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 הצעות במכרזלהגשת  הזמנה

 

 א' מסמך

 לכבוד

_____________________ 

_____________________ 

  2022/24 מס'במכרז  השתתפות: הנדון

  בית אל"  – אספקה והתקנת אלומיניום בקומת המסחר במבנה המועצה החדש"
 כללי .1

 כי המכרז.המפורט בכל מסמ ילהגיש בזה הצעת מחיר לביצוע מכרז זה עפ" מוזמן הנך 

 במכרז השתתפות .2

/ים בפרוטרוט במסמכי המכרז כדלהלן, שיש המתוארת למשתתף במכרז לביצוע עבודה הנ" הנך 

 להגישם בשני העתקים.

 המכרז יכמסמ .3

  לא מצורף               מודעת הפרסום  -מסמך א'  

 מצורף              להגשת הצעות  הזמנת  - 'ב מסמך 

 מצורף               הקבלן תהצע  -ג'  מסמך 

  מצורף לא           נוסח חדש  3210מבנים מדף  לביצועהממשלתי  החוזה -' ד מסמך 

 תיקוניו בהוצאתו האחרונה כל על  

  הרלבנטייםהכללי לעבודות הפיתוח על כל פרקיו  המפרט  - 'ה מסמך 

  הבטחוןבינמשרדית מיוחדת בהשתתפות משרד  שבהוצאות  

 והשיכון )האוגדן הכחול(, וכן אופני מדידה הבינוי ומשרד  

 המצורפים לפרקיו השונים של המפרט  המחירים ותכולת  

  מצורף לאובהוצאה האחרונה שלהם בעת פרסום המכרז      ל"הנ הכללי  

 מצורף                ותכניותמפרט   - ' ו מסמך 

  מצורף               ביצוע העבודהמיוחד ל מפרט  - ' ז מסמך 

 מצורף                מיוחדיםכלליים  תנאים - ח' מסמך 

 מצורף                  הסכם  - ט' מסמך 

 מצורף                 בנקאיתערבות  נוסח  -' י מסמך 

 מצורף                 הכמויות כתב  - י"א מסמך 

 מצורף לא               הישראליים הרלבנטיים  התקנים  -  י"ב מסמך 
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 מצורף לא             ________ של משרד ________למתקני  הוראות  - "גי מסמך 

 מצורף                אישור קיום ביטוחים  -ד י" מסמך 

 מצורף    הוראות בטיחות בעבודה ובתעבורה -מסמך טו  

 לא מצורף     מכרזתשלום לקבלה על  - מסמך ט"ז 

  

הכנת הצעה והגשתה, ועליו  לשםהם של הרשות. הם נמסרים למציע  המסמכים הרשומים כל 

אם יגיש הצעה ובין אם לא יגיש. אין  ובין)ו(  4להחזירם לרשות המקומית עד לתאריך הנזכר בסעיף 

 אחרת. מטרההמציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום 

 הפרטים .4

 )לא יוחזרו למציע(. חש" 500 המכרז מחיר (א 

יום מהיום  90לתקופה של  ₪ 0,0002להשתתפות במכרז הוא  /צ'ק בנקאיהערבות סכום (ב 

. המועצה תהיה רשאית להציג את הערבות לפרעון במקרה שהזוכה לא ההצעההאחרון למסירת 

מכל סיבה שהיא, תוך עשרה ימים מיום שהוכרז כזוכה במכרז או לא  ב"המציחתום על ההסכם 

 יום מיום שהוכרז כזוכה במכרז. 14הביצוע תוך  ערבותימציא את 

 לפי הנוסח שבתוספת להזמנה זו. הבנקאית הערבות  

 , שטרות או ערבות של חברת ביטוח, לא יתקבלו כערבות.פרטיות המחאות  

 הרשות, יחוייב המציע להאריך את תוקף הערבות שניתנה. דרישת י"עפ  

 מלדון בהצעה. הרשותמילוי תנאי זו ישחרר את -אי  

 לתחילת העבודה  משוער עדמו (ג 

 חודשים מתאריך שיקבע בצו התחלת העבודה.     3   העבודה סיום מועד (ד

מקום  -  0011: בשעה 22/11/30בתאריך  ,     רביעיביום    ייערך  הקבלנים סיור (ה 

אינו ינו חובה ואסיור הקבלנים   -   מחלקת הנדסה, מועצה מקומית בית אלמפגש: 

 תפות במכרז. תנאי סף להשת מהווה

 .7כמפורט בסעיף   0012: בשעה   8/12/22תאריך ב להגשת ההצעות הוא  האחרון המועד (ו 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 90תיחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא  בה התקופה (ז 

 במיילאוריה פריש " אצליהיה  ליקטים הנ"לקבלת פרטים הקשורים לפרו וזמן מקום (ח 

  .lel.muni.i-andasa1@beth –בלבד 
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 ההצעה הגשת .5

 רשאית הרשות להמיר את החוזה לפאושל.יש להגיש הנחה לאומדן המצורף,   (א

 העתק אחד לא כרוך.יש להגיש את כל מסמכי המכרז בשני העתקים כאשר  (ב

את גובה ושיעור  –על גבי ההצעה  –בהצעות המחירים, יציין בכתב  הנחותהמציע לתת  רוצה (ג

תחול גם על תוספות בסעיפי החוזה )הן בכמויות והן במחירים(. אם  ההנחההמוצעת.  ההנחה

 יחידה ליד פריט מסויים, יהיה חייב לבצע פריט זה ללא תשלום כלשהו.  מחירלא נקב המציע 

המציע במקום המתאים ויסומנו  יהכמויות ייחתמו ע" כתבהעתקים של  שני (ד

 בראשי תיבות בכל דף.

התאמה במחירי היחידה הרשומים באחד -להיות זהים. במקרה של אי יםחייבהעתקים  שני (ה

השני, יתוקן מחיר היחידה לפי העותק שבו מופיע מחיר יחידה נמוך  העותקהעותקים לעומת 

הרשום ליד הפריט לבין הסכום שנתקבל מהכפלת  כהתאמה בין סה"-אי שליותר. במקרה 

של הפריט לפי הסכום שנתקבל  כהסה" פריט במחיר היחידה שלו, יתוקן אותוהכמות של 

 היחידה נשאר קבוע ועומד.  מחירמהמכפלה. 

 הבאים, כשהם חתומים כאמור: המסמכיםתכלול את  ההצעה (ו

 השתתפות במכרז זה. טופס (1)  

 .עבודהלביצוע  הצעה (2)  

 (.לא כרוכים העתקים 2הכמויות ממולא כהלכה ) כתב (3)  

 התקדמותלליים והמיוחדים, התכניות וטבלה לשלבי , החוזה והתנאים הכהמפרט (4)  

 .העבודה

, הן בתנאי המכרז והן העבודה לסיום, אשר אינו מאוחר מהמועד העבודה לביצוע ז"לו (5)  

 בתנאי החוזה.

והציוד  המציע, הכוללת פירוט הציוד הנמצא ברשות העבודה לביצועהציוד  רשימת (6)  

 שבדעתו להזמין, לחכור וכד'.

 )ב(. 4להשתתפות במכרז, כאמור בסעיף  ערבות (7)  

 המציע. יהחוזה חתום ע" נוסח (8)  

ספרים  וניהולחוק עסקאות וגופים ציבוריים  ימרשויות המס או רואה חשבון עפ" אישור (9)  

 כדין.

 .מעוסק מורשה לצורכי מע" אישור (10)  

 על ניכוי מס במקור. אישור (11)  
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בשלוש השנים  עבודות דומות ובהיקף דומה המציע ביצע  יהםפעל מכתבי המלצה  (12)  

תנאי  תכלולנה אישור בדבר טיב העבודה ועמידה בלוח הזמנים.ההמלצות , האחרונות

 .זה הינו תנאי סף במכרז

המציע במפרט הטכני, בכתב הכמויות, בתכניות, בטופס  ישיעשה ע" שינוי כל (א   

תוספת בגוף המסמכים או  יות לגביהם ע"החוזה, או כל הסתייג בתנאיההצעה או 

לגרום לפסילת ההצעה. במקרה שלא יצויין מחיר בסעיף כלשהו  עלולבמסמך נפרד, 

ב', או לחילופין יפסלו  5/הצעת המחירים, ינהגו בו כאמור בסעיף הכמויותמסעיפי כתב 

 את ההצעה.

 .מלא יכלול מע" – העבודה לביצועיפרט בהצעתו  שהמציע הסכום  (ב   

את ההצעה. כאשר מדובר בחברה,  המגיש הקבלןההצעה רשאי לחתום רק  טופס על (ג   

 מי שהוסמך לחתום בשם החברה לפי תקנון החברה ובתוספת חותמת החברה. לחתוםרשאי 

 נוספים פרטים .6

, רשאית הרשות להתחשב ביכולת הכספית של העבודה לביצועבהצעה של המציע  הדיון בשעת (א 

 ובנסיונו, כפי שהדבר נבחן בעבודותיו הקודמות וכן בוותקו העבודה לביצועושרו ובכ המציע

 בעבודות כאלה ובעבודות דומות שבוצעו על ידו.

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. הרשות אין (ב 

 שואנ העבודהלקבל את ההצעה כולה או בחלקה. כן רשאית הרשות לחלק את  הרשות בידי (ג 

 בין מספר מציעים. המכרז

 זכייתווועדת המכרזים של הרשות/או למתן הודעה למציע בדבר  יבאישור ההצעה ע" לראות אין (ד 

 תיכנסבמכרז משום כריתת חוזה לביצוע העבודה נשוא המכרז, וההתקשרות בין הצדדים 

 לתוקפה רק לאחר חתימת החוזה.

/או בחלקה ו/או להגדיל ו/או להקטין את לבצע את העבודה בשלמותה ו רשאית הרשות (ה 

 הכמויות.

זמין ביקורת טיב ממעבדה לבדיקת טיב עבודות שבוצעו וטיב חומרים שהקבלן ת נההמזמי (ו 

מערך החוזה יחולו על המציע וינוכו מכל חשבון חלקי  2%בגובה השתמש בהם.  דמי הביקורת 

מצורפים למכרז, או בהתאם של המציע ללא החזר. הבדיקות יבוצעו בהתאם למפרטים ה

 .המזמינהחול", או בהתאם להוראות כ"הספר ה –למפרט הכללי לעבודות הבנייה 

 תהיה רשאית שלא לקבל הצעה אשר חורגת מהאומדן. הרשות (ז 

, ואשר לדעת לביצועתהיה רשאית לדחות הצעות של קבלנים שעימם הייתה בקשר חוזי  הרשות (ח 

 שנכרת עמם.הרשות לא עמדו בתנאי ההסכם 

ו/או תיקונים  שינוייםהאחרון להגשת ההצעות, להכניס  מועדרשאית בכל עת, קודם ל המועצה (ט 

 והתיקונים כאמור,  השינוייםבמסמכי המכרז, בין מיוזמתה ובין בתשובה לשאלות המציעים. 
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בת הכתו יאו בפקסמיליה עפ" רשוםיובאו בכתב לידיעתם של כלל רוכשי מסמכי המכרז בדואר   

 חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה. ויהוורוכשי מסמכי המכרז,  יוהפרטים שנמסרו ע"

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לחתום על החוזה ו/או לא  (1) י( 

לבצעו מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי ובכלל זה באם הגופים 

 א יאשרו מימון הפרוייקט כולו או מקצתו או חלקו.החיצוניים המממנים את הפרוייקט ל

אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  (2)  

לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, 

 למעט הוצאות בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזר לזוכה במכרז.

 סטיה מההוראות המופיעות בהזמנה האמורה, עלולה לפסול את ההצעה. כל  (אי" 

רשאית המועצה לבצע את המכרז בחלקו או במלואו ע"י החברה הכלכלית בית אל בע"מ   י"ב(  

 ו/או בשיתוף עם החברה הכלכלית בית אל בע"מ, הכל ע"פ שיקול דעתה.

 

 ההצעות מסירת .7

למעטפה נפרדת, ולהכניס את כל מסמכי המכרז הנזכרים בסעיף  להכניס את הערבות המציע על (א 

למעטפה הנושאת את כתובת המחלקה למכרזים של  –', כולל המעטפה הכוללת את הערבות ה 5

 .הרשות

מזכירות בתיבת המכרזים ביש למסור במעטפה סגורה  (לא כרוכים )בשני העתקים ההצעות את (ב 

 9700506-02טלפון  מועצהה

 

 

 ,רב בכבוד                   

 שי אלון 

ראש המועצה.                                                                                    
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 מסמך ג'

 

 הקבלןצעת ה

 

   2022/24מכרז מס' 

 

שעלינו מחירי הצעתנו הנ"ל כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם של כל העבודות וההתחייבויות  .1
 לבצע ע"פ כל מסמכי המכרז. 

 סכום ההצעה אינו כולל מע"מ. .2

 ידוע לנו כי הסכום ישולם בערכו הנומינלי ללא כל תוספת הצמדה או ריבית מסוג כלשהו. .3

 הצעתנו מוגשת על ידי מתן הנחה. .4

 האומדן לביצוע העבודות הנ"ל הינו  )לא כולל מע"מ( .5

 __________________    הנחה (א

 __________________   סכום ההנחה (ב

 __________________ סה"כ הצעתנו לאחר הנחה (ג

 סה"כ ההצעה במילים ___________________________________ (ד

 

 שם המציע:       _____________________

 _____________________  טלפון:

 _____________________  פקס:

 _____________________ כתובת:

 _____________________ תאריך:

 

 

 __________________________ חותמת וחתימה:
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יום לאחר המועד האחרון להגשת     90   התקופה בה תיחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא  (א 

 ההצעות.

יום לאחר המועד האחרון  90 -ש"ח עד ל  00020,לקיום ההצעה הוא  /צ'ק בנקאיסכום הערבות (ב 

 להגשת ההצעות.

 חודשים מיום תחילת העבודה.    3    ן ביצוע העבודה הואמשך זמ (ג 

העבודות/מתן השירותים בעלי אופי דומה לעבודה במכרז זה, אשר אנו מבצעים או ביצענו בעבר  (ד 

 הם: 

 על הקבלן למלא לפחות שלוש עבודות.  

היקף  תיאור    

 בש"ח

מזמין  מיקום     

                                          העבודה

תאריך 

 התחלה

תאריך 

 סיום

      

      

      

      

   

אנו הח"מ, קראנו בעיון את טופס ההזמנה להשתתפות במכרז, טופס החוזה, התנאים הכלליים  .2

והמיוחדים המצורפים אליו, המפרט וכתב הכמויות, ועיינו בתכניות הנוגעות למכרז הנ"ל וכן 

אחרים אשר צורפו לכתב ההזמנה להשתתפות במכרז המצ"ב במסמכים הנ"ל וכן במסמכים ה

 לביצוע העבודות האמורות.והעתידים כולם יחד להוות את החוזה 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ___ דלהלן, ידוע לנו, כי אין לראות באישור הצעתנו ע"י ועדת  .3

במכרז משום כריתת חוזה  המכרזים של הרשות ו/או באישור ראש הרשות ו/או במתן הודעה, כי זכינו

 בינינו לבין הרשות, וכי ההתקשרות בינינו תיכנס לתוקפה רק לאחר חתימה על החוזה.

, טיב הקרקע ותנאי מקום העבודההננו מצהירים בזה, כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, וכי  .4

לנו וכי בהתאם לכך  , מוכריםהוצאות העבודההגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על 

 ביססנו את הצעתנו.

הננו מתחייבים להוציא לפועל את העבודות האמורות, לתת את השירותים האמורים, בסכום כולל  .5

א' ובהתאם לאמור במסמכים הנ"ל כולם ביחד, לפי המחירים שהצענו בכתב  1המפורט בסעיף 

, לתת את השירותים האמורים, הכמויות והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות

לשביעות רצונה הגמור של הרשות תוך התקופה הנקובה בתנאים המיוחדים של החוזה מהיום שיקבע 

 בצו התחלת העבודה.

)חמשה עשר( יום מיום הודעתכם על כך, לבוא ולחתום על  15אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים תוך  .6

ם האחרים המהווים חלק מהחוזה ולהפקיד בידי הרשות החוזה, המפרט וכתב הכמויות וכל המסמכי

 ערבות לקיום החוזה בשיעור הנקוב בתנאים המיוחדים של החוזה.
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הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  .7

 ב' לעיל. 1לתקופה המפורטת בסעיף 

ה ותנאיה, אנו מצרפים בזאת ערבות ערוכה לפקודתכם בסכום הנקוב כבטחון לקיום הצעתנו על פרטי .8

ג' לעיל ומייפה כוחכם בצורה בלתי חוזרת כי במקרה ולא אקיים התחייבויותי, כולן או  1בסעיף 

מקצתן שבהצעתי זו, הרי הזכות בידיכם לחלט ערבות זו ללא הודעה או התראה נוספת, ומוותר אני 

 ל צעד שתנקטו כדי לגבות ערבות זו.מראש על כל זכות להתנגד לכ

הערבות תוחזר לידינו לאחר שאנו נחתום על החוזה ונפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בטופס  

 החוזה.

מהווים חלק בלתי  העבודותלעיל, העתידים להוות את החוזה לביצוע  2המסמכים המוזכרים בסעיף  .9

 נפרד של הצעתנו זו.

תה לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ע לנו כי המועצה שומרת על זכואנו מצהירים כי ידו .10

ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה המלא, הבלעדי והסופי, ובכלל זה באם 

הגופים הממנים את הפרוייקט או לא יאשרו מימון הפרוייקט או מקצתו או חלקו.  במקרה והמועצה 

ביעה או דרישה או טענה מסוג כל שהוא תמשש את זכותה זו הננו מצהירים כי לא תהיה לנו כל ת

 למעט קבלת הוצאות בגין רכישת טפסי מכרז אשר תוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.

ידוע לי, כי תנאי מתלה לכניסת המכרז לתוקף ולחתימת ההסכם הינו קבלת אישור החרגה לביצוע  .11

( )יהודה והשומרון( העבודות נשוא ההסכם והמכרז בהתאם להוראות צו התליית בניה )הוראת שעה

 ."2009-( 1653)מס' 

מחיר הצעתינו כולל את הנדרש לביצוע מושלם של העבודות והתחייבויות שעלינו לבצע על פי מסמכי  .12

המכרז. סכום ההצעה אינו כולל מע"מ.  ידוע לי הסכום ישולם בערכו הנומינלי ללא כל תוספת 

 והצמדה מכל סוג שהוא.

מועדים הנקובים בהסכם המצורף למכרז, תנאי המכרז, ובתנאי כי הגורמים תשלום יבוצע בהתאם ל .13

 הממנים יעבירו את המימון הדרוש.

 

 

 _________________  ___________________ __________________ 

 שם החותם           שם הקבלן/מציע          תאריך                          

 

 

 ______________________________________ __________________ 

 חתימה וחותמת           פקס –טלפון  –כתובת הקבלן       
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 ערבות בנקאית סחנו
 לכבוד

 מקומיתה המועצה

 בית אל

 . נ. מזרח בנימיןד

 . ג. נ.,א

 בנקאית ערבות: הנדון

סילוק כל סכום עד לסך ערבים בזה כלפיכם ל אנו(, "המבקשים" –בקשת _______________ )להלן  י"עפ

של _________ ש''ח )____________________( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך 

מס'/______  במכרז(, וזאת בקשר עם השתתפותם הצמדה" הפרשי" –להלן )להלן  כמפורטלמדד,  להנ"

בתוספת הפרשי  לעד לסך הנ" סכומיםולהבטחת מילוי תנאי המכרז. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או 

, מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם אלינוהצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע 

לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל  אובתהליך כלשהו או באופן כלשהו, 

 וד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמ כלפיכםדרך אחרת, ומבלי לטעון 

אחת או במספר דרישות, כל אחת מהן  בפעם לתהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ" אתם

 .לדרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ" שסךבלבד, בתנאי  למתייחסת לחלק מהסכום הנ"

לסטטיסטיקה ולמחקר  המרכזיתשכה הל ימשמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם ע" – "מדד"

 כלכלי.

(, כי החדש" המדד" –ערבות זו )להלן  י"עפיתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל,  אם

 המדד בגין חודש _______, שפורסם ביום _______,  לעומתהמדד החדש עלה 

פרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת הקרן וה יהיו(, היסודי" המדד" –, ________ נקודות )להלן היינו

 מחולק במדד היסודי. להנ" בדרישותיכםהמדד החדש בסכום הקרן המצויין 

 

 זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות

 זו תישאר בתוקפה עד _________ ועד בכלל. ערבות

 שתגיע אלינו אחרי ___________, לא תענה. דרישה

 ____, ערבות זו בטלה ומבוטלת.יום _______ לאחר

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

 : __________________בנק     : ___________תאריך
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 אישור קיום ביטוחים

 _____________עריכת ביטוח על שם אישור הנדון: 

 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה )להלן"המבוטח"(                

 _____________  מכרז                                                          

 עבודה _____________                                                         

 

 אנו החתומים מטה _____________ חב' לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן:

 המפורטים להלן בגין פרוייקט הקמה הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים 

 ___________  גוש _________ חלקה___________.

ועד יום _____________                  -למשך תקופת בניה המוערכת החל מיום_________

 חודשים(. 24)בתוספת תקופת בדק של 

ח המפורטים פוליסה לביטוח כל הסיכונים )לעבודות קבלניות( הכוללות את פרקי הביטו .1
בהמשך, כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה כאמור אינו נופל מהיקף הכיסוי 

 .2011הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כביט 
ביטוח עבודות ההקמה לרבות ערכם של חומרים המסופקים לשם הקמת הפרוייקט  – 1פרק 

ובלתי צפוי עקב הסיכונים עבודות ההקמה( במלוא ערכן מפני אבדן או נזק פיזי  –)להלן 

המקובלים בביטוח כל הסיכונים קבלנים במשך תקופת ביצוע העבודות וכן מפני אבדן או 

נזק הנגרם במשך תקופת הבדק ו/או גילוי נזק במשך תקופת הבדק עקב סיבה הנעוצה 

 בתקופת ביצוע עבודות הקבלן.

 סה"כ ערך העבודות המבוטחות _______________.

 ורחב לכסות:הפרק כאמור י

אבדן או נזק הנגרם לציוד , כלים, ואמצעי ביצוע שהובאו לאתר ע"י הקבלן ו/או קבלני 

 מסכום הפרוייקט(. 10%המשנה במלוא ערכם )לפחות 

הוצאות הדרושות לשם פירוק והריסה, פינוי הריסות, תמיכה או חיזוק, תשלום רשוי ואגרות 

ים ויועצים אחרים , עקב נזק המבוטח על פי מחדש וכן שכרם של מודדים, אדריכלים, מהנדס

מערך העבודות  10% –פרק זה לפוליסה בגבול אחריות שאינו נופל מסכום השווה ל 

 המבוטחות כאמור

 רעידת אדמה , נזקי טבע, גניבה ופריצה

 $ 500,000 -נזק לרכוש שעובדים עליו שלא יופחת מ

 $ 500,000 -נזק לרכוש סמוך שלא יופחת מ
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חבות כלפי צד שלישי עקב ביצוע העבודות הן במשך תקופת הביצוע והן במשך ביטוח  .2
 לארוע ולתקופה. $ 2,000,000תקופת הבדק , בגבול אחריות שלא יפחת מסכום השווה ל 

 למטרות הפוליסות הנ"ל .3
 ה ו/או המועצה המקומית בית אל.המבוטח בפוליסה חבות מעבידים וצד שלישי יהי   

 נכללים הסעיפים הבאים:בכל הפוליסות הנ"ל  .4
 ב כלפי המועצה המקומית בית אלביטול זכות שיבו 4.1

 סעיף אחריות צולבת 4.2         

 סעיף הקובע שביטול הביטוח, אי חידושו יעשו בהודעה מוקדמת שתימסר למוא"ז    4.3         

 דושו.יום לפני מועד הביטול או אי חי 60מטה בנימין במכתב רשום                 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות , לתשלום השתתפויות  .5
 העצמיות ומילוי כל החובות המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסות.

בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה המפקיעים או מגבילים את הכיסוי בפוליסות  .6
ות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה, כאשר התביעה מעוגנת בנזק לבנינים, מנופים, מעלי

, קבלני משנה ועובדיהם ,עבודות נוער, רות, מתקנים או כבלים תת קרקעייםחפירות צינו
זיהום תאונתי וכל חריג בפוליסת האחריות המקצועית המתייחס לתכנון ופקוח לאבדן 

 מסמכים , הזמנת חומרים, איחור ואי יושר עובדים.

 
 

  בכבוד רב,

 

 

 

__________________________                  _____________                 __ 

 תפקיד החותם                       שם החותם                         חותמת המבטח
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 ובתעבורה בעבודהבטיחות  ראותהו -  ט"ומסמך 

 תאריך________                                                                                                               

 מספר_________                                                                                                               

         

 תקציר בטיחותי לקבלן

 מקום העבודה: 

 ____________________________________שם החברה הקבלנית: __

 

 שם הקבלן: ____________________ 

 

 אמצעי הבטיחות שעל הקבלן לנקוט כדי למנוע תאונות ולשמור על בריאות העובדים.

חובת הקבלן לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה. התקנות שהותקנו לפיה, כל הוראה על פי כל 

כל הוראות ונהלי הבטיחות בחברה שידרשו ע"י הממונה/המפקח מטעם המחלקה חוק או דין וכן לקיים 

המפקחת או הממונה/המפקח על בטיחות באתר ובכלל זה לרבות ההוראות הקבועות בפקודת הבטיחות 

ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו, ואשר יפרסמו מעת לעת, תקנות  1970בעבודה)נוסח חדש(תש"ל 

תקנות הבטיחות בעבודה )ביצוע בדיקות סביבתיות  1988בניה(תשמ"ח  הבטיחות בעבודה )עבודת

וצו הבטיחות )פן כללי( תש"ך  1988( תשמ"ח םתעסוקתיות ותקני חשיפה תעסוקתיים כימיים ופיסיקליי

, וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם והדרכים שבהן יש לפעול על 1959

בהתאם לדרישות של כל דין לרבות תקנות הארגון הפיקוח על העבודה  להסיכונים. והכו מנת להישמר מפני

 (.1984בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים )תיקון תשמ"ד  

 חובות הקבלן:

. בדבר "מסירת מידע והדרכת העובדים 1954.להדריך את עובדיו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1

 ובדים יועבר למזמין העבודה." העתק מרשימת הע1984בתשמ"ד 

 . לפקח על עובדיו ונציגים מטעמו, לנהוג בהתאם להוראות הבטיחות.2

את השימוש בציוד מגן אישי ולבוש בטיחותי של העובדים המתאים לסוג העבודה  א. לספק ולווד3

רוכים המתבצעת. הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכול סוגי הסיכונים הכ

בעבודות אותן הוא מבצע, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים, וכן לספק לכל מבקר או עובד ציוד כנדרש 

 .1968בהוראות כל דין ובכלל זה בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(תשמ"ט 

 . לספק כלים , ציוד ואביזרים תקינים ותקניים, כולל סולמות ופיגומים.4

ל העבודה, לדווח בכתב למזמין העבודה, על כל תאונת עבודה, או אירוע מסוכן בתחום . חובת הקבלן/מנה5

 עבודתו באתר וכן למשרד העבודה, על כל תאונה שעשתה את העובד נטול יכולת עבודה מעל שלושה ימים.

מה, . לפני תחילת העבודה יוודא הקבלן שימצאו ברשותו בכל עת תסקירי בדיקה של כלי הרמה , אביזרי הר6

 חתומים ע"י בודק מוסמך ויציגם בפני מפקח על עבודה, לפי דרישתו. -מכונות הרמה וקולטי אוויר 
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 . מפעילי מכונת הרמה, עגורנים, מכונות ניידות וטרקטורים יהיו בעלי תעודות הסמכה מתאימות.7

 מכונות הרמה לפריקה עצמית ובמות הרמה יאושרו ע"י בודק מוסמך.

הקבלן מתחייב שכל האחריות על עבודתם של קבלני המשנה  -מין קבלני משנה מטעמו . במידה והקבלן יז8

 ועובדיהם יחולו עליו, או על מנהל העבודה שמטעמו.

 . הקבלן יעמיד לרשותו של קבלן המשנה רכב, לצורך פינוי נפגעים מעבר לשעות העבודה הרגילות.9

ם מטיב מעולה בכמות מספקת וכי יסלק מהמפעל . הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרי10

 כל ציוד או חומר פגום.

. הקבלן מתחייב להעסיק אך ורק עובדים מיומנים, בין טכנית ובין ניהולית, ובכלל זה מתחייב הקבלן 11

להעסיק עובדים בעלי כישורים מיוחדים ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין ו/או עפ"י דין, ובפרט בעבודות 

חפירה, עבודת הריסה, עבודות עם ביטומן חם, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה, וכיוצא באלה.  הבאות:

וכן מתחייב הקבלן להעסיק רק אנשים מורשים ו/או מוסמכים כדין כל אימת שנדרשת  הסמכה ו/או הרשאה 

 עפ"י דין.

נים ובעלי רישוי תקף. הקבלן יהיו תקי -. כל כלי מכני הנדסי כגון: כלי הרמה, אבזרי הרמה, מנוף וכו' 11

מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם למפעל וכן מתחייב הקבלן שבביצוע העבודות לא יעשה שימוש 

 כלשהו בכלי מכני הנדסי שאינו בעל רישוי תקף ו/או שאינו תקין.

גמר מאת  ןישיו. הקבלן מתחייב שכל עוד לא נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או ר13

הרשויות המוסמכות, ו/או מהנדס הפיקוח, ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבנה ו/או העבודה 

 אותה ביצע ולבטיחות העובדים.

ולא ירשה לנוער להימצא  1954. הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודת נוער תש"ד 14

 לבד עבודות שאינן אסורות לנוער עפ"י החוק.במפעל לשם עבודה או לשם השתכרות מ

. הקבלן מתחייב בזה לשאת באחריות לכל נזק ו/או חוב שיגרם בשל אי מינוי מנהל עבודה .ובכלל זה 15

 מתחייב הוא לשאת באחריות לחובות המוטלות על מנהל העבודה לפי כל דין.

/או מנוגדת לתקנות הבטיחות בעבודה, . במידה והקבלן מבצע פעולה המנוגדת לנוהלי הבטיחות בחברה ו16

 1000הקבלן בסך  סייקנלא יבוא בטענה כלשהי,כאשר עבודתו תופסק. במידה ותתגלה עבירת בטיחות בשנית,

₪ . 

. הקבלן מתחייב כי בכל משך השהות במתחם המכון, עובדיו ינעלו נעלי בטיחות, לבוש מלא, כובע מגן, 17

 ווסט זוהר.

 ים את תקנות הבטיחות בעבודה בגובה ותקנה של מכונות ניידות .. . הקבלן מתחייב לקי18

 

 

 . הקבלן מתחייב לספק לאתר העבודה שבו קיימים או עלולים להימצא אדים, גזים, עשן, או חומרים19

ציוד  -מסוכנים אחרים כלשהם, )ובכלל זה גורמים כימיים ו/או פיסיקליים ו/או ביולוגים כגורמי סיכון( 

 ואיתור של חומרים העלולים לגרום נזק בריאותי ובכלל זה חומרים רעילים ו/או נפיצים לבדיקה מדידה
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ו/או מקרינים. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה שבה יש צורך בכניסת עובד לבור או שוחה או תא ו/או כל 

ולקו כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים מסוכנים וכל עוד לא ס -מקום מוקף 

החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, וכל עוד לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת 

של חדירת חומרים מסוכנים, בכל עת שבו עשוי עובד להימצא במקום מוקף וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה 

 אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים במקום.

ייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים הן לעניין בידוד . הקבלן מתח20

כפול, הן לעניין עמידות בתנאי עבודה בסביבה נפיצה והן בעמידות בתנאי לחוות ו/או רטיבות. כל כלי עבודה 

ע ובין שהוא המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(, בין שהלוח קבו

 נייד.

 . כאמור לעיל, אין ברשימת החובות שצוינו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת על הקבלן לפי כל  21

 המוזמנת.צוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה דין וכן הקבלן מתחייב לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת בי      

 

 

 

 __________________חתימה:                  ___________________     הקבלן/מנהל העבודה:
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 הסכם

 בית אל ביום ________ לחודש ________ שנת  _____________ונחתם ב שנערך

 ביום ________ לחודש ________ שנת  _____________                                      

 

 

    מקומית בית אל מועצה    י ן : ב

 "(המועצה" –)להלן   

 אחד מצד         

 

 ___________________   ב י ן : ל

 ("הקבלן" –)להלן   

 שני מצד         

 
 "אלומיניום בקומת המסחר במבנה המועצה החדשת קנאספקה והת" ל בעבודותמעוניינת  והמועצה :הואיל

 

( "הגורמים המממנים" –, במימון גורמים חיצוניים )להלן ("העבודות" –)להלן    

 ובתנאי מפורש כי יעבירו תשלומיהן למועצה;

 

סיון, הידע, המיומנות והמומחיות הדרושים לביצוע ימצהיר כי הוא בעל הנ והקבלן :והואיל

ביעילות ובאיכות הנדרשת ויש ברשותו את הציוד, החומרים והכלים  העבודות

 המתאימים;

 

רסמה המועצה וועדת המכרזים , שפ2022/24למכרז מס' הגיש הצעתו  והקבלן :והואיל

 את הצעתו;מיום                בהחלטתה 

 

הקבלן, בהתאם להסכם זה ונספחיו,  ימעוניינת שהעבודות יבוצעו ע" הצוהמוע :והואיל

הרצופה להסכם , לא כולל מע"מ ₪ בסכום _________ הקבלן הצעתבהתאם לו

 המצ"ב להסכם זה.בסך _________ ובכפוף להגבלה התקציבית   זה;

 

 מעוניין לבצע את העבודות, בהתאם לתנאי המכרז, הסכם זה ונספחיו; והקבלן :והואיל

 

והקבלן הגיש למזמינה הצעה לביצוע העבודות, וידוע לו והוא מסכים לכך שיקבל רק  והואיל:

 את הכספים שישולמו בפועל למזמינה ע"י הגורמים המממנים עבור הביצוע;

 

  ת ביניהם בהסכם ערוך בכתב;מעוניינים לעגן את תנאי התקשרו והצדדים :והואיל
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 מסכימים בזה הצדדים כדלקמן: לכך אי

 

 הכלולות בו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. ההצהרותלהסכם זה, לרבות  המבוא .1

 
 מסמכי המכרז

------------ 

 המסמכיםמסמכי המכרז ונספחיהם יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה, לרבות  כל (א .2

 הרשומים להלן בסעיף זה, אף אם לא צורפו להסכם:

 הזמנה להגשת הצעות. (1)  

 הצעת הקבלן. (2)  

נוסח חדש על כל תיקוניו בהוצאתו  3210החוזה הממשלתי לביצוע מבנים מדף  (3)  

 האחרונה.

-המפרט הכללי לעבודות הפיתוח על כל פרקיו הרלבנטיים שבהוצאה הבינ (4)  

טחון ומשרד הבינוי והשיכון, וכן יהשתתפות משרד הבמשרדיות המיוחדת ב

אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקיו השונים של המפרט הכללי 

 הנ"ל ובהוצאה האחרונה שלהם בעת פרסום המכרז.

 רשימת פרטים ותוכניות. (5)  

 ______________.מפרט מיוחד ל (6)  

 כתב כמויות. (7)  

 ם.יים הישראלים הרלוונטיהתקנ (8)  

 הוראות הג"א לביצוע מקלטים. (9)  

 הוראות בטיחות בעבודה ובתעבורה. (10)  

 לוח זמנים לביצוע. (11)  

 הנחיות לביסוס. (12)  

 .ההסכם" מסמכי" –להלן  יקראוהמסמכים הללו  כל     

 
ההסכם ולהסב על הקבלן לבדוק את כל הנספחים, התכניות והמפרטים ושאר מסמכי  ב( 

 את תשומת לב המפקח לכל סתירה על מנת לקבל את הוראותיו.

 

גילה הקבלן סתירה בהוראות ההסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין  ג( 

הוראות הנספחים השונים, יפנה למפקח, על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון 

 והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החלטה זו.
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 הגדרות .3

 ------ 

 כמוגדר להלן: המשמעותזה תהא למונחים הבאים  בהסכם 

 "אלומיניום בקומת המסחר במבנה המועצה החדשת קנאספקה והת"  – "המכרז" 

הקבלן  יביצוע העבודות ע" עלהמועצה או מי הוסמך על ידו לפקח  ראש  -" המפקח"  

 חיצוני;, לרבות משרד פיקוח מסמכי המכרז וההסכם יעפ"

הלשכה המרכזית  ילצרכן )כללי(, המתפרסם ע" המחירים מדד  -" המדד" 

הצדדים  ישיבוא במקומו ויוסכם ע" אחרלסטטיסטיקה או כל מדד רשמי 

 במפורש ובכתב;

, "אלומיניום בקומת המסחר במבנה המועצה החדשת קנאספקה והת"  -" העבודות" 

המצורפים להסכם זה וכן כל העבודות  למפרט הטכני והתשריט בהתאם

 יתר מסמכי המכרז וההסכם; ילבצע עפ" הקבלןוההתחייבויות שעל 

במסמכי  המפורטותכלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות  - רכב וציוד" כלי" 

 ההסכם;

כולל כל שטח נוסף ואשר יתווסף אליה במשך  המועצההשיפוט של  שטח  –שיפוט"  שטח" 

 ;או יגרע ממנה תקופת ההסכם

 הקבלן למפקח; יע" בכתבשתימסר  תכנית  - עבודה" תכנית" 

המשנה שיועסקו על ידו )לאחר  קבלניעובדיו, מועסקיו, מנהליו,  לרבות  -" הקבלן" 

ו הבאים בשמו א וכלקבלת אישור בכתב מאת המועצה( ועובדיהם, יורשיו 

 מטעמו;

 
 הצהרות הקבלן .4

 ------------- 

 התנאיםשורם ימצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם, וכי ידועים וברורים לו לא הקבלן (א 

 והתנאיםהדרישות  יוהדרישות המפורטים בהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם עפ"

 המפורטים בהם והמועדים שנקבעו.

, כי יש לו את הידע, היכולת והמשאבים הכספיים, הכישורים, ומתחייבמצהיר  הקבלן ב(

המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות ברמה  העובדיםהמיומנות, הציוד, 

     .ההסכםגבוהה ובהתאם למסמכי 

 . זהדירוג מתאים לביצוע העבודות נשוא חוזה  ובעלמצהיר כי הינו קבלן רשום   הקבלן ג( 

 מסמכי ההסכם    יעפ" העבודותלכך, כי כל פעולה הקשורה בביצוע  אחראי הקבלן ד( 

 כל דין,   ישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר עפ"ימחייב קבלת ר ביצועה ואשר       

וכי על הקבלן  /או מילוי אותו תנאיושיון ו/או היתר ירק לאחר קבלת אותו ר תבוצע       

 יתר ו/או מילוי אותו תנאי ועל חשבונו.שיון ו/או היהאחריות לקבל אותו ר 

הקבלן יבצע על חשבונו את כל המדידות הנדרשות לביצוע החוזה עפ"י התכנית  ה( 

 המצ"ב. המדידות יבוצעו ע"י מודד מוסמך שאושר ע"י מהנדס המועצה.
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הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסדרי התנועה, התמרור, השילוט והבטיחות הנובעות  ו( 

בודה, הכוונת התנועה ומניעת כל מפגע שהוא במשך תקופת העבודה. מביצוע הע

במידה ולא יבצע הקבלן את הנדרש לשביעות רצון המזמינה, תהא המזמינה רשאית 

 לבצע כל זאת ולקזז מחשבון הקבלן.

לא כולל מע"מ  ₪ 2500שלט על ביצוע הפרויקט יזומן  על ידי המזמינה ויקוזז סך  ז( 

 ללא החזר.מחשבון קבלן ראשון 

 הספקה והתקנה השלט למקום מאושר על ידי המזמינה יבוצע על ידי הקבלן. ח( 

תמורת תשלום התמורה, כמפורט בהסכם, מתחייב הקבלן לבצע את כל התחייבויותיו  ט( 

עפ"י ההסכם ונספחיו ולבנות את המבנה ולבצע את עבודות הפיתוח והמערכות ועל 

 פיהן לחבר את המבנה לתשתיות.

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שנדרשה על  י( 

ידו ותנאי התשלום מהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה וכמניחות 

 את דעתו.

 

 פיקוח וביצוע העבודה .5

 ------------------ 

של המפקח, בא כוח המועצה,  לפיקוחולקבלן כי ביצוע העבודות על ידו נתון  ידוע (א 

אין במינוי המפקח בכדי להוריד מאחריות הקבלן  והקבלן יהא כפוף אליו ישירות.

 לטיב החומרים וביצוע העבודות.

כל דין המתייחס  והוראותמתחייב למלא אחר הוראות המפקח במלואן  הקבלן (ב 

טיחות, ושימוש הב הוראותבמישרין או בעקיפין בכל הקשור לביצוע העבודות, לרבות 

לא מילא הקבלן אחר הוראות  בחומרים מורשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז.

המפקח לפי סעיף זה תהיה רשאית המועצה לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל 

ההוצאות הכרוכות בכך בביצוע ההוראה והמועצה תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל 

 דרך לרבות קיזוז מחשבונותיו.

הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודות,  אמצעיהקבלן לנקוט כל  על (ג

 באי כוחו למניעתן.  אוולמלא אחר כל הוראות המפקח 

ההסכם בצורה מקצועית  במסמכימתחייב לבצע את העבודות המפורטות  הקבלן (ד 

ם, האדם, הכלי כוחויסודית ולנהל יומן עבודה )בשלושה עותקים( בו יציין את 

 המפקח. והערותהחומרים והעבודות אשר בוצעו באותו יום, מזג האוויר, דרישות 

היומן ייחתם ע"י הקבלן וכל האמור ביומן ייחשב כדבר שבידיעת הקבלן מיום רישומו   

 אף אם מטעם כלשהו לא חתם הקבלן או נציגו על היומן.

קורת בהשתתפות סיור בי יבוצעלעת, בימים והשעות כפי שיקבע המפקח,  מעת (ה 

 המפקח והקבלן או באי כוחם, באמצעות רכבו של הקבלן.

טחון במועצה. ככל ימחלקת הב בפניומתחייב למלא אחר כל הדרישות שתציב  הקבלן (ו 

אלו, הקבלן יהיה חייב  בדרישותשיידרש הקבלן להוציא הוצאות שונות על מנת לעמוד 

 מצד המועצה. להשתתפותלהוציאן באופן בלעדי, ולא תהיה לו זכות לשיפוי או 
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סעיף  -בכפוף לקבלת צ.ה.ע ממנהל הפרויקט     יתחיל בביצוע העבודות הקבלן (א .6

 זה מהווה "צו התחלת עבודה".

בביצוע העבודה מוסכם, כי לא תשמע כל טענה מאת הקבלן כי לא יכול היה להתחיל    

 במועד הנקוב.

העבודות יהיה על פי לוח  התקדמותיגיש לוח זמנים לביצוע העבודה. קצב  הקבלן (ב 

, לגבי כל שלב ושלב ולגבי מכלול המפקח יהקבלן ויאושר ע" יהזמנים אשר יוגש ע"

, על פי החלטת המפקח בלבד לשינויהעבודות כאחד. מועד סיום העבודות יהיה ניתן 

ה לא יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהן בגין שינוי מועד ובכל מקר

 הסיום.

הקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים. אין בהמצאת לוח הזמנים כאמור כדי לפטור את   

הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה במועד הקבוע בהסכם. לא מסר הקבלן לוח זמנים 

לקבלן ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן  כאמור, יכין המפקח את לוח הזמנים וימסרו

 לכל דבר ועניין.

או בהשלמתן ישלם הקבלן  העבודותבין הצדדים כי במקרה של פיגור בביצוע  מוסכם (ג 

. המועצה בגין כל יום איחור ממכלול העבודה  ₪  2,500 ר של למועצה פיצוי בשיעו

 נות הקבלן.מהחשבותהא רשאית לקזז סכום זה 

טחוני הקיים באיו"ש או באזור "בית אל", יהצדדים, כי לא יהיה במצב הבמוסכם בין  ד( 

 כדי להצדיק בדרך כלשהי עיכוב או עצירה של העבודות המבוצעות.

 
להשגיח ולבצע את כלל  יהיהמתחייב למנות מנהל עבודה אשר תפקידו  הקבלן א( .7

 ה.זהותו של מנהל העבודה תקבע בהסכמה עם המועצ העבודות לפי ההסכם.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות, ללא הפסקה. הקבלן מתחייב בזאת עם  ב(  

תום העבודה לפנות מאתר העבודה את כל כלי העבודה והציוד ופסולת הבניה 

שהצטברה במהלך העבודה. השטח ינוקה לפני המסירה כולל ניקוי בפני השטח משיירי 

 עבודת הקבלן לשביעות רצון המפקח.

הדוק יומיומי עם המפקח וידווח לו במשך כל הזמן על  בקשרהעבודה יעמוד  נהלמ ג(  

 שתהיינה כאלה. ככלמהלך העבודות ועל התקלות 

הקבלן אינו מתאים  ייגיעו למסקנה כי פועל המועסק ע" כוחוהמפקח או בא  באם ד( 

יהיה  –/או גורם לקלקולים ו/או לנזקים או להפרעות כלשהן ולתפקידו ויכול לגרום 

 48, והקבלן ימלא אחר הדרישה וידאג להחלפתו בתוך מהקבלןרשאי לדרוש החלפתו 

 שעות.

כל פועלי השטחים שיועסקו ע"י הקבלן חייבים באישור עבודה תקפים מגורמי  ה( 

 טחון ושרות התעסוקה.יהב

לו כי אין בתחומי המועצה אתר חוק ורשמי לסילוק פסולת.  ידועמצהיר כי  הקבלן ו( 

"( הפסולתהבניה, הגזם ושאר הפסולת )להלן: " פסולתן מתחייב לפנות את הקבל

שא בכל ההוצאות הנדרשות לשם כך. י, הקבלן יוחוקילאתר סילוק פסולת רשמי 

בטרם הציג הקבלן בפני המועצה חוזה  לתוקףמוסכם בזאת כי הסכם זה לא יכנס 
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את הפסולת באתר  הוא להשליך רשאיחתום עם הנהלת אתר לסילוק פסולת, על פיה 

 המנוהל על ידה.

וציוד לעובדיו כך שהשליטה על ביצוע העבודה ויעילות  רכבהקבלן לדאוג לכלי  על ז( 

 רביים.יהיו מ ביצועה

הקבלן בשיטות ובאמצעים מתקדמים וחדשניים, והקבלן יספק  י"עתבוצע  העבודה ח( 

 לביצוע העבודה ברמה זו. הנדרשיםאת הציוד והכלים 

יומית בכל שטחי העבודה. מטרת הביקורת היא לוודא אם  ביקורתהקבלן לבצע  על ט( 

מידי ולבדוק את התאמת ביצוע העבודות בפועל  תיקוןלא חל כל שינוי המחייב 

 לתוכניות ולמפרטים.

המזמין/מפקח יזמין ביקורת טיב ממעבדה לבדיקת טיב עבודות שבוצעו וטיב חומרים   י( 

מערך החוזה יחולו על המציע וינוכו  2%גובה בהביקורת  שהקבלן השתמש בהם.  דמי

מכל חשבון חלקי של המציע ללא החזר. הבדיקות יבוצעו בהתאם למפרטים 

"הספר החול", או  –המצורפים למכרז, או בהתאם למפרט הכללי לעבודות הבנייה 

 .בהתאם להוראות המפקח

קח אשר ימוקם בקרבה סבירה עבודה קבוע במשרדיו למפ מקוםמתחייב לספק  הקבלן י"א( 

 על חשבון הקבלן בלבד. וזאתלאתרים בהם מתנהלת העבודה, 

הקבלן מתחייב להשאיר את ציר התנועה לאורך תוואי העבודה פתוח לנסיעה לכל  י"ב( 

אורך תקופת ביצוע העבודה. במידה ויהיה צורך בהטיית תוואי הנסיעה, יהיה על 

כל העבודות הדרושות לביצוע הטיה זו יחולו הקבלן לקבל אישור מראש ע"י המפקח ו

על הקבלן בלבד. כמו כן, על הקבלן יהיה להחזיר המצב לקדמותו עפ"י הוראות 

 המפקח.

הקבלן ישתמש לשם ביצוע העבודות מחומרים ובמוצרים מסוג א' לפחות, אשר  י"ג( 

מתחייב יתאימו לדרישות המפרט הטכני ולתקן הישראלי ויהיו נושאי תו תקן, והקבלן 

 לבצע את כל עבודות הפיתוח בטיב וברמה גבוהה.

כל החומרים והמוצרים לבניה יובאו לשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו ואחריותו ויהיו  י"ד( 

שייכים למועצה מיד עם הבאתם לשטח. אולם האחריות לשמירתם, לטיבם, 

 לאיכותם, לביטוחם ולכל הקשור בהם, תהיה על הקבלן באופן בלעדי.

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן, תהיה אחריותו לגבי מוצרים וחומרים לפחות  ט"ו( 

 לתקופה הניתנת באחריות היצרן.

במהלך העבודות יתכן ויועסקו קבלנים אחרים בעשיית עבודה אחרת באתר  (1) י"ז 

העבודה או בקרבתו. הקבלן יתאם ביצוע העבודות עם עבודתם של הקבלנים 

 שיורה עליו המפקח. האחרים באותו אופן כפי

יתן הקבלן את מלוא האפשרויות הסבירות יבהתאם לדרישות המפקח  (2)  

לקבלנים אחרים המועסקים על ידי המזמין ולעובדיהם לעשות את עבודתם. 

 התאום עם קבלנים אחרים יעשה באופן שלא יפגע בקצב עבודתו של הקבלן.

הקבלן מסכים לכך שאם יגרם נזק לקבלן אחר הקשור או אשר יהיה קשור עם  (3)  

המזמין לביצוע עבודה באתר העבודה או בקרבתו עקב מעשה או מחדל מצד 

הקבלן, כי אז יהיה עליו לפצות את אותו קבלן אחר על כל נזק כזה ולשפות 
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אותו את המזמין, ולמנוע מהם כל נזק בגין תביעות הנובעות או הקשורות מ

 מעשה או מחדל.

מוסכם, למען הסר כל ספק, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור מתן  (4)  

שירותים לקבלנים אחרים שיעבדו באתר העבודה או בקרבתו ו/או בגין עריכת 

ו/או בגין העובדה כי קבלנים אחרים  התיאומים הנדרשים כפועל יוצא מכך

 .עובדים באתר

לא יהיה העובדה כי באתר העבודה נמצאים קבלנים אחרים מובהר בזאת, כי  (5)  

בה כדי להקנות לקבלן את הזכות לחרוג מהמועד שנקבע לסיום והשלמת כל 

 עבודות הבניה עפ"י הסכם זה ו"הסכם התחייבות הקבלן".

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו מוותר ויתור מלא, מוחלט, בלתי מותנה ובלתי חוזר על  יח( 

 המוקנית לו מכח הדין בגין העבודות נשוא ההסכם. כל זכות עכבון

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם כל צד שלישי, אשר יורו לו המפקח ו/או המזמינות,  יט( 

וזאת בהתאם לשיקול דעתו המוחלט שיקול ובכלל זה העברת מידע/נתונים ו/או 

 חומרים לצד השלישי 

 

 התמורה .8

 ------- 

מדידה  יזה, תשלם המועצה לקבלן עפ" הסכםסעיפי  ידות עפ"לביצוע כל העבו בתמורה (א 

  המופיע לצדן בכתב הכמויות. היחידהבפועל של העבודות שבוצעו מוכפל בסכום 

 סכום התמורה לא יעלה על סך של ___________________  ש"ח לא כולל מע"מ.   

ע"י ראש  , לא תבוצע כל עבודה מעבר לסכום דנן  עד לקבלת אישור בכתב חתום  

 המועצה והגזבר.

ו/או  הצמדה ו/או ריבית הפרשיהאמור לא יהיה צמוד והמועצה לא תשלם  הסכום (ב 

סכומים   התייקרויות ו/או פיצוי ובכלל זה פיצוי בגין ניהול מתמשך מכל סוג שהוא ,

 מכל טעם וסיבה שהיא. לשינויסופיים ומוחלטים ולא ניתנים  הינםאלו 

 .נספחיוסותר בהסכם ו יסודי בהסכם וגובר על כל תנאי תנאי זה הינו תנאי  

לא תשמע כל טענה, כי גורם אחר כלשהו להוציא ראש המועצה והגזבר, אישר ביצוע  ג( 

 עבודה מעבר לסכום האמור. תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

 
 עבודות נוספות .9

 ------------ 

תשלום בגין ביצוע עבודות תוך חריגה מכתבי הכמויות  לכללא יהיה זכאי  הקבלן א( 

זכאי לתשלום בגין חריגה בכמויות אך ורק אם קיבל  יהיהלהסכם. הקבלן  בהמצ"

המועצה גם יחד לבצע עבודות נוספות  ראשו המועצהבקשה בכתב מראש מאת גזבר 

 המועצה תהיה רשאית להקטין את היקף ביצוע העבודה על פי שיקול מעין אלה. 

           דעתה.
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על ידי הקבלן עבורם זכאי הקבלן לתמורה בהתאם לשאר  נוספותובוצעו עבודות  היה ב( 

יחושבו מחיר העבודות הנוספות על פי מחיר היחידה בכתב הכמויות  הוראות הסכם זה

  וכך גם בעת הקטנת היקף העבודה.

 חדשות שאינן כלולות בחוזה, התשלום עבורן עבודות היה והמזמין יורה על ביצוע  ג( 

  .20%מחירון דקל שבתוקף בהנחה של יהיה על בסיס 

דרישות תשלום נוספות של הקבלן, מעבר למחיר הנקוב, אשר במצטבר אינן מגיעות  ד( 

מערך המחיר הנקוב לא ישולמו על ידי המועצה. ככל ודרישות אלו, באופן  3%-ל

יועברו דרישות הקבלן להכרעת  3%-וב ביותר ממצטבר, יעברו את המחיר הנק

 מהמחיר הנקוב. 3%-המפקח. בכל מקרה המועצה תשלם רק את הסכום שהינו מעבר ל

כי הוא זקוק לפרטים נוספים לגבי דרך ביצוע העבודות המופיעות  לקבלןויתברר  היה (ה 

ההוראות למועצה,  תאחרת לשם ביצוע העבודות, יפנה לקבל הנחיהבמפרט או לכל 

    חתומות ע"י מהנדס המועצה.בכתב  דרישותיהוזו תבהיר לו את 

  

 תשלומים .10

 -------- 

הקבלן יגיש למועצה אחת לחודש בין הראשון לחמישי לכל חודש חשבון  מפורט וחתום  (א 

העתקים בגין העבודות שבוצעו על ידו בחודש החולף, על פי המחירים  3 -על ידו  ב

ים בהצעת המחירים הכלולה במסמכי ההסכם ויצרף לחשבון דו"ח חודשי הקבוע

 מפורט של העבודות שבוצעו.

ויאשרו  ובשלמות על נספחי וקבלת מיוםימים  15בדק את החשבון תוך יי המפקח (ב

 להפחיתרשאי  יהיה או יתקנו בהתאם. המפקחלהסכם  8בכפוף לאמור בסעיף לתשלום 

 בוצעוהבלעדי, בגין עבודות שלא בוצעו בפועל ו/או  ומהחשבון סכומים, לפי שיקול דעת

לאחר מכן יועבר החשבון  חלקית, בין בשל הוראת המפקח ובין מסיבה אחרת כלשהי.

יום מיום קבלתו מהמפקח. אישור מהנדס  15לאישור מהנדס המועצה אשר יאשרו תוך 

 המועצה מהווה תנאי יסודי לתשלום התמורה  ע"י המזמינה.

מערך העבודה. הוא יימסר כאשר הוא מאושר ע"י  10% –הסופי לא יקטן מ החשבון  ג( 

 המפקח ומהנדס המועצה ובצירוף ערבות לטיב העבודה.

יום ממועד ביצוע העבודות  61המועצה תשלם את הסך שבחשבון בתנאי שוטף +  ד( 

 ובתנאי שמולאו התנאים בס"ק ב'.

 שפטיות.לצורך הוצאות מ 1%מהתשלום הנ"ל ינוכה סך של   

בהעברת כספים  מותנהמצהיר כי ידוע לו שתשלום החשבון המאושר  הקבלן ה( 

 עיכוב, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בדבר איחור ו/או הגורמים המממניםמ

מהגורמים המממנים. מובהר בזאת, כי שנובע בגין אי העברת הכספים  לבתשלום הנ"

ורק באם התשלום הגיע לידי המועצה הקבלן יהיה זכאי לקבל תמורה או חלקה אך 

מאת הגורמים המממנים בפועל. הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת הצמדה או ריבית בגין 

 התקופה בה חל העיכוב בקבלת הכספים מהגורמים המממנים.

המזמינה תעשה מאמץ לקבלת התשלומים מהגורמים המממנים במועדם, על מנת לא   

 לקפח את שכר עבודתו של הקבלן.
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נוסף בגין ביצוע העבודות  תשלוםבין הצדדים, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל  מוסכם ו( 

 )א(. 8לאמור בס'  מעברמסמכי ההסכם  יוההתחייבות שעל הקבלן לבצע עפ"

מלבד התמורה הקבועה  כלשהומצהיר כי לא ידרוש מהמועצה לשאת בתשלום  הקבלן ז( 

, וכי כל הוצאה ע"ויש" בית אלור "טחוני באזיבהסכם זה מכל סיבה הנוגעת למצב הב

, בכדי לאפשר לקבלן למלא את טחונייהבשיהיה צורך להוציאה בגין המצב 

     בלעדי. באופןהסכם זה, יחול על הקבלן  יהתחייבויותיו עפ"

שהקבלן מסר את כלל  לאחרבין הצדדים, שהתשלום האחרון יבוצע רק  מוסכם ח( 

וביצע  שהקבלןתם של כלל העבודות ולאחר העבודות ולאחר שהמפקח אישר את השלמ

 מערכתחפיפה מלאה עם קבלן התחזוקה ומסר לידיו את כלל העבודות, ובכלל זה 

 ההשקיה.

בשיעור החוקי שיהא  ממע" יתווסףהסכם זה  יתשלום שיש לשלם לקבלן עפ" לכל ט( 

תשלום המע"מ יבוצע בנפרד בעת מועד תשלומו  בתוקף בעת ביצוע התשלום.

 לשלטונות המס כפוף לקבלת חשבונית מס ע"י המזמינה.

לא יזכה את  יום 30לשלם עד  המועצהבין הצדדים, כי איחור בתשלום שעל  מוסכם (י 

יום ואשר אינו נובע  30 –ל  מעלהקבלן בפיצוי כלשהו, כספי או אחר. איחור בתשלום 

יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה )ה( 10סיבות הנקובות בסעיף מאיחור בתשלום מה

ועד למדד שהיה ידוע במועד התשלום  לתשלוםלמדד מהמדד שהיה ידוע במועד שנקבע 

 בפועל.

 
 ארגון העבודות ויחסי עובד מעביד .11

 --------------------------- 

בלעדית ההמלאה ו יהא בסמכותו ובאחריותו זה העבודות על פי הסכם ביצוע ארגון (א 

כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למפקח במפורש במסמכי  בכךשל הקבלן אולם אין 

 ההסכם.

ביצוע העבודות יעסיק עובדים מיומנים וכשירים, אשר יתקבלו  לצורךמתחייב כי  הקבלן (ב

 כל דין. לדרישותאצלו לעבודה בהתאם 

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו  כיבין הצדדים  מוסכם (ג

ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי י, בלבדשל הקבלן בלבד. הקבלן 

/או מועסקיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר ומסמכי ההסכם על ידי עובדיו 

( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות ובכתבקבלת הסכמת המועצה מראש 

כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. הקבלן  אחריםסוציאליות ותשלומים והפרשות 

ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם,  ידומתחייב כי לעובדים שיועסקו על 

 בעניין. חרו" אישורבחוק וכי לדרישת המועצה ימציא לה 

הקבלן לא יהיה רשאי לסדר לפועליו מקום לינה במתחמי  כיל הצדדים, ע מוסכם (ד

, וכי בכל מקרה ידאג להסדר מקום הלינה של בקרבתםהמגורים הקיימים במועצה או 

 דין. י"עפפועליו, אך ורק במקום המותר לכך 

הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה  אחרמתחייב למלא  הקבלן (ה

  להעסקת עובדיו.  והבריאות ביחס
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ו/או עובדיו, יחשב הקבלן  הקבלןהקשור למערכת היחסים בין המועצה לבין  בכל (ו 

הקבלן ו/או עובדיו ו/או  לביןמעביד בין המועצה -כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

את המועצה בגין כל  הקבלןכל הבא מכוחו. בכל מקרה בו יקבע אחרת, יפצה וישפה 

 .דעו" טרבות הוצאות משפט ושכ"ב, לסכום בו תחוי

 איסור הסבה .12

 ----------- 

או מקצתו, או כל טובת הנאה  כולומתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם,  הקבלן (א 

את הסכמת המועצה  קיבלעל פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם 

        מראש ובכתב.

או  25%רשומה, יראו בהעברת  בלתיוהקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או  היה (ב 

נעשתה בבת אחת, בין  ההעברהיותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם 

 )א( לעיל. 8אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות מנוגדת לס' 

מסמכי החוזה,  יהעבודות עפ" ביצועמתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם  הקבלן (ג 

תהא רשאית, לפי שיקול  המועצהאלא לאחר קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב. 

לאשר העסקתו  שלאדעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, 

 מסמכישל קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה, תהא האחריות לקיום הוראות 

 ובלעדי.ההסכם ולביצוע העבודות, על הקבלן באופן מלא 

 
 ביטוח .13

 ----- 

כל תאונה, חבלה או נזק, איזה  ובגיןיהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל  הקבלן (א 

שהיא למועצה ו/או לעובדיה  עילהשהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או 

או בעקיפין, כתוצאה  במישריןו/או לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, 

העבודות  בביצועה או מחדל רשלני, איזה שהם הקשורים או הנוגעים ממעש

ו/או  המועצהמסמכי ההסכם. הקבלן יפצה את  יוההתחייבויות שעל הקבלן לבצע עפ"

 משחרראת הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו/)ה(/)הם(. הקבלן 

מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל  הילחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה ושלוח

 .ל, חבלה או נזק כנ"תאונה

או אדם אחר המועסק בשירותו,  עובדאחראי כלפי צד שלישי, לרבות כלפי כל  הקבלן (ב 

במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או כל דין אחר, 

ההסכם או כתוצאה  מכימס ילנזקים שייגרמו להם תוך כדי ביצוע העבודות עפ"

, יהא על לעילמביצוע העבודות. אם תתבע המועצה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור 

-בית י"עהקבלן לסלק את התביעה כנגד המועצה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה 

 משפט בפסק דין סופי.

על כל נזק ועל וכנגד כל  המועצהמתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  הקבלן (ג 

, נגדה או נגד מי מעובדיה כלשהואדם  יביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש ע"ת

, לכל אדם כולל למועצה ו/או לעילו/או שלוחיה בגין תאונה, חבלה או נזק המפורטים 

 שייגרמו. במלואןלעובדיה ו/או לשלוחיה, לרבות ההוצאות המשפטיות 
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ומבלי לפגוע בהוראות כל דין,  זההסכם  ילגרוע מהתחייבויות הקבלן עפ" מבלי (ד 

 להלן: המפורטיםמתחייב הקבלן לערוך על חשבונו את הביטוחים 

אחריות שלא יפחתו  בגבולותכל דין,  יחבות חוקית כלפי הציבור עפ" ביטוח (1)  

   מסך:

  $ 1,000,000      - תובע   

   $ 1,000,000      - מקרה   

  $ 1,000,000   -חודשים(  12)כל  תקופה   

 י, המועסקים ע"ועובדיהםחבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה  ביטוח (2)  

 ''ח.ש 1,000,000הקבלן בקשר עם ההסכם, בגבולות אחריות של עד 

 יחובה עפ" ביטוח –בגין שימוש בכלי רכב וכלים מכניים אחרים  ביטוחים (3)  

לנפגעי תאונות  הפיצוייםחוק  יפקודת ביטוח כלי רכב מנועיים לכיסוי חבות עפ"

 להנ" הכלים ידרכים ביטוח אחריות לנזקי צד שלישי ורכוש הנגרמים ע"

 בגבולות אחריות, כמקובל בפוליסות רכב.

של כלי הרכב,  חובהאחריות לנזקי גוף, שאינם מבוטחים בביטוח  ביטוח (4)  

שלישי של  צד נזקיבגבולות אחריות המקובלים לגבי  להכלים הנ" יהנגרמים ע"

 כלי הרכב.

 ביטוח עבודות קבלנות. (5)  

 יכללו התנאים הבאים: בפוליסות (ה 

 הפוליסות תהיינה צמודות למדד. כל (1)  

 כלפי המועצה. המבטחזכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של  תבוטל (2)  

י עובדי הקבלן, קבלנ כלחבות מעבידים תכלול גם שכר עבודה מלא עבור  פוליסת (3)  

 המשנה ועובדיהם.

 תיכלל בשם המבוטח. המועצה (4)  

 יכלל סעיף אחריות צולבת.י בביטוחים (5)  

 ביטוחיםיהיו " והביטוייםמוותר על זכות השתתפות בביטוחי המועצה  המבטח (6)  

 ראשונים".

 המועצה. בזכויותהקבלן לא יפגע  יקיום תנאי הפוליסות ע"-אי (7)  

 בטלים ומבוטלים. יהיובוררות הקיימים בפוליסות, אם הם קיימים,  סעיפי (8)  

עם  , ימציא הקבלן למועצה דלעילהתחייבותו של הקבלן לביצוע הביטוחים  להבטחת (ו 

חברת ביטוח שתאושר  יע" חתוםאישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתימת ההסכם 

 המועצה. יע"

סעיף זה, כולם או מקצתם,  יעפ" לבצעםוהקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו  היה (ז 

לכך, תהא המועצה רשאית לבצע את  בקשרהרי מבלי להטיל על המועצה חבות כלשהי 

השוטפות, ולנכות כספים  הפרמיותהביטוחים תחתיו, ולשלם את דמי הביטוח, לרבות 

זה בכל זמן שהוא,  חוזהבלן מכוח אלה ששולמו על ידה מכל סכום שעליה לשלם לק

  או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.
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 ערבות ביצוע .14

 ---------- 

לביצוע. הערבות תהא ערבות  ערבותחתימת הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי המועצה  עם 

 מהסכום 10%, צמודה למדד, בשיעור של ("הערבות הבנקאית")להלן:  בנקאית אוטונומית

 יכל ההתחייבויות עפ" ביצוע, להבטחת  10%סך לעבודות על  מהכולל של הצעתו כולל מע"

כה, יחודשים והקבלן מתחייב להאר   3   תהא בתוקף לתקופה של הערבותמסמכי ההסכם.  

יום לאחר תום תוקפו של  30דרישת המועצה, כך שהיא תהא בתוקף עד  לפימפעם לפעם, 

 הסכם זה.

 
 ערבות טיב .15

 --------- 

להבטחת התחייבותו, ימסור הקבלן למזמינה וכנגד תשלום חשבון סופי ערבות  א( 

בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע כלל התיקונים והליקויים בעבודות ולתקופה של 

מערך העבודות )כולל מע"מ  7%חודשים מיום המסירה הסופי. הערבות תהא בסך  24

 ששולם בגין העבודות( צמודה למדד.

חודשים מיום  24הקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת לטיב העבודה וזאת למשך  (ב 

 המסירה הסופית של כלל העבודות.  

המועצה, תהא המועצה רשאית  דרישתמקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי  בכל ג( 

של הקבלן  ההתחייבויותלממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל 

 הסכם זה. י"עפזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע למועצה החו יעפ"

 
 הפרת הסכם וביטול הסכם .16

 ---------------------- 

הינם תנאים עיקריים  15-ו 14, 10, 9, 8, 7, 6ג, 4 מצהיר כי ידוע לו, כי סעיפים הקבלן (א 

את המועצה בפיצויים  המזכהויסודיים בהסכם והפרתם תיחשב כהפרה יסודית, 

למדד,  צמודיםמוסכמים וקבועים מראש עד לגובה סך הערבות הבנקאית, כשהם 

 וזאתממדד הבסיס ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למועצה, 

 החוזהמסמכי  ימבלי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה עפ"

 כל דין. יאו עפ"

)א( לעיל מכל סכום  13בס'  האמוריםתהא זכאית לנכות את סכומי הפיצויים  המועצה (ב 

הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל  מכוחמסמכי ההסכם ובין  ישיגיע לקבלן, בין עפ"

 דרך חוקית אחרת.

, לא ישחררו את הקבלן לקבלןפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  תשלום (ג 

 ם.מסמכי ההסכ ימהתחייבויותיו עפ"

זכאית לכל סעד ותרופה  המועצהוהקבלן יפר ההסכם הפרה יסודית, תהא  היה (ד 

, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, דיןכל  יהסכם זה ועפ" ימשפטית העומדים לה עפ"

, לחלט את הערבות הבנקאית הפרתותהא זכאית לבטל את ההסכם, לתבוע פיצויים על 

 .אחרכם לקבלן מסמכי ההס יולהעביר ביצוע העבודות עפ"
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האירועים הבאים יחשבו  הרילגרוע מהאמור בכל מקום אחר שבהסכם זה,  מבלי (ה 

מסמכי  ילה עפ" המוקנותכהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות 

 כל דין: יההסכם, ועפ"

הוצאה לפועל לגבי  שלעיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי  הוטל (1)  

או  הופסקונכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורים לא 

 יום ממועד ביצועם. 30הוסרו לחלוטין תוך 

נכסים לגבי נכסיו, כולם  כינוסנגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו  הוגשה (2)  

וא תאגיד, שה קבלןאו חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של 

ניתן  אונתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק 

נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם או חלקם, או 

פקודת  יו למען קבלת אורכה או פשרה להסדרת חובותיו עפ"יפנה לנוש שהוא

 החברות.

 ההסכם. מביצועכי הקבלן הסתלק להנחת דעתה של המועצה,  הוכח (3)  

נתן או הציע  מטעמולהנחת דעתה של המועצה, כי הקבלן או אדם אחר  הוכח (4)  

  בקשריה במכרז ו/או ישוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ

 הסכם זה או ביצועם. למסמכי

תנה במכרז שני הקבלןלהנחת דעתה של המועצה, כי הצהרה מהותית של  הוכח (5)  

 מהותיתאו בקשר עם מסמכי ההסכם, אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה 

 אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 הקבלן מתחייב לידע את המזמינה על התרחשות האירועים הנ"ל. (6)  

הנוגע לתשלומים ששולמו  בכלהמועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה  ספרי (ו 

 לקבלן ומועדיהם.

)ד( לעיל, לא יראו את השימוש האמור  13ס'  יהמועצה בחלק מזכויותיה עפ" השתמשה (ז 

, אלא אם המועצה הודיעה על כך המועצה יבזכויות המועצה כביטול ההסכם ע"

לא  ההסכם, כל עוד יעפ" התחייבויותיובמפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל 

 ניתנה לו הודעה כאמור.

 
 כללי .17

 ---- 

הסכם זה ולהפסיק את  הוראותבין הצדדים, כי המועצה רשאית לבטל את  מוסכם (א 

  , עפ"י שיקול דעתה המוחלט. בכל עתאו את חלקן העבודות 

, היא תודיע על כך לקבלן זהוהמועצה תבקש לעשות שימוש בהוראת סעיף  במקרה (ב 

 .יום מראש 14בכתב 

 , יחולו ההוראות כדלקמן:כזו במקרה (ג 

, תועבר הבעלות בחומרי הבניה והציוד שבאתר למועצה, והמועצה תשלם התשלום עם  

, וזאת עפ"י קביעת היחסי בתשלומים עבור העבודות שביצע עד כה החלקלקבלן את 

 המפקח.
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ו/או טענה כנגד המועצה  תביעהלתשלום האמור בסעיף זה, לא תהא לקבלן כל  פרט  

 או מי מטעמה בגין ביטול ההסכם והפסקת העבודה.

ומודה, כי ידוע לו, כי קבלנים אחרים עשויים לעבוד באתר ועליו לתאם עמם  מצהיר הקבלן .18

, יתאם הקבלן את עבודתו עם חברת החשמל, משרד התקשורת, בזק, כ. כמו"העבודהאת 

 ספים, ככל שהדבר יידרש.ועם גורמים אחרים ו/או נו ומקורות

 
במקרה/ים  ההסכםמצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי מסמכי  הסכמה (א .19

הסכמה,  כלמסוים/ים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

 ובחתימת ראש המועצה והגזבר. כאמור, טעונה אישור בכתב

את המוסכם והמותנה ביניהם  נכונהבין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים  מוסכם (ב 

, הצהרות, מצגים, פרסומיםבמלואו, וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, 

ההסכם ואשר נעשו,  במסמכי, שאינם נכללים פהסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"

ההסכם, לא  מסמכיוראות אם נעשו, קודם לחתימתם. כל ויתור, הסכמה או שינוי מה

 יהא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 

הצדדים, כי סמכות הדיון בכל חילוקי הדעות הנוגעים להסכם זה יהיו מסורים  בין מוסכם .20

 המשפט השלום בירושלים.-לבית

 
בהוצאות ביול מסמכי ההסכם ובהוצאות ביול מסמכים נוספים הקשורים או  ישאי הקבלן .21

 ההסכם. ממסמכינובעים 

 
 לצורך הסכם זה הינן: הצדדים כתובות .22

 .1תורה ועבודה  –מקומית בית אל מועצה : מועצה 

  הקבלן: 

 

 
 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה

 

 

 

________________________    ________________________  

 הקבלן                  המועצה              

 

 



 
 

 ביטוח  -' Xנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"

 
רשותיים ו/או נבחריהם  סמךחברות ו/או עמותות בנות ו/או גופי ו/או  מועצה מקומית בית אל –" מבקש האישור"

 . " ו/או עובדיהם ומנהליהם

 
 __________________"" –" השירותים"

 _________________"" –" הפרויקט"

לערוך  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחשל מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
, ולעניין ביטוח אחריות םשירותיהולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום תקופת מתן  7נוספת של  לתקופהכל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות מקצועית 
 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן: " 8 השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיף 

ימים לפני מועד תחילת  7 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על האישורמבקש ללא כל דרישה מצד  .2
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום או  השירותים

שוק ההון, ביטוח  מבקש האישור, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, המבוטחביטוח, חתום בידי מבטח 
 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 2019-1-6וחיסכון 

אישור ביטוחי את  מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  המבוטח

 לעיל. 1 נוספת כמפורט בסעיף 

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 
לפני  ימים 10ת ביטוח חדש, לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכ המבוטחשינוי לרעה, על 

 מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 

 המבוטחמנע מתאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות המבוטחעל פי הסכם זה, ועל  המבוטחמהתחייבויות 
יהיה מנוע מלעלות כל טענה  המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות 

השירותים  לועקב כך שלא יתאפשר  מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם  מבקש האישורו/או דרישה כלפי 
 כנדרש. המבוטחלהתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחכל תנאי ביטוחי  לקיים את המבוטחעל  .3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחשביטוחי 

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  למבקש האישורלהודיע  המבוטח. כן מתחייב המבוטחהנקובות בביטוחי 
מבקש ידי -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על מבקש האישורלתביעה ולשתף פעולה עם 

 להגישה למבטחים.  האישור

לבצע כל שינוי או  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי  תרשאי מבקש האישור .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  המבוטחמנת להתאימו להתחייבויות  תיקון שיידרש על

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם המבוטחבעריכת ביטוחי 
ות כלשהי למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחרי המבוטחו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 

פי הסכם זה ו/או -על המבוטחו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישורו/או על מי מטעם  מבקש האישורעל 
 פי דין.-על

 המבוטחלבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי 
 ביטוח זה.על מנת להתאימם להוראות סעיף  המבוטחלגרום לשינוי ביטוחי 

, הינה ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
פי הסכם זה ו/או -ממלוא החבות על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על  בבחינת דרישה 

מבקש ו/או כלפי מי מהבאים מטעם  מבקש האישורלא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  למבוטחפי דין. -על
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח  האישור

 .המבוטחשהוצא על ידי 

ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 
. בכל ביטוח נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו המבוטחיערוך , המבוטחמשלימים לביטוחי 

מבקש , ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי ויד-רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
ו , למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/אמבקש האישורו/או כלפי מי מטעם  האישור

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.מבקש האישורול את המבוטח לכליורחב שם  המבוטחידי -משלים שייערך על



 
 

, מאחריות מבקש האישורואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח .6
)ומבלי לגרוע מכלליות  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםלאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

טעמו או בשמו בקשר עם לנזקים לכל הבאים מ(, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר האמור, לרבות כלי רכב
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. השירותים.

ערכו על ידם לדרוש כי י המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  המבוטחבהתקשרות  .7
 .ביחס להיקף וסוג פעילותםביטוחים הולמים 

ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
 מבקש האישורישא באחריות לשפות ו/או לפצות את  המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור -בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטחמכוסה בביטוחי 

  שהי.אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כל
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל ההשתתפות העצמית
ים שבאחריות המבוטח לפי דין נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזק

 או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. 
של יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה 

 אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 

 :המבוטחביטוחי  .8

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם -על המבוטחהמבטח את חבות 
 ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

 מבקש האישור, עובדי מבקש האישורסייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, 
 ייחשבו במפורש לצד שלישי. מבקש האישורורכוש 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי  בפוליסה, ףכמבוטח נוס מבקש האישורלכלול את הביטוח יורחב 
 .המבוטחד מיחידי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אח

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000: גבול אחריות

  ביטוח אחריות מעבידים .8.2
פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -על המבוטחהמבטח את חבות 

תוך כדי ו/או עקב  המבוטח, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי 1980 -התש"ם 
 השירותים. 

היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה  מוהבאים מטעו/או  מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את 
 .המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מי מהםו/או מחלה כלשהי כי 

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000: גבול אחריות

 חריות מקצועית ביטוח א .8.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, -על המבוטחהמבטח את חבות 
 . מטעמוו/או מי מהפועלים  המבוטחבגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד 

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

בשל אחריות יועצי משנה של מבקש האישור, ו/או  יו/או מפקח מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את 
עובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים  המבוטחעקב מעשה ו/או מחדל של  הםישעלולה להיות מוטלת על

חידי , בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מימטעמו
 המבוטח.

, אבדן מסמכים, המבוטחהביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי 
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק  ,הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות

 כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.

 המבוטחחודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  6לול תקופת גילוי של הביטוח יכ
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 .המבוטחנבע מאי תשלום או מרמה של 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000:גבול אחריות

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי  .9

מוותר על  המבוטחוכי מבטח  והבאים מטעמו/או  מבקש האישורידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.1
 .ווהבאים מטעמ מבקש האישורכל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 



 
 

יום לאחר  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת  .9.2
 בדבר השינוי או הביטול. למבקש האישורמשלוח הודעה של המבטח 

 המבוטחוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  המבוטחהפרת תנאי ביטוחי  .9.3
 וחים כאמור.לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביט מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לאו/או 

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .9.4
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 

מטעם מבקש ו/או הבאים  מבקש האישורחיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
 .האישור

. חריג רשלנות רבתי 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .9.5
על פי  המבוטח)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

אולם הויתור , מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם  מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  .9.6
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  המבוטחעל  .9.7
 פיהן. 

 נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מהוראות  .10
  



 
 

 
 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

ל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של 

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

 נדל"ן☐ _________שם:  מועצה מקומית בית אל: שם
 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  בית אלמען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     צד ג'
 (307וקבלני משנה )קבלנים 

חברות  ( 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
רשותיים  סמךו/או עמותות בנות ו/או גופי 

 .ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) 

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

( חברות  ו/או עמותות בנות 320גורם אחר )
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או  סמךו/או גופי 

 עובדיהם ומנהליהם(
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )
 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 (304הרחב שיפוי ) ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
( חברות  308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

רשותיים  סמךו/או עמותות בנות ו/או גופי 
 ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח
 (319) המבוטח מעובדי

 (328ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית
 (301דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

( חברות  308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
רשותיים  סמךו/או עמותות בנות ו/או גופי 

 ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

( חברות  ו/או עמותות בנות 320גורם אחר )
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או  סמךו/או גופי 

 עובדיהם ומנהליהם(
 -בגין מעשי או מחדלי המבוטח  מבוטח נוסף

 (321) מבקש האישור
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )
 *327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *



 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

אלומניום01

קיר מסך מדגם מטריקס רגוולר של חברת אקסטל או שווה ערך,01.0001
בשילוב 3 דלתות ציר חד כנפיות מסדרת קליל 4900 או שווה ערך כולל
מנגנון בהלה ודלת 1 דו כנפית אוטומטית חשמלית של חברת דורטק או

שווה ערך בחלק מהמערכת ישולבו זכוכיות מחוסמות שקופות ובחלק
אטומות העובי יהיה לפי תקן וכל המערכת תבוצע בכפוף למפרט הטכני

של היועץ

87.002,650.00230,550.00מ"ר

קיר מסך קבוע מדגם מטריקס רגוולר של חברת אקסטל או שווה ערך,01.0002
בחלק מהמערכת ישולבו זכוכיות מחוסמות שקופות ובחלק אטומות
העובי יהיה לפי תקן וכל המערכת תבוצע בכפוף למפרט הטכני של

היועץ

46.902,500.00117,250.00מ"ר

קיר מסך מדגם מטריקס רגוולר של חברת אקסטל או שווה ערך,01.0003
בשילוב דלת 1 צירית חד כנפית מסדרת קליל 4900 או שווה ערך כולל

מנגנון בהלה ו- 2 דלתות דו כנפית אוטומטית חשמלית של חברת
דורטק או שווה ערך בחלק מהמערכת ישולבו זכוכיות מחוסמות

שקופות ובחלק אטומות העובי יהיה לפי תקן וכל המערכת תבוצע
בכפוף למפרט הטכני של היועץ

129.702,550.00330,735.00מ"ר

קיר מסך מדגם מטריקס רגוולר של חברת אקסטל או שווה ערך,01.0004
בשילוב 2 דלתות פתיחה דו כנפיות ודלת 1 חד כנפית הכוללות מנגנוני

בהלה מסדרת קליל 4900 או שווה ערך מהמערכת ישולבו זכוכיות
מחוסמות שקופות ובחלק אטומות העובי יהיה לפי תקן וכל המערכת

תבוצע בכפוף למפרט הטכני של היועץ

72.202,600.00187,720.00מ"ר

קיר מסך מדגם מטריקס רגוולר של חברת אקסטל או שווה ערך, בחלק01.0005
מהמערכת ישולבו זכוכיות מחוסמות שקופות ובחלק אטומות העובי
יהיה לפי תקן וכל המערכת תבוצע בכפוף למפרט הטכני של היועץ

46.902,500.00117,250.00מ"ר

983,505.00סה"כ לאלומניום

אלומיניום מבנה מועצה
קומת מסחר
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סה"כ לקומת מסחר

סה"כ לקומת מסחר

983,505.00אלומניום01

983,505.00סה"כ עלות

167,195.85מע"מ בשיעור 17%

1,150,700.85סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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