .5
 במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט. 

עד מועד זה. בכתב  וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו  ____________ בתוקף עד ליוםהערבות תהיה  .6
 לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק........................         

 

 סניף......................        

 

 

 

 

 

 

 הקבלן בתקופת הבדקנוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות  – 2ב'נספח 
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 לכבוד

 ר"עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ע

 ירושלים

 )להלן: "המזמינה"(
 
 
 

 א.ג.נ.,

 

 לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק                                         הנדון: ערבות מס' 
 

הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות לבקשת _______________________ )להלן: "החייב", או "הקבלן"( 
ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של עד לסך של ......... ש"ח )להלן:  , בלתי חוזרתמוחלטתאוטונומית, 

בקשר להתחייבויות הקבלן בתקופת הבדק עפ"י הסכם בינכם מיום "סכום הקרן"( )להלן "סכום הערבות"(, 
 .פוס המכללהלביצוע עבודות ________ בקמ ___________

 
נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא  אנו .1

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל  משבעהיאוחר 
להוכיח את סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה 

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

פעם על כל סכום לפעם מלמרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה  .2
שנשלם לכם בגין ערבות  הערבותובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום  הערבותשייראה לכם מתוך סכום 

 .שנידרש. אנו נשלם מידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים במועד הערבותזאת לא יעלו על סכום 

אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם במלוא תוקפה  ,לפיכך .3
 לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת כאמור בערבות זו על תנאיה.

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמנע מתשלום על פי  .4
 .בקשר לכךכתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.  .5

עד מועד  בכתב מסר לנוימכם חייבת להוכל דרישה  _______________הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .6
 זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 
 

 בכבוד רב, 
 

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

 סניף......................        
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן -ג'  נספח

 __________אריך : ת        

 לכבוד
 "(המזמינהלהנדסה ירושלים )להלן: " עזריאלי מכללה אקדמית

 רמת בית הכרם
 ירושלים

 
  אישור על קיום ביטוחיםהנדון : 

 

  : על פי חוזה/מכרז מס'

סטלציה, צבע, אינחשמל, עבודות , הכוללות בין היתר בינוי ושיפוצים : לביצוע עבודות
 )להלן: בקמפוס המכללה בירושלים גבס על סוגיוו אלומיניום

 ."העבודות" ו/או "החוזה"(

 )להלן: "הקבלן"(. _________________________________ : שם המבוטח

חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן לתקופה  ______אנו 
 תקופת" :ולהלן נכללים התאריכים שני) _____________,ועד ליום  __________שמיום 
 "(.הביטוח

         

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1

 )שני התאריכים נכללים( ________ ועד ליום ________ החל מיום 

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או המזמינה. שם המבוטח: 

כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח מוסכם בזה  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ."______"ביט מהדורה  –הפוליסה הידוע כ 

בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם  :העבודות 'פרק א 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק  חוזהה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים  יםנזק כולל בין היתרמהעבודות, 
בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו 
לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות 
המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל 

 .תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל' אהביטוח לפי פרק  

 .או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקףאובדן   .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  200,000ביצוע העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%בסך של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 
 .מביניהם

או משווי העבודות  10%בסך של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 250,000

הגבוה  ש"ח 150,000או  מגובה הנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 
 מביניהם.

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

משווי  10%סך של בנזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או העבודות 

 .ו/או עבודה ו/או חומרים לקוייםנזק עקיף הנובע מתכנון   .8 
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 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 חוד 12תקופת תחזוקה מורחבת של   .10 

 150,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות שלא יפחת מסך של   .11 
 .ש"ח

זו ישולמו ישירות  מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי תנאי פוליסה 
 למזמינה, אלא אם הורתה בכתב למבטח לשלמם ישירות לקבלן.

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי המזמינה ו/או  
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מנהליה ו/או עובדיה 

 זכות התחלוף לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון. 

של ישראלי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין  :פרק ב' צד שלישי 
אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 

קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה 
או מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו ו/שבנדון, בשל מעשה 

לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 
מזמינה ו/או מנהליה מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ל

 עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה. ו/או

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

: אש,  -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותפרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי 
רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או 

, מתקנים סניטאריים פגומים, מקרי ובלתי צפוי בעומק, זיהום תאונתי
)למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק מהומות, פרעות, שביתה והשבתה 

במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט 
בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח 

 לאומי(.

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

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

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

ביבתו בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובס חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר  1,000,000, מוגבל עד לסך המיידית

 .לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה  150,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  250,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 
 .הביטוח

למעט רכוש  המזמינה בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן ו המבוטח בפרק א' לעיל

והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך הנמצא בשליטתו הישירה 
 .ביטוח זה כרכוש צד שלישי

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

 כאמור לעיל.

מזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה הורחב לשפות את ה ביטוח זה תנאי מיוחד: 
)להלן: "יחידי המבוטח"(  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

ו/או למעשי ו/או מחדלי הקבלן על מי מהם טלת שתוטלבגין אחריות 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה 

 .צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

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

, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין 1980
ם עובדיהאו /בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו
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בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני , )במידה והקבלן ייקבע כמעבידם(
"( מקרה ביטוחכתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : "

תוך כדי ו/או עקב ביצוע  הביטוחלמי מהם במשך תקופת שייגרמו 
 .עבודתם

 ובמצטבר לאירועלתובע, ( ₪ מיליון עשרים :במילים) ₪ 20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת

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

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת (כמעבידם הקבלן ייקבעהיה ו)
 .בני נוער המועסקים על פי החוק

מנהליה ו/או ו/או את המזמינה  כסותביטוח זה הורחב ל .1 תנאי מיוחד: 
, וייקבעהיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה עובדיה 
ושא בחובות מעביד נ, כי מי מהם מקרה ביטוח כלשהולעניין 

 כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן.

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  פרק ג' זה כולל .2 תנאי מיוחד: 
 המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיהף )שיבוב( כלפי תחלו

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 
 .זדוןבלטובת אדם  שגרם לנזק 

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום _______ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל תביעה  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
 בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתו/או דרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק אובדן ו/או שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין 
במעשה או שמקורם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

בגין העבודות בקשר עם של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו י מחדל רשלנ
מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק וההסכם שבנדון, 

 יה..לעובדאו /ו יהמנהללו/או  למזמינה

 תקופתל ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליוןשני : במילים)ש"ח  2,000,000 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
או מחדל רשלני ו/על מי מהם עקב מעשה  תוטלבגין אחריות אשר 

מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח 
  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.חבות הקבלן כלפי 

אובדן מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  2.2  
, מכוסה שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

אובדן חבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתכמו כן הפוליסה 
, לאירוע ולתקופת הביטוח(₪  75,000)מוגבל לסך של  מסמכים

, רשלנות או אי חבות הנובעת מטעותו חריגה בתום לב מסמכות 
 הקבלן. עובדימי מיושר של 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  2.3  
 . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח 

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

 . פוליסה מס' ____________________ חבות המוצר : .3

 )שני התאריכים נכללים( _________ ועד ליום _______ החל מיום 

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

במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
החוזה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר עם העבודות המבוצעות 

לליות , לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכ"(המוצר)להלן: "
מזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או האמור לרבות ל

 מפקח העבודות מטעמה.
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 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪ מיליוןשני : במילים) ₪ 2,000,000 גבולות האחריות : 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה  המזמינהביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי לגרוע  המוצרעל מי מהם עקב  תוטלבגין אחריות 

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

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  3.2  
  . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.3  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח 

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

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

 .גבולות אחריות משותפים

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו  5.1 כללי : .5
 מזמינהידי ה -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים והינם 

בדבר ו/או תביעה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה 
  כאמוראו זכות ו/ ה, לרבות כל טענהמזמינשיתוף ביטוחי ה

 תלרבות כל טענו 1981 –ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  59בסעיף 
 וכלפי מבטחיה. המזמינ"ביטוח כפל" כלפי ה

ל לא יבוטלו וגם "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ .5.2  
, במשך תקופת וגם או לא ישונו לרעה או לא יצומצמו בהיקפם

 מזמינהשבנדון אלא אם תישלח להביטוח בקשר עם החוזה 
יום מראש וכי לא יהיה )שלושים(  30הודעה כתובה בדואר רשום 

ה אם לא נשלחה מזמינו/או לצמצום שכאלו לגבי ה לתוקף לביטו
 30ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב ה הודעה מזמינלידי ה

 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שלושים( 

הביטוח  דמיהאחריות לתשלום הננו מאשרים כי ידוע לנו ש .5.3  
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 . ו/או מי מטעמה המזמינה

הננו מאשרים בזאת כי אי קיום בתום לב של החובות המוטלות  .5.4  
על הקבלן על פי הביטוחים המפורטים לעיל, לא תפגע בזכותם של 

לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על ו/או מנהליה ו/או עובדיה המזמינה 
 פי ביטוחים אלו.

 
הפוליסות המקוריות עד כמה שלא  וסייגי הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי

 שונו במפורש באישור זה.

 
 בכבוד רב,

 

 חותם(ה)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 הצהרה על מתן פטור מאחריות –' דנספח 

 תאריך : __________

  לכבוד

 ע"ר עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 26 רח' יעקב שרייבום

 ירושלים 

 )להלן: "המזמינה"( 

 

    עבודות בינוי ושיפוצים הצהרה על מתן פטור מאחריות וכתב שיפוי בקשר עם חוזה לביצועהנדון: 

הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני הנדסי אשר בבעלותי ו/או  .1
בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות 

 בפרויקט שבנדון. 

 :לאור הצהרתי זאת, הריני מתחייב כדלקמן .2

נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר  הנני פוטר את המזמינה מכל חבות בגין אובדן או .א
העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט במקרי נזק מתוך 

 כוונת זדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

הנני פוטר את המזמינה מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל  .ב
או מי מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נזק /ומוותר על שיבוב כלפי המזמינה ו

 מתוך כוונת זדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

הנני פוטר את המזמינה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני  .ג
משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי 

או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוונת מטעמי או עבורי 
 זדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי,  .ד
בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את המזמינה ו/או מי 

לרבות הוצאות משפטיות בגין כל הוצאה מטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם 
 ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו להם בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.

חבות המוצר, אחריות מקצועית ולביטוח  ותהריני מצהיר בזה כי אערוך ואחזיק פוליס .ה
, במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי )נספח ג'( כאמור באישור עריכת הביטוח

 חתם בינינו לביצוע העבודות ועל פי כל דין.החוזה שנ

 

 ולראיה באתי על החתום

 

_________________________ 

 חתימה ושם הקבלן המצהיר
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 הצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמינה -' הנספח 

 

   לכבוד

 ע"ר עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 בית הכרם 

 ירושלים 

 

 

מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן: "החשבון  _____________אנו הח"מ 
שבצענו )להלן: "העבודות"( בהתאם  קמפוס המכללהבבינוי ושיפוצים הסופי"( בגין ביצוע עבודות 

 )להלן: "החוזה"(. _________לחוזה בינינו מיום

 

 הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:

 

תמורת ו/או מנהל הפרוייקט מטעם המזמינה כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח א.
ש"ח )להלן: "התמורה  ____________העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי ועולה לסך 

 הכספית"(.

 

ו/או מנהל הפרוייקט מטעם  כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקחב.
 ו/או כלפיהמכללה אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי  המזמינה

הבאים מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע  מנהל הפרויקט ו/או
 ממנו.

 

ש"ח ובקבלת היתרה המגיעה לנו  ___________כי על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך ג.
 ש"ח קבלנו את מלוא התמורה לבצוע החוזה. __________ך של בס

 

אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו ומייפים כוחו של המזמינה לממש ד.
הערבות הניתנת לו בכל עת במידה ולא נבצע כל התיקונים והליקויים שיידרשו ע"י המזמינה ו/או 

 המפקח.

 

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 __________, תאריך היום

 

                                ______________הקבלן: 

 

                                   עד לחתימה: 
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 ביטחון -' ונספח 

( את רשימת "קצין הבטחון" :)להלן לקצין הבטחון של המכללהטרם תחילת ביצוע העבודה יעביר הקבלן  .1
כל העובדים מטעמו )לרבות קבלני משנה ועובדיהם(, תוך ציון שמם המלא, מ"ז, מספר טלפון עדכני 

יעביר הקבלן בנוסף  –וכתובת מקום מגורים. באם מועסקים עובדים תושבי אזח"ע / מזרח ירושלים 
מת כלי רכב צילום ת"ז, תמונה וכל ההיתרים והאישורים הנדרשים להעסקתם. כמו כן יעביר רשי

 מספר רישוי וסוג רכב.  –המסיעים עובדים 

 הרשימות יועברו לפני תחילת ביצוע העבודות.  .2

 הקבלן יתודרך ע"י הקב"ט באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקתו.  .3

 עובדים בעלי אישור עבודה בישראל . אך ורקהקבלן יעסיק  .4

והיתרים כדין תביא להגשת תלונה במשטרה כנגדו,  ידוע וברור לקבלן כי העסקת עובדים ללא אישורים .5
 והנהלת המכללה תהא רשאית לתבוע מהקבלן את הנזק שייגרם לו כתוצאה מכך. 

הקבלן יעביר כל בוקר לקב"ט או מי מטעמו )לפני תחילת העבודה( את תעודות הזהות של עובדיו מאיו"ש  .6
עבודות וישמשו לבקרה כי כל העובדים אזח"ע. התעודות יוחזרו לעובדים עם צאתם מאתר ביצוע ה /

 עזבו את שטח המכללה. 

עם סיום יום עבודתם במכללה, באחראיות הקבלן לוודא כי כל עובדיו או מי מטעמו עזבו את אתר  .7
 העבודות. כמו כן יוודא הקבלן כי לא מתבצעת לינה בשטח או באתרי העבודה של מי מעובדיו. 

הנחיות מחלקת הביטחון של המכללה, לרבות הוראות הנוגעות  הקבלן ועובדיו יצייתו ויפעלו על פי .8
 לפיקוח על שוהים בלתי חוקיים, בדיקות רכב ביטחוניות ברכב, בכבודה ועל גופו של העובד מטעמו. 

 כל רכב הנכנס לשטח המכללה יעבור בדיקת תכולה בכניסה וביציאה משטח המכללה.  .9

שהיא, הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד  במידה והנהלת המכללה/ הקב"ט ידרשו מכל סיבה .10
המועסק על ידו. הנהלת המכללה לא תידרש לנמק דרישה שכזו, אם תבוא. הפסקת עבודת עובד הקבלן 

 לא תהווה עילה לעיכוב בעבודות.

המכללה אינה אחראית לפיצוי הקבלן בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו כתוצאה  .11
 עובד משטחה או בעקבות איחורים אשר נגרמים מחוסר תאום.מהרחקת ה

הקבלן יפיק לכל עובד תג זיהוי שיכלול את תמונת העובד, שמו, מספר הזהות ותפקידו. הקבלן ידאג כי  .12
 כל העובדים מטעמו ישאו את התג באופן בולט במשך כל זמן שהותם במכללה. 

ת וביקורות בכל מועד ושעה שיבחר על מנת הקב"ט או מי שאחראי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקו .13
להבטיח כי עובדי הקבלן המועסקים באתר מאושרים לכניסה למכללה ותואמים לרשימת העובדים 

 שהועברה ואינם לנים בשטח. 

מוסכם על הקבלן כי קב"ט המכללה או מי שמטעמו, רשאים להיכנס לאתר העבודה בכל מועד ושעה  .14
לצורך ביצוע הביקורת. באם האתר ננעל לאחר שעות העבודה, יפקיד הקבלן ברשות קב"ט המכללה 

 מפתח לאתר העבודה. 

 

 

 

 

              _______________   _______________________ 

 חתימת הקבלןשם, חתומת ו                    תאריך                             
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 הצהרת בטיחות -' זנספח 

 בהצהרת בטיחות זו יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת: .1

קבלן, ספק, משתמש, נותן שירותים וכל מי המועסק על ידו לצורך ביצוע ההתקשרות המכרז  -הקבלן  .א
 ות עם המכללה.לעבוד

 ע"ר. עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים  -המכללה  .ב

 הממונה על בטיחות מטעם המכללה ו/או נציגו. - הממונה על בטיחות .ג

 ממונה מטעם הקבלן לבטיחות בשטח. –נאמן בטיחות  .ד

והתאמות, מתחייב בזאת לקבל תדריך  ההתקנהאני החתום מטה המעסיק עובדים לצורך ביצוע עבודות  .2
בטיחותי מהממונה על הבטיחות של המכללה ו/או נציגו בדבר הנחיות בטיחות לקבלנים הנהוגות 
במכללה, וכל זאת  בטרם תחלנה העבודות. במסגרת תדרוך בטיחותי זה אציג מסמכי רישוי, ביטוח 

העבודות באתר העבודות. בתום התדריך ובדיקות )בודק מוסמך( לכלי רכב/ציוד שיופעל על ידי לצרכי 
 הבטיחותי הריני מתחייב לחתום על  טופס "הצהרת בטיחות".

אני הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לי כי בסמכות הממונה על הבטיחות, למנוע ו/או לעכב הכנסת כלי רכב  .3
ו/או בדיקות   ו/או ציוד )לאתר העבודות( שאינו עונה לדרישות הבטיחות  ו/או הרישוי  ו/או הביטוח 

 "בודק מוסמך" כחוק.

סדרי  \או עובדי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על פי כל דין\אני הקבלן מצהיר בזאת שאני ו .4
 העבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות במכללה ו/או מי שהוסמך על ידו.

בלני המשנה מטעמי את ההנחיות הבטיחות או לק\אני הקבלן מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו .5
 לקבלנים במכללה.

אני הקבלן מצהיר בזאת כי מחובתי לספק לעובדי את הכלים המתאימים ואביזרי ציוד המגן האישי  .6
כנדרש לבצוע העבודות, להפקיד לפקח ולוודא תקינות ציוד הבטיחות והשימוש הנכון בו. דגמי הכלים, 

 ונעלי העבודה יתאימו לתקנים המקובלים בהתאם לעיסוק  ולמקצוע. ציוד המגן האישי, אביזרי הלבוש

אני הקבלן מצהיר בזאת כי  לא אקים כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשטח משטחי המכללה, אלא לאחר  .7
 שאקבל אישור ויוקצה לי השטח המדויק להקמת המבנה או המתקן.

דרישות הבטיחות והגהות גם בשטחי מתקני  או עובדי מתחייבים לשמור, לקיים ולציית לכל/אני הקבלן ו .8
 העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על ידינו, כמפורט בנספח זה.

אני הקבלן מתחייב לנהוג ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות"  .9
קומות בהם לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במ

 קיים סיכון אש.

אני הקבלן מתחייב על העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור  .10
)"כמעט תאונה"( שאירעו באתר העבודות ו/או במתקני המכללה. אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן 

 יטוחים וכו'.ו/או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעים, מכוח החוק ו/או הב

אני הקבלן מתחייב על אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש במתקני העזר  .11
 שברשותי. 

אני הקבלן מתחייב כי אם מי מעובדי יפגע במהלך העבודה במכללה, יוסע בהתאם לצורך באמבולנס או  .12
יבטיח הקבלן את הפינוי של  ברכב הקבלן )במידה והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס( בכל מקרה

 עובדיו.

אני הקבלן מתחייב לבקש היתר מראש, מהממונה על הבטיחות במכללה, ובכתב, לעבודה באש גלויה,  .13
לאזורי אחסון חומרים כימיים, חדרי פיקוד, חדרי חשמל או לכל מתקן בעל סיכון מיוחד שיידרש במהלך 

 עבודתי.

" לאתר העבודות, בתוקף לתקופה המצוינת על גוף האישור, אני הקבלן מצהיר בזאת כי "אישורי הכניסה .14
חתומים ע"י הקב"ט או בא כוחו, ימצאו בכל עת בידי כל עובד קבלן וישמשו אמצעי זיהוי בפני כל בר 
סמכא מטעם המכללה. מחובת כל אדם השוהה באתר העבודות לשאת תג זיהוי )קבלנים ומבקרים 

 ת/הקב"ט לפי דרישתם.כאחד( להזדהות בפני ממונה על הבטיחו
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או להמעיט /או לפגוע ו/אני הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי אין בחתימתי על הצהרה זו כדי לגרוע ו .15
 מחובתי לקיים את דרישות הבטיחות והגהות בהן הנני מחויב על פי כל דין .

 

 

 

              _______________   _______________________ 

 חתימת הקבלןשם, חתומת ו                                  תאריך                   
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 נוסח צו התחלת עבודות  - 'חנספח 

 

 לכבוד ______________

 

 הנך/כם מתבקש/ים להתחיל בביצוע העבודות כדלהלן:

 

 .(להלן: "העבודה") בקמפוס המכללה   __________________תיאור העבודה : 

 ירושליםעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה המקום: .

 . ......מיום ............ ......לפי מכרז מס' ...........

 

 ....... ומועד סיום תוך תקופה של .............לא יאוחר מיום ....... -מועד התחלת ביצוע העבודה   .1

 _______.חודשים, כולל תקופת ההתארגנות, דהיינו עד 

 

על כל מסמכיו ונספחיו, חוקים ארציים  -ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה   .2

 וחוקים ותקנות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת.

 

התאם לתכנון של מנהל הפרויקט. העבודה תבוצע בהמכללה וימונה מטעם המפקח יהיה נציג   .3

 המתכנן וצוות המתכננים והיועצים כפי שמפורט בחוזה.

 

הנך/כם אחראי/ים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה   .4

וכן לתקנות הבטיחות בעבודה  1970 -בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

 ד' ו/או בהתאם לתקנות, הוראות וצווים אחרים. 6וכן תקנה  5תקנה  -1988)עבודת בניה( תשמ"ח

 

 הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע הפרויקט.  .5

 

 בכבוד רב,

 

                   

 "ר(ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללה -עזריאלי, בינוי מנהל

 

 

 

 


