מכרז פומבי מס'
17/16לביצוע עבודות
להקמת מבנה מדעים
בשטח המכללה
האקדמית אחוה
מסמך זה הינו רכוש המכללה האקדמית אחוה .המידע הכלול בו לא יפורסם ,לא
ישוכפל ,ולא יעשה בו שימוש מלא או חלקי ,לכל מטרה שהיא מלבד מענה על
בקשה זו .כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.
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מסמך 1
הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס'  17/16לביצוע עבודות להקמת מבנה
מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה
המכללה האקדמית אחוה (להלן" :המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים ,להגיש הצעות לביצוע עבודות
להקמת מבנה מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה.
א.

מסמכי המכרז יוצגו לעיון באתר האינטרנט של המזמינה ובמשרדי המזמינה (בשעות הפעילות
כמפורט להלן) ,מחלקת גביה ,בניין  3קומת קרקע ,החל מיום .13.12.2016

ב.

כל המעוניין להשתתף במכרז יוכל לרכוש ,תמורת תשלום בסך של  5,000ש"ח (שלא יוחזר בשום
מקרה) ,את מסמכי המכרז ,החל מיום  13.12.2016במשרדי המזמינה (להלן" :משרדי המזמינה")
(טל' )08-8588024 :בימים א'-ה' בין השעות ( 09:00-16:00להלן" :שעות הפעילות") ,אצל הגב' אתי
ערמון ,מחלקת גבייה ,או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי המזמינה או תשלום באמצעות אתר
האינטרנט של המזמינה.

ג.

המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

ד.

המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון .אין בעצם פרסום המכרז
התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו ,ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם
שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

ה.

נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל ,הינו חלק ממסמכי המכרז.

ו.

המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז,
ובאופן הקבוע בהם .הצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד במשרד המזמינה .המועד האחרון להגשת
ההצעות הוא ביום  5.01.2017בשעה ( 12:00להלן":המועד האחרון להגשת ההצעות")

ז.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על פי הנדרש במסמכי המכרז ובהתאם לנוסח המצורף,
על סך של ( ₪ 2,000,000במילים :שני מליון שקלים חדשים) ,בתוקף לא לפני ה 1.01.2017 -עד לתאריך
 .30.4.2017הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית כנדרש – תיפסל על הסף.

ח.

על המציע להכניס את הצעתו הכספית (מסמך  3למכרז זה) ,יחד עם כל יתר המסמכים הדרושים על פי
המכרז ,למעטפה סגורה ,עליה יכתב אך ורק "מכרז פומבי מס'  ,"17/16ושתוכנס לתיבת המכרזים
במשרדי המזמינה.

ט.

מפגש הבהרות וסיור קבלנים להצגת הפרויקט ואתר הבינוי ,ייערך ביום  20.12.2016בשעה .10:00
הפגישה במשרדי המזמינה בחדר ישיבות בניין  3קומה  ,2בתוך שטח המכללה .בכל מקרה של סתירה
בין האמור בהזמנה זו לבין האמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
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מסמך 2

המכללה האקדמית אחוה

מכרז פומבי מס' 17/16
להקמת מבנה מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה

הוראות למשתתפים במכרז
המכללה האקדמית אחוה (להלן" :המזמינה") מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות הקמת מבנה מדעים
בשטח המכללה האקדמית אחוה (להלן" :המכרז"" ,הפרויקט") ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

כללי:
.1

עיקרי ההתקשרות אשר יחולו על המשתתף הזוכה (להלן" :הזוכה") הינם כדלקמן:
א .הזוכה יבצע את העבודות עפ"י הוראות ההסכם וכנגד התמורה לה יהיה זכאי כמפורט בפרק
התמורה בהסכם ועפ"י הצעתו.
ב .העבודות לבניית הפרויקט ולהשלמת הוצאת טופס  4ואישור אכלוס ,יימשכו  18חודשים
ממועד צו תחילת הבניה ויתבצעו עפ"י המפורט להלן:
)1

עבודות התארגנות באתר ,גידור ועבודות הכנת השטח לבינוי (לרבות בדיקת השטח
כנקי מתשתיות לקראת ביצוע עבודות חפירה) ,על כל מרכיביו;

)2

עבודות בניית מבנה על כל מרכיביו כמפורט בתוכניות המכרז ,במפרטים הטכניים
בפרטים ותכבי הכמויות ;

)3

עבודות פיתוח השטח וחיבורי תשתיות לרבות חיבור תשתיות (תשתיות מים ,ביוב,
תשתיות חשמל ,תקשורת מתח נמוך וכל שאר מרכיבי הפיתוח והתשתיות המפורטים
במסמכי המכרז מבנה למדידה.

)4

השלמות מסירה וקבלת אישור אכלוס מכל הגורמים לרבות אשורי מכון התקנים,
כיבוי אש ,אישור משרד הבריאות ,אישור המזמינה ואישור גורמים אחרים ככל
שיידרשו.

ג .לעניין העבודות המפורטות לעיל ,ייחתם הסכם אחד התקף הן לעבודות הבינוי והן לעבודות
הפיתוח ,כאשר חלק הבינוי הינו פאושלי וחלק עבודות הפיתוח וחיבורי התשתיות הינו
למדידה .חלוקת העבודות למדידה מפורטת בספריית הסעיפים ובכתבי הכמויות תוך
הדגשת החלקים למדידה.
ההיקף הכספי של הפרויקט (על כל מרכיביו) ,מוערך ע"י המזמינה בסך כולל של ( ,₪ 28,300,000במילים:
עשרים ושמונה מליון ושלוש מאות אלף  ) ₪בתוספת מע"מ כדין .בידי המזמינה הזכות להרחיב או לצמצם
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המכרז ע"י תוספת עבודות שיבטאו הגדלת או צמצום ההיקף הכספי בעד –  50%מהיקף החוזה שייחתם עם
הזוכה ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

מסמכי המכרז:
 .1מסמכי המכרז כוללים:
.1.1

הודעה על פרסום המכרז (מסמך .)1

.1.2

הוראות למשתתפים במכרז (מסמך .)2

.1.3

נוסח הצעת המשתתף (מסמך .)3
נספח א' – נוסח ערבות מכרז;
נספח ב' – הצהרה בדבר נסיון המשתתף;
נספח ג' – התחייבות לקיום החקיקה בדבר העסקת עובדים;
נספח ד' – הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ;1976
נספח ה' – אישור רו"ח .
נספח ו' – אישור בדיקת כמויות של פרק עבודות בינוי במחיר פאושלי.

.1.4

נוסח ההסכם לביצוע עבודות הקמת מבנה מדעים ,שייחתם עם המשתתף שהצעתו תבחר במכרז,
לרבות נספחיו (להלן" :ההסכם") (מסמך .)4
נספח א' – ספריית סעיפי עבודות מבנה במדידה פאושלית ,כתב כמויות לעבודות למדידה;
נספח ב' – מפרט טכני מיוחד;
נספח ג' – תוכניות; פרטים; תשריט/י האתר ובו מסומנים החלקים לביצוע העבודה;
נספח ג'  – 1נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית;
נספח ג'  – 2נוסח כתב ערבות בדק;
נספח ד' – אישור על קיום ביטוחים;
נספח ה' – נספח בטיחות;
נספח ו' – צו התחלת עבודה;
נספח ז' – תעודת סיום;
נספח ח' – טופס עדכון פרטי חשבון בנק.
נספח ט' – נספח פיצויים.
נספח י'-

המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית ליד משרד הבטחון בנוסחו
המעודכן (לא מצורף פיזית אך הקבלן מצהיר כי מצוי בידיו).
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נספח יא' – נספח העדר תביעות.
נספח יב' – נספח שלבי תשלום לחלק הפאושלי.
.1.5

לוח זמנים לביצוע העבודות על פי המכרז (מסמך  .)5נספח זה יצורף לחוזה לאחר הגשתו ע"י
הקבלן ואישורו ע"י המזמינה.

תנאי סף למשתתפים:
 .2רשאים להשתתף במכרז (לעיל ולהלן" :המשתתף" ו/או "המציע") אלו העומדים בכל התנאים הבאים,
ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:
.2.1

המשתתף צירף להבטחת הצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על פי הנדרש במסמכי המכרז,
בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' למסמך  ,3על סך של ( ₪ 2,000,000ובמילים :שני מיליון
שקלים חדשים) שתעמוד בתוקף לא לפני ה 1.01.2017 -ועד ליום  .30.4.2017הצעה שלא תצורף
לה ערבות בנקאית כנדרש – תיפסל על הסף.

.2.2

המשתתף הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בענף הבניה  100סיווג ג' 4-לכל הפחות ,על פי
המצוין בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים) ,התשמ"ח.1988-

.2.3

למשתתף ניסיון מוכח כקבלן ראשי של לפחות שלושה ( )3פרויקטים של מבני ציבור שונים אשר
הושלמו במהלך חמש ( )5השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה ( 2011-2016כולל).
במסגרת דרישה זו יובאו בחשבון רק פרויקטים אשר כל אחד מהם הינו בשטח כולל של 4,000
מ"ר לכל הפחות ,ובעלות כוללת של ( 20,000,000עשרים מיליון) ש"ח  +מע"מ ,לכל הפחות .ביחס
לכל אחד מפרויקטים אלו נדרש כי:
 .2.3.1המשתתף שימש בפרויקטים כקבלן ראשי בפרויקט ,וכי החשבונות והתשלומים הוצאו
על שם המציע בלבד .לא יוכר משתתף אשר ביצע את העבודה כקבלן משנה ולא יוכר
קבלן שביצע את הפרויקט באמצעות אחרים.
 .2.3.2מבנה הציבור שהוקם על ידי המשתתף הינו מבנה גמור ,פועל ומושלם לייעודו ,שקיבל
אישור לאכלוס/טופס  4לאכלוס ,במהלך חמש ( )5השנים האחרונות שקדמו למועד
הגשת ההצעה למכרז זה ( 2011-2016כולל) ,בעל שלד בטון הכולל עבודות גמר ,מערכות
מיזוג אויר ,חשמל וכיו"ב.
 .2.3.3שטח מבנה הציבור הינו לפי היתר בניה מאושר ואינו כולל שטחי פיתוח וחניה.
 .2.3.4עלות כוללת של הפרויקט בסעיף זה הינה העלות להקמת כל הפרויקט לרבות שטחי
פיתוח ,חיבורי מערכות וחניה.

 .2.4לשם הוכחת הניסיון הנדרש מהמשתתף במכרז ,כאמור בסעיף  2.3לעיל ,על המשתתף למלא את
התצהיר להוכחת הניסיון שבנספח ב' למסמך  3למכרז זה.
.2.5

המשתתף הוא חברה רשומה בישראל אצל רשם החברות בעת הגשת הצעתו למכרז .מובהר
בזאת ,כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר תאגידים וכי מציע אינו יכול לייחס לעצמו
במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר ,כגון :ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר.

 .2.6המשתתף ו/או בעלי שליטה בו ו/או מנהליו אינם בעלי הרשעות בעבירות פליליות שיש עמן קלון
ו/או בעבירות הקשורות בביצוע העבודות ,ולא הוגש כנגד מי מהם כתב אישום בעבירות מעין
אלה.
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 .2.7המשתתף מנהל ספרים כדין ,בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף,
תשל"ו – .1975
 .2.8המשתתף הוא בעל תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.
 .2.9המשתתף רכש את מסמכי המכרז מהמזמינה וצרף קבלה בדבר הרכישה.

עיקרי ההתקשרות:
 .3עיקרי ההסכם עליו יחתום המשתתף הזוכה במכרז ,הינם כדלקמן:
א .המשתתף הזוכה יבצע עבור המזמינה את העבודות בפרויקט נשוא מכרז זה.
ב .העבודות המתבקשות הינן עבודות להקמת מבנה מדעים ,והכל בהתאם להסכם ,לתוכניות
ולמפרטים ,לוח הזמנים ולכל שאר מסמכי המכרז עליו יתחייב המשתתף הזוכה ,כמפורט בהסכם
המצורף למכרז זה ובשאר מסמכי מכרז זה (להלן" :העבודות").
ג .המשתתף הזוכה יעסיק עובדים מקצועיים וקבלני מקצוע בעלי נסיון בסוג העבודות נשואי מכרז זה,
ובעלי סיווג קבלני מתאים עפ"י דרישת רשם הקבלנים.
ד .העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות ,לפרטים ולמפרטים ,לכתב הכמויות ,למפרט הטכני וכל שאר
מסמכי המכרז ,ומסמכים ופרטים משלימים שיימסרו לו במהלך הביצוע ,שיהוו חלק בלתי נפרד
מההסכם שייחתם עם המשתתף הזוכה במכרז.
ה .הפריטים והחומרים שיסופקו לשם ביצוע העבודות יהיו באיכות ומטיב מעולים.
ו .העבודות תבוצענה על בסיס ובהתאם לכל האישורים ,הרישיונות ,התעודות וההיתרים החוקיים
הנדרשים על-פי כל דין לצורך ביצוע העבודות.
ז .ככל שיידרשו היתרים לביצוע העבודות ,על הקבלן תהא האחריות לקבלם.
ח .ביצוע עבודות נשוא מכרז זה יבוצע תוך הקפדה מרבית על כל דין ועל כללי הזהירות והבטיחות.
ט .כל מתקן שיותקן יישא תו תקן של מכון התקנים הישראלי ככל שקיים תקן כזה .במתקנים בהן
נדרש גם אישור התקנה עפ"י ת"י ,תבוצע בדיקת ת"י ע"י מכון/מעבדת בדיקות מאושרת בסיום
ההתקנה.
י .המזמינה תהא רשאית להגדיל את היקף העבודות ולחילופין להקטינה לפי שיקול דעתה הבלעדי
בשיעור של עד  .50%המזמינה רשאית לשנות ו/או לבטל בכפוף לאמור לעיל סעיפי עבודה שלמים.
יא .המשתתף הזוכה יבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים המצורף כמסמך  5למכרז זה ויסיים את
העבודות במועד שאינו מאוחר מהמועד הקבוע כמועד לסיום ביצוע העבודה בצו התחלת העבודה.
יב .תמורת ביצוע כל העבודות ,כמפורט בהסכם המצ"ב כמסמך  ,4תשלם המזמינה למשתתף הזוכה סך
התואם את הסכום אשר ייקבע וייחתם בחוזה ההתקשרות המבוסס על הצעתו כפי שתוגש במכרז
זה בתוספת מע"מ כדין ,הכל בהתאם לאמור בסעיף  11להסכם.
יג .מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי התמורה ,כאמור בסעיף יב' לעיל ,הינה תמורה סופית וכוללת את
כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות מכל סוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות על-פי תנאי
המכרז ,וכי הזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות כאמור ,אלא אם נכתב
מהכללה האקדמית אחוה – מבנה מדעים

חתימת המשתתף_______________________ :

7

במפורש אחרת.
יד .להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא ההסכם ,ימציא המשתתף הזוכה למזמינה ערבויות בנקאיות
וכן ביטוחים מתאימים ,הכל כקבוע בנוסח ההסכם.
טו .על המשתתף מוטלת החובה לגשת למקום ביצוע העבודה ,לראות את פני השטח ,לעמוד על סוגי
האדמה במקום ,הגישה למקום ,תשתיות המצויות במקום ,אופיו של מקום ביצוע העבודה וכל יתר
התנאים הקשורים לעבודות נשוא מכרז זה .בהגשת הצעתו מצהיר המציע כי ביקר באתר המיועד
לביצוע העבודה וקיבל את כל המידע הנדרש לצורך הגשת הצעתו לביצוע העבודה.
טז .במקרה של איחור בסיום ביצוע העבודות ,נקבע פיצוי מוסכם ןמוערך מראש בגובה של  5,000ש"ח
לכל יום פיגור ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו ומבלי שתיגרע זכותה של המזמינה לכל הליך אחר
בהתאם לכל דין או הסכםומבלי לגרוע מזכות המזמינה לקבלת פיצוי מוסכם נוסף כמפורט בנספח
ט' להסכם.
יז .יתר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למכרז זה.

הגשת ההצעה:
 .4הגשת ההצעה פירושה ,כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים המפורטים במסמכי
המכרז ,הבין את מהות העבודה ,הסכים לכל תנאי המכרז וכי בטרם הגיש את הצעתו ,קיבל את מלוא
המידע האפשרי ,ואישר את נכונות כל הנתונים ,הפרטים והעובדות המסופקים על ידו ,ולפיכך יהא מנוע
מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.
 .5כמו כן ,בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל ,לרבות אם כי
בלי לגרוע מכלליות האמור ,את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום
והרישוי הנדרשים.
 .6הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז.
 .7ההצעות תוגשנה בשפה העברית .כמו כן נספחים ,אישורים ,תעודות וכל פרט אחר הנדרש במכרז יוצגו
בשפה העברית.
 .8המשתתף במכרז ימלא את טופס הצעת המשתתף המצ"ב במסמך ( 3נוסח הצעת המשתתף) ,וינקוב
במחירים המוצעים על ידו לביצוע העבודות כדלקמן:
 .8.1ביחס לביצוע העבודות להקמת מבנה (החלק המיועד לבינוי במחיר פאושלי)  -ימלא המשתתף
את טופס הצעת המשתתף וינקוב במחיר פאושלי כולל לביצוע כל העבודות המשויכות לפרק זה,
הכל כמפורט במסמכי המכרז לביצוע כלל העבודות להקמת המבנה .מובהר כי לחלק זה מצורפת
ספריית סעיפים ,אשר מטרתה לספק מידע משלים על המפורט בתוכניות ,בפרטים ובמפרטים .אין
למלא בספריית הסעיפים מחירים או כמויות .כל המפורט בספריית הסעיפים נכלל במסגרת
הצעת המחיר הפאושלי.
הצעת המשתתף ביחס לחלק זה לא תעלה על מחיר מקסימום של ( ₪ 25,000,000ללא מע"מ).
 .8.2ביחס לביצוע עבודות הפיתוח וחיבורי תשתיות (עבודות פיתוח וחיבורי תשתיות עבודות למדידה) -
ימלא המשתתף באופן אלקטרוני את כתב הכמויות וינקוב במחיר המוצע על ידו בש"ח לכל פריט
בכל אחד מן הפריטים ,כאשר חובה לנקוב במחיר לכל פריט .המשתתף ימלא את עמודת הסה"כ ע"י
הכפלת מחיר הפריט בו נקב בכמות המצוינת לצידה.
הצעת המשתתף ביחס לחלק זה לא תעלה על מחיר מקסימום של ( ₪ 3,300,000ללא מע"מ).
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 .8.3מובהר בזאת כי הקובע בכתב הכמויות הם מחירי היחידה בהם נקב המשתתף ביחס לפרטים
השונים ,והמזמינה רשאית לתקן טעויות חישוב (באם יהיו) בחישוב המכפלות ,בסיכומן ,בהוספת
המע"מ וכיו"ב ,כך שתיקוניה ייחשבו להצעתו הסופית של המשתתף.
מובהר בזאת כי הכמויות המופיעות בכתב הכמויות הנן בבחינת אומדן בלבד ואין המזמינה
מתחייבת להן.
 .8.4הצעת המחיר בהצעת המשתתף הכוללת את המצוין בסעיפים  8.1ו 8.2-לעיל (לאחר תיקון טעויות
במידת הצורך) ,תהווה את "התמורה" לצרכי מכרז זה.
 .8.5על המשתתף למלא את טופס הצעת המשתתף באופן מלא .ככל שיהיו פריטים בטופס אשר לא ינקב
מחיר בצידם ,המזמינה תמלא אוטומטית את המחיר הגבוה ביותר לפריט הרלבנטי שננקב באיזה
מהצעות אחרות שהוגשו במכרז זה ,ומחיר זה יחייב את המשתתף.
 .8.6הסתייגות ו/או תיקון מחיר המקסימום של המזמינה ,לא יתקבלו ויכול ויביאו לפסילת ההצעה
כולה.
 .9למען הסר ספק ,ידוע וברור למציע כי בעבודות הבינוי בחלק הפאושלי ,מדובר בהתקשרות על בסיס כולל
וסופי ,בהתאם לתוכניות ,לפרטים ולמפרטים ,לסעיפים המפורטים בסיפריית הסעיפים ,לתקנים
ולהנחיות המשלימות לביצוע העבודה בשלמותה .מובהר במפורש ,כי יכול ועבודות מסוימות מופיעות
בסיפריית הסעיפים אך ללא ציון בתוכניות ולהפך ,וכנ"ל ביחס למפרט ,ואולם אין בכך כדי לשחרר המציע
מביצוען המלא במסגרת הסכום הפאושלי הכולל כאמור ,ולא תשולם תוספת כלשהי בגין שינוי כלשהו
בתוכניות או בכתבי הכמויות או במפרט .כל מרכיבי המכרז והחוזה משלימים האחד את השני ואינם
גוברים האחד על השני.
 .10ככל שהמחירים הנקובים במחירון המזמינה אינם כוללים מע"מ (כמצוין שם) ,הרי שהוא יתווסף
בהתאם לשיעורו ע"פ הדין כפי שיהא מעת לעת.
 .11מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המחיר בהצעת המציע יהיה קבוע ,לא תינתן הצמדה למדד ו/או
תוספות כלשהן וכל מחיר הנקוב בהצעה ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע העבודות בשלמותן כנדרש
בכל מסמכי המכרז על נספחיו ובכלל זה ספריית הסעיפים ,כתב הכמויות ,המפרט ,התוכניות ,לרבות,
אך לא רק ,עלויות שכר כוללות מכל סוג לרבות זכויות סוציאליות ,חומרי עבודה ,הוצאות הובלה ,ניוד,
ביטוח ,תקורה ,התייקרויות  ,אגרות ,רשיונות ,אישורים ,כל תשלום אותו חייב לשלם המציע בגין המכרז
או בגין פעילותו הקשורה במכרז וכן הוצאות בלתי צפויות מראש.
 .12למען הסר ספק ,מובהר כי למזמינה שיקול הדעת הבלעדי להגדיל או להקטין את היקף העבודה בפועל,
או לבצע את העבודה לשיעורין או באמצעות מספר קבלנים ,ולמציע לא תהיה כל טענה ,דרישה או
תביעה בגין זאת .ככל שיוחלט על הקטנת ביצוע העבודות שיידרש המציע לבצע ,הרי ששכר ההסכם
יופחת בהתאם לניתוח מחירים שיעשה ע"י השוואת העבודות שבוטלו בהתאם למחירים הנקובים
במאגר מחירים לענף הבניה המתפרסם על ידי "דקל" שירותי מחשב להנדסה בע"מ (להלן" :מחירון
דקל") הידוע במועד פרסום המכרז.
 .13את כל מסמכי המכרז ונספחיו ,חתומים בידי המציע בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך בצירוף חותמת,
יש להגיש בשני עותקים (למעט התוכניות אשר יוגשו בעותק אחד) במסירה ידנית בלבד לתיבת
המכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה ,בבניין  3בקומה  1אשר בתחום המכללה ,במעטפה סגורה עליה
יצוין אך ורק "מכרז פומבי מס'  "17/16וזאת עד ליום  5.01.2017בשעה ( 12:00להלן" :היום הקובע");
מובהר במפורש ,כי על המציע לצרף בתוך המעטפה הן את ה Disk on Key -אשר נמסר למציעים עליו
יהיה צרוב קובץ כתב הכמויות המלא ,והן תדפיס (בשני עותקים) של כתב הכמויות המלא הכולל
מחירים אשר מולאו על ידי המציע באופן אלקטרוני כאמור בסעיף  8.2לעיל .במקרה של אי התאמה בין
האמור בכתב הכמויות כמופיע ב  Disk on Keyלכתב הכמויות המודפס ,יגבר האמור ב . Disk on Key -
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מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל  -תיפסל על הסף.
 .14המחירים במכרז הינם במטבע ישראלי בלבד והצעת המשתתף תמולא בעט בלבד ,במקומות המיועדים
לכך בלבד.
 .15על המשתתף לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להלן ,כשכל פרטיהם ממולאים והם חתומים,
כאמור בסעיף  14לעיל:
א.

מכתב עו"ד בדבר זכויות חתימה בתאגיד.

ב.

העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף.

ג.

אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין.

ד.

העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים (מאת רשויות מע"מ) כאמור בסעיף  2לחוק
עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו – .1976

ה.

אישורים בדבר עבודות קודמות ,המלצות ומסמכים כמפורט בנספח ג' למסמך  .3כמו כן ,כל מציע
יצרף מסמך "פרופיל חברה" ובו תיאור מבנה החברה ,תחומי התמחותה ,שנות ותק ,כמות ותחומי
התמחות עובדיה ,תיאור לקוחותיה וכל מידע נוסף אשר לדעת המציע יכול להעיד על ניסיון
ומקצועיות החברה.

ו.

תעודה בתוקף מטעם רשם הקבלנים בדבר רישום הקבלן וסווגו ,כאמור בסעיף  2לעיל.

ז.

ערבות בנקאית בהתאם לאמור בסעיף ( 2א) לעיל.

ח.

המסמכים המצורפים כנספחים למסמך  ,3כשהם חתומים כנדרש על ידי המשתתף ועורך דין (למעט
אישור רו"ח אשר ייחתם על ידי רואה החשבון) ,בהתאם למבוקש.

ט.

קבלה על רכישת מסמכי המכרז מהמזמינה.

י.

כל מסמכי המכרז על נספחיו ,בשני עותקים ,כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.

יא.

. Disk on Key

 .16מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המזמינה ו/או ועדת המכרזים ,תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת
ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים ,על פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא,
על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה .על המציע יהיה לספק את החומר המבוקש תוך 3
ימים.
 .17מובהר בזאת ,כי כל מסמכי המכרז אשר ימסרו לאחר המועד הקובע יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת
המכרזים ,למעט מסמכים אשר ידרשו על ידי המזמינה לאחר הגשת מסמכי המכרז כאמור לעיל.
 .18המזמינה תהא רשאית ,על-פי שיקול דעתה ,לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

הבהרת מסמכי המכרז:
 .19המשתתף יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים ,על מנת
להבין את תנאי ההתקשרות עם המזמינה .ידיעות והסברים נוספים ככל שידרשו למשתתף בכל הנוגע
למכרז זה ולאספקת השירותים על פיו ,יימסרו למעוניינים באופן המפורט להלן בהוראות אלו.
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 .20אם ימצא המשתתף סתירות ,שגיאות ו/או אי-התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר
למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם ,עליו לפנות למזמינה בשאלת הבהרה בדרך המפורטת
להלן בלבד.
 .21בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד למזמינה לעו"ד גלית עמרם בפקס 08-8588178 :או באימייל
.galit_am@ACHVA.AC.IL
 .22את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד ,עד ליום  29.12.2016בשעה  .12:00שאלות הבהרה שיגיעו
למזמינה לאחר תאריך זה ,או שיופנו בדרך אחרת ,לא ייענו.
 .23לא תהיה אפשרות לקבל מידע או לברר פרטים כלשהם בקשר למכרז זה לאחר המועד האחרון למשלוח
השאלות.
 .24השאלות ,התשובות לשאלות וההבהרות שתינתנה על ידי הזמינה ,יפורסמו באתר האינטרנט של
המזמינה ,www.achva.ac.il :והן תהוונה חלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .25רק תשובות שפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה תחייבנה את המזמינה ,וזאת גם אם תינתנה
תשובות על פה או בדרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה.
 .26נוסח התשובה שבאתר המזמינה הוא המחייב .קיבל מציע תשובה אשר לעניות דעתו סותרת או שונה
מהמפורסם באתר האינטרנט של המזמינה ,באחריותו לפנות למכללה בבקשה לקבלת הבהרות.
 .27כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם באתר המזמינה לא תחייב את
המזמינה.
 .28מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מוסמכת המזמינה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי המכרז ו/או
לתקן טעויות שנפלו בהם ו/או לשנות מועדים ,וזאת בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט של
המזמינה.
 .29כל מציע חייב לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור קבלנים ועותק של התשובות וההבהרות שפורסמו
כאמור לעיל (להלן" :מסמך התשובות וההבהרות") ,כשהוא חתום על ידו ,ומסמכים אלו יהוו חלק בלתי
נפרד ממסמכי ההצעה.
 .30באחריות המציע להתעדכן מעת לעת באתר המכללה ,במסמכים המועלים לאתר על ידי המזמינה.
 .31כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על
המשתתף.
 .32הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה והמזמינה
רשאית לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.

ערבות בנקאית:
 .33המשתתף נדרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וצמודה על סך של ₪ 2,000,000
(ובמילים :שני מיליון  ,)₪להבטחת חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם ,ולהמצאת כל המסמכים
והאישורים הנדרשים בתוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז.
הערבות תהא בנוסח המצ"ב כנספח א' להוראות למשתתף; השם שיופיע בערבות יהא שם המשתתף;
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ,תהא בתוקף לא לפני ה –  1.01.2017ותעמוד בתוקף עד
ליום  30.4.2017ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית וניתנת למימוש לפי דרישת המזמינה לאלתר; הצעה
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שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל ,או הצעה שהערבות שתצורף תהא בנוסח שונה מהאמור בנספח
א' , ,תיפסל על הסף ,ולא תובא לדיון.
 .34המזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ,או כל חלק ממנו ,כל אימת
שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה ,וזאת לאחר
שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:
.34.1

הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

.34.2

הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

.34.3

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

.34.4

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של המזמינה עמו .לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן
ובמועד שנקבע לכך תהיה המזמינה רשאית לחלט את ערבות ההצעה ולא לאשר את זכייתו
במכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות
המוקנות למזמינה על פי דין ו/או הסכם .המזמינה תהא רשאית בנסיבות המתוארות לעיל,
מבלי לתת כל הודעה או התראה ,להתקשר בהסכם עם מציע אחר ,וזאת לפי שיקול דעתה
הבלעדי .הזוכה אשר הוחלף ,יהיה חייב בפיצוי המזמינה בשיעור ההפרש שבין הצעתו לבין
הצעת המציע שנבחר במקומו עקב אי מילוי תנאי הוראות מסמכי המכרז ,כולם או מקצתם.

 .35על הערבות לשאת את שמו המלא של המשתתף באופן מדויק .אי דיוק בשמו של המשתתף או רישום
השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.
 .36המשתתף מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המזמינה עד למועד מאוחר לקבלת החלטה
סופית בדבר המציע הזוכה במכרז ,שיפורט בבקשת המזמינה ,וזאת בתוך  5ימים ממועד קבלת בקשת
המזמינה .אי הארכת תוקף הערבות כאמור ,במועד כאמור ,יביא לפסילת הצעת המציע על הסף.
 .37סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למזמינה כתוצאה
מהתנהלות המשתתף ,שהובילה לחילוט הערבות ,ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.
 .38מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,המזמינה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר מסכום
הערבות ,ולתובעו מהמשתתף .אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמזמינה ו/או כדי לשלול ממנה את
הזכות להעלות כל טענה כנגד המשתתף ,ולדרוש ממנו כל סעד העומד לה על פי כל דין.
 .39אם הצעתו של המציע תדחה או תפסל ,תשחרר המזמינה את הערבות בסמוך לאחר ההודעה על דחייתה,
ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד האחרון של תוקף הערבות .אם הצעתו תתקבל ,תשוחרר הערבות תוך 3
ימים מיום שהמציע יחתום על הסכם ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח
נספח ג'( 1להלן" :ערבות ביצוע").
 .40מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך  7ימים מיום שיידרש
לכך על ידי המזמינה ,תהא המזמינה רשאית לחלט את סכום ערבות ההצעה לטובתה ,וזאת כפיצוי
מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך ,וזאת ללא צורך בהוכחתו ,ומבלי לגרוע מכל
זכות אחרת של המזמינה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה
על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

הליך בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה:
 .41שלב ראשון
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.41.1

מעטפות המציעים תיפתחנה ,ותיערך בדיקה האם צורפו כל המסמכים כנדרש והאם
ההצעה עומדת בתנאי הסף.

.41.2

המזמינה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה בכך מתן
אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור ,הכל בכפוף לחוק חובת
המכרזים והתקנות הבאות מכוחו.

.41.3

רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב הבא.

 .42שלב שני
.42.1

יבדקו הצעות המחיר של המציעים השונים.
 .42.1.1הצעת המחיר הזוכה תהיה הצעת המחיר הנמוכה ביותר.
.42.1.2

על אף האמור לעיל ,המכללה שומרת על זכותה שלא לקבל את הצעת המחיר
הנמוכה ביותר ,בכפוף להוראות הקבועות לעניין זה בדין ובתקנות חובת המכרזים.

 .43מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה בו הוכרז זוכה במכרז ,יוכרזו גם הצעה כשרה שנייה
והצעה כשרה שלישית במכרז .במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל ההצעה הכשרה הראשונה,
הזוכה במכרז ,תודיע המזמינה לבעל ההצעה הכשרה השנייה על זכייתו במכרז ,וככל שההתקשרות עם
בעל ההצעה השניה לא תשתכלל ,תודיע המזמינה לבעל ההצעה הכשרה השלישית על זכייתו במכרז
וההוראות החלות על המשתתף הזוכה יחולו בהתאמה.
 .44הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף לצורך הדיון בהצעתו ,הסברים וניתוחי מחיר,
והמשתתף מתחייב למסור לוועדה את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים .הועדה מתחייבת לשמור על
סודיות בכל הנוגע להסברים וניתוח מחירים שנמסרו לה לפי דרישתה ע"י המשתתף .אם יסרב משתתף
למסור הסבר או ניתוח כלשהו כאמור ,רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את
ההצעה.
 .45מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף
הבהרות ביחס להצעתו ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת ועדת
המכרזים ו/או מי מטעמה.
 .46מובהר בזאת ,כי ועדת המכרזים שומרת על זכותה לפסול הצעות החורגות באופן בלתי סביר מהאומדן
הכללי  ,בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולמשתתף (לרבות המשתתף
הזוכה) לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמינה בגין הפעלת שיקול דעתה עפ"י ס"ק זה.
 .47ועדת המכרזים שומרת בזאת לעצמה את הזכות להמליץ בפני המזמינה ,לפצל את הזכייה במכרז בין
מספר זוכים ,ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך .מובהר בזאת כי פיצול הזכייה
כאמור לא יקנה לזוכים כל זכות לשנות את המחיר הנקוב בהצעתם.
 .48ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים
בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או
הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא
ימלא אחר כל דרישות המכרז.
 .49המזמינה ו/או ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה,
תנאיה או בשל אי התייחסות המציע לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת המזמינה
ו/או ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כנדרש.
 .50המזמינה ו/או ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא
כהצעה הזוכה במכרז.
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 .51מובהר כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי של הועדה לתקצוב ותכנון של
המועצה להשכלה גבוהה (להלן "ות"ת") .במידה ואישור כאמור לא יתקבל ועקב כך המכרז ,כולו או
חלקו ,לא ייצא אל הפועל ,לא יהווה הדבר עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה ו/או מי מהמשתתפים.
 .52המזמינה ו/או ועדת המכרזים רשאית לנקוט בכל אמצעי שתמצא לנכון על מנת לאמת כל מידע ו/או
הצהרה לגבי המשתתף ובכלל זאת באמצעות בירורים ברשויות ו/או בכל גורם אחר שהוא והמשתתף,
בהגשת הצעתו למכרז ,נותן בזאת הסכמתו לבירורים כאמור.
 .53המזמינה ו/או ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה ,לנהל משא ומתן עם
המשתתפים ,כולם או חלקם ,גם לאחר הגשת הצעותיהם ולפני בחירת הזוכה במכרז ,ולמשתתפים לא
תהיינה כל תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי המזמינה ו/או ועדת המכרזים בקשר עם ניהול
המשא ומתן ובקשר עם היקף המשתתפים עמם נוהל משא ומתן ,בין אם נוהל דווקא עמם ובין אם לאו.

חתימת חוזה:
 .54משתתף אשר ייבחר כזוכה ,יתבקש לחתום על נוסח ההסכם המצ"ב כמסמך  4ולצרף את כל נספחיו,
כקבוע בנוסח ההסכם ,תוך  7ימים מיום קבלת הודעה על הזכייה במכרז.
 .55מקום שסרב משתתף ,שהצעתו נבחרה כזוכה ,לחתום על ההסכם עם המזמינה בהתאם להוראות
במסמכי מכרז זה ,תהיה המזמינה רשאית  ,מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה
על-פי כל דין ו/או הסכם ו/או מסמכי מכרז זה ,לפסול את הצעת המשתתף ולהכריז על זוכה אחר.
 .56לא מילא המשתתף הזוכה אחר התחייבויותיו לחתום על ההסכם כאמור לעיל ,המזמינה תהא רשאית
לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף הזוכה למסמכי המכרז מטעמו ולבטל את זכייתו במכרז
ואת החוזה עימו (אם נחתם) ,וכל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לכל סעד ותרופה אחרים
העומדים לה על-פי כל דין ו/או הסכם.
 .57משתתף במכרז יהא זכאי להשבת הערבות הבנקאית שצורפה למסמכי המכרז ,וזאת בתנאים כדלקמן:
א .אם נפסלו מסמכי המכרז מטעמו ,או לא נבחרה הצעתו כזוכה במכרז ,או שנדחו כל ההצעות לאחר
מתן הודעה מטעם המזמינה כאמור .ערבות המכרז תוחזר למציע שהצעתו לא התקבלה ,רק לאחר
שנחתם חוזה עם הקבלן הזוכה.
ב .למשתתף הזוכה – עם חתימת נוסח ההסכם והמצאת ערבות ביצוע לעבודות נשוא ההסכם ואישור
על קיום ביטוחים.

זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים:
 .58בתוך  30ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז ,יהיה
כל משתתף רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים ,בהתכתבויותיה עם המציעים ,בחוות דעת
מקצועיות שיוכנו לבקשתה ,אם יוכנו ,ובהצעתו של הזוכה במכרז ,על נספחיה.
 .59ככל שלדעת המשתתף קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי,
יצרף המשתתף להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ,ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.
 .60וועדת המכרזים של המזמינה תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או
חלקים ממנה.
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 .61זכות העיון כאמור לעיל לא תחול על חלקים של פרוטוקולי וועדת המכרזים או של הצעת הזוכה ,אשר
העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה,
ביחסי החוץ שלה ,בכלכלתה או בביטחון הציבור.
 .62כמו כן ,זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים,
לרבות בחינת חלופות אפשריות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים ,והערכת סיכויים וסיכונים
הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.

כללי:
 .63אין לשנות או להסתייג מן האמור במסמכי המכרז ו/או להתנות עליהם בדרך כלשהי.
 .64מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהא רשאית המזמינה להתעלם מכל הסתייגות ו/או שינוי ו/או
התניה על האמור במסמכי המכרז.
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מסמך 3
לכבוד
המכללה האקדמית אחוה (להלן"-המזמינה")
תאריך__________:
א.ג.נ,.

הנדון  :כתב הצעה – מכרז פומבי מס'  17/16לביצוע עבודות הקמת מבנה
מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה

אנו הח"מ __________________ מס' חברה/שותפות ________________________________
שכתובתנו___________________________ מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1קראנו בעיון את ההוראות למשתתפים (מסמך  ) 2במכרז ,את מלוא מסמכי המכרז ואת החוזה על כל
נספחיו (להלן – "מסמכי המכרז").
 .2הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם לרבות המפרט הטכני והתוכניות ,ביקרנו
במקום ביצוע העבודות ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם,
לרבות סביבתם ,תנאי הקרקע ,דרכי הגישה ,התשתיות ,כמויות וטיבן של העבודות ,את שיטת ביצוע
העבודות ,האישורים הדרושים לביצוע העבודות וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים על תוצאות
קיום כל התחייבויותינו ,תנאי ולוח הזמנים לביצוען של העבודות.
 .3ידוע לנו כי היקף העבודות בפרויקט ,על כל חלקיו לא יעלה על מחירי המקסימום בהם נקבה המזמינה.
עם זאת הובהר ,למען הסר ספק ,כי הערכת המזמינה ביחס להיקף העבודות הינו בגדר אומדן בלבד ואין
ולא יהא בו כדי לחייב את המזמינה בכל צורה שהיא לרבות לגבי היקף העבודות שיבוצעו בפועל מאיזה
משלבי הפרויקט ו/או להזמין מראש את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ו/או לכבול את שיקול דעתה
ביחס לאופן ביצוע העבודות ו/או היקף ביצוע העבודות בפועל ו/או לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו
ובכלל זה הסכם ההתקשרות ותנאיו.
בכל מקרה ,המזמינה תעביר הזמנות עבודה לביצוע עבודות בהתאם לתקציבה המאושר וצרכיה ,והזוכה
יהיה זכאי לתשלומים אך ורק בהתאם ועל פי הזמנות העבודה ,שתועברנה אליו בפועל ,כמפורט בחוזה
ההתקשרות שבמסמכי המכרז.
 .4מבלי לגרוע מכלליות האמור הודגש בפנינו ,כי ע"פ צרכי המזמינה הידועים במועד פרסום המכרז ,הצפי
הוא לביצוע כל העבודות לרבות עבודות הבינוי והפיתוח ,ולרבות השלמת מסירת העבודה והוצאת טופס
 4ואישור אכלוס ,בתקופה שלא תעלה על ( 18שמונה עשר) חודשים.
 .5בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים האמורים והתמורה
שתשולם בעבור ביצוע העבודות ותנאי התשלום ,הננו מגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה להוציא לפועל
ולבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו ,כולן ביחד ,במחירים
המוצעים על ידנו.
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להלן הצעתנו לביצוע מכלול העבודות כהגדרתן במכרז:
העבודה

 .1ביצוע עבודות לבניית מבנה -
עבודות בניה במסגרת
פאושלית

אופן תמחור ההצעה

מחיר כולל פאושלי
לביצוע כלל עבודות בינוי
המבנה הנדרשות עפ"י
המכרז וההסכם *

מחיר מקסימום
(לא כולל מע"מ)

₪ 25,000,000

הצעת המשתתף
(לא כולל מע"מ)***

בספרות:
____________ ₪
במילים:
____________
________________
___

ב

.2
יצוע עבודות פיתוח

עפ"י כתב הכמויות

וחיבורי תשתיות
למדידה

המצ"ב **

סה"כ (סע' )1+2

₪ 3,300,000

בספרות:
____________ ₪
במילים:
____________
________________
___

₪ 28,300,000

בספרות:
____________ ₪
במילים:
____________
________________
___
(להלן" :הצעת המחיר
הכוללת")

* ידוע לי ,כי התמורה בגין החלק הפאושלי כולל ביצוע כל פרט המופיע במסמכי המכרז ,לרבות הנדרש
בתוכניות ,במפרטים והפרטים ,וספריית הסעיפים במחיר קבוע וסופי.
** ידוע לי כי התמורה בגין הפרק של עבודות למדידה ,לה יהא זכאי הזוכה במכרז תהא תוצאה של הכמויות
אשר יבוצעו בפועל בביצוע חלק עבודות זה ובכפוף לאישורן ע"פ הוראות ההסכם.
*** הצעה שתנקוב במחיר העולה על מחיר המקסימום באחד או יותר מהמרכיבים שלעיל  -תיפסל.
הצעת המחיר הכוללת בהצעתנו זו תהווה את "התמורה" לצרכי מכרז זה.
 .6ידוע וברור לנו כי הסתייגות ו/או תיקון מחיר על גבי מחירון המזמינה לא יתקבל ויכול ויביא לפסילת
ההצעה כולה.
 .7התשלום עבור מע"מ יתווסף בהתאם לשיעורו ע"פ הדין מעת לעת.
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 .8מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידוע לנו המחיר בהצעתנו יהיה קבוע ,לא תינתן הצמדה למדד (אלא
אם נאמר אחרת) ו/או תוספות כלשהן וכל מחיר הנקוב בהצעה ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע
העבודות בשלמותן כנדרש בכל מסמכי המכרז על נספחיו ובכלל זה כתב הכמויות ,המפרט ,התוכניות,
לרבות ,אך לא רק ,עלויות שכר כוללות מכל סוג לרבות זכויות סוציאליות ,חומרי עבודה ,הוצאות
הובלה ,ניוד ,ביטוח ,תקורה ,התייקרויות ,אגרות ,רשיונות ,אישורים ,כל תשלום אותו חייב לשלם
המציע בגין המכרז או בגין פעילותו הקשורה במכרז וכן הוצאות בלתי צפויות מראש.
 .9למען הסר ספק ,ידוע וברור לנו כי למזמינה שיקול הדעת הבלעדי להקטין את היקף העבודה בפועל ,או
לבצע את העבודה לשיעורין ,או באמצעות מספר קבלנים  ,ולנו לא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה בגין
זאת – ככל שיוחלט על הקטנת ביצוע העבודות שנדרש לבצע ,הרי ששכר ההסכם יופחת בהתאם לניתוח
מחירים שיעשה ע"י השוואת העבודות שבוטלו בהתאם למחירים הנקובים במאגר מחירים לענף הבניה
המתפרסם על ידי "דקל" שירותי מחשב להנדסה בע"מ (להלן" :מחירון דקל") הידוע במועד פרסום
המכרז.
בנוסף ,בידי המזמינה הזכות להרחיב או לצמצם המכרז ע"י תוספת עבודות שיבטאו הגדלת ההיקף
הכספי בעד –  ,50%והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .10התמורה המוצעת על ידינו כאמור לעיל ,כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי
המכרז ,לרבות חוזהההתקשרות ,על נספחיו וכן כולל את כל החומרים ,הציוד ,האמצעים וכח האדם
הדרוש לביצוע העבודה .התמורה מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות,
מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ,על פי תנאי המכרז ופירוט האתרים ,ומהווה כיסוי מלא
להתחייבויותינו נשוא המכרז והחוזה לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת ,אספקת כלי רכב,
מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם ,הוצאות מימון ,הוצאות כלליות ,תשלום עבור צריכת מים ,כל ציוד
ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז ,הובלות ,פריקה ,סילוק,
ביטוחים ,מסים ,היטלים ,וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 .11אנו מסכימים שהמזמינה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ,כולה או מקצתה ו/או לפצל את
העבודות נשוא המכרז ,כולן או מקצתן ,ולמוסרן לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לה ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז.
 .12כמו כן ,ידוע לנו ,כי החתימה על החוזה על ידי המזמינה וביצועו מותנית בקיומו של תקציב מתאים
ואישורו על ידי הגורמים המוסמכים בות"ת ו/או אצל המזמינה לפיכך ,לא תהיה לנו כל טענה נגד
המזמינה אם ביצוע החוזה יידחה ו/או יבוטל ו/או אם העבודות תוזמנה באופן חלקי בלבד על ידי
המזמינה.
 .13אם תחליטו לקבל הצעתנו הרינו מתחייבים בזה להפקיד בידיכם בתוך שבעה ( )7ימים ממועד הודעתכם
על זכייתנו ,או בתוך פרק זמן אחר ,שייקבע על ידכם ,את המסמכים הבאים:
 .13.1חוזה חתום על כל נספחיו.
 .13.2ערבות בנקאית אוטונומית ,על סך של  10%מסכום התמורה המלא שיקבע בחוזה ,ובהתאם
לנוסח המצורף להסכם (נספח ג' 1להסכם).
 .13.3אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף כנספח ד' להסכם ,חתום על ידי חברת ביטוח מוכרת
בישראל.
 .13.4אישורים מעודכנים שצורפו להצעה ככל שפג תוקפם או עומד לפוג .
 .14אנו מתחייבים להתחיל בביצוע העבודות במועד שיקבע בהתאם לכל התנאים שבמסמכי החוזה ,הכול
לשביעות רצונה המלאה של המזמינה.
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 .15ידוע לנו כי לוח הזמנים לביצוע כל העבודות הינו  18חודשים ובהתאם לקבוע במסמך  5למסמכי המכרז
וכי אי עמידה בלוח הזמנים עלולה ,בין היתר ,לגרור תשלום פיצוי למזמינה.
 .16ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמינה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא את
החוזה לסיומו בתנאים ובהתאם להוראות החוזה.
 .17כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית בגובה ,₪ 2,000,000
(במילים :שני מיליון  ) ₪בנוסח המצורף כנספח א' למסמך זה ,ומייפים כוחכם באופן בלתי חוזר לממש
ערבות זו ,במקרה ולא נקיים התחייבויותינו – כולן או מקצתן – שבהצעתנו זו ,בלי כל הודעה או התראה
ואנו מוותרים בזה מראש ,בוויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי
לגבות את הערבות הנ"ל.
 .18הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  .30.4.2017כמו כן במידת הצורך ועל פי דרישת המזמינה ,הננו
מתחייבים להאריך תוקפה של הערבות.
 .19מצורפים לכתב הצעה זה ,כחלק בלתי נפרד מן ההצעה ,תצהירים בנוסח המצורף כנספחים ב' ,ג' ,ד' ו-ה'
למסמך זה (כל אחד מהם לחוד יכונה להלן" :התצהיר").
 .20היה המציע תאגיד ,יינתן התצהיר כאמור על-ידי מנהלי ו/או בעלי השליטה בתאגיד ,אשר מורשים
מטעמו ומוסמכים לחייבו בחתימתם .היה מי מהמנהלים ו/או מבעלי השליטה של המציע תאגיד ,ייחתם
התצהיר האמור על ידי היחידים המשמשים ,במישרין או בעקיפין ,כמנהלים ו/או כבעלי השליטה
בתאגיד.
 .21הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכלכלית מתאימה לביצוע
העבודות נשוא המכרז ועומדים לרשותנו עובדים מקצועיים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג
העבודות נשוא המכרז ובכמות מספקת.
 .22אנו מצהירים כי המידע והנתונים שמולאו על ידינו במסמכי המכרז הינם נכונים ושלמים.
 .23אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .24בעצם הגשת הצעתנו זו ,הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו
מוותרים בזה ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים
במסמכי המכרז ,לרבות סבירותם.

שם המציע ______________________ :ח.פ___________________ :.
שם החותם מורשה החתימה בשם המציע _____________________ ת.ז,___________ .
_____________________ ת.ז___________ .
כתובת:

______________________

טלפון סלולרי_________________ :

טלפון_________________ :
מס' פקס_______________ :

דואר אלקטרוני______________________ :
תאריך:

______________________
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אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _________________ (מ.ר )_________ .מרחוב _______________________מאשר
בזאת כי ביום _________ ,הופיע/ה לפני מר/גב' _________________ ו -מר/גב'
_________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס' ___________/המוכר/ת לי אישית,
וחתם/מה על הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה ,כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/יה
לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן.
___________________
תאריך

__________________________
חתימה וחותמת עו"ד

אני הח"מ עו"ד ________________ (מ.ר )_______ .מרחוב _______________________מאשר
בזאת כי ________________ ת.ז __________ .ו ________________-ת.ז________________ .
מוסמך/כים ומורשה/י חתימה מטעם ______________________ ח.פ ,______________ .לחתום
בשמה על כל המסמכים וההסכמים ולחייבה במסגרת הליך מכרז מס' ________.
___________________
תאריך

__________________________
חתימה וחותמת עו"ד

מהכללה האקדמית אחוה – מבנה מדעים
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נוסח ערבות מכרז אוטונומית בלתי מותנית
בנק

___________
תאריך_________ :

לכבוד
המכללה האקדמית אחוה
__________________
ג.א.נ,
הנדון :כתב ערבות מס' _____________
.1

לפי בקשת ________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
_____ ______________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן" :הנערב") אנו ערבים בזה
כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון
ש"ח) בלבד (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מס'  17/16לביצוע עבודות
הקמת מבנה מדעים בתחום המכללה האקדמית אחוה.

.2

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש נובמבר  2016שהתפרסם בתאריך ,15.12.2016
ועומד על ______ נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד
היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום
החילוט מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום
הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,וללא כל תנאי ,אנו נשלם לכם לאלתר וללא שיהוי או עיכוב ,כל סכום
הנקוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם
חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב ו/או ליתן
לו הודעה ו/או התראה מראש.

.4

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת ___________________,
כשהיא חתומה ע"י ראש המכללה האקדמית אחוה.

.5

התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המכללה האקדמית אחוה
עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י
שיקול דעתכם הבלעדי.

.6

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 30.4.2017כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

.7

ערבות זו אינה ניתנת לביטול ,להעברה או להמחאה והינה בלתי חוזרת.
בכבוד רב,
_________________
מהכללה האקדמית אחוה – מבנה מדעים
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תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף (סעיף  2.3למסמך  2למכרז)
אני הח"מ ______________ ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

ניסיון המשתתף – קבלן מענף הבניה בסיווג ג' 4-לכל הפחות ביחס לכל אחד מהפרוייקטים:
א .יש ל_______________ (שם המשתתף) ניסיון מוכח כקבלן מבצע של לפחות שלושה ( )3פרויקטים של
מבני ציבור שונים ,אשר הושלמו במהלך חמש ( )5השנים הקודמות למועד הגשת תצהירי זה (בשנים 2016-
 ,)2011ולפחות אחד מהם הושלם במהלך  18החודשים הקודמים למועד תצהירי זה ,כאשר שטחו הכולל של
כל אחד ממבני הציבור הינו  4,000מ"ר לפחות וכל אחד מהם הוקם בעלות של מעל  + ₪ 20,000,000מע"מ,
בהתאם למפורט להלן.

ב .טבלת פירוט עבודות המשתתף:

מס' שם/מיקום פרטי
המזמין*
הפרויקט

היקף כספי (לא
מועד
מועד
פרטי
כולל מע"מ) ,עפ"י
סיום
המפקח* תחילת
העבודות** העבודות** סכום החשבון
הסופי לתשלום
במועד אישורו

הערות

* שם וטלפון
** יום ,חודש ושנה (בהתאם למכרז ובפועל)

*** לטופס זה יש לצרף לגבי כל עבודה  -חשבונות סופיים מאושרים לתשלום או אישור
המזמין/הפיקוח לגבי מהות העבודות ,סכום החשבון הסופי ומועד סיום העבודה
והמלצות מאת מזמין העבודה/הפיקוח.
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הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי הפרויקטים המפורטים לעיל וכן מסכים שהמזמינה ו/או
מי מטעמה יפנה לבקש המלצות מהלקוחות הנ"ל וכן תערוך בירור ביחס לכל פרויקט ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________

חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז

אישור
אני הח"מ _________ ,עו"ד (מ.ר ,)______ .מאשר/ת כי ביום ______ הופיע/ה בפני מר/גב' ________,
ת.ז ,________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

עו"ד _____________
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נספח ג' להצהרת המציע

תצהיר ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
אני הח"מ ___ ________ ת .ז  __________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלהלן:
.1

הנני עושה תצהיר זה כתמיכה למכרז מס'  17/16שפרסמה המכללה האקדמית אחוה באשר לביצוע
עבודות הקמת מבנה מדעים (להלן" :המכרז").

.2

הנני מכהן במציע במכרז בתפקיד ___________ ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע במכרז.

.3

הנני מצהיר בזה ,בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך ,כי הם חלים על כל עובדי
המועסקים על ידי ,ומתחייב בזה ,כי במידה ואזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם
בעקבות זכייתי ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים
להלן.
פירוט החוקים:
 פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)

1945

 פקודת הבטיחות בעבודה

1946

 חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)

1949

 חוק שעות עבודה ומנוחה  -תשי"א

1951

 חוק חופשה שנתית  -תשי"א

1951

 חוק החניכות  -תשי"ג

1953

 חוק עבודת הנוער  -תשי"ג

1953

 חוק עבודת נשים  -תשי"ד

1954

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה

1954

 חוק הגנת השכר  -תשי"ח

1958

 חוק שירות התעסוקה  -תש"יט

1959
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 חוק שירות עבודה בשעת חירום

1967

 חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)

1995

 חוק הסכמים קיבוציים

1957

 חוק שכר מינימום  -תשמ"ז

1987

 חוק שוויון הזדמנויות בעבודה -תשמ"ח

1988

 חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) -תשנ"א

1991

 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם -תשנ"ו

1996

 פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות -תשנ"ח

1998

 סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית -תשנ"ח

1998

 חוק הסכמים קיבוציים  -תשי"ז

1957

 חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  -תשס"א

2001

 סעיף  29לחוק מידע גנטי -תשס"א

2000

 חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) -תשס"ב

2002

 חוק הגנה על עובדים בשעת חירום -תשס"ו

2006

 סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה 1997
בטוהר המידות או במינהל התקין -תשנ"ז
.4

ברשותנו כוח האדם הדרוש לביצוע מלוא העבודות נשוא המכרז ,תוך עמידה בלוח זמנים ברמה
המקצועית ובאיכות המקצועית להם אנחנו מתחייבים על פי מסמכי המכרז.

.5

אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח אדם מיומן מכל סיבה שהיא .ידוע
לנו כי מחסור בכוח אדם לא יהיה צידוק ,סיבה ,טענת הגנה ו/או עילה להפרת תנאי המכרז ו/או
לעיכוב ו/או איחור ו/או הארכה בלוח הזמנים.

.6

לביצוע העבודות אנו מתחייבים להעסיק אך ורק עובדים על פי חוק שירות התעסוקה תשי"ט – 1959
ובשום מקרה לא נעסיק לביצוע העבודות עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית ,אלא אם יש
בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל.
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.7

הריני להצהיר כי שילמנו בקביעות ונשלם לכל עובדנו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה,
ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלינו ,במידה שחלים עלינו ,ובכל מקרה לא פחות
משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש .אנו מתחייבים להמשיך ולמלא אחרי כל חוקי
העבודה ולשלם לעובדינו את כל התשלומים המגיעים ושיגיעו להם על פי כל דין ולא פחות משכר
מינימום .אנו מתחייבים להמציא לכם כל מסמך שתדרשו לצורך בדיקת עמידתנו בהתחייבות זו .

.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובשאר מסמכי המכרז ,אנו מתחייבים לשפות את מזמינה אזורית באר
טוביה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבותנו זו .כן מוסכם עלינו כי ככל שיוטל על
המזמינה קנס /או חובת תשלום מכל סוג שהוא בגין אי קיום חובותיכם תהא רשאית המזמינה
לקזז סכום זה מהתמורה שתגיע לנו ככל שהצעתנו תיבחר במכרז.

.9

זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .

___________________
חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז

אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
_________ ,ת.ז ,_________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו
בפני.

עו"ד _____________
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תצהיר
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו 1976
חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976

אני הח"מ ,__________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני עושה תצהיר זה מטעם חברת ___________________ (להלן "החברה") ,בה אני מכהן כ
______________ ,בקשר עם מכרז להקמת מבנה מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה.

.2

החברה מנ הלת את פנקסי החשבונות והרישומים שעליה לנהל על פי פקודת מס הכנסה ,התקנות,
הצווים והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף ,התקנות ,הצווים והכללים שהוצאו מכוחו,
כי היא נוהגת לדווח לפקיד שומה על הכנסותיה ולדווח למנהל מס ערך מוסף על העסקאות אותה היא
מבצעת ומצ"ב אישור בר-תוקף מפקיד מורשה ,כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות) ,תשל"ו –  ,1976או מרואה חשבון בקשר לאמור לעיל ,או אישור שהחברה פטורה מלנהלם.

.3

סמן את הסעיף הרלבנטי:
( ) החברה ובעלי הזיקה בה כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו ( 1976להלן
"חוקעסקאות גופים ציבוריים") לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור

( )

.4

העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
.1987
החברה ובעלי הזיקה בה כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים הורשעו ביותר משתי עבירות
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991 -או
לפיחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________

אישור
אני מאשר בזה ,כי ביום ____________ ,הופיע בפני ________________ ,עו"ד ,_______ ,אשר
הזדהה בפני באמצעות ת.ז .מספר _________________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה
בפני.

חותמת___________

חתימה _____________
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תצהיר
בהתאם לסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו 1976
ביחס להוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998
אני הח"מ ,__________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
אני עושה תצהיר זה מטעם חברת ___________________ (להלן "החברה") ,בה אני מכהן כ
______________ ,בקשר בקשר עם מכרז להקמת מבנה מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה.

.1
( )
( )
( )
( )

.2

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן "חוק שוויון
זכויות") לא חלות על החברה.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת אותן.
החברה מעסיקה  100עובדים לפחות ופנתה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,כפי המתחייב מהוראות סעיף  2ב( 1א)(()2ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
החברה פועלת ליישום הנחיות אותן קיבלנו בהתאם לסעיף 2ב(1א)(()2ג) לחוק עסקאות גופים
ציבוריים.

החברה תעביר תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך 30

ימים ממועד ההתקשרות.
.3

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________

אישור
אני מאשר בזה ,כי ביום ____________ ,הופיע בפני ________________ ,עו"ד ,_______ ,אשר
הזדהה בפני באמצעות ת.ז .מספר _________________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה
בפני.

חותמת___________

חתימה _____________
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נספח ה'  -אישור רו"ח
תאריך_______________:
לכבוד
המכללה האקדמית אחוה
הנדון :

אישור רואה חשבון ביחס לדו"חות הכספיים של ______________

כרואי החשבון של _________________ הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון של ______________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים של _____________ליום  31.12.2015בוקרו על ידינו והדו"חות הכספיים
הסקורים של ______________ליום  30.6.2016נסקרו על ידינו.

ג.

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים
 31.12.2015ו –  30.6.2016אינה כוללת הערת עסק חיי ו/או כל הימנעות ו/או הסתייגות ו/או הפניית
תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד המקובל.

בכבוד רב,
_____________________
רואי חשבון
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נספח ו' – אישור מגיש המכרז.
תאריך_______________:
לכבוד
המכללה האקדמית אחוה
הנדון  :אישור בדיקת כמויות של פרק עבודות בינוי במחיר פאושלי

הואיל ואנו משתתפים ומגישים הצעתנו למכרז  17/16לבינוי מבנה מדעים במכללת אחוה.
ןהואיל ,וחלק מהעבודות בפרויקט הינן על בסיס פאושלי ,ולמסמכי המכרז צורף כתב כמויות לחלק זה
הכולל תאור סעיפים וכמויות בהערכה עפ"י אומדן המתכננים.
והואיל ,והמזמינה צרפה למסמכי המכרז את כתבי הכמויות תוך שהיא מדגישה בפני המשתתפים כי
הכמויות המפורטות בכתבי הכמויות הינם באומדנה בלבד ,וכי כתב הכמויות והכמויות המפורטות בו אינו
מחייבים את המזמינה ככמויות סופיות.
ובהתאם לכך ,אנו מצהירים כי בדקנו את הכמויות בעצמנו וכי מצאנו אותן כמתאימות לסוג העבודה
כמתואר ומפורט בתוכניות ,בפרטים ובמפרטים וכן בשאר מסמכי המכרז.
כמו כן אנו מצהירים ומתחייבים באופן מפורט ובלתי חוזר ,כי לא נעלה כל טענה או דרישה כנגד המזמינה
ו/או מי מטעמה ,מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם כתבי הכמויות והכמויות המפורטות במסמכי המכרז ואנו
מוותרים מראש על כל טענה כאמור.

________________________
חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז

אישור
אני הח"מ _________ ,עו"ד (מ.ר ,)______ .מאשר/ת כי ביום ______ הופיע/ה בפני מר/גב' ________,
ת.ז ,________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

עו"ד _____________
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מסמך 4

הסכם לביצוע עבודות הקמת מבנה מדעים במכללת אחוה
שנערך ונחתם ביום______ חודש _____ שנה ______

המכללה האקדמית אחוה

בין:

____________________________
(להלן" :המזמינה")
מצד אחד
לבין:

_______________________________________
ח.צ/.ח.פ _____________________________
מרחוב __________________________________
___________ (עיר) ______________ (מיקוד)
על-ידי מורשי חתימה מטעמו:
 ________________ .1ת.ז________________ .
 ________________ . 2ת.ז________________ .
(להלן" :הקבלן")
צד שני

הואיל:

והמזמינה פרסמה מכרז פומבי שמספרו  17/16לביצוע עבודות הקמת מבנה מדעים בשטח
המזמינה (להלן" :המכרז");

והואיל:

והקבלן ,אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם ,על כל נספחיו ,ושל שאר מסמכי המכרז ,הגיש
למזמינה את מלוא המסמכים ומילוי כל האמור במכרז ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי
המכרז;

והואיל:

וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן ,והמזמינה קיבלה את ההצעה כדין;

והואיל:

והקבלן זכה במכרז בהסתמך על נכונות הצהרותיו של הקבלן ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו,
בכפוף למותנה בהסכם זה ,בנספחיו וביתר מסמכי המכרז;

והואיל:

והקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק ,וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק את כל
הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה ובקשר עם כל התחייבויותיו על
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פיו ,וכי הוא לא יטען או יתגונן נגד תביעה שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית או
עובדתית כלשהי למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדו;
והואיל:

והקבלן מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה ,בעל יכולת ,ידע ,ציוד מתאים ,כח אדם
מתאים ואמצעים כספיים ,המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה ,תוך מילוי
הוראות המזמינה ,שמירת המועדים הנקובים בחוזה זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט
בחוזה זה;

והואיל:

והקבלן מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו ;1976 -

והואיל:

והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות לביצוע העבודות
האמורות;

אי לכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן ,וכן כל מסמכי המכרז לרבות הצעת הקבלן (מסמך 3
למכרז) ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
הסכם זה על כל נספחיו וכל מסמך ,תכנית ,מפרט וכיוצ"ב ,נועדו להיות מסגרת חוזית אחת לביצוע
העבודות בפרויקט ,ויש לקרוא את הוראותיהם והאמור בהם כמשלימים זה את זו.
נספח א' – ספריית סעיפי עבודות מבנה במדידה פאושלית  +כתב כמויות לעבודות למדידה;
נספח ב'  -מפרט טכני מיוחד;
נספח ג' – תוכניות; פרטים; תשריט/י האתר ובו מסומנים החלקים לביצוע העבודה;
נספח ג'  -1נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית;
נספח ג'  - 2נוסח כתב ערבות בדק;
נספח ד'  -אישור על קיום ביטוחים;
נספח ה'  -נספח בטיחות;
נספח ו'  -צו התחלת עבודה;
נספח ז'  -תעודת סיום;
נספח ח'  -טופס עדכון פרטי חשבון בנק.
נספח ט' – נספח פיצויים.
נספח י' -המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית ליד משרד הבטחון
בנוסחו המעודכן (לא מצורף פיזית אך הקבלן מצהיר כי מצוי בידיו).
נספח יא' – נספח העדר תביעות.
נספח יב' – נספח שלבי תשלום לחלק הפאושלי.
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 .2עדיפות בין מסמכים
א.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים
המהווים את ההסכם ,ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או
בכל מסמך אחר ממסמכי ההסכם ,סדר העדיפות לעניין הביצוע  -נקבע ברשימה שלהלן**:
לעניין עבודות הבינוי (פאושלי):
 .iתוכניות;
 .iiמפרט טכני מיוחד;
 .iiiספריית הסעיפים;
 .ivהמפרט הכללי לעבודות בנייה של הועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה;
 .vתנאי החוזה;
 .viתקנים ישראלים.
לעניין עבודות הפיתוח וחיבורי תשתיות (עבודות למדידה):
.i

תוכניות;

.ii

כתב כמויות;

.iii

מפרט טכני מיוחד;

.iv

תנאי החוזה;

.v

תקנים ישראלים.

** המסמכים הנזכרים בסעיף זה מסודרים בסדר חשיבות יורד ובכל מקרה של סתירה
ביניהם ,יקבע האמור במסמך המופיע כרונולוגית קודם לכן.
ב.

לעניין עבודות הפיתוח  -התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט הטכני
המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה ,משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב
הכמויות ,כל עוד אין סתירה בניהם .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות
בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט הטכני המיוחד ובכל יתר מסמכי
החוזה ,יראו את המחיר שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה (לרבות כל מטלה נלוות
לעבודה) ,על כל פרטיה ואופן ביצועה ,כפי שמצוין בכתב הכמויות.

ג.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי
החוזה ,סדר העדיפות -לעניין התשלום -נקבע ברשימה שלהלן***:
לעניין עבודות הבינוי (פאושלי):
מובהר ומודגש כי לצורך קביעת מחיר בינוי המבנה במחיר קבוע וסופי (להלן" :פאושלי")
כהגדרתו בפרק מוקדמות אשר במפרט הכללי לעבודות בנייה של הוועדה הבין משרדית של
משרדי הממשלה ("הספר הכחול") ,רואים את מסמכי המכרז ומסמכי החוזה כמשלימים
האחד את השני .התוכניות ,הפרטים והמפרטים ,כתבי הכמויות  /ספריית הסעיפים
והנחיות הביצוע ,משלימים האחד את השני ואינם גוברים האחד על השני ,המחמיר
והמיטבי למזמינה ייקבע כקובע.
לעניין עבודות הפיתוח (למדידה):
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 .viתנאי החוזה;
 .viiכתב כמויות;
 .viiiמפרט טכני מיוחד;
 .ixתוכניות;
 .xתקנים ישראלים.
*** המסמכים הנזכרים בסעיף זה מסודרים בסדר חשיבות יורד ובכל מקרה של סתירה
ביניהם ,יקבע האמור במסמך המופיע כרונולוגית קודם לכן.
מובהר ,כי קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים באחד
הסעיפים (לרבות בכתב הכמויות או ספריית הסעיפים) ,אין בה כדי לגרוע מאותה דרישה
לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה ,בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה
באחד ממסמכי ההסכם או נובעת או משתמעת ממנו.
א.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים במפרט
הטכני המיוחד לגבי אותה עבודה -הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום -עדיף האמור בפרק
המפרט הטכני המיוחד הדן באותה עבודה מסוימת.

ב.

כמו כן ,המזמינה תהיה זכאית ,מפעם לפעם ,במהלך ביצוע העבודות ,באמצעות המפקח,
להמציא לק בלן הוראות לפירוט ,להסברת ולהשלמת המפרטים ,התוכניות ואופן ביצוע
העבודות ,לרבות על ידי מתן תוכניות מעודכנות .כל אלה יחייבו את הקבלן בכפוף לאמור
בס"ק א-ג' לעיל .במידה שהדבר כרוך בשינוי לוח הזמנים ו/או בשינוי התמורה ,ישונה לוח
הזמנים/או התמורה עפ"י הוראות הסכם זה .הוראות ושינויים ככל שיינתנו במהלך הביצוע,
יינתנו בכתב בלבד (רישום ביומני העבודה ,סיכומי פגישה ,הנחיות בכתב בכד').

ג.

במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם או בעניין פרשנותו הנכונה של אחד ממסמכי
ההסכם ,הקבלן יפנה למפקח לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג.
במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן למפקח -יכריע בנושא המנהל .הכרעת המנהל בעניינים
המפורטים לעיל תהא סופית ומכרעת.

מפרטים ,כתב כמויות ותוכניות
ד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי לעניין עבודות הבינוי ,המפרט הטכני המיוחד המצורף
להסכם משלים את התוכניות המצורפות להסכם ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת
בתוכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט הטכני המיוחד ולהיפך.
לעניין עבודות הפיתוח ,מובהר כי כתב הכמויות והמפרט הטכני המיוחד המצורפים להסכם
משלימים את התוכניות המצורפות להסכם ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות
תמצא את ביטויה הנוסף במפרט הטכני המיוחד ו/או את ביטוייה המלא והמפורט בכתב
הכמויות .עוד מובהר ,כי אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב
הכמויות ,אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתר הפרטים.

 .3הגדרות
בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המוגדרת בצידם:
"המזמינה" -

המכללה האקדמית אחוה.

"ההסכם" -

הסכם זה לרבות נספחיו ,המפורטים בסעיף  1לעיל.

"המנהל" -

מנהל אשר יוסמך מטעם המזמינה ,לרבות כל אדם שהוסמך על ידו לצורך
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הסכם זה ,כולו או מקצתו.
"המפקח"-

מי שימונה על-ידי המזמינה ,מזמן לזמן ,בכתב ,לפקח על ביצוע הפרויקט
או כל חלק ממנו;

"הגזבר" -

גזבר המזמינה ,לרבות מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה ,כולו או
מקצתו.

"הקבלן" -

לרבות נציגיו ,עובדיו ,מורשיו או כל מי שהוסמך על-ידו לעניין הסכם זה,
כולו או מקצתו ,לרבות קבלן/ני משנה ,ובלבד שאושרו על-ידי המזמינה.

"האתר" -

מקום ביצוע העבודות בהתאם להוראות מכרז זה ,המפרט הטכני
והתוכניות.

"המתקנים/
"החומרים" -
"תוכניות" -

"העבודה/
"העבודות" -

"ביצוע העבודה/
העבודות" -

הפריטים ,האביזרים ,הציוד וכלל המרכיבים הנדרשים לצורך ביצוע
העבודות כמפורט בכתב הכמויות ובמפרט הטכני המצורפים להסכם זה.
כל התוכניות הקשורות באופן ישיר ו/או עקיף לביצוע העבודות ,לרבות
תוכניות אדריכליות ו/או תוכניות שצורפו למסמכי המכרז ,לרבות כל שינוי
בתכניות ,ותוכניות אשר היה על הקבלן לצרף לאחר ההודעה על הזכייה
אלה שאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין הסכם זה ,וכן
כל תכנית לביצוע או אחרת שתועבר לקבלן במהלך תקופת ההתקשרות,
שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה מזמן לזמן
וכן תכניות שיתווספו מזמן לזמן.
כלל הפעולות הנדרשות לשם ביצוע עבודות הקמת מבנה מדעים ,לרבות
עבודות תשתית ובינוי נשוא חוזה זה ,כמפורט בחוזה ,במפרט הטכני נספח
ב' להסכם ,בתכניות ,בתקנים וביתר המסמכים המצורפים לחוזה כולל
ביצוע עבודות קדם פיתוח ופיתוח באתר ,מערכות תת קרקעיות ,לרבות
מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ,תאורה ,טלפונים וכבלים ,וכן סלילה וריצוף של
הכבישים ,הרחובות והמדרכות ,וכן כל העבודות הנלוות והכרוכות באלה
לשם ביצוע מושלם של הפרויקט נשוא ההסכם ,כמפורט בהסכם ,בתכניות
ובמפרט הטכני.
לרבות השלמתה/ן ובדיקתה/ן.

 .4מהות ההסכם
א.

הקבלן יבצע עבור המזמינה את עבודות הבניה והפיתוח כמפורט במסמכי המכרז ובתוכניות
המצורפות.

ב.

הקבלן יבצע את העבודות ,בהתאם לאמור במפרט הטכני ,בכתב הכמויות ,בתוכניות
ובמסמכי המכרז ,לרבות הסכם זה.

ג.

הקבלן יספק ,יוביל ,יציב ויתקין את כלל החומרים כמפורט במפרט הטכני המיוחד (נספח
ב') ,בכמויות ובסוגים ,כפי הנקוב בכתב הכמויות ובסעיפי העבודות הפאושליות (נספח א')
להסכם.

ד.

העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני ולתוכניות ובהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם
ו/או דרישה בחוק ו/או הסכם ו/או כל היתר.
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ה.

הקבלן יבצע כל פעולה או מטלה נלווית נוספת לשם ביצוע מושלם של העבודות נשוא
ההסכם.

ו.

העבודות יבוצעו במסגרת לוח זמנים התואם את האמור במסמך  5למסמכי המכרז וכפי
שהתחייב לו הקבלן בהצעתו (להלן" :לוח הזמנים") ,והכל כמפורט להלן.

ז.

שכר ההסכם יהיה בהתאם להצעת הקבלן במכרז ובהתאם להוראות הסכם זה.

התחלת ביצוע העבודות ולוח זמנים לביצוע
א.

הקבלן יחל בביצוע העבודות בתאריך שנקבע לכך בצו התחלת עבודה המצ"ב כנספח ו'
להסכם ,שיומצא לו כשהוא חתום על-ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המזמינה
ובכפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים לשם תחילת העבודות על ידי הקבלן,
ויסיים את העבודות במועד שלא יעלה על התקופה הנקובה במסמך  ,5אשר תימנה החל
מהיום הקבוע כיום תחילת ביצוע העבודה על גבי צו תחילת העבודה (להלן" :תקופת
ההסכם").

ב.

מובהר בזאת ,כי הקבלן לא יהא רשאי להתחיל בביצוע העבודות ללא צו התחלת עבודה,
כאמור .עשה כן הקבלן ,לא תהא המזמינה חבה בתשלום כל תמורה שיהא בגין כל עבודה
שביצע.

ג.

על הקבלן לדאוג לקבל את האישורים ,הרשיונות ,ההיתרים הנדרשים לביצוע העבודות ,על
חשבונו ,ככל שיידרשו .על פי הוראות ההסכם ו/או כל דין .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,על הקבלן לדאוג לקבלת טופס  4ותעודת גמר בסיום העבודה.

ד.

על הקבלן לדאוג לביצוע כל העבודות נשוא חוזים עם קבלנים אחרים לרבות קבלני משנה,
ולכל הקשור והכרוך בבקרה ותיאום ביצוע כל העבודות בפרויקט ,על ידי הקבלן ,קבלני
משנה ,קבלנים וגורמים אחרים וכל גוף נוסף שהמפקח ו/או המהנדס יודיע לקבלן על
פעילותו במקום ביצוע העבודות.

ה.

ראה הקבלן ,מחמת סיבות כאמור או מחמת כל סיבה אחרת ,כי אינו יכול לבצע את
העבודות או חלקן תוך פרק הזמן שנקבע לכך ,יבקש מהמפקח ארכה לביצוע העבודה.
הבקשה תוגש גם בכתב ,תוך פירוט הסיבות בעטיין מבקש הקבלן ארכה.

ו.

המפקח יהא רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לאשר בכתב לקבלן מתן ארכה להשלמת
ביצוע העבודה ,אם ימצא שבקשתו מוצדקת ,וכי הקבלן לא יכול היה למנוע את העיכוב או
האיחור הנ"ל .החלטתו של המפקח תהא סופית ותחייב את הצדדים.

ז.

העבודות יבוצעו וכמצוין לעיל ,במסגרת לוח זמנים ,החל מהיום הקבוע בצו כיום תחילת
העבודה ,וכפי שהתחייב לו הקבלן בהצעתו.

ח.

ידוע לקבלן כי התכניות שצורפו להסכם אינן התכניות המלאות ,המפורטות והמלאות של
הפרויקט וכי תכניות נוספות ומושלמות יותר וכן תוכנית לביצוע על פי הן יבוצעו העבודות
(להלן :תכניות הביצוע") יושלמו ויסופקו על ידי המזמינה או מי מטעמה במקביל
להתקדמות העבודות וכי אין בהעברת התכניות אל הקבלן בהדרגה ,לרבות העברת תכניות
הביצוע בשלבים לכשלעצה כדי לגרום להארכת משך ביצוע העבודות ו/או לשינויים בלוח
הזמנים לביצוע הפרויקט .תכניות הביצוע יועברו לקבלן בזמן המתאים לפי שיקול דעת
המפקח לפני ביצוע העבודה אליה מתייחסות העבודות.

ט.

ידוע לקבלן כי המזמינה אינה מתחייבת באשר להיקפן הכספי בפועל של העבודות שיידרשו,
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ואינה מתחייבת להזמין בפועל את כל היקף העבודה כמצוין בכתב הכמויות ,והכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתועלה כל טענה או דרישה בהקשר זה מצד הקבלן .כמו כן,
רשאית המזמינה בכל עת לפרסם מכרזים נוספים לביצוע עבודות גם אם ניתן להגדירן
כחוסות תחת מכרז זה בלא שתחוב בחבות כלשהי כלפי הקבלן.
 .5תקופת הבדק
בסעיף זה ולעניין ההסכם בכללו "תקופת הבדק"  -התקופה שתחילתה ביום סיום העבודות
כקבוע בתעודת הסיום ,וסיומה כעבור  12חודשים מאותו מועד .בנוסף ,ומבלי לגרוע מאחריותו
הכוללת של הקבלן בתקופת הבדק ,יהיה הקבלן אחראי לכל העבודות גם לתקופות הקבועות
בחוק המכר (דירות) ,התשל"ג 1973-ובתוספת לחוק המכר דירות ,כפי שיהיו במועד השלמת
העבודות והוא מתחייב לתקן כל ליקוי ,אי התאמה ,קלקול או חוסר בעבודות או בחלק מהן
במהלך התקופות הקבועות בחוק כאמור.
א.

כל ליקוי ,אי התאמה ,קלקול או חוסר שיתגלו בעבודה במהלך תקופת הבדק הנובעים,
לדעת המנהל ,משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע שלא על-פי
ההסכם או הנובעים מכל סיבה שהמנהל יראה את הקבלן כאחראי לה ,יתוקנו ו/או יושלמו
על-ידי הקבלן ועל חשבונו ,תוך פרק זמן קצוב ,כפי שייקבע על-ידי המנהל בהודעה בכתב.

ב.

לחילופין תוכל המזמינה לבצע עבודות תיקון ו/או השלמה בעצמה ,ולגבות את הסכומים מן
הקבלן או לנכותם מסכומים המגיעים לקבלן מהמזמינה על-פי כל דין או הסכם.

ג.

בחלוף תקופת הבדק ,ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המנהל שהועברו אליו במהלך
תקופה זו ,יוציא המנהל לקבלן תעודת גמר סופית .התעודה תהווה אסמכתא להחזרת
ערבות הבדק ,כאמור בסעיף  27להלן.

ד.

מובהר בזאת ,כי אין במתן תעודת גמר סופית כאמור בס"ק ג' בכדי לשחרר את הקבלן מכל
אחריות המוטלת עליו מכוח ההסכם או על-פי כל דין או נוהג.

ה.

אין באמור בס"ק א'-ד' לעיל בכדי לגרוע ו/או להפחית מאחריותו הכללית של הקבלן ביחס
לטיב העבודות ,החומרים והמתקנים ,ואין בו כדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה המוקנים
למזמינה מכוח כל דין ו/או הסכם.

ו.

נתגלה פגם בעבודה לאחר גמר תקופת הבדק ,הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי
ההסכם ,יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו תוך פרק זמן קצוב כפי
שיקבע המנהל ,ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים למזמינה.

ז.

לא תיקן הקבלן את הפגמים כאמור לעיל במועד ,תהיה המזמינה רשאית לבצע את התיקון
האמור בעצמה ובמקרה כזה יהיה הקבלן חייב לשלם למזמינה את כל ההוצאות שנגרמו לה
בגין ביצוע התיקון בתוספת  + 10%מע"מ כתקורה וזאת מיד עם קבלת דרישת המזמינה
וכנגד הוכחת תשלום בעד ביצוע העבודות .כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד
למזמינה ע"פ ההסכם או הדין.

ח.

מובהר כי ,ביצוע הדרוש באמצעות איש מקצוע אחר ,לא יהא בו משום שחרור הקבלן
מאיזה מהתחייבויותיו לפי ההסכם .להסרת ספק מודגש ,כי אין באמור בסעיף זה לעיל,
בכדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר של המזמינה ,על פי ההסכם ו/או דין ו/או לתבוע את
הקבלן לקבלת פיצויים.

 .6ביצוע ושינויים
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א.

ב.

מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם ובכפוף לאמור בס"ק ב'-ג' להלן ,רשאי יהא המנהל לדרוש
מהקבלן לבצע כל שינוי בעבודות לעומת מתכונתן הקבועה מלכתחילה בהסכם זה ונספחיו,
ולרבות:
)1

המרת פריט מסוים בפריט חליפי מסוג אחר.

)2

שינוי כמויות פריטים ,כלפי מעלה או מטה.

)3

ניוד פריטים באתר.

נדרש הקבלן לבצע שינוי מהסוג הנקוב בס"ק א' לעיל ,יחולו ההוראות הבאות:
.1

היה הפריט ו/או המתקן החליפי שאספקתו נתבקשה מסוג הפריטים/מתקנים
המנויים בכתב הכמויות המצ"ב כנספח א' להסכם ,והשינוי התבקש בטרם הפריט
ו/או המתקן המקורי הוזמן ו/או נרכש על-ידי הקבלן ,לא תשולם כל תמורה נוספת
בגין השינוי.

.2

התבקש השינוי לאחר שהוזמן ו/או נרכש הפריט/המתקן המקורי ,יעשה הקבלן כל
שלאל ידו על-מנת להשיבו לספק ולקבל זיכוי בגינו .הקבלן יברר ויודיע למנהל על
דבר ההסדר שיש ביכולתו להשיג עם הספק קודם שירכוש ויספק את הפריט ו/או
המתקן החלופי.

.3

לא ניתן היה להשיב את הפריט ו/או המתקן או לא ניתן היה לקבל בעבורו זיכוי
מלא ,אזי שבכפוף לדווח מוקדם מצד הקבלן למנהל כאמור לעיל ,זכאי יהא הקבלן
לקבל מהמזמינה את תמורת הפריט ו/או המתקן המקורי או את הפרש הסכום
שבין סכום עלותו של הפריט ו/או המתקן לבין סכום הזיכוי שהתקבל עקב השבתו.
מעבר לסכום זה ,לא יהא זכאי הקבלן לכל תוספת בגין ביצוע השינוי כאמור.

.4

היה הפריט ו/או המתקן החליפי מסוג הפריטים/מתקנים שאינם מופיעים בכתב
הכמויות ,יגיש הקבלן למנהל ,תוך  3ימים מהמועד בו נתבקשה המרת הפריט ו/או
המתקן ,הצעת מחיר המבוססת על מחירי השוק ו/או מחירי היצרן.

.5

היה ולא תושג הסכמה בין הצדדים ביחס למחירו של הפריט ו/או המתקן ,רשאית
תהא המזמינה לרכוש את הפריט ו/או המתקן בעצמה ובמקרה זה יבצע הקבלן את
התקנת הפריט ו/או המתקן בלבד ,תוך ניכוי מרכיב עלותו של הפריט ו/או המתקן
שהומר מהתמורה המגיעה לקבלן ,וזאת על בסיס מחירון היצרן.

.6

במקרה שהתעוררה מחלוקת בדבר סכום הניכוי ,יכריע המנהל בדבר ,וזאת על-
בסיס נתוני מחירי השוק והיצרן.

 .7היקף ההסכם
א.

המזמינה תהא רשאית לשנות את היקפו הכספי של ההסכם ,כל רכיביו ,על דרך של הגדלתו
או הקטנתו בשיעורים של עד  50%מהיקף ערך ההסכם.

ב.

הקטנת ההיקף תיעשה על-פי הנחיה בכתב מאת המנהל ואילו הגדלת ההיקף תיעשה
באמצעות מסמך בכתב החתום בידי המנהל והגזבר.

ג.

הקבלן יהא חייב לבצע את העבודות במתכונתן המוקטנת או המוגדלת ,וזאת בהתאם
למחירים הנקובים בהצעתו הכספית ובכתב הכמויות ובסעיפי העבודות הפאושליות נספח
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א' להסכם ואך ורק על-פי מתכונת התמורה כמפורט בסעיפים  8ו 9-להלן.
ד.

על אף האמור לעיל ,במקרה בו סבור הקבלן כי בגין ביצוע שינוי זכאי הוא לתוספת לתמורה
המגיעה לו על-פי סעיף  9להסכם ,יפנה למנהל תוך  7ימים מהמועד בו נדרש השינוי ,בכתב,
ויפרט מהן הסיבות והצידוקים לדרישתו וכן יציג ניתוח מחירים מפורט באשר לחישוב
שהביאו למסקנה בדבר דרישתו לתוספת.

ה.

המנהל יבחן את הפניה כאמור ויכריע בתיאום עם הגזבר בדבר עצם מתן התוספת ושיעורה,
וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

ו.

הכרעתו של המנהל תהא סופית ותחייב את הקבלן.

ז.

יובהר בזאת ,כי הקבלן לא יבצע ביוזמתו כל שינוי במתכונת התוכניות ו/או ביצוע העבודות,
ללא אישור של המנהל ,בכתב ומראש.

 .8התמורה ואופן התשלום
א .לעניין עבודות הבינוי פרקי עבודה במסגרת פאושלית  -בעבור ביצוע העבודה וכל
מחויבויותיו על פי ההסכם ,יהיה זכאי הקבלן לתמורה כמפורט בהצעת הקבלן במכרז ועפ"י
לוח התשלומים המצ"ב כנספח יב'.
לעניין עבודות הפיתוח  -התמורה לה זכאי הקבלן עפ"י הסכם זה תחושב על יסוד
העבודה שבוצעה בפועל ,בהתאם לכמויות שנמדדו ,כמפורט בפרק מדידת כמויות,
כפול מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות המצ"ב כנספח א'.
החשבונות יוגשו ע"י הקבלן יחד עם הגשת חשבונות הביניים של פרק הבינוי במסגרת
הפאושלית ובהתאם לשלבי התשלום כמפורט בנספח יב' .חשבונות הביניים והחשבון
הסופי ,יוגשו בלווי חישובי כמויות מסודרים ומפורטים לרבות תוכניות ככל שיידרשו
לשביעות רצון המפקח .לעבודות ולסעיפים הנסמכים על מחירונים כדוגמת מאגר מחירים
לענף הבניה המתפרסם על ידי "דקל" שירותי מחשב להנדסה בע"מ (להלן" :מחירון דקל"),
יצורפו צילומי הסעיפים הרלוונטיים במחירונים האמורים.
לסכומי התמורה הקבועים לעיל יתווסף מע"מ כדין.
ב.

הזכאות לתמורה תתגבש במהלך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ועד להשלמתן .הקבלן יהיה
זכאי להגיש חשבונות חלקיים בהתאם ללוח התשלומים המצ"ב כנספח יב' .כל חשבון ביניים
שישולם לקבלן ,הינו על חשבון התמורה הסופית לה יהיה זכאי הקבלן בהתאם לאמור לעיל.
ידוע לקבלן כי התמורה הנקובה בהצעת הקבלן (המשקפת הן את התמורה עבור עבודות
הבינוי והן את מחירי היחידה בעבודות הפיתוח) הינה סופית ומוחלטת וגובה התמורה
כמפורט לעיל מהווה את מלוא סכום התמורה המגיעה לקבלן ,ותמורה נאותה והוגנת לקבלן,
לרבות רווח ,עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע העבודות וכן יתר התחייבויותיו
של הקבלן על-פי הסכם זה ,או על-פי כל דין והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין
ביצוע העבודות מעבר לאמור לעיל.
מובהר בזאת כי פרק הזמן המוגדר בצו התחלת העבודה הוא הקובע לעניין זה ,קרי היה ומשך
העבודה בפועל חרג ממסגרת הזמן לביצוע העבודה ,מסיבות התלויות בקבלן ,לא יהיה זכאי
הקבלן לתוספת הצמדה בגין תקופת העיכוב התלויה בו.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי במחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות לא ייערך כל
שינוי הנובע מקצב ביצוע העבודות ו/או משינויים בכמות היחידות שיידרש הקבלן לספק.

ג.

מוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי המזמינה תישא בהוצאה כלשהי ,תחול
ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.

ד.

מובהר ומוסכם כי למעט האמור לעיל ,תנודות במדדים מכל סוג שהוא ,בריבית ,בשכר
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עבודה ,במסים ,ארנונות ,תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא
ישנו את גובה התמורה.
הקבלן לא יתבע ולא יהא רשאי לתבוע מהמזמינה העלאות או שינויים בתמורה ,בין מחמת
עליות שכר עבודה ,תוספות קבלן משנה ,שינויים בשער החליפין של המטבע ,הטלתם או
העלאתם של מיסים ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין
עקיפים ,או מחמת כל גורם נוסף אחר.
אופן התשלום
א.

המפקח יבדוק את החשבון ,יאשרו – כולו או מקצתו -או שלא יאשרו כלל ,ויעבירו לאחר
בדיקה כאמור לגזברות המזמינה .הקבלן מחוייב להגיש את כל המסמכים הנלווים לרבות
חישובי כמויות ומחירונים המאפשרים בדיקת ואישור החשבון ע"י המפקח .היה ולא יוגשו
כל המסמכים כנדרש ובהתאם לדרישת הפיקוח ,יוחזר החשבון לידי הקבלן.
חשבון הקבלן יאושר ע"י הפיקוח תוך  14ימים ממועד השלמת מסירת כל החומר שנדרש
הקבלן להגיש למפקח לצורך אישור החשבון בהתאם לדרישות החוזה והנחיות המפקח.
הקבלן יצרף חשבונית מס כדין עפ"י הסכום המאושר לתשלום.

ב.

הגזברות תבדוק את החשבון ותשלם לקבלן את הסכום המאושר לתשלום במתכונת שוטף
בתוספת  45יום לאחר המועד בו התקבל אצלה החשבון בכפוף לאישורו כאמור בצירוף
חשבונית מס מטעם הקבלן בגובה הסכום המאושר לתשלום.

ג.

מובהר בזאת ,כי המצאת חשבונית הינה תנאי לתשלום התמורה .המועד בס"ק ב' לעיל
יימנה החל ממועד הגשת חשבונית לגזברות ,וזאת מבלי שייחשב הדבר להפרת ההסכם מצד
המזמינה.

ד.

על אף האמור בס"ק דלעיל ,איחור של עד  15יום מהמועד הנקוב לתשלום לא ייחשב כהפרת
ההסכם ולא יהא בו כדי להטיל על המזמינה חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל
סוג ומין שהוא.

ה.

עם סיום ביצוע העבודות ומתן תעודת סיום על השלמתם ,יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי
ומסכם בו יפורטו כל העבודות שבוצעו לרבות כל פרט רלוונטי הנוגע להם ,סכום התמורה
הכולל המגיע לקבלן בעבור כלל העבודות שביצע ,וכן יתרת סכום התמורה המגיעה לו בניכוי
התמורה שכבר שולמה .תשלום יבוצע בתוך  60יום מאישור החשבון הסופי.

ו.

התשלומים יעברו לחשבון הבנק של הקבלן על-פי טופס עדכון פרטי חשבון בנק המצ"ב
כנספח ח' להסכם זה.

 .9התמורה עבור שינוי בעבודה
מובהר כי שינויים בעבודה ,ככל שיהיו ,יוגשו ע"י הקבלן בפרק נפרד בחשבון שיוגש לאישור המפקח.
9.1
א.

לעניין עבודות הבינוי פרקי עבודה במסגרת פאושלית -
נדרש הקבלן לערוך שינוי בעבודה (לרבות כל תוספת שהיא ,שינוי ,עדכון וכיו"ב) ,אשר שוויו
הכספי אינו עולה על  2.5%מסכום התמורה בו נקב הקבלן בהצעתו לחלק עבודות הבינוי
במסגרת הפאושלית ,לא יחול כל שינוי בסכום התמורה לה זכאי הקבלן בגין העבודות נשוא
ההסכם וזאת בין אם השינוי הינו תוספת כספית עד לשיעור הנקוב לעיל ובין אם השינוי הינו
הפחתה כספית עד לשיעור הנקוב לעיל.
שוויו הכספי של כל שינוי אחר שיידרש מהקבלן ייקבע בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 9.2
להלן.

מהכללה האקדמית אחוה – מבנה מדעים

חתימת המשתתף_______________________ :

40

ב.

על שינויים בעבודה (בין אם כתוספת ובין אם כהפחתה) ,אשר שווים הכספי עולה על 2.5%
מסכום התמורה הכולל של כל פרקי העבודות במסגרת הפאושלי ,יחולו ההוראות הבאות:
תוספת של מעל  2.5%מסכום התמורה בו נקב הקבלן בהצעתו תזכה את הקבלן בתוספת
תמורה בגין ההפרש שמעל ה.2.5%-
הפחתה של מעל  2.5%מסכום התמורה בו נקב הקבלן בהצעתו ,תגרור הפחתה של התמורה
לקבלן בגין ההפרש שמעל ה.2.5%-
מובהר בזאת ,כי בגין השינויים כמפורט לעיל ,תיערך התחשבנות רק במסגרת חשבון סופי
ולאחר סכימת השינויים שחלו במהלך העבודה.
רק תוספת או הפחתה ,לפי העניין ,בשיעור של מעל  2.5%מסכום התמורה בו נקב הקבלן
בהצעתו ,בהיקף מצטבר ,תביא לשינוי התמורה.
יובהר ,כי טענות הקבלן בנוגע לתמורה המגיעה לו עקב שינוי היקף העבודה ,לא תהוונה עילה
לעיכוב ביצועה.
התמורה עבור שינויים (הן לעבודות במסגרת העבודה הפאושלית ,והן לעבודות למדידה) -

9.2

א .נדרש הקבלן לערוך שינוי בעבודה ,כולה או מקצתה ,ואשר לצורך ביצועו של השינוי נדרש
הקבלן לבצע עבודה ו/או להשתמש בחומרים ו/או במתקנים ו/או בציוד אשר לא נקבע להם
ערך בכתב הכמויות ,יקבעו מחירי העבודה ו/או החומרים ו/או המתקנים ו/או הציוד
בהתאם למנגנון המפורט להלן.
ב .התמורה לה זכאי הקבלן או ההפחתה עפ"י המפורט לעיל ,לפי העניין ,ביחס לשינויים
בעבודה במסגרת עבודות הבינוי ו/או הפיתוח ,תיקבע עפ"י מחירי היחידה הנקובים בכתב
הכמויות (בגין שינוי בעבודה על דרך של הוספת כמויות לפריטים הקיימים בכל היקף
שהוא) .התמורה לה זכאי הקבלן או ההפחתה עפ"י המפורט לעיל ,לפי העניין.
ג.

היה ומצא המפקח  ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,כי לא ניתן לקבוע את התמורה עבור השינוי
הנדרש עפ"י מחירי יחידה בסעיפי עבודה דומים או זהים בכתב הכמויות ומחירי החוזה,
יקבעו מחירי החומרים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או העבודה לפי מחירון "דקל" בהנחה
של  ,15%עפ"י תעריפי המהדורה הקיימת ביום מתן הוראת השינויים ע"י המפקח.
במקרים בהם המחיר מבוסס על תעריף מחירון "דקל" לקבלן משנה ,יאושר תשלום תמורה
בגין רווח קבלני ראשי ,בהתאם למפורט במחירון "דקל" בלבד.

ד .היה ומצא המנהל ,כי לא ניתן לקבוע את התמורה בהתאם לאחד מסעיפים במחירון "דקל",
יגיש הקבלן ניתוח מחירים שיאושר מראש ע"י המפקח .התמורה עפ"י חלופה זו תשולם
בכפוף להצגת חשבונית ספציפית לביצוע עבודה זו .במקרה זה יהיה זכאי הקבלן לתוספת או
הפחתת תמורה בגין רווח קבלני של .12%
ה .מבלי לגרוע ממנגנון קביעת התמורה עבור שינוי בעבודה הקבוע לעיל ,יצוין כי במקרה
שהעבודה טרם בוצעה ,המזמינה תהיה רשאית להזמין בעצמה את החומרים ו/או העבודות
באמצעות קבלנים או ספקים מטעמה.

 .10פיצוי מוסכם
א.

בכל מקרה בו לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו ,רשאית המזמינה לבצע את העבודות
בעצמה או על-ידי זוכה אחר או בכל דרך אחרת והיא תהא רשאית לנכות את הוצאותיה,
בתוספת קבועה של  , 15%מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,ו/או לגבותן מהקבלן בכל
דרך אחרת שתמצא לנכון.

ב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המזמינה תהא זכאית לפיצוי מהקבלן ,בהתאם לסכומים
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הנקובים בנספח ט' להסכם זה.
ג.

אין בהוראות ס"ק א' ו-ב' לעיל ,כדי לפגוע בכל זכות אחרת של המזמינה עפ"י הסכם זה,
ו/או עפ"י הוראת כל דין.

 .11שמירה על כללי בטיחות.
מבלי לגרוע מחובתו הכללית מכוח סעיפים  25 ,24ו 26-להלן ,יבצע הקבלן את העבודות נשוא
הסכם זה בזהירות ובאחריות ,תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות וכללי הבטיחות
בהתאם לכל תקן רלבנטי ובהתאם לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות ובכלל זה
בהתאם לפקודת הבטיחות [נוסח חדש] ,תש"ל 1970-והתקנות שהותקנו מכוחה ,ובהתאם
להנחיות ותדריכי הבטיחות של הממונה על הבטיחות בעבודה ובהתאם להוראות הבטיחות
באתר בניה ,ולרבות:
א.

שמירת כלי העבודה ,החומרים בעלי פוטנציאל סיכון וכיו"ב באופן מרוכז ובטווח יד או עין
והרחקתם מנתיבי מעבר ושהייה של הציבור.

ב.

ביצוע זהיר של העבודה באופן שלא יסכן את הציבור.

ג.

נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ביצוע העבודה.

ד.

עם תחילת ביצוע העבודות ,הקבלן יקים ,על חשבונו באתר ,שני שלטים שיכללו את כל
המידע הנדרש באותה עת על-ידי המזמינה לרבות סוג הפרויקט ,המזמין ,המבצע ,הכל
בהתאם להנחיות המפקח ובכפוף לאישורו מראש את הנוסח והמידע על פי סעיף זה.

ה.

הקבלן מתחייב לספק ו/או להקים על חשבונו :גידור ,דרכי גישה זמניות על-ידי הכנת
מצעים מהודקים ,תמרורים ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור ,בכל
מקום שיהיה צורך בכך ,בהתאם להוראות המפקח ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה
מצד רשות מוסמכת כלשהי.

ו.

הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם ,פרט לאנשים המועסקים על-ידו ,לא יכנס למתחם בו
מתבצעות עבודות ,למעט המנהל ו/או המפקח.

ז.

הפקדת שמירה ,על אתר העבודה וסביבתו הקרובה ,על מתקנים ,חומרים ,כלי עבודה
וכיו"ב.

ח.

הובלת המתקנים בזהירות ,תוך עיגונם באופן בטוח ומיומן לכלי-הרכב המובילים אותם.

ט.

התקנת המתקנים וביצוע כל העבודות נשוא הסכם זה בהתאם לכל תקן רלבנטי ובהתאם
לדרישות הבטיחות של המכון לבטיחות וגהות ,לרבות ההוראות בדבר עבודה בגבהים.

י.

במהלך כל זמן ביצוע העבודות באתר ,יהיה נוכח מנהל עבודה מוסמך בעל רישיון מטעם
הקבלן.

יא .הקבלן יעסיק על חשבונו ממונה בטיחות אשר יהא אחראי על עבודות הקבלן ויבקר באתר
באופן סדיר ויעביר דיווח שבועי בכתב למפקח .הדיווח יכיל את כל הנדרש בהיבט
הבטיחות ,או כל הערה שתועלה במהלך העבודה .כמו כן יכיל הדוח דיווח ועדכון סטטוס
תיקוני ליקויים מדוחות קודמים .צורת הגשת הדוח ותכולתו ,תקבע ותעודכן מעת לעת עם
ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ,ובין ממונה הבטיחות מטעם המזמינה.
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יב .הקבלן יעביר למפקח אישור לביסוס וליציבות ביצוע הקמת כל מתקנים זמניים או קבועים,
לרבות מבניים זמניים (משרדים ,מחסנים ,מתקני הרמה ,מתקני אחסון וכדומה) ,עמודי
תאורה ,פיגומים וכל ציוד אחר באתר ובסביבתו ,ממהנדס קונסטרוקציה מוסמך או
ממהנדס מתאים בהתאם לצורך.
יג.

הליך אישור הסדרי התנועה ,ככל שיהא בהם צורך ,הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן,
לרבות התייעצות עם המועצה האזורית באר טוביה ,המשטרה או כל גורם שנדרש לאישור
הסדרי תנועה זמניים או קבועים ,וקבלת אישורם .במידת הצורך ימנה הקבלן על חשבונו,
יועץ תנועה מורשה לתכנון וליווי כל הליך אישור הסדרי התנועה.

יד .הקבלן יתאם הסדרי תנועה זמניים וביצוע עבודות עם משטרת התנועה .במהלך ביצוע
העבודות יעסיק הקבלן שוטרים בשכר ממשטרת התנועה והאחריות על הזמנת שוטרים
ומפקחים על הסדרי תנועה תהא של הקבלן בלבד.
טו .הקבלן ישתף פעולה עם קבלנים אחרים אשר עובדים באתר ויפעל בהתאם להנחיות המפקח
ו/או המנהל.
 .12שמירת דינים וכללי התנהגות
א.

הקבלן ישמור על הוראות כל דין בנוגע לעבודה ובקשר לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם.

ב.

הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם ,הן מצידו והן
מצד כל גורם מטעמו ,ובכלל זה יקפיד על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם
ותושב.

ג.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא
לצורך בנוחיות הצבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם
בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.

ד.

על אף האמור לעיל ,אם ראה הקבלן כי בשל צרכי ביצוע העבודה לא יהיה מנוס מלפגוע
בנוחיות הציבור ו/או להגביל זכות מן הזכויות המנויות בס"ק ג' לעיל ,יבצע את העבודה
תוך פגיעה או הגבלה כאמור אשר תהא מזערית ככל שניתן.

ה.

במקרים בהם ינהג מי מעובדי הקבלן ואו קבלני המשנה מטעמו בחוסר אדיבות או בחוסר
יושר כלפי המזמין ,המפקח או מי מטעמם ,יורחק העובד או המנהל מהאתר זמנית או
לצמיתות עפ"י הוראה המפקח.

 .13שמירת הסביבה
א.

לא ייכרת כל עץ ולא תפגע או תיגזם כל צמחייה באתר ,אלא בהסכמתו בכתב של המנהל.
אם יכרות הקבלן ,או מי מטעמו ,עץ כלשהו או פריט צמחיה אחר ,ללא הסכמה כאמור ,יהא
עליו לשלם למזמינה פיצויים בסך שיקבע על-ידי המנהל וכמו כן יהא על הקבלן לנטוע עץ
אחר או לשתול פריט צמחיה אחר במקום אלו שנכרתו או נפגעו .המנהל הוא שיקבע את סוג
העץ או פריט הצמחייה שייטע הקבלן ואת גודלו .מובהר ומודגש בפני הקבלן כי פגיעה או
כריתת עצים ללא אישור מוקדם של קק"ל ,מהווה עבירה .הקבלן בלבד ,יישא בכל
האחריות בגין פגיעה בעצים או בצמחיה שלו ושל עובדים מטעמו ומטעמם של קבלני
המשנה.

ב.

כל עתיקות שהן ,מטבעות ישנים או כל חפץ אחר שיימצא במתחם הגנים במהלך ביצוע
העבודות או לאחר סיום הביצוע ימסרו לידי המנהל ,הכל בהתאם להוראות חוק העתיקות,
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תשל"ו.1976-
ג.

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו ,כל חומר או מחצב שלא על פי
הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם ,ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול ,אדמה,
סלעים ,כורכר וכיו"ב (להלן" :חומר תשתית").

ד.

במעמד חתימת החוזה ,ימסור הקבלן לידי המזמינה תצהיר מטעמו ,בו יפרט את מקורות
האספקה של החול והאדמה ו/או כל חומר תשתית כיו"ב ,אותם עליו לספק לצורך ביצוע
העבודות .כן ימסור הקבלן למזמינה ,במעמד חתימת החוזה ,אישור כרייה מבעלי אתר
הכרייה והרשות המקומית שבתחומה יכרו חומרי התשתית ,שעל הקבלן לספק ,בהתאם
לאופי העבודות.

 .14פינוי פסולת והחזרת המצב לקדמותו
א.

בכל שלב בו יידרש לעשות כן על ידי המפקח ו/או המזמינה ,ינקה הקבלן את המתחם בו
בוצעו העבודות ,יסלק ממנו עודפי חומרים ופסולת לאתר הטמנה מוסדר ומאושר או לכל
מקום עליו תורה המזמינה  ,וידאג להטמנתם ,תוך פרק זמן שיקבע ע"י המפקח ,באופן
שהאתר יוותר נקי ומוכן לשימוש (להלן " -עבודות הפינוי"); מובהר בזאת ,כי עבודות
הפינוי וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנה על ידי הקבלן ותהיינה על חשבונו.

ב.

לא מילא הקבלן את הוראות ס"ק א' לעיל ,תהא המזמינה רשאית לבצע את עבודות הפינוי
ו/או ההטמנה בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה ולנכות את מלוא סכומי עלות הפינוי
מסכומים המגיעים לקבלן מן המזמינה על-פי כל דין או הסכם ו/או לגבות ממנו תשלומים
אלה ישירות.

 .15אי-קיום יחסי עובד-מעביד
א.

מוסכם ומוצהר בזאת ,כי לא ישררו בין המזמינה לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל מי
מטעמו של הקבלן יחסי עובד-מעביד מכל צורה שהיא ,וכי הקבלן יבצע את כל
התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי ויחסיו עם המזמינה יהיו יחסי ספק-לקוח.
מוסכם בזאת במפורש כי כל מי שיועסק על ידי הקבלן בביצוע העבודות על פי הסכם זה
הינו עובדו של הקבלן ולא של המזמינה.

ב.

הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל מי מטעמו של הקבלן אינם ולא יהיו זכאים לכל זכות
ו/או טובת הנאה מאת המזמינה ,אשר נובעים מיחסי עובד-מעביד בין מכוח החוק ובין
מכוח הסכמים קיבוציים או כל הסכם אחר.

ג.

הקבלן מצהיר בזה ,כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך
כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של המזמינה ,במישרין או בעקיפין,
ויועסקו על ידו ,על חשבונו הוא בלבד ,ועליו תחול האחריות באופן בלעדי לגבי תביעותיהם
הנובעות מיחסיו עימם.

ד.

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או
הסכם החלים עליו .הקבלן מתחייב כי יפעל בהתאם לחוק חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א –  1991ו/או חוק שכר מינימום,
התשמ"ז – .1987

ה.

הקבלן מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים
שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים
שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות או כל חוזה קיבוצי שהוא בר
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תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי
הסכמים אלה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,את תשלום מס הכנסה ,ביטוח
לאומי ,מע"מ ,תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה שנתית,
שכר מינימום ,קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה וכיוצ"ב.
ו.

מובהר בזאת כי תנאי יסודי להסכמת המזמינה להתקשר עם הקבלן בהסכם זה הוא כי
הקבלן ימלא אחר כל דרישות כל דין ו/או חוזה קיבוצי ,כלפי עובדיו וישלם להם את כל
המגיע להם ממנו מכל מקור שהוא ,בגין ביצוע עבודתם במסגרת ביצוע השירותים על פי
הסכם זה .לכן ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין ,בכל מקרה בו לא יסופקו אישורים לשביעות רצון המזמינה כאמור ,תהיה המזמינה
רשאית לבטל הסכם זה באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת לקבלן ,ולקבלן אין ולא
תהיינה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.

ז.

הקבלן אחראי בלעדי כלפי עובדיו ,שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות
ו/או בקשר למתן השירות ,בגין נזק גופני ,מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות
או בכל פעילות הקשורה לביצוע העבודות.

ח.

הקבלן מצהיר כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע הפרויקט על-פי ההסכם ,וכי כל זכות
שניתנת על-פי ההסכם למזמינה ו/או למנהל ו/או לנציגיו ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או
בשמם ו/או מטעמם ,לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות ,אינה אלא אמצעי להבטחת
ביצוע הוראות ההסכם במלואן ,ולא תהיינה לקבלן ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל
זכויות של עובדי המזמינה והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת
מהמזמינה בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום
ההסכם ,או סיום כל התקשרות על פי ההסכם ,מכל סיבה שהיא.

ט.

הקבלן מתחייב כי יבצע את הפרויקט בשמו בלבד .שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש
כמסמיך את הקבלן להופיע בשם המזמינה או מטעמה ,או כמקנה לו מעמד של נציג
המזמינה בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

י.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למזמינה ,הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את
המזמינה ,בגין כל נזק ,הפסד והוצאה שיגרמו לה לרבות ובכלל זה ,אם יקבע על ידי רשות
מוסמכת ,כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות סעיף זה.

 .16אספקת כח אדם ותנאי עבודה
א.

הקבלן יעסיק את עובדיו על-פי ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים כדין בהסכם
קיבוצי ,הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג המחייבים במסגרת יחסי העבודה.

ב.

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש
בחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי המפקח.

ג.

הקבלן מתחייב ,כי העובדים יהיו מיומנים ,בעלי ניסיון וידע בביצוע עבודות נשוא הסכם זה.

ד.

הקבלן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים ,לשם ביצוע העבודה
באופן משביע רצון.

ה.

הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים אלא על-פי כל דין ובעלי רישיון עבודה תקף.

ו.

הקבלן מתחייב ,כי לא יעסיק עובדים שלא קיבלו את כל האישורים הנדרשים על-פי
הוראות כל דין לרבות אישורים נדרשים מאת רשויות הביטחון.
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ז.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן לקיים פיקוח וביקורת על העובדים מטעמו ו/או
על כל מי שיועסק על ידו במסגרת ביצוע עבודות נשוא ההסכם.

ח.

הקבלן ינהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין ויפריש להם את כל ההפרשות הנדרשות על-פי כל
דין .כמו כן ישלם הקבלן בעד עובדיו תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי
אותו המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה .על הקבלן להציג אישור
מהקרן להפרשותיו אלה.

 .17פיקוח ודיווח; מנהל עבודה ,מהנדס פרויקט ,מודד וממונה בטיחות מטעם הקבלן
א.

הקבלן יהא כפוף להוראות המנהל והמפקח ,ויפעל על-פי כל הוראה והנחיה שתינתן על-ידם
בקשר עם ההסכם ,ובכלל זה תיקון כל פגם וליקוי וביצוע שינוי כמפורט בסעיפים  5ו6-
לעיל.

ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן ידווח למפקח ולמנהל באופן שוטף על התקדמות
ביצוע העבודות ,ועל כל בעיה הכרוכה בהן ,וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם .כמו
כן ,הקבלן יספק למפקח ולמנהל תשובות והסברים ביחס לכל פניה ,כפי שיידרש על-ידם
ויסייע להם בביצוע הפיקוח על העבודות ועל ביצוע הפרויקט.

ג.

הקבלן יחזיק וינהל יומן עבודה בשלושה עותקים ,שישקף את כל מהלך ביצוע העבודות.
היומן יהיה בבעלותה הבלעדית של המזמינה.

ד.

הקבלן יבצע את העבודות בשיתוף פעולה ובתיאום מלא ועל פי הצרכים המיוחדים של
קבלנים נוספים המבצעים עבודות באתר ,ולא יגרום לעיכוב ביצוע עבודות המבוצעות יעל
ידי כל קבלן אחר באתר ,הכל בכפוף להוראות ו/או להיתר המפקח ו/או המזמינה.

מפקח
א.

המפקח יעקוב אחר עמידת הקבלן בלוח הזמנים כפי שהתחייב לו בהצעתו וכקבוע בהסכם
זה.

ב.

הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה.

ג.

המפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר לאופן ביצוע העבודה והחומרים בהם נעשה שימוש
לצורך ביצועה.

ד.

הקבלן ישתתף בישיבות בהן ייערך מעקב אחר ביצוע העבודות ,אליהן יזומן על-ידי המפקח.
מועד ,תדירות ,ומקום הישיבות ייקבעו על-ידי המפקח.

ה.

המפקח איננו מוסמך לאשר כל שינוי מתנאי ההסכם ,בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין
חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה.

ו.

לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף ,המתבססת על אישור המפקח.

ביקורת ואישור המנהל/המפקח
א.

המנהל ו/או המפקח רשאי/ים לערוך בכל עת ביקורות שוטפות לבדיקת כל הקשור בעבודות
כנדרש מהקבלן בהסכם.

ב.

גילה המנהל ו/או המפקח ליקויים כלשהם בעבודות במהלך ביקורו ו/או בדיקתו ,יעביר
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בכתב לקבלן הוראות לתיקונם המיידי ,ויחול האמור בס"ק ג'-ו' להלן ,בשינויים המחויבים.
ג.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בס"ק א' ,יערוך המנהל ו/או המפקח סיורי פיקוח
וביקורת תקופתיים לבדיקת טיב העבודה המבוצעת על-ידי הקבלן עפ"י ההסכם.

ד.

תיקון ליקויים אשר נתגלו בסיורי ביקורת תקופתיים על-ידי המנהל ו/או המפקח יבוצע על-
ידי הקבלן תוך פרקי הזמן שייקבעו על-ידי המנהל ו/או המפקח.

ה.

בגמר ביצוע כל שלב משלבי העבודה הנדרשת ,יודיע על כך הקבלן למנהל ו/או למפקח.
המנהל ו/או המפקח יבדוק את עצם וטיב ביצועה של אותה עבודה ויפרט בפני הקבלן בכתב,
ברשימה שתיחתם על ידו ועל-ידי הקבלן ,את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה שיש
לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בה.

ו.

הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה ,לשביעות
רצונו של המנהל ו/או המפקח כאמור.

ז.

לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המנהל ו/או המפקח,
ייתן המנהל ו/או המפקח אישור בכתב על סיום ביצועו של אותו שלב בביצוע העבודה.

ח.

מובהר בזאת ,כי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה האמורה בסעיף  8לעיל או
כל חלק ממנה.

ט.

האמור לעיל יחול ,בשינויים המחויבים ולפי העניין ,גם ביחס לחלק העבודות שבוצע על-ידי
הקבלן שבעבורו הינו זכאי לחלק התמורה במקרה של ביטול ההסכם ,כמפורט בסעיף 28
להלן ו/או מכח כל הסכם או דין.

תעודת סיום
י.

לאחר השלמת ביצוע שלבי העבודות ואישורם ,כאמור בס"ק ז' לעיל ,ולאחר פינוי כל אדם
וכל כלי העבודה והחומרים ,ופסולת מהאתר וניקיונו המלא ,כמפורט בסעיף  14לעיל,
והשבת החזקה בו לידי המזמינה ,לשביעות רצון המנהל ו/או המפקח ,יוציא המנהל לקבלן
תעודת סיום בנוסח המצ"ב כנספח ז' להסכם.

יא .מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אין באישור המנהל ו/או המפקח כדי לשחרר את הקבלן
מאחריות ו/או מחויבות כלשהי מכח ההסכם ,ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה
בדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם ,חוסר ,ליקוי או נזק שיתגלה במתקנים בקשר
עם העבודות נשוא ההסכם.
מנהל עבודה
א .במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה ,חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה ,מוסמך ומאושר
ע"י המפקח והמנהל ,וכן משרד הכלכלה .מנהל העבודה יהיה מקצועי ובעל ניסיון מוכח של
חמש שנים לפחות בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא הסכם זה ,ודובר עברית ברמה
סבירה.
מובהר כי הקבלן ידאג למילוי טופס מינוי מנהל עבודה תוך שבוע לכל היותר מיום קבלת צו
התחלת עבודה.
ב.

מנהל העבודה יעמוד בדרישות ההכשרה ,הרישום ,הדיווח וכיוצ"ב ,הנדרשות עפ"י כל דין
ולרבות מכוח פקודת הבטיחות [נוסח חדש] תש"ל  1970 -והתקנות שהותקנו מכוחה.

ג.

מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות
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העבודה .ההוראות או ההסברים שיינתנו למנהל העבודה ע"י המפקח ,או המנהל ,יחשבו
כאילו ניתנו לקבלן.
ד.

מנהל העבודה יוחלף רק באישור המנהל והמפקח ,ובתנאי שיאושר מנהל עבודה חלופי
במקומו ,קודם להחלפתו .החלפת מנהל העבודה באתר תחויב אישור ודיווח מוקדם של
משרד הכלכלה.

ה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המפקח יהיה רשאי לדרוש להחליף את מנהל העבודה בתיאום
עם הקבלן ומטעמים סבירים .במקרה כאמור ,תתבצע החלפת מנהל העבודה תוך שבועיים
ממועד הדרישה ,אלא אם הוסכם אחרת בין המפקח והקבלן.
מהנדס פרויקט
ו.

במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה ,חייב הקבלן להעסיק מהנדס פרויקט ,מוסמך,
מקצועי ובעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא
הסכם זה ,ודובר עברית ברמה סבירה.

ז.

מהנדס הפרויקט יחתום על הצהרה כי הינו האחראי לביצוע האלמנטים הקונסטרוקטיביים
(שלד ,קירות ,פרגולות וכו') ,האחראי לביקורת והאחראי לביצוע העבודות נשוא הסכם זה
ובהתאם לנדרש ע"י הרשויות ,עפ"י חוק ולפי הוראות המנהל.

ח .מהנדס הפרויקט יוחלף רק באישור המנהל והמפקח.
מודד
ט .במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה ,יעסיק הקבלן מודד מוסמך לכל צורך שיידרש
במהלך ביצוע העבודה ,על חשבונו .המודד יידרש למסור למפקח ו/או לנציג המזמינה כל
מדידה שתידרש למצב הקיים טרם התחלת העבודה ,ובמהלך התקדמות העבודה .כמו כן,
יידרש המודד למסור תוכנית מצבית של מצב הביצוע של יציקת כלונסאות/יסודות ,עמודי
הקומות ,קונטור המבנה ומיקומו במגרש ,וכל תוכנית אחרת להבטחת ביצוע מדויק של
המבנה עפ"י תוכניות הביצוע .בסיום העבודה יגיש המודד תוכנית "עדות" ( ,)As madeעליה
יסומנו כל מערכות המבנה והפיתוח .התוכנית הנ"ל תאושר ע"י כל המתכננים הרלוונטיים
למבנה ,למערכות ולפיתוח .קבלת תוכנית ה"עדות" ,הינה תנאי לקבלה סופית של המבנה
והפיתוח.
ממונה בטיחות
י.

הקבלן ימנה מומחה בטיחות מטעמו ,בעל ניסיון קודם של לפחות  5שנים בתחום ,ושאושר
ע"י המנהל .על המומחה להיות בעל הכשרה ,תעודות ואישורים נשוא העבודה .מומחה
הבטיחות יכין דו"ח בטיחות המתאים לתנאי האתר ודו"ח סיכונים מפורט במהלך כל
תקופת הביצוע .מומחה הבטיחות מטעם הקבלן ישמש גם כממונה בטיחות בעבודה ,בכל
מהלך העבודות באתר ועד מסירה סופית של המבנה למזמינה.

יא .מומחה הבטיחות יידרש לחתום על הצהרה כי הינו האחראי לבטיחות באתר העבודה
ובסביבתו .מומחה הבטיחות יהיה אחראי לבדוק ולאשר את אתר העבודה וסביבתו
בתחילת כל יום עבודה ,לרבות אישור ביטחון הגדרות המוצבים באתר ,דרכי הגישה לאתר,
שבילי ההליכה סביב האתר ושמירת בטיחות ונוחות הציבור .כמו כן ,יוציא מומחה
הבטיחות דו"ח בטיחות אחת לשבועיים לפחות וייתן עותקים למנהל ולמפקח.
 .18משרד באתר
א .הקבלן ידאג להצבתו של משרד נייד באתר ,שישמש את המפקח בעבודתו.
על הקבלן יהיה לקבל את אישורו של המפקח מראש לכך שסוג המשרד אשר יוצב באתר
תואם את דרישות הסכם זה .על הקבלן למקם את המשרד ע"פ תכנית ההיתר ,אך לא לפני
אישורו של המפקח .המשרד יישאר באתר במשך כל תקופת ההסכם ויהיה תקין ושמיש בכל
משך תקופה זו.
מהכללה האקדמית אחוה – מבנה מדעים

חתימת המשתתף_______________________ :

48

כל עלויות המשרד ,ולרבות :הובלתו ,תחזוקה שוטפת וכיו"ב ,יהיו על הקבלן בלבד.
המשרד יהיה בבעלותו ובאחריותו של הקבלן ,ולאחר תום העבודה יפנה הקבלן את המשרד
מן האתר.
מובהר בזאת ,כי המשרד יהיה בנוי ממבנה אחד ובו שני חדרים ,חדר ישיבות וחדר נוסף
למפקח ,מטבחון ושירותים .כמו כן ,המשרד יאובזר בריהוט בסיסי כגון ,שולחן עבודה
ושולחן ישיבות (ל 12-משתתפים לפחות) 15 ,כסאות ,ארון מתכת בעל  2דלתות לפחות
ומנעול מכונת צילום ,מחשב בעל מערכת הפעלה  windowsותוכנת אופיס ( 2013לפחות)
והכולל תוכנת ניהול לוחות זמנים  Ms Projectוכל תוכנת ניהול אחרת כפי שיידרש ,מדפסת
להדפסה צבעונית ע"ג דפים בגודל  A4ו ,A3-מכשיר פקס ,מזגן ,קו טלפון ואינטרנט.
המפקח יאשר מראש את המשרד והציוד המשרדי ,כתנאי לאישור החשבון החלקי הראשון
שיוגש.
 .19מחויבות הקבלן מול הרשויות המוסמכות
א .בהתאם לדרישה עפ"י דין או בהתאם לדרישת המפקח יצטייד הקבלן ,לפני תחילת ביצוע
העבודה ,באישורים הנדרשים ,לרבות אישור משטרת ישראל ,שרותי כבאות ,משרד הכלכלה
וכל גורם ו/או רשות מוסמכת הרלוונטית לעבודות.
ב .מובא לידיעת הקבלן כי ברחבי השטח קיימות תשתיות תת קרקעיות וכן רשת של סיבים
אופטיים ,המשרתת בין היתר את המזמינה ואחרים בסביבתה.
טרם תחילת ביצועה של כל עבודה במסגרת התקשרות זו ,הקבלן מתחייב לבצע את כל
התיאומים הנדרשים ולהזמין על חשבונו בדיקה וגילוי תשתיות תת קרקעיות ,על מנת
להכיר את מיקומם של תשתיות תת קרקעיות באזור העבודות.
הקבלן מתחייב בזאת להימנע מלפגוע בכל צורה שהיא תשתיות תת קרקעיות (קווי ביוב,
ניקוז ,חשמל ,תקשורת וכדומה) .ככל שהקבלן יפגע ברשת כאמור ,עליו לעדכן מיידית את
המנהל.
במקרה ותהיה פגיעה בתשתיות תת קרקעיות תיקון הנזקים יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.
היה ונדרשה המזמינה לבצע את התיקונים בעצמה או ע"י קבלנים מטענה ,יישא הקבלן בכל
העלויות הכרוכות בביצוע התיקון .לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר
לעלות התיקון.
המזמינה רשאית לקזז את עלויות התיקון מחשבונותיו של הקבלן ו/או לגבותן בכל דרך
אחרת.
ג.

ראתה המזמינה ,לפי שיקול דעתה ,כי מיקום ביצוען של העבודות ,מחייב הזמנתם של
שוטרים בתשלום ,רשאית היא להורות לקבלן להזמין שוטרים כאמור והקבלן ימלא אחר
הוראה זו.

 .20הודעה על ביצוע חפירות
א.

ככל שנדרשות חפירות באתר ,באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים לביצוען,
לרבות אישורים מחברת החשמל ,בזק ,רשתות סלולאריות ,מקורות ,רשות העתיקות,
טל"כ ,המזמינה ,הועדה המקומית וכו'.

ב.

בהתאם לדרישה עפ"י דין או בהתאם לדרישת המפקח יצטייד הקבלן ,לפני תחילת ביצוע
העבודה ,באישורים הנדרשים ,לרבות אישור משטרת ישראל ,שרותי כבאות ,משרד העבודה
וכל גורם ו/או רשות מוסמכת הרלוונטית לעבודות.
כתנאי להתחלת ביצוע החפירות על הקבלן להודיע למנהל על ביצוען העתידי ,להציג בפניו
את כל האישורים ולפעול בהתאם להנחיות המנהל.
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יובהר ,כי אין בהנחיות המנהל או המפקח כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו לביצוע החפירות.
 .21מדידת כמויות – לעניין עבודות הפיתוח ועבודות למדידה
א .כמויות החומרים בהם נעשה שימוש לפי הסכם זה תיקבענה ע"י המפקח על סמך מדידות.
כל המדידות תרשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה ע"י המפקח
והקבלן.
יובהר כי ,העדר חתימת הקבלן מכל סיבה שהיא לצד רישום המדידות ,אין בה כדי לגרוע
מתוקפו המחייב של רישום זה.
ב .בעבודות הנוגעות לעבודות עפר  -הקבלן לא יבצע כל עבודת עפר שהיא ,לרבות חישוף ו/או
יישור קרקע ,ללא מדידת מצב קיים מעודכנת ,שאושרה על ידי מודד מוסמך ,חתומה על ידי
המפקח והקבלן.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי עבודת המדידה תבוצע על חשבון הקבלן.
ג.

הקבלן יודיע למפקח על מועד ביצוע המדידות עד  4ימים לפני מועד זה.
לא הודיע הקבלן למפקח על מועד ביצוע המדידות או ביקש הקבלן לבצע מדידות בהתראה
קצרה מזו הנקובה לעיל ,יתואם המועד עם המפקח ,ובלבד שאין בכך כדי לעכב את המשך
ביצוע העבודה.

ד .לא נשלחה למפקח הודעה על ביצוע המדידות בהתאם לאמור לעיל ולא נכח המפקח או נציג
מטעמו בעת ביצוע המדידות ,רשאי יהיה המפקח לערער ו/או לדחות את ממצאי המדידה,
והקבלן יידרש לביצוע חוזר של מדידת הכמות האמורה.
ה .נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ,לאחר ביצוע המדידות כאמור לעיל ,יכריע
בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.
ו.

הייתה העבודה כולה או מקצתה מוכנה למדידה והקבלן ביקש שתבוצענה המדידות
בהקדם ,לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו עילה לכך.

 .22שעות וימי מנוחה
לעניין סעיף זה" ,תחילת יום המנוחה"  -מחצית השעה לפני תחילת יום המנוחה; "סיום יום המנוחה" -
מחצית השעה לאחר סיום יום המנוחה.
א.

הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה
כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט ,התש"ח ,1948 -וכן בימי חול המועד פסח
וסוכות ,ובלבד שהמשך העבודה בימי המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת
סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכנה או
הפרעה כאמור ,וניתן על כך אישור המזמינה.

ב.

הקבלן מצהיר ,כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים (רעש
בלתי סביר מציוד בניה) התשל"ט 1979-לצרכי חפירה ,בניה או כיו"ב באזור מגורים בין
השעות  19:00ל 7:00 -למחרת ובימי מנוחה ,כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט
התש"ח ,1948-זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה
בלתי סבירה לביטחון הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכנה או הפרעה כאמור,
וניתן על כך אישור המפקח.

ג.

כל תקלה אשר על-פי הבנתו ושיקול דעתו של המנהל הינה עבודה שעיכובה עלול לסכן את
ביטחון הציבור ו/או לגרום נזקים ממושכים ו/או נזקים בלתי הפיכים ,תטופל תוך שעתיים
לכל היותר מעת שהודיע על כך המנהל לקבלן.
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ד.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,יחולו הוראות סעיף זה על קבלן
משנה ,אשר יועסק על ידי הקבלן והקבלן יהיה אחראי לקיומן.

 .23המחאת החוזה או חלקו
א.

הקבלן אינו רשאי להמחות הסכם זה או כל חלק ממנו לאחר ,אלא בהסכמת המזמינה
בכתב ומראש .היה הקבלן תאגיד ,העברת  25%או יותר ממניות השליטה בתאגיד מבעלי
המניות שהיו במועד כריתת ההסכם ,לאחרים ,בין בדרך של הקצאת מניות בין בדרך של
העברה ישירה ,בין באמצעות מיזוג ובין באמצעות מכירת פעילות -תחשב אף היא
"המחאה".

ב.

מסר הקבלן את ביצוע העבודה לאחר ,כולה או מקצתה בהתאם לאמור לעיל יישאר הוא
אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י ההסכם על אף ההעברה האמורה ומבלי שיהא
בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המזמינה כלפי הגורם אליו מועברת עבודה.

ג.

למזמינה שמורה הזכות להמחות את זכויותיה וחובותיה עפ"י הסכם זה לצד ג' מבלי צורך
בקבלת הסכמת הקבלן לכך.

ד.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יהא רשאי הקבלן למסור את ביצועו של חלק מסוים
מתוך העבודה לקבלן משנה אך ורק בתנאים המצטברים כדלקמן:

ה.

)1

מסירת חלק העבודה לקבלן המשנה טעונה אישור מראש ובכתב מהמנהל .ככל ולא
ניתן אישור ללא צורך לנמק – לא תהיה לקבלן שום טענה או דרישה או תביעה כנגד
המזמינה.

)2

קבלן המשנה יהיה כפוף לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה ,לרבות תנאי התמורה
ותנאי עבודה הוגנים לפועלים  -כפיפות זו תעוגן בהסכם שבין הקבלן לקבלן המשנה.

)3

מסירתה של עבודה על-ידי הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן
מאחריותו ומכל חובה שהיא מחובותיו עפ"י הסכם זה ,לרבות אחריותו לגבי עבודות
שבוצעו בפועל ע"י קבלן המשנה.

)4

אין באמור לעיל כדי לפטור את קבלן המשנה מאחריותו הישירה ,כלפי המזמינה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל למזמינה ו/או המפקח ו/או המנהל הסמכות לדרוש הפסקת
עבודתו ו/או החלפה מיידית של עובד של הקבלן (לרבות מנהל האתר) או קבלן המשנה בכל
עת ומבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו.

 .24אחריות ,פיצויים ,שיפוי וקיזוז
המזמינה לעניין סעיפים  25 ,24ו :26-המכללה האקדמית אחוה ו/או גופי סמך ו/או נבחריהם ו/או
מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל הפרויקט והמפקח מטעם המזמינה.
א.

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר שייגרם
ל"מזמינה" ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן,
הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע
העבודות ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או
כל הנתון למרותו.

ב.

המזמינה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ,לרבות
תוצאתי ,שייגרמו לקבלן ו/או למי מטעמו ,לרבות עובדיו ו/או ספקיו /או שלוחיו ו/או כל מי
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מטעמו ו/או בשירותו ו/או מוזמניו ו/או לקוחותיו ,ו/או לרכושו של מי מהם ,אלא אם נגרמו
כתוצאה ממעשה שבוצע בזדון על ידי המזמינה ו ו/או מי מטעמה.
ג.

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן ,לרבות גניבה ,היעלמות ,נזק או פגיעה לטובין ורכוש של
הקבלן ,ולרבות לרכוש כאמור של עובדיו ו/או ספקיו /או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או
בשירותו ו/או מוזמניו ו/או לקוחותיו.

ד.

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי ,לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך.
אם תידרש המזמינה לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם ,מתחייב הקבלן להחזיר למזמינה
ו/או לשפותה בגין הסכום ששולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המזמינה
לרבות הוצאות משפטיות ,ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמינה מהקבלן לפי הסכם
זה.

ה.

הקבלן מתחייב ,לפצות ו/או לשפות את המזמינה ,מיד עם קבלת דרישה ראשונה
מהמזמינה  ,בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או חיוב שייגרמו לה בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש
נגדה ,אזרחית או פלילית ,ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה כאמור ,ככל
שתביעה ו/או דרישה זו נובעת מאי מילוי התחייבות של הקבלן על-פי הסכם זה או מהפרת
התחייבות כאמור או שהיא באחריות הקבלן כמפורט לעיל ,לרבות כל תביעה לדמי נזק.

ו.

המזמינה תהא רשאית לקזז ולנכות מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה  -כל סכום
שלדעת המנהל מגיע מהקבלן למזמינה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין בין שהסכום
קצוב ובין שאינו קצוב ,כל זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית המזמינה על פי
כל דין או הסכם.

ז.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,ישלם הקבלן למזמינה פיצוי מוסכם בסך של  100ש"ח בגין
כל הוראת תשלום שהיה עליה לבצע בשל קיומו של צו עיקול שהוצא כנגד הקבלן על כספים
המגיעים לו מהמזמינה .המזמינה תהא רשאית לקזז סכום זה מהתמורה המגיעה לקבלן
מהמזמינה.

ח.

המזמינה תהא רשאית לעכב בידה כל מיטלטלין ,מתקנים ,חומרים ,כלי עבודה וכיו"ב וזאת
כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של הקבלן אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.

ט.

אין באמור לעיל בכדי לפגוע או לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המזמינה עפ"י כל
דין.

 .25ב י ט ו ח
25.1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין ,הקבלן מתחייב לבצע
על חשבונו את הביטוחים המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח המפורטים ב"אישור
עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח ד' ,ולקיימם במשך כל זמן העבודה :
 25.1.1פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם
פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט" העדכנית ליום תחילת הביטוח.
פרק א' – ביטוח הרכוש – בסכום ביטוח השווה למלוא היקף העבודה,
כולל חומרים וציוד המובאים על ידו לאתר העבודה.
-

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :
 20,000,000ש"ח לארוע ו  20,000,000ש"ח סה"כ לתקופה.

-

פרק ג'  -ביטוח אחריות מעבידים,בגבולות אחריות של לפחות :
 6,000,000ש"ח לעובד ו  20,000,000ש"ח למקרה ולתקופה.
[מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים
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המגיעים כחוק ,עבור העובדים].
 25.1.2לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן :
 25.1.2.1ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק.
 25.1.2.2ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ 400,000 -ש"ח לארוע,
לכל כלי בנפרד.
בפוליסה זו מבוטל (אם קיים) חריג "נזק תוצאתי".
 25.1.2.3ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.
 25.1.2.4ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי.
ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה
הידועה בשם "ביט".
הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים
 25.1.2.3ו 25.1.2.4 -לעיל ,אולם הוא פוטר את המזמין מאחריות כלשהיא
בגין נזק שייגרם לכלי רכב ו/או לציוד מיכני הנדסי.
 25.1.3ביטוח אחריות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ – .1980
בגבולות אחריות של לפחות :
 $ 1,000,000לארוע ו  $ 1,000,000סה"כ לכל תקופת הביטוח.
פוליסה זו תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם
"ביט".
הקבלן מתחייב לבצע ולהחזיק בתוקף פוליסה זו החל מסיום העבודה ולחדשה
באופן רציף ,כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.
25.2

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או קבלני משנה ו/או המכללה האקדמית אחווה
ו/או עובדיהם ".
( +סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות המוצר).

25.3

במעמד חתימת החוזה ,הקבלן ימציא ל"מזמינה" אישור עריכת ביטוח ,עפ"י הנוסח המצ"ב
כנספח ד'( ,במועד זה הקבלן רשאי להגיש אישור זה ללא סעיף  – 9אחריות המוצר) אשר
יכלול בין השאר :
 25.3.1אישור על קביעת "המזמינה" כ"מוטב" בלעדי בפוליסה ,וכי בכל מקרה של פיצוי עפ"י
פרק א' (ביטוח הרכוש) הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.
 25.3.2אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות.
 25.3.3אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום/הביטול לא ייכנס
לתוקף בטרם חלפו  60יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם
ל"מזמינה".
הקבלן מתחייב להמציא ל"מזמינה" אישור חדש ,לפחות  15יום לפני תום תוקפו של כל
אישור ,כל עוד החוזה מחייב זאת.
לפחות  30יום לפני סיום העבודה ומסירתה ל"מזמינה" – הקבלן מתחייב להמציא
ל"מזמינה" אישור עריכת ביטוח בגין ביטוח אחריות המוצר (סעיף  )9ולהמציא אישור
חדש ,בגין ביטוח זה בלבד ,לפחות במשך  5שנים מסיום עבודתו.

25.4

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים
כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו.
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25.5

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה
ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מזמינה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

25.6

הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית ,עפ"י כל הפוליסות.

25.7

תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון "המזמינה" – תעביר לו
"המזמינה" את תגמולי הביטוח שקיבלה מחברת הביטוח.

 .26ערבויות
א.

להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה ,ימציא הקבלן למזמינה במעמד חתימתו
על הסכם זה ,ערבות בנקאית בסך של  10%מערך התמורה (להלן" :ערבות הביצוע") ,עפ"י
הנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג' .1ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת
ההסכם ועד  90יום לאחר סיומה או עד גמר כל העבודות המתבצעות מכח הסכם זה ,עפ"י
המאוחר מביניהם.

ב.

בתום התקופה האמורה בס"ק א' לעיל ,תחזיר המזמינה לקבלן את ערבות הביצוע ,ובמקומה
ימסור הקבלן למזמינה ערבות בנקאית בסך של  5%מערך בחשבון הסופי המצטבר כולל
מע"מ (להלן" :ערבות הבדק") ,עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג' 2שתהא בתוקף
למשך  12חודשים ממועד השלמת כל העבודות ,וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט
הערבות כמפורט בס"ק ג ' להלן ,ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים למזמינה מכח כל
דין או הסכם .החזרת ערבות הביצוע לקבלן רק לאחר קבלת ערבות הבדק.

ג.

סכום הערבויות הנ"ל שימסור הקבלן לידי המזמינה כאמור בס"ק א'-ב' לעיל ,יהיה צמוד
למדד המחירים הכללי לצרכן על פי מדד הבסיס ,כקבוע בנספח ג' 1ו -ג' 2להסכם.

ד.

הערבויות כאמור תהיינה ניתנות למימוש עם דרישתן ע"י המזמינה ,ללא הגבלות ו/או
התניות כלשהן.

ה.

המנהל יחליט ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,אם יש מקום לממש את הערבויות ,כולן או
מקצתן.

 .27ביטול ההסכם ותוצאותיו
א.

מוסכם בין הצדדים כי המזמינה תהא רשאית לבטל את ההסכם מידית במקרים הבאים:
)1

מונה לקבלן כונס נכסים מכח כל דין ,ו/או הוכרז כפושט רגל ,או  -במידה והינו
תאגיד  -ניתן לגביו צו פירוק.

)2

נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום ,או
הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.

)3

הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה מרמה.

)4

הוכח למזמינה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,
כספית ,טכנית ,או מכל סיבה אחרת.

)5

הק בלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס
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נכסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה .לעניין סעיף זה
"שותפות"  -לרבות חברה שהיא מעין שותפות או שותפות לא רשומה.
)6

ב.

ג.

מובהר בזאת ,כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה
סגורה ,וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המזמינה לבטל ההסכם מכח כל עילה
שבדין ,ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם ,תחולנה ההוראות
הבאות:
)1

זכויותיה של המזמינה ,חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו ,כל אלה
יישארו בתוקפם המלא ,כאילו לא בוטל ההסכם.

)2

המזמינה תוכל לחלט את פיקדון הערבות של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי
הביטוחים למטרת השלמת האמור בהסכם זה.

)3

המזמינה תהא רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותו
וזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכח ההסכם.

)4

בוטל ההסכם ,יפנה הקבלן לאלתר את האתר מכל אדם ופריטי הציוד והחומרים
השייכים לו ,וזאת מבלי לגרוע מזכות העיכבון המוקנית למזמינה כקבוע לעיל.

)5

האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים
למזמינה עפ"י כל דין או הסכם.

הודיעה המזמינה לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור
לעיל ,יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל עד
להודעת המזמינה כאמור ,וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו ו/או יגרמו למזמינה
עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן ,לרבות פיצויים מוסכמים.
קבעה ערכאה מוסמכת ,כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה
המאוחר") ,יבוטל הסכם זה ,והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה
המאוחר .במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת המזמינה ,פרט לשכר
עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל.

ד.

למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
המזמינה ,בגין ההליך שבוצע.

 .28הפסקת עבודות
א.

הקבלן מצהיר במפורש כי ידוע לו כי ביצוע הפרויקט ובפרט העבודות על פי הסכם זה או כל
חלק מהן מותנה בין היתר באישור תקציבי ע"י המזמינה ,וכי אפשר כי המזמינה תורה לו
במהלך ביצוע העבודה על ביצוע חלקי ו/או שינוי בעבודה ו/או בלוח הזמנים ו/או הפסקת
העבודה בין באורח זמני ובין באורח קבוע (להלן" :ההפסקה") ,ובקרות האמור לא תהיינה
לקבלן והוא מוותר מראש על כל דרישה או תביעה לרבות לפיצויים כלפי המזמין או מי
מטעמו.

ב.

הקבלן לא יהיה זכאי להפסיק את ביצוע העבודה ו/או להאט את קצב ביצועה ו/או לגרום
לעיכוב אחר בביצוע העבודה ,בכל מקרה של מחלוקת בין המזמינה לבין הקבלן ואף אם
לקבלן יש טענות לחוב כספי כלשהוא של המזמינה כלפיו .למרות קיומה של כל מחלוקת
כאמור ,יהיה הקבלן חייב להמשיך בביצוע העבודה על פי הוראות הסכם זה כאילו לא
קיימת כל מחלוקת בין הצדדים .הקבלן מוותר על כל זכות קיזוז או עכבון.
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ג.

הופסק או הושהה ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,ינקוט הקבלן באמצעים לשביעות רצונו
של המפקח לשם הבטחת העבודות והגנתן.

ה.

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה של ביצוע העבודות לפי הוראות המזמינה כאמור,
תחולנה על הקבלן בלבד .הקבלן לא יהא זכאי לכל תביעות ו/או תשלומים מכל סוג ומין
שהוא ,ולרבות ,אולם לא לשם מיצוי :השבה ,שיפוי ,תשלום הוצאות מיוחדות ולכל פיצויים
מכל סוג שהוא בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות ,אלא יהא זכאי לתשלום ערך
העבודות שבוצעו בפועל עד מועד ההפסקה .המפקח ייקבע ,כפוסק מכריע ,את מחיר
העבודות שבוצעו (כולל ערך ציוד מתקנים וחלקים שסופקו למזמינה עד אותו מועד) .קביעת
המפקח תבוצע לכל המאוחר תוך  60יום מהתאריך בו ניתנה לקבלן הודעה בכתב על
הפסקת העבודות כאמור לעיל והצדדים מתחייבים לקבל אותה ללא זכות ערעור.

ו.

למרות כל האמור לעיל ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה על פי ההסכם וכל דין,
מובהר בזאת כי במקרה שההפסקה בביצוע העבודות נגרמה בשל מעשיו ו/או מחדליו של
הקבלן  -לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה.

ז.

נקבעה בהודעת ההפסקה תקופת הפסקה קצובה ,יחדש הקבלן את ביצוע העבודות מיד
בתום תקופת ההפסקה ,וימשיכן כסדרן עד להשלמתן.

ח.

לא נקבעה בהודעת ההפסקה תקופת הפסקה קצובה ,והייתה המזמינה מעוניינת בחידוש
ביצוע העבודות ,תמסור המזמינה לקבלן הודעה בדבר חידוש ביצוע העבודות (להלן" :צו
חידוש עבודות") ,בה תנקוב המזמינה במועד חידוש ביצוע העבודות ,אשר יהיה לאחר 30
יום לפחות מיום מתן צו חידוש העבודות ,ובכל הוראה אחרת הנוגע לחידוש העבודות.

ט.

הייתה תקופת ההפסקה קצרה מ 12-חודשים ,חייב הקבלן לחדש את ביצוע העבודות,
להמשיכן מהמקום בו נפסקו ולהשלים את ביצוען על פי ההסכם ,הכל כאמור בצו חידוש
העבודות .עלתה תקופת ההפסקה על  12חודשים ,רשאית המזמינה ,על פי שקול דעתה
הבלעדי ,לחדש את ביצוע העבודות שלא באמצעות הקבלן ,ולא תהא אז לקבלן כל טענה,
דרישה או תביעה כנגד המזמינה .בחרה המזמינה ,על פי שקול דעתה הבלעדי ,להוציא
לקבלן צו חידוש עבודות ,יודיע הקבלן בכתב למזמינה תוך  7ימים מיום קבלת צו חידוש
העבודות באם הינו מעוניין בחידוש ביצוע העבודות על ידו ,אם לאו .לא הודיע הקבלן תוך 7
ימים כאמור כי הינו מעוניין בחידוש ביצוע העבודות ,ייחשב כמי שסירב לחדש את ביצוע
העבודות והמזמינה תהא רשאית למסור את חידוש ביצוע העבודות לכל אדם וגורם אחר.
במקרה זה ,הקבלן ייחשב כמי שויתר באופן בלתי חוזר על כל טענה באשר לכך ולא יהיה
זכאי עוד לכל זכות ו/או תמורה ו/או פיצוי.

י.

תקופת ההפסקה לא תבוא במניין ימי תקופת ביצוע ההסכם ,אשר תוארך בתקופה השווה
לתקופת ההפסקה.

יא .בנוסף לכל זכות העומדת למזמינה על פי הסכם זה וכל דין ,לא תשלם המזמינה לקבלן
הוצאות כל שהן עקב מילוי הוראות המזמינה בקשר להפסקות שגרתיות בביצוע העבודות,
כולן או מקצתן ,במקרים הבאים :נקבעו בהסכם תקופות להפסקת ביצוע העבודות ,כולן או
מקצתן; נקבעו על ידי המפקח הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר ,העלולות לפגוע בבטיחותן
או בטיבן של העבודות ,כולן או מקצתן ,או מחמת מעשה או מחדל של הקבלן; נקבעו על ידי
המפקח הפסקות לצרכ י ביצוען התקין של העבודות או לצרכי בטיחותן של העבודות ,כולן
או מקצתן.
יב .בכל מקרה של חידוש העבודות על ידי הקבלן לאחר כל הפסקה שהיא ,בין אם הייתה
ההפסקה על פי צו הפסקה כאמור לעיל ,בין אם אירעה הפסקה בפועל בלא כל הודעה מראש
ובין אם בכל דרך אחרת ,מובהר בזאת כתנאי יסודי להסכם זה כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל
תשלום ,פיצוי או החזר מכל סוג ומין ,ולרבות בגין ניהול מתמשך ,התארגנות מחדש,
הוצאות תקורה ,הכשרת כח אדם חדש ,בטלת כח אדם או ציוד וכל הוצאה אחרת.
 .29עיסוק בהרשאה וניהול ספרים
א.

הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו -
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ב.

הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי
שלטונות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.

ג.

הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי
הדין וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

ד.

במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ,ימציא הקבלן למזמינה
אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי .מוסכם בזאת כי במידה ולא
יומצא למזמינה אישור כאמור במועד ,לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מהמזמינה בגין
סכומי ניכוי שנוכו מהתמורה בהעדר אישור כאמור ,וזאת על אף שהמציא אישור לאחר
מכן.

 .30שמירת סודיות
א.

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות את כל המידע הקשור במכללה ,ניהולה ,ופרויקטים
בתחומי פעילותה ,ולא לגלות ו/או להשתמש במידע שנמסר לו ,או שהגיע אליו בקשר עם
ביצוע החוזה ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה או אגב ביצוע החוזה ,בין
בתקופת החוזה ובין לאחר מכן כמתחייב על פי כל דין למעט לגבי מידע אשר נדרש לשם
מסירתו לרשויות מוסמכות וכן למעט מידע שהפך לנחלת הכלל (ללא מעשה או מחדל של
הקבלן או צד שלישי כלשהו).

ב.

לעניין סעיף זה – "מידע סודי" – פירושו כל מידע המזוהה בדרך כלשהי כמידע של המזמינה
שהושג מאת המזמינה ,במישרין או בעקיפין ,בעבר ,בהווה ובעתיד ,בכתב ,בעל-פה ו/או בכל
צורה אחרת ,לרבות מידע המתייחס לפעילויות מסחריות ועסקיות של המזמינה ו/או של
צדדים שלישיים הקשורים בדרך כלשהי במכללה ,מידע מקצועי ,פיננסי ושיווקי ,רשימת
לקוחות ו/או ספקים ,שיטות עבודה ,מערך שיווק נהלים ,סודות מסחריים וטכניים ,מוצרים
קיימים ומוצרים שבפיתוח  ,רעיונות טכנולוגיים ,לקוחות ,ספקים ,תכנון כלכלי ופיננסי,
מלאי ,שירותים ,אמצאות וחידושים ,תמחור מכרזים והצעות ו/או כל רשימה אחרת
שתשמש את פעולתה השוטפת של המזמינה.

 .31קיזוז
המזמינה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה לספק כל סכום אשר חייב לה
הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה.
הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום או תשלום שהוא חייב למזמינה והנובע מהסכם
זה ושעליו לשלם על פי הסכם זה .הקבלן מוותר בזאת על כל זכות שיכול ותהיה לו
לקיזוז סכום כלשהו כאמור לעיל.
 .32ויתור ושינוי
הסכם זה מכיל ,מגלם ומבטא את כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים .כל ההבטחות,
ההתחייבויות ,המצגים ,וההסכמים ,בכתב או בעל פה ,שניתנו או נעשו ע"י הצדדים לפני החתימה
על הסכם זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו ,בטלים ומבוטלים ולא יהיו בהם כדי להוסיף על
התחייבויות ו/או זכויות הצדדים עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין ,לגרוע מהם או לשנותם.
ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכח דין או
הסכם לא ייחשב הדבר לוויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בוויתור כאמור משום תקדים
לכל מקרה עתידי כאמור; כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם
נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
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שינוי להסכם ייעשה אך ורק בכתב ובחתימת המורשים לכך מטעם הצדדים.
 .33סמכות שיפוט
לבתי המשפט בעיר תל  -אביב ,ולהם בלבד ,תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר
להסכם זה.
 .34כתובות והודעות
א .כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.
ב .כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים ,וכל מסמך
שנשלח בדואר רשום כאמור ,יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום  3ימי עסקים
מתאריך המשלוח .אין באמור ,כדי למנוע מסירת הודעה ביד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________

____________

המזמינה

הקבלן
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נספח א'

ספריית סעיפי עבודות מבנה במדידה פאושאלית ,כתב כמויות לעבודות למדידה
(מצורף כחוברת/קובץ נפרדים)
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נספח ב'

מפרט טכני מיוחד
(מצורף כחוברת/קובץ נפרדים)
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נספח ג'

תוכניות; פרטים; תשריט/י האתר ובו מסומנים החלקים לביצוע העבודה
(מצורף כחוברת/קובץ נפרדים)
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נספח ג'1

נוסח ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית
בנק___________
תאריך_________ :
לכבוד
המכללה האקדמית אחוה
__________________
ג.א.נ,
הנדון :כתב ערבות מס' _____________
בקשת
לפי
.1
מרחוב
ת.ז/.ח.פ/.ח.צ__________________.
מס'
________________
___________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן" :הנערב") אנו ערבים
בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח
(במילים ______________ :ש"ח) בלבד (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר
למכרז מס'  17/16לביצוע עבודות הקמת מבנה מדעים בתחום המכללה האקדמית אחוה.
 .2סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש נובמבר  2016שהתפרסם בתאריך .5.12.2016.
והעומד על _______ נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י
ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד
היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי
נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,וללא כל תנאי ,אנו נשלם לכם לאלתר וללא שיהוי או עיכוב ,כל
סכום הנקוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי
להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה
מאת הנערב ו/או ליתן לו הודעה ו/או התראה מראש.

.4

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת
___________________ ,כשהיא חתומה ע"י ראש המכללה האקדמית אחוה.

.5

התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המכללה האקדמית
אחוה עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו
לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי.

.6

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת.

.7

ערבות זו אינה ניתנת לביטול ,להעברה או להמחאה והינה בלתי חוזרת.
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בכבוד רב,
_________________
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נספח ג'2

נוסח ערבות אוטונומית -בדק
בנק

___________
תאריך_________ :

לכבוד
המכללה האקדמית אחוה
ג.א.נ,
הנדון :כתב ערבות מס' _____________
.1

לפי בקשת ________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
___________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן" :הנערב") אנו ערבים
בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח
(במילים ______________ :ש"ח) בלבד (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב
בקשר למכרז מס'  17/16לביצוע עבודות הקמת מבנה מדעים בתחום המכללה האקדמית
אחוה .סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש נובמבר  2016שהתפרסם בתאריך ,15.12.2016
והעומד על ______ נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י
ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד
היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי
נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,וללא כל תנאי ,אנו נשלם לכם לאלתר וללא שיהוי או עיכוב ,כל
סכום הנקוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי
להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה
מאת הנערב ו/או ליתן לו הודעה ו/או התראה מראש.

.4

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת
___________________ ,כשהיא חתומה ע"י ראש המכללה האקדמית אחוה.

.5

התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המכללה האקדמית
אחוה עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו
לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי.

.6

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ (כולל) (מועד שאינו קצר מ 12-חודשים מתאריך
תעודת הסיום) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

.7

ערבות זו אינה ניתנת לביטול ,להעברה או להמחאה והינה בלתי חוזרת.
בכבוד רב,
_________________
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נספח ד'
תאריך ___________

נספח ד'  -אישור עריכת ביטוח

לכבוד
המכללה האקדמית אחווה
ד.נ .שקמים 7980400

(להלן "המזמינה")

שם הקבלן ………………………………………
כתובת משרדיו ................................................. :
הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי לביצוע עבודות קבלניות ע"ש הנ"ל וכמפורט
בהמשך -:
.1

תאור העבודה  :בניית מבנה מדעים בשטח "המזמינה" ,לרבות עבודות פיתוח וכל שאר
העבודות
הנחוצות לבניית המבנה הנ"ל.

.2

תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………

.3

פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי
הפוליסה הידועה בשם "ביט" העדכנית ליום תחילת הביטוח.
הפוליסה כוללת סעיף "תקופת תחזוקה של  24חודשים" ביחס ל 3 -הפרקים.
3.1

סכום הביטוח לפרק א' (ביטוח רכוש)  ,₪ .………………… :השווה
למלוא היקף העבודה כולל חומרים וציוד.
 3.1.1הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל –  10%מסכום ביטוח
הרכוש ,בנפרד לכל הרחבה :
א.
ב.
ג.
3.1.2

3.2

הוצאות לפינוי הריסות.
אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו/או לרכוש סמוך.
הוצאות בגין תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלים ,מהנדסים
ומומחים אחרים לשם כינון האובדן או הנזק.

פרק זה מורחב לכסות גם נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומרים
אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של  750,000 :ש"ח.
לקויים.

גבול האחריות עפ"י פרק ב' (צד שלישי) :
…………………… ש"ח לאירוע ו ………………… ..ש"ח סה"כ לתקופה.
[לפחות  20,000,000ש"ח לאירוע ו  20,000,000ש"ח סה"כ לתקופה].
3.2.1

סעיף  1ב"הרחבות לפרק ב' " – תקף ,ובהתאם מבוטל סעיף  7ב"חריגים" (תביעות
שיבוב של המוסד לביטוח לאומי).

3.2.2

סעיף  2ב"הרחבות לפרק ב' " (כיסוי רעידות או החלשה או תמך או משען) – תקף.
גבולות האחריות בגין הרחבה זו  2,000,000 :ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח.

3.2.3

סעיף  3ב"הרחבות לפרק ב' " (הרחבת נזקי גוף) – תקף.

3.2.4

לסעיף  8ב"חריגים" לפרק זה ("אובדן או נזק לצינורות ,מתקנים או כבלים
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תת-קרקעיים") תתווסף הפסקא הבאה :
 ביטוח זה מורחב לכסות נזק תוצאתי מפגיעה בצינורות ,מתקנים או כבליםתת-קרקעיים.
אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של  1,000,000ש"ח.
3.3

גבולות האחריות עפ"י פרק ג' (חבות מעבידים) :
……………… ..ש"ח לעובד ו ……………… -ש"ח למקרה ולתקופה.
[לפחות  6,000,000 :ש"ח לעובד ו  20,000,000ש"ח למקרה ולתקופה]

.4

לשם המבוטח מתווסף  …" :ו/או קבלני משנה ו/או המכללה האקדמית אחווה ו/או עובדיהם ".
( +סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות המוצר).

.5

רשמנו לפנינו את קביעת "המזמינה" כ"מוטב" בלעדי בפוליסה ,וכי בכל מקרה של פיצוי עפ"י
פרק א' (ביטוח הרכוש) הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.

.6

ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י "המזמינה" אשר לא תידרש להפעיל את
ביטוחיה.

.7

הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות ,וכן שבכל מקרה
של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  60יום
ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לקבלן וגם ל "מזמינה".

.8

מצ"ב פרוט סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות הנ"ל.

.9

ביטוח אחריות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ – .1980
בגבולות אחריות של:
……………………  $לארוע ו $ ..………… -סה"כ לתקופת הביטוח.
[לפחות  $ -.1,000,000לארוע ו  $ -.1,000,000סה"כ לתקופת הביטוח].
פוליסה זו תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
תוקף פוליסה זו הוא  :מ  .…………… -עד ………………..
סעיפים  6, 4ו 7 -לעיל חלים גם על פוליסה זו.

בכבוד רב,
……… ..חברה לביטוח בע"מ.
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נספח ה'

נוהל בטיחות וגיהות
תדרוך ופיקוח בנושא בטיחות בעבודה לקבלני חוץ

.1

הגדרה
בנוהל זה" ,מזמינה"  -המכללה האקדמית אחוה.
"קבלן " – מוגדר כקבלן ראשי .

.2

מטרה
 2.1מניעת תאונות ,ופגיעות בנפש וברכוש.
 2.2החלת דרישות החקיקה והוראות הבטיחות בחברה על קבלנים ומבקרים.
 2.3קביעת סדרי קליטה ופיקוח לבטיחות :קבלנים ,עובדיהם ומבקרים למיניהם.

.3

תחולה
תחולת הוראה זו :על כלל ציבור עובדי החברה ו/או קבלנים והמועסקים באמצעותם ו/או אורחים
ומבקרים ,בכל תחום משטחי עבודות החברה ובמתקניה.
3.1

בטיחות באתר עבודה:

באחריות הקבלן לפני תחילת עבודתו באתר בנייה לבצע הכנת תכנית ארגון אתר וארגון בטיחותי.
יש להכין את התכנית הכללית של האתר לפני תחילת העבודה .התכנית תכלול את כל מרכיבי
העבודה ומיקומם באתר .למרות שהאתר משתנה עם העבודה ,החלוקה הסכמתית אמורה לייצג את
כל שלבי העבודה ולהכיל את מיקומם של הגורמים הבאים:
 3.11.אזורים המיועדים לבנייה  -האזורים בהם יוקם המבנה .מיקום המבנה המוקם באתר הנו
קבוע מראש ולפיו ימוקמו שאר הגורמים .ניתן להבחין באזורים של בנייה גבוהה ,נמוכה,
וכו'.
 .3.12דרכי מעבר  -אתר בנייה מאופיין בתנועה רבה של בני אדם ,כלי רכב ,ציוד מכני ,ומתקנים
שונים .יש לתכנן מראש היכן ימוקמו דרכי המעבר של כל אלה כאשר ,במידת האפשר ,יש
להפריד בין דרכי מעבר של אנשים ודרכי מעבר של כלי רכב ולסמן מראש מסילות של
עגורנים ומתקני הרמה אחרים .הגדרה מראש של מקומות אלה ,תסייע גם בהגנה על
העובדים וגם תחסוך בזמן של פינוי והכנת הדרך ,כאשר אין הגדרה מראש.
 .3.13שטחי אחסון ,מחסנים ומבנים זמניים  -חלק ניכר מחומרי הבנייה מאוחסן באתר עצמו.
כמו-כן ,יש מבנים המשמשים לעבודות מסוימות המתבצעות באתר ,כגון :מנהלה ,מבני
שירות לעובדים ,בתי מלאכה ועוד .יש לדאוג מראש שהגישה למקומות אלה תהיה קלה
ובטוחה בכל שלבי העבודה .בנוסף ,התכנון צריך למקם מחסנים ומבנים באופן שיגן על
העובדים בהם.
 .3.14דרכי גישה לאתר וממנו  -אתר בנייה מאופיין בתנועה רבה לתוכו וממנו כאשר יש שאיפה
למנוע גישה של זרים לאתר .כדי לפתור בעיה זו ,מומלץ לתכנן דרך גישה מרכזית אחת,
שתתחבר במידת הצורך לדרכים הפנימיות .כמו-כן יש לקבוע את דרך היציאה מהאתר
בהתחשב בתנועה שסביבו.
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 .3.15גידור ושילוט  -יש לגדר את כל שטח האתר על-מנת להגן על הציבור העובר בסמוך לו
ולמנוע את כניסתו למקום .בנוסף ,יש להוסיף שילוט מתאים.
 .3.16תנאים מקומיים  -אתרי בנייה רבים נמצאים בסמיכות למבנים קיימים ולמקומות
מאוכלסים ,בהם עוברים אנשים רבים .גורמים אלה הנם קבועים ויש לסמנם עוד לפני
שמתכננים את פנים האתר .תנאים מקומיים נוספים שיש להביא בחשבון הנם רשת
החשמל ,מפלסי מי תהום ,מערכת מים ,מערכת ביוב ,כבישים ודרכים ציבוריות וכל
הגורמים הספציפיים לאתרים שונים.
 .3.17מרכיבים נוספים  -בנוסף לתכנון הפיזי של אתר הבנייה ,תכיל התכנית הבטיחותית גם את
הגורמים הבאים:
3.17.1

סקר סיכונים פוטנציאלים ופירוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים.

3.17.2

נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם.

3.17.3

נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל בו מתבצעת העבודה (במקרה של
ביצוע העבודה בתוך מפעל פעיל או סמוך לו).

3.17.4

נהלי בדיקה ואחזקה של ציוד וכלים וניהול רשימות מעקב של הבדיקות.

3.17.5

נהלי תיאום ארגוניים בין הקבלן הראשי ויתר הקבלנים.

3.17.6

תכונית לביצוע הדרכה בטיחותית  -כללית וספציפית לפי מקצועות.

3.17.7

נהלי חירום ,כולל :נהלי מתן עזרה ראשונה ,נהלי פינוי נפגעים ,הודעה על תאונות
(כולל מספרי טלפון לשעת חירום) ונהלי פינוי האתר במקרה חירום.

 .3.18סוף הכנת התוכנית יש לאשרה עם ממונה הבטיחות של המכללה  ,לא תאושר כניסה לעבודה
טרם אישורו.
.4

הוראה
4.1

בתוקף הוראה זו חובה על עובדי הקבלן שלהם יד במישרין או בעקיפין בהעסקת
קבלנים למיניהם ,קליטתם ו/או הפיקוח עליהם ו/או באירוח מבקרים והדרכתם:
בכל תחום משטחי עבודות הקבלן ובמתקניה ,להקפיד ולוודא מילוי אחר ההוראות
ונוהלי הקבלן הדנים בבטיחות וגיהות ,לצימצום סיכונים ומניעת תאונות.

4.2

קבלנים ומבקרים בשטחי עבודות הקבלן ובמתקניה ,נדרשים לפעול ברוח דרישות
הבטיחות ,ולציית להנחיות ממונה על הבטיחות הקבלן וכל בר סמכא מטעם
הקבלן.

4.3

בסמכות מהנדס הקבלן וממונה על הבטיחות הקבלן ו/או בא כוחו לפקח ולנקוט
צעדים מתאימים להחלת דרישות הוראה זו ,וכל הוראות ונוהלי בטיחות ,כל
השוהה בתחום שטחי עבודות הקבלן ובמתקניה ,קבלנים ומבקרים בכלל זה.

4.4

"סיור קבלנים" – מדריכי סיורי קבלנים (מטעם הקבלן) יקפידו על קיום דרישות
הבטיחות משך הסיורים באתרי העבודות ובמתקנים ,ויוסיפו הסבר המתייחס
לסיכונים אפשריים והדרישות לאמצעי בטיחות בעבודה המתוכננת בפרט ,ולשטחי
עבודות הקבלן ובמתקניה בכלל.

4.5

הסכמים והזמנות עבודה – הרשות המוסמכת והאחראית בחברה להתקשרות עם
קבלנים ,בתאום עם מהנדס הקבלן תצרף נספח בטיחות זה לכל הסכם ו/או הזמנת
עבודה ,שיהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם/ההזמנה.
כן ירשם סעיף מיוחד בנספח לפיו יתחייב כל קבלן לקבלת תדרוך בטיחותי
מהממונה
על הבטיחות ו/או נציגו ,מזמין הקבלן – ולציית להם.
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4.6

"היתרי בטיחות" – מודגשת בזה חובת קבלנים והמועסקים באמצעותם ,לנהוג
ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות" לביצוע
עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות
במקומות בהם קיים סיכון אש.

4.7

אישור תדרוך ממזמין העבודה – קבלן המופיע לראשונה לביצועים ו/או עבודות
בשטחי הקבלן ,יחוייב בקבלת תדרוך בטיחותי ראשוני מהממונה על
הבטיחות/ממזמין העבודה לפני תחילת ביצוע העבודה .במסגרת תדרוך בטיחותי
זה יציג הקבלן מסמכי רישוי ,ביטוח ובדיקות (בודק מוסמך) לכלי רכב/ציוד
שיופעל על ידו לצרכי העבודות בשטחי עבודות הקבלן ובמתקניה.

4.8

הכנסת רכב/ציוד – בסמכות המזמינה ,למנוע ו/או לעכב הכנסת כלי רכב ו/או ציוד
(לשטחי עבודות בחברה ) שאינו עונה לדרישות הבטיחות ו/או הרישוי ו/או הביטוח
ו/או בדיקות "בודק מוסמך" כחוק.

4.9

תדרוך הקבלן ועובדיו – קבלן שהופנה לממונה על הבטיחות/מזמין העבודה ו/או
נציגו לקבלת תדרוך ראשוני ,יצוייד במקום בין היתר בהוראות ונוהלי הבטיחות של
הקבלן ,ובסיום התדרוך יוחתם על טופס "הצהרת בטיחות".
מחובת הקבלן להבטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו ולפקח על
ציות להוראות ונוהלי הבטיחות של הקבלן.

4.10

כלים וציוד מגן אישי – מחובת הקבלן לספק לעובדיו הכלים המתאימים ואביזרי
ציוד המגן האישי כנדרש לבצוע העבודות ,להפקיד לפקוח ולוודא תקינות ציוד
הבטיחות והשימוש הנכון בו.

4.11

דגמי הכלים ,ציוד המגן האישי ,אביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאימו לתקנים
המקובלים לגבי כלל העובדים בהתאם לעיסוק ולמקצוע.

4.12

מתקני עזר ושירותים – לא יקים קבלן כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשטח
משטחי הקבלן  ,אלא לאחר שקיבל אישור והוקצה לו השטח המדויק להקמת
המבנה או המתקן.
חובה על הקבלן ועובדיו לשמור ,לקיים ולציית לכל דרישות הבטיחות והגיהות גם
בשטחי מתקני העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על ידו.

4.13

הכניסה לחדרי פיקוד ,חדרי חשמל ,אזורי איחסון חומרים כימיים ,מלתחות
ושירותים הינה אסורה בהחלט (אלא אם נקבע בכתב אחרת) לקבלנים ולעובדיהם,
פרט לביצועי עבודות בהם או בתוכם (לאחר קבלת אישור בכתב).

4.14

תאונות – חובת דו"ח – הקבלן או בא כוחו ,יבטיח העברת מידע למהנדס הקבלן
וממונה הבטיחות ,בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור ("כמעט
תאונה") שאירעו בשטחי עבודות הקבלן ובמתקניה ,בהם מעורבים הקבלן ו/או
עובדיו .אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל
הנוגעים ,מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'.

4.15

עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש – מחובת הקבלן להבטיח אחזקת מלאי מתאים של
אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש במתקני העזר שברשותו( .עובדי הקבלן יהיו
זכאים לקבלת עזרה ראשונה ע"י מרפאת הקהילה).

4.16

הסעת נפגעים  -נפגעי תאונות ,יוסעו בהתאם לצורך באמבולנס או ברכב הקבלן
(במידה והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס) בכל מקרה יבטיח הקבלן את הפינוי.

4.17

חובת הזדהות – "אישורי הכניסה" לשטחי עבודות הקבלן ,בתוקף לתקופה
המצויינת על גוף האישור ,חתומים ע"י הקב"ט או בא כוחו ,ימצאו בכל עת בידי כל
עובד קבלן וישמשו אמצעי זיהוי בפני כל בר סמכא מטעם הקבלן.
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4.18

קבלנים העוסקים ב"עבודות בניה" כמשמעותה בתקנות בדבר עבודות בניה
תשמ"ח ,1988-יופעלו על ידי מנהל עבודה כחוק מטעם הקבלן (ימנו מנהל עבודה
כחוק מטעמם).
המזמין עבו דה מקבלן העוסק בעבודות בניה ידאג לקבל טופס מינוי כחוק וישלח
העתק ממנו למפקח העבודה האזורי.

.5

משמעת
5.1

.6

נגד מפירי הוראות אלו והמשתמע מתוכנן ,ינקטו אמצעים ברוח הוראות מזמין
העבודה .בכלל זה :הפסקת עבודה או ביקור לזמן מוגבל או לצמיתות (בהתאם
לחומרת ההפרה) דיווח למשטרת ישראל בגין הפרות הכרוכות בפלילים ,דיווח
למפקח עבודה בגין הפרות דינים וחוקי עבודה ועוד.

פיקוח
6.1

הפיקוח לקיום דרישות נוהל זה ,הינה בסמכות מהנדס הקבלן וממונה על הבטיחות
של הקבלן ,וממלא מקומו ,בתיאום עם כל הגורמים האחרים בחברה.
אין הוראה זו מבטלת או גורעת מכוח כל הוראה או נוהל קיים כי אם באה להוסיף
עליהם כל זאת מלבד החיובים שעל פי דין.

אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם להוראות הדין.
הצהרה
אני הח"מ מאשר שהוסבר לי ,קראתי והבנתי את חשיבות נושא הבטיחות וגיהות בחברה ומוסדותיה ואפעל
לפי הרשום בנוהל זה.

______________
שם התאגיד
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נספח ו'
לכבוד
(שם הקבלן)__________________
ג.א.נ,.

הנדון :צו התחלת העבודות

הנך/כם מתבקש/ים להתחיל בביצוע העבודות כדלהלן:

תיאור העבודות :ביצוע עבודות להקמת מבנה מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה
.1

מועד התחלת ביצוע העבודות  -לא יאוחר מ 7-ימים מרגע קבלת צו התחלת עבודה ,ומועד סיום
העבודות בהתאם להוראות החוזה כדלקמן:
לא יאוחר מ 18 -חודשים ,כולל תקופת ההתארגנות.

.2

ביצוע העבודות לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה ,לדין החל בישראל.

.3

הנך/כם אחראי/ים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים על פי הדין במהלך ביצוע
העבודות ,לרבות  -אך מבלי לגרוע מכלליות האמור  -בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודת
בניה) ,תשמ"ח 1988 -ובהתאם לכל תקנות ,הוראות וצווים אחראים החלים לעניין זה.

.4

הנכם נדרשים לתאם ולקבל את כל האישורים של הרשויות (חברת החשמל ,בזק ,חברות סלולר
וכבלים ,חברות גז ,מקורות ,עיריות ומועצות ,וכיו"ב) עם תחילת העבודה ולפעול לפיהם.

על החתום_____________ :
המזמינה
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נספח ז'

תעודת סיום
לכבוד
___________________
___________________
___________________

א.נ.

הנדון  :תעודת סיום
בהתאם להסכם שבין המכללה האקדמית אחוה (להלן" :המזמינה") לביניכם (להלן – "ההסכם") ובתוקף
סמכותי כמפקח לפי ההסכם ,הריני מאשר בזה כי העבודה ,כמפורט בצו להתחלת עבודות בכל הנוגע לביצוע
העבודה המפורטת במכרז מס'  ,17/16בוצעה והושלמה בתאריך __________ ,בהתאם להסכם וכי כל
התיקונים וכל הכרוך בהם ,בוצעו אף הם לשביעות רצוני המלאה.

הערות_____________________________________________________________ :
__________________________________________________________________

בכבוד רב,

__________________
המפקח
___________________________
חתימת המזמינה
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נספח ח'

טופס פרטי חשבון בנק
לכבוד
המכללה האקדמית אחוה
__________________
ג.א.נ,.
 .1שם החברה/שותפות/עסק /הקבלן________________________________
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום :רח' _____________ מס' בית ______
ישוב ___________ מיקוד ___ טלפון __________ פקסימיליה___________
מס' עוסק מורשה/תעודת זהות __________________.
פרטי הבנק להעברת תשלומים :שם הבנק ____________________.
מס' ח-ן בבנק _______________ כתובת הבנק __________________________
מס' סניף ___________________.
הננו מתחייבים בזה ,שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית ,להחזירם על
ידינו לגזברות המזמינה ללא שיהוי.
שם הממלא_____________________________________ :
חתימה וחותמת (מורשה החתימה) לאישור
 .2אישור עו"ד
אני עו"ד ___________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של מורשה החתימה
____________________________ ,וחתימתו מחייבת את הזוכה.
_________________________
עו"ד
 .3אישור הבנק
הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
תאריך_____________
חתימת הבנק _________________חותמת הבנק___________________
תתקבל רק חותמת מקורית של הבנק
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נספח ט'

נספח פיצויים
תיאור הפגם

מס"ד

סכום הפיצוי בש"ח לא כולל
מע"מ

.1

אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד לכל מקרה

.2

אי ביצוע עבודה על פי תוכניות עבודה בתוך פרק הזמן שנקבע 1,500
לכך ,לכל מקרה לכל אתר

.3

אי ביצוע הנחיה שהועברה לקבלן על ידי המפקח ,בכתב,
בדבר תיקון או מטלה

1,000

.4

הפרה קלה של הוראה ו/או התחייבות בהסכם שאיננה
מוגדרת בטבלה זו

עד 1,000

.5

הפרה חמורה של הוראה ו/או התחייבות בהסכם שאיננה
מוגדרת בטבלה זו

עד 3,000

.6

אי תיקון ליקוי בטיחותי ,לכל ליקוי

1,000

.7

ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה  /היתר

 2,500לכל יום

.8

ביצוע עבודה ללא אישור משטרה

 2,500לכל יום

.9

הצבת הסדרי תנועה בניגוד לאישור משטרה

1,500

.10

אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית

 500לכל מקרה

.11

אי שימוש ביומן עבודה

 500לכל יום

.12

אי הגשת דוח בטיחות שבועי

 1,000ש"ח לכל שבוע

.13

חסימת כבישים ללא אישור

 1,500לכל מקרה

.14

שימוש במים ללא שעון

 2,000לכל מקרה

.15

מעברים להולכי רגל חסרים ו/או לא תקינים

 1,000לכל יום

.16

ערמת עפר  /פסולת חוסמת חלקית כביש  /מדרכה

 500לכל מקרה  /יום

.17

אביזרי בטיחות חסרים :תמרורים ,גידור ,תאורה ,פנסים
מהבהבים ,מחסומים ,שילוט להכוונת הולכי רגל וכיוצ"ב

 1,000לכל מקרה  /יום

.18

אי ציות להוראות המנהל  /המפקח

 2,000לכל מקרה
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.19

אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ו/או בתקופת הבדק
עפ"י לו"ז שנקבע

פיצוי בשווי  15%ממחיר התיקון
הנדרש ,מעבר לעלות

.20

אי ציות להוראות המנהל  /המפקח בקשר לאספקת חומרים

 500לכל מקרה

.21

אי פינוי ציוד ,מכשירים ,חומרים וחפצים מאתר העבודה
בסיום ביצוע העבודות

 1,000לכל יום איחור

.22

אי פינוי פסולת מהאתר בגמר יום העבודה

 1,000לכל יום איחור

.23

אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק חומרים שאינם
מתאימים לעבודה ,או סילוקו של כל חלק מהעבודה שהוקם
בחומרים בלתי מתאימים

 500לכל מקרה

.24

איחור במסירת העבודה  /במועד הקבוע לסיום העבודה

 5,000לכל יום איחור

.25

אי תיקון נזק לתשתית ציבורית

 5,000לכל יום עיכוב

.26

אי ביצוע הוראות המנהל בעניין בטיחות

 1,000לכל יום איחור
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נספח יא'
לכבוד
המכללה האקדמית אחוה
___________________
(להלן " -המזמינה")
א.ג.נ,

הנדון :כתב ויתור והעדר תביעות  -מכרז פומבי מס'  17/16לביצוע עבודות להקמת מבנה
מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה
אני הח"מ _______________מאשר בזה כי קיבלתי את כל המגיע לי מהמזמינה בקשר עם העבודות נשוא
מכרז מס'  17/16ו/או נשוא הסכם מיום ______ וכל הקשור עימן במישרין ו/או בעקיפין ,לרבות הזמנות
של עבודות נוספות וכיוצ"ב (הכל ביחד להלן" :העבודות").
 .1הנני מצהיר בזאת כי באתי על סיפוקי המלא וקיבלתי מהמזמינה את כל שאני דורש עבור העבודות,
ביצוען ו/או הפסקתן ו/או כל הכרוך בהן במישרין ו/או בעקיפין.
 .2הנני מצהיר בזה כי אין ולא יהיו לי כל דרישות כנגד המזמינה ,לרבות גם בין היתר בגין תשלום תמורה,
פיצויים ,דמי נזק ו/או כל תשלום אחר שהוא.
 .3אני מצהיר ומתחייב כי אהיה מנוע מלתבוע ו/או לקבל כל תשלום או תוספת תשלום כלשהי ,מכל מין
וסוג שהוא.
 .4הנני מצהיר ומתחייב ,כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות או תביעות מכל סוג שהוא נגד המזמינה ,וכי לא
אגיש או אגרום או אסייע לכל תביעה כנגדה.
 .5הנני מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה ,כי עם קבלת הסך האמור אין לי ולא יהיו לי תביעות ו/או טענות
כלשהן מכל סוג שהוא כלפי המזמינה כספיות או אחרות ,והנני מוותר ,מתפטר ומסתלק בזה מכל טענה
ו/או תביעה כאמור ,ואם יסתבר כי יכולתי או אני יכול/אוכל לתבוע סכומים נוספים כלשהם מהמזמינה,
הריני מוותר ומסתלק מכל תביעה נוספת כאמור.
 .6כל הצהרותי והתחייבותי הנ"ל הינן בלתי חוזרות ,בלתי מותנות ובלתי מוגבלות מכל בחינה שהיא.
 .7אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות ,בדק ותיקון פגמים
וליקויים כמפורט בחוזה.

בכבוד רב
שם
חתימה
כתובת
תאריך
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נספח יב'

לוח תשלומים

שלבי הביצוע

 %תשלום

בגמר עבודות עפר ,קידוח ויציקת כלונסאות למפלס מרתף.
בגמר עבודות יציקת רצפות ,קירות ותקרת מרתפים ,איטום
קירות מרתף ומילוי חוזר.
בגמר קידוח ויציקת כלונסאות למבנה ,ויציקת ראשי כלונס
וקורות קשר.
בגמר יציקות רצפת קומת קרקע+קירות ועמודים במפלס
הנ"ל.
בגמר יציקות רצפת קומת ק.א+.קירות ועמודים במפלס הנ"ל.
בגמר יציקות רצפת קומת ק.ב+.קירות ועמודים במפלס הנ"ל.
בגמר יציקות גג ומבנים במפלס בגג (גמר שלד בטון ובניה).
בגמר עבודות טיח פנים (כולל משקופי דלתות ,חלונות ,צנרת
מים וחשמל תחת הטיח ).
בגמר עבודות התקנת קונסטרוקציית ומעטפת (מסגרות חרש).
בגמר עבודות ריצוף וחיפוי פנים (רצפות וקירות)
בגמר עבודות טיח וחיפויים מעטפת חיצונית ,כולל גמר איטום
ובידוד (חדרים רטובים  +גגות).
בגמר התקנת מערכות אינסטלציה מים ,ספרינקלרים.
בגמר עבודות צבע פנים ,נגרות ,אלומיניום ,מסגרות תקרות
אקוסטיות.
בגמר עבודות אספקה והתקנת מערכות מיזוג אויר ואיוורור
בגמר התקנת מערכת חשמל ומתח נמוך (גילוי וכיבוי אש,
כריזה) ,מערכת בקרת מבנה.
בגמר עבודות פיתוח וחיבור תשתיות והשלמת מסירה טכנית
באישור כל היועצים.
בגמר השלמות בינוי ופיתוח לרבות מסירת המבנה עם טופס 4
ואישור אכלוס (חשבון טרום סופי)
בקבלת ספר מתקן ,תוכניות עדות ,תעודת גמר וגמר חשבון
סופי.

2%

%
מצטבר
2%

4%

6%

4%

10%

8%

18%

8%
8%
6%

26%
34%
40%

5%

45%

8%
5%

53%
58%

5%

63%

5%

68%

6%

74%

6%

80%

5%

85%

5%

90%

5%

95%

5%

100%

מס'
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

השלמה לשלבי תשלום של עבודות למדידה:
חשבונות ביניים לעבודות פרק הפיתוח למדידה אשר אינם נכללים במסגרת הפאושלית ,יוגשו רק
במועד הגשת חשבון הביצוע לפי השלבים המפורטים לעיל .לא יוגשו ולא יאושרו חשבונות ביניים שלא
במועד הגשת חשבון ביניים של עבודות הפרק הפאושלי.
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מסמך 5
לכבוד
המכללה האקדמית אחוה
__________________
(להלן " -המזמינה"
א.ג.נ,.

הנדון :לוח זמנים  -מכרז פומבי מס'  17/16לביצוע עבודות להקמת מבנה מדעים בשטח
המכללה האקדמית אחוה
אנו הח"מ ______________________ מס' חברה  /שותפות _______________________
שכתובתנו____________________________ מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1ידוע לנו כי לוח הזמנים לביצוע עבודות להקמת מבנה מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה (להלן:
"העבודות") הינו כדלקמן( :להלן" :לוח הזמנים").
לא יאוחר מ 18 -חודשים ,כולל תקופת ההתארגנות.
בנוסף ,בידי המזמינה הזכות להרחיב/לצמצם המכרז ע"י תוספת עבודות שיבטאו הגדלת/הקטנת ההיקף
הכספי בעד –  ,50%והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .לא יחול שינוי בלוח הזמנים עקב תוספת עבודות,
אלא אם ניתנה על כך הודעה לקבלן מטעם המזמינה או מי מטעמה.
 .2יום תחילת העבודות יהא המועד הנקוב בצו תחילת העבודה חתום על ידי המזמינה ויום סיום העבודות
יהא היום הנקוב בתעודת הסיום החתומה על ידי המזמינה.
 .3ידוע לנו כי איחור בביצוע העבודות ו/או אי עמידה בלוח הזמנים ,עלול להביא ,בין היתר ,לתשלום פיצוי
מוסכם על ידינו למזמינה (וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמינה במקרה של אי עמידה בלוח זמנים),
הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,לרבות ההסכם אשר צורף לו.
 .4ידוע לנו כי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל הוא תנאי הכרחי ובלתי מתפשר שאנו חייבים לעמוד בו וכי
במקרה של סטייה מלוח הזמנים נהיה חייבים על פי הוראת המפקח לבצע העבודות אף במשמרת שניה
ו/או שלישית וזאת מבלי שנהיה זכאים לתמורה נוספת בגין המשמרות הנ"ל.
 .5אנו מתחייבים להגיש למנהל בתוך  10ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה לוח זמנים תרשים גאנט
מפורט על בסיס עבודות שבועיות ,ומחולק לפרקים ותתי פרקים על פי כתב הכמויות ,בכפוף למסגרת
הזמנים שנזכרה לעיל .במידה ולוח הזמנים הנ"ל לא יהיה מקובל על המנהל – תהיה המזמינה רשאית
להזמין על חשבוננו הכנת לוח זמנים תרשים גאנט מצד שלישי אשר יחייב אותנו והמזמינה תהיה רשאית
לקזז מהתמורה המגיעה לנו את הוצאותיה בגין הכנת לוח הזמנים הנזכר לעיל.
______________________
חותמת וחתימת המציע
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