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 לוח זמנים למכרז

 מועד פעילות

 12.1.2023 פרסום מכרז

 09:30בשעה  19.1.2023 קבלנים סיור
כניסה לקאנטרי קלאב,  –נק' מפגש 

, נוף 20חצב בכתובת:  נוף הגליל
 הגליל

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מאת 
 המציעים

25.1.2023 

 12:00עד השעה 

המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות, 
הבהרות, תיקונים ושינויים במכרז, באתר 

 העירייה

26.1.2023 

 המועד האחרון להגשת הצעות
31.1.2023 

 12:00עד השעה 

 1.5.2023 תוקף ערבות הגשה למכרז

 

 זה פיו, ובכלל על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה •

 .זה מועד חלף לא עוד כל להגשת ההצעות, האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד

 רכישת שמסרו בעת בהתאם לפרטים במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה

 .המכרז פורסם בו באמצעי וכן המכרז מסמכי

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,  •

   קובעים התאריכים בטבלה זו.
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  6/23 מכרז פומבי מס'
 ביצוע עבודות להקמת פארק מים ל

 בנוף הגלילבמתחם בקאנטרי קלאב 
 
 

 הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז

להקמת פארק ביצוע עבודות לעיריית נוף הגליל )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת קבלת הצעות 
חלקה:  16557בגוש: ו 164 :חלקה 16555 בגוש:וי צהמבנוף הגליל קאנטרי קלאב המתחם במים 

 (."העבודות")להלן:    38

 

 

 תמונה להמחשה בלבד •

 העבודות הנדרשות מהות  .2

 .בנוף הגלילבמתחם קאנטרי קלאב ביצוע עבודות להקמת פארק מים למכרז זה מתייחס  .2.1

 הקמת פארק מים במתחם הבריכה העירונית של נוף הגליל.  העבודה כוללת

מתקן שעשועי מים )"עולם הקמת שני מתקני מגלשות ובריכת פנאי משולבת עם  •
 .הילד"( ואלמנטים נוספים

 מ"ר )משולב עם מתקן "עולם הילד"(. 460 -שטח מים מוצע: כ 

 פיתוח שטח על ידי שבילים, רחבות, מדשאות, גדרות וצמחייה.  •
 דונם. 9 -שטח הפיתוח: כ 

הקמת חדר מכונות חדש בתת הקרקע ייעודי לשני מתקני המגלשות ולבריכה  •
 ועים. ומתקן השעש

 מ"ר 200 -שטח לחדר המכונות: כ 
 

 הקמת מכלי איסוף תת קרקעיים עבור מתקני המגלשות. •
 

 .מתקני המגלשות ומתקני השעשועים לבריכה החדשה מסופקים ע"י חברת פסגות •
 

 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 4 עד –משך ביצוע העבודה  .1.2

 עם חתימת החוזהמייד באופן שיאפשר את תחילת העבודה ביצוע העבודות על המציע להיות זמין ל .1.3

מובהר כי הזוכה ישמש כקבלן ראשי של הפרויקט ושאר הקבלנים שהתקשרו ו/או יתקשרו עם  .1.4

יהיו  (וכו' טמ"ס+ מתח נמוךהעירייה לביצוע עבודות קבלניות במסגרת הפרויקט )דוגמת 
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חוזה התקשרות עם הקבלנים הנ"ל  כפופים אליו על כל המשתמע מכך. הזוכה מתחייב לחתום על

תיאום ביצוע עם לרבות קבלן הראשי לנושא הבטיחות באתר כ ויהיה אחראי  ,ככל שיידרש לכך

 .משנה ללא תוספת דמי ניהול קבלן ראשי בעבור הרשוםה ניקבל

 .20221608בקשה מס'  –הוצא היתר בניה לעבודות נשוא מכרז  .1.5

 כלל תכלול את "התמורה הנ ,כולל מע"מ לא₪  15,017,812.50אומדן לביצוע העבודות הינו  .1.6

המציע יציע שיעור הנחה באחוזים בהתאם , על סכום זה .הוצאות הזוכה הנובעות מההתקשרות

 (.6' אנספח ) הכספית ההצעה למפורט בנספח

 .למדידההינו מכרז זה  .1.7

בתכנית, היתרה התקציבית,  עירייההיקף ההתקשרות יהיה נתון לשינויים בהתאם להתקדמות ה .1.8

ע"י מורשי  מראש על פי מסמכים חתומיםוהכל  -הקבלן הממונה על  עירייהוהוראות נציג ה

 .החתימה של העירייה

  .ו/או מי מטעמו הנדס העירמ -ראש מנהל הנדסה  :כפיפות .1.9

ימים,  30לעירייה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר מתן התראה מראש של  .1.10

או מכל  קבלןלהפסיק את ההתקשרות בשל אי שביעות רצון מאופן ביצוע ההתקשרות על ידי ה

זכות להשמיע טענותיו, )להלן: "הפסקת  קבלןלרבות שינוי בצרכים, ובלבד שניתנה ל, סיבה אחרת

 התקשרות(. הודיעה העירייה על הפסקת ההתקשרות, לא תשלם כל פיצוי. 

 .עירייהימי עסקים על הסכם התקשרות מול ה 7ך המציע הזוכה מתחייב לחתום במהל .1.11

בתקופת ההסכם באופן שיאפשר את תחילת העבודה עם ביצוע העבודות על המציע להיות זמין ל .1.12

 חתימת החוזה.

 ת.ומיום מתן התחלת צו עבוד חודשים 4 -הינו ל משך ביצוע העבודות/תוקף ההתקשרות .1.13

לשביעות רצונו של מהנדס העיר הכוללת את כל מסירה סופית של הפרויקט במקרה של עיכוב ב .1.14

מצהיר , הקבלן האישורים הנדרשים בסיום הפרויקט ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה

וכי לא תהיה לו כל טענה  ומאשר כי הסכם ההתקשרות שבין הצדדים והצעתו אינם מוגבלים בזמן

מתן צו התחלת עבודה ו/או בגין הגבלת ו/או דרישה ו/או עילת תביעה כנגד העירייה בגין דחיית 

 הביצוע לרבות בגין התייקרויות ו/או עליית מחירים מכל סוג שהוא.

 מצהיר ומאשר כי כל תוספת בכמויות מכל סיבה שהיא, תהיה בהתאם המציע   .1.15

 למחירים שנקבעו במסגרת חוזה זה.  

וכפוף לסכום ההרשאות  הסכם ההתקשרות שבין הצדדים מותנה בקבלת הרשאות תקציביות .1.16

ולקבלן לא תהיה כל דרישה או טענה ו/או עילת תביעה כנגד העירייה בגין  התקציביות שיתקבלו 

אי ביצוע העבודות במלואן או בחלקן עקב אי קבלת הרשאות תקציבית ו/או עקב כל סיבה אחרת 

 .עפ"י דין וכי העירייה ראשית במקרה כזה לא לבצע את העבודות

 תתפות במכרזתנאי סף להש .1

התנאים המפורטים להלן )במצטבר(.  בכלעל ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד  .1.1

 על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאי הסף. 

קבלן בינוי  ,1929-הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טהמציע  .1.2

 .100ענף , 3-בקבוצת סיווג ג

 על המציע לצרף להצעתו אישור תקף ליום הגשת הצעתו על רישומו כאמור. •
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בביצוע עבודות נשוא מכרז זה אשר ביצע והשלים כקבלן ראשי, המציע בעל ניסיון מוכח  ניסיון קודם: .1.3

, בהיקף כספי עבודות לפיתוח פארק מיםשל פיתוח בדגש על פרויקטים  3, לפחות 2018-2022בין השנים 

 לכל פרויקט.כולל מע"מ לא ₪  5,000,000 -שלא יפחת מ

 .2בנספח א' באופן מלא  ניסיונו על טהמציע יפר •

המציע יצרף חשבונות חתומים ע"י מזמין העבודה המאמתים את הניסיון המפורט בנספח  •

  .2א' 

 

תשע )₪  000009, לבקשת המשתתף, בסכום של , שהוצאה על ידי בנק בישראל,להגשהערבות בנקאית  .1.4

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, לפקודת הרשות, שקלים חדשים( מאות אלף 

 זאת להבטחת קיום תנאי 1.5.2023, בתוקף עד לתאריך (5)נספח א' בהתאם לנוסח הערבות הרצ"ב 

תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  עירייההמכרז. ה

בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה. אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, תביא לפסילת ההצעה. ערבות 

  לחוזה. 23זו תוחלף בעת חתימת החוזה בערבות ביצוע בהתאם למפורט בסעיף 

 נוכחות חובה. – קבלניםסיור  .1.5

 חתום ע"י מחלקת הנדסה בעירייה. הקבלניםף אישור נוכחות בסיור על המציע לצר •

 תנאים נוספים:

 להגיש הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד עוסק מורשה שאינו תאגיד רשום. איןשהמציע   .1.6

 מציע שהינו תאגיד יצרף את המסמכים הבאים:  .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה

 תעודת התאגדות מרשם החברות. •

 תקנון ההתאגדות. •

 .2023תדפיס רשם החברות בתוקף לשנת  •

 .2023אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י עו"ד או רו"ח בתוקף לשנת 

 

 . רישומו לצרכי מע"מאה חשבון על ואו אישור מר המציע יצרף תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ .1.7

 
 

אכיפת ניהול חשבונות ותשלום ) קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .1.8
 .1976 –התשל"ו  (חובות מס

ואישור על ניהול פנקס במקור ניכוי מס על לשנה הנוכחית בתוקף אישור המציע יצרף  •

 חשבונות.

 
 .המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או חדלון פירעון .1.9

 עו"ד.מאושר ע"י , 4 המציע יצרף תצהיר בנוסח המצ"ב בנספח א' •

 

  המציע נעדר זיקה לחברי מועצה/מליאה או עובדי הרשות. .1.10

   .ד"י עו"מאושרת ע, 3' המציע יצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח א •

 
, עבודותלמציע ולכל מועמד מטעם המציע, לביצוע ה – ושמירה על סודיות היעדר ניגוד עניינים .1.11

לרבות כל עובד של המציע, עבור הרשות אין ניגוד עניינים בין עבודתו עבור הרשות לבין עבודות 
 ושירותים אחרים המבוצעים על ידו. 

 .7' ב ב כנספח"המצ המציע יצרף תצהיר, לצורך הוכחת סעיף זה •
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 תצהיר של מנכ"ל המציע המאשר כי מי ממנהלי ו/או עובדי המציע לא הורשעוהמציע יצרף  .1.12
בעבירות שיש עימן קלון וכי עיסוקיו האחרים או מקצועו אינם עשויים ליצור ניגוד עניינים עם 

 עבודתו בעירייה.
 מאושר ע"י עו"ד. 15המציע יצרף תצהיר בנוסח המצ"ב בנספח א'  •

 

להלן,  7המציע יצרף מסמך הבהרות ותשובות לשאלות שפרסמה העירייה בהתאם לאמור בסעיף  .1.13

 עמוד ועמוד בחתימת המציע;כשהם חתומים בכל 

 המציע יצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  .1.14

 .המציע יצרף את כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימת המציע .1.15

  :אופן בחינת ההצעות .2

הצעות המציעים ייבחנו תחילה לעניין עמידתן בתנאי הסף, לרבות צירוף כל המסמכים הנדרשים  .2.1

 עמדו בתנאי הסף ייפסלו.יעל פי המכרז. הצעות שלא 

 האיכות ציון כאשר ,ומחיר ההצעה איכות של לקריטריונים בהתאם תעשה הזוכה בחירת .2.2

 : להלןמהציון הכול כמפורט  60% יהווה המחיר וציון  40%יהווה

  

 ניקוד אמות מידה
 :מחיר

  60 .יינתן ציון יחסי לכל הצעת מחיר ביחס להצעת המחיר הנמוכה ביותר
 :איכות

את ניסיון המציע בהתאם למפורט  המפרטות המלצות 2המציע יצרף  :המלצות .1

 דלעיל. ההמלצות יכללו את פרטי ההתקשרות עם הממליץ. 2.3בתאי סף 

יובהר כי, הניקוד יינתן ביחס להתרשמות  נקודות. 15סך הניקוד המירבי עד  

מתוכן ההמלצות ולא בייחס לכמות ההמלצות והכל בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי של העירייה.

 40 נקודות. 25סך הניקוד המירבי עד  ראיון להתרשמות אישית: .2
ועפ"י שיקול דעתו  הניקוד יינתן עפ"י הערכה מקצועית של מהנדס העיר ו/או מי שימונה מטעמו .2.3

 .הבלעדי

ועדת האיכות אשר תבחן את המציעים והעירייה שומרת לעצמה את הזכות למנות חברים נוספים ל .2.4

 .עפ"י שיקול דעתה הבלעדי במסגרת שלב האיכות

 .100ציוני האיכות והמחיר ישוקללו בהתאמה לציון  .2.5

 אופן ומועד הגשת ההצעה .3

כרז, לתיבת המכרזים בעירייה, נוף הגליל, שד' על המציע, להגיש את הצעתו ושאר מסמכי המ .3.1

ליום בלבד עד  6/23נוף הגליל, במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס'  1מנחם אריאב 

  בדיוק. 12:00שעה עד ה 31.1.2023

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר 

 המועד הנ"ל.

שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת הצעה  .3.2

 המעטפה אליו( ולא תידון כלל.
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)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .3.3

)שלושים( יום נוספים והמציע  30העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

 ויב לפעול בהתאם לדרישה זו. מח

מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות  .3.4

 תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.

העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים )זאת כל עוד לא  .3.5

 נפתחה תיבת המכרזים(.

הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל בהגשת הצעתו מביע המשתתף  .3.6

 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .4

בשעות , נוף הגליל, 1שד' מנחם אריאב את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגביה בעירייה,  .4.1

  (.מקרהבכל  )שלא יוחזרו בכל מקרה₪  0003,של (, תמורת סך 14:00-08:00קבלת הקהל )

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .4.2

 זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

גוף שלא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה( ולא  .4.3

 זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז.יהא 

 אחריות .5

העירייה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת  .5.1

 ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן  .5.2

 השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי העירייה.בקשר עם 

 הבהרות ושינויים .6

באמצעות הדוא"ל בלבד לכתובת: , גב' יולי שריירלידי  שאלות הבהרה יש להפנות .6.1

yulish@nallit.org.il " בפורמט של ,WORD" ועד הנקוב לכך בלוח במבנה שלהלן עד למ, בלבד

 .הזמנים שלעיל

 שאלה מס'
 מס' נספח / 

 שאלה מס' סעיף מס' עמוד

1       

2       
 

באחריות המציע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר ובמידת הצורך יפעל לקבלת  .6.2

 אישור טלפוני מאיש הקשר. 

העירייה שומרת לעצמה על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה והן  .6.3

 בעלות משקל ושיקולי יעילות מצדיקים להשיב עליהן. 

בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו, לרבות  .6.4

שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו היא  שם  מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל. לגבי כל

 מתייחסת.

mailto:yulish@nallit.org.il
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תשובות העירייה לשאלות שהוגשו ושמצא לנכון להשיב עליהן וכן הבהרות, עדכונים, תיקונים  .6.5

ויהוו חלק ושינויים במכרז יופצו, בסבב אחד או מספר סבבים, באתר האינטרנט של העירייה  

  עם כל מסמכי המכרז הנוספים. ממסמכי המכרז אותם יש להגיש, כשהם חתומים, ביחד

באחריות המציעים הפוטנציאליים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט בדבר התשובות  .6.6

   והעדכונים.

אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ או בטלפון, כדי לחייב את העירייה  או לשנות  .6.7

פורסמו על ידי העירייה באתר רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר את תנאי המכרז. 

  האינטרנט ו/או שנמסרו בכתב, מחייבות את העירייה.

יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציג העירייה, בפורמט ובמבנה,  .6.8

 המוכתבים לעיל. כן יודגש, כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים העירייה רשאית, בכל עת  .6.9

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו 

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או 

-י רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עליד-בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 ידו להצעתו. 
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 נספחים – 2 חלק

 1נספח א' 

 פרטי המציע

  שם המציע

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  מספר פקס

 כתובת דוא''ל 

(E-MAIL) 

 

 פרטי איש קשר מטעם המציע

 דוא"לכתובת  תפקיד שם איש הקשר

 מס' טלפון

 

 מס' טלפון נייד מס' פקס'

 מעמד המציע

 צורת ההתאגדות של המציע         חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה, אחר:__________

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________

זיהוי )נא לפרט את מספר המניות שברשותו של כל אחד ,או את בעלי המניות וכתובותיהם, כולל תעודות 

 חלקו בתאגיד(:

 תפקיד אצל המציע ת.ז. שם
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 :שמות מנהלים וכתובתם כולל מס' תעודת זהות

 תפקיד אצל המציע ת.ז. שם

   

   

   

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 תפקיד אצל המציע ת.ז. שם
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 2נספח א' 

 

 הנ"ל מהווה תצהיר לכל דבר ועניין לרבות לעניין הדין() פירוט ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי הסף

בביצוע עבודות נשוא מכרז זה המציע בעל ניסיון מוכח : 2.3תנאי סף לעניין ניסיון קודם בסעיף מס'  .6.10

של פיתוח בדגש על עבודות פרויקטים  3, לפחות 2018-2022אשר ביצע והשלים כקבלן ראשי, בין השנים 

 כולל מע"מ לכל פרויקט.לא ₪  5,000,000 -, בהיקף כספי שלא יפחת מלפיתוח פארק מים

 .2המציע יפרט על ניסיונו באופן מלא בנספח א'  •

חתומים ע"י מזמין העבודה המאמתים את הניסיון המפורט  המציע יצרף חשבונות •

  .2בנספח א' 

שם 

הארגון 

 המזמין

כולל:  תיאור הפרויקט

פירוט הפיתוח 

והאלמנטים שבוצעו 

 היקף כספיו

בין השנים  י הפרויקטמועד מטרת הפרויקט

 – )ממתי עד מתי 2018-2022

 (חודש ושנה

פרטי איש קשר אצל המזמין 

 )שם וטלפון(

 
    

 
    

 
  

 

  

 
 

 אישור
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 
____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 

__________________________                                                        _________________   
 חותמת + חתימת עו"ד                                                                                          תאריך            
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 3נספח  א' 

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשותהנדון: 
 
 הבאים:הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים  .1

 
 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  .1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -" עם העירייה; לעניין זה, "קרוב
ברשויות המקומיות  )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור12כלל  .1.2

 הקובע: 

 -"חבר מועצה"  "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,
)ראה הגדרות "בעל שליטה"  בעלי שליטה בו חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי 
 ה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעש-בן

 (בהתאם )נא לסמן בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

בת, ואף לא סוכן או  )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או יש / איןבין חברי מועצת העירייה  .2.1
 שותף.

לאחד מהם חלק העולה על  )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש יש / אין .2.2
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל 

 או עובד אחראי בו.
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –לי )מחק את המיותר( בן  אין / יש .2.3
הנהלה או חבר בחבר חבר  )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שהוא אין / יש .2.4

 נאמנים ללא בעלות או שליטה.
לראש העירייה ו/או בני משפחתו ו/או סגניו ו/או מבעלי התפקידים ביצעתי עבודות לא  /ביצעתי  .2.5

 בעירייה ו/או חברות הבת.
 של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור מכרזים ידוע לי כי ועדת ה .3

 צהרה לא נכונה.לעיל, או אם מסרתי ה
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 לפקודת  (3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

 תקשרות מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר ה 2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122לפי סעיף 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: _________________

 אישור
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 

____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ברחוב 
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 בפניי.
 

                                                    _________________    __________________________ 
  

 חותמת + חתימת עו"ד                                                                                          תאריך            
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 4נספח א' 

 תצהיר העדר הליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או חדלון פירעון
 
 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1
יש הצעה למכרז של עיריית נוף הגליל. אני מצהיר/ה כי הנני "( המבקש להגהמשתתף" או "הגוף"

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע במכרז.

נכון ליום מתן תצהירי זה המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או חדלון פירעון שעלולים  .2
 לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל .3

 
                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           
 
 
 
 
 

 
 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

ירו דלעיל וחתם עליו את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצה
 בפניי.

 
__________________________                                                        _________________ 

  
 חותמת + חתימת עו"ד                                                                                          תאריך            
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 5נספח א' 

 ערבות הצעה - נוסח ערבות בנקאית למכרז

 

  תאריך __________

 לכבוד

 עיריית נוף הגליל

 כתובת__________

 הנדון: כתב ערבות מס' _________________

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, קבלןה" –לבקשת _________________ )להלן  .1

תשע מאות אלף )₪  900,000בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 

ביצוע ל 6/23 בקשר עם מכרז פומבי מס' קבלן"(, שתדרשו מאת הסכום הערבות)להלן: "₪(  חדשים

 .נוף הגלילמתחם הקאנטרי קלאב בעבודות להקמת פארק מים ב

)שבעה( ימים מיום  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך  .2

דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם 

באופן להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה 

, או לפתוח בהליך קבלןכלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת ה

 .קבלןמשפטי נגד ה

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות,  .3

ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום 

הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת 

 ם הערבות הבלתי ממומשת. סכו

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום   .4
17.1.2023 

 ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות 1.5.2023ערבות זו תישאר בתוקפה, לכל הפחות, עד ליום  .5

 בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .6

     

 

בכבוד רב,          

 שם כתובת הבנק
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 6נספח א' 

 הצעה כספית -הצעת המציע 

 העתקים( 2 -)טופס זה יצורף ב

 לכבוד

ביצוע עבודות ל 6/23מכרז פומבי מס'  עיריית נוף הגליל )"העירייה"(
 נוף הגלילמתחםהקאנטרי קלאב בלהקמת פארק מים ב

תפקיד  ז________ שהנני ממלא.מ________, ת''הח אני .1
 "(,המציע" -)להלן  ______________אצל  ____________של

 המפורטים הפרטים כי ,בשם המציע מצהיר הנני כי בזה מצהיר
הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם  אמת, הינם ולהלן לעיל

המכרז __________________________ )שם המציע(, את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי 
שנדרש לבצע והמתוארים במסמכי המכרז והחוזה לרבות עבודות ואנו מתחייבים לבצע את כל ה

להעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל הדרישות 
לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי  עבודות הביצוע העלויות הכרוכות ב

 חובה לרבות רווח קבלני, כדלהלן:
 

 כולל מע"מ.  לא₪  15,017,812.50נו אומדן להיקף הכספי לביצוע פרויקט הפיתוח הי .2
 

 :הצעת המציע
 ₪  15,017,812.50 כולל מע"מ. לאסה"כ מחיר העבודה לפי אומדן העירייה 

  על מחיר אומדן העירייה. אחוזים להעניק הנחה של ___אנו מבקשים 

 .הנחה ______ אחוזי____________ 

  כולל מע"מ. לאסה"כ הצעתנו לאחר ההנחה 

_________ ___________.₪ 

אחוזי הנחה למחירי היחידה הנקובים, וכל העבודות ידוע לי שיטת התמחור הינה 

 המחיר כולו וכן על כל אחד מסעיפי כתב הכמויות.ועל כן, הנחה זו תחול על  .יהיו למדידה

שינוי  ללאהזכות להגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנדרשות בשלב הביצוע בפועל  העירייה שומרת לעצמה

 בהתאם לאחוזי ההנחה שניתנו ע"י הקבלן כמפורט בנספח זה. בשום מצב במחיר היחידה

החוזה, המפרט הטכני, כתב הכמויות, הנספחים,  כמו כן אני מתחייב, שאם הצעתי תתקבל, אחתום על

את הערבויות והביטוחים הנדרשים  ,למשך תקופת החוזהעירייה, התכניות והשרטוטים הנ"ל ואפקיד בידי ה

 ימים מתאריך קבלת ההודעה על זכייתי במכרז. 7בחוזה , זאת תוך 

 רט בלוח בזמנים למכרז.המועד האחרון להגשת הצעות כמפוימים  90תוקפה של הצעתי זו הוא עד 

 הבהרות:

אחוז( הנחה כללי שיחול על כל סעיפי כתב הכמויות ועל המחיר הסופי  -על המציע לנקוב בשיעור )%  .1
 כמפורט בטבלה שלעיל.

)תוספת  יש למלא הנחה במספר חיובי ועד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. הזנת הנחה שלילית .2
, , עפ"י שיקל דעתה הבלעדי של העירייהלפסילת ההצעה בילעלולה להו על מחיר אומדן העירייה(

הנחה. אם תוקלד הנחה עם יותר משתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית יוכל  0%אך ניתן להציע 
המזמין, על פי שיקול דעתו, לפסול את ההצעה או להתייחס להנחה כאילו הוקלדו בה רק שתי 

 )ללא עיגול ההנחה לפי שאר הספרות(. ספרות אחרי הנקודה תוך התעלמות משאר הספרות
 עירייהמעת לעת יתכן כי יתווספו או ימחקו סעיפים בכתב הכמויות וזאת בהתאם לצרכי ה .3

 .המשתנים ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי
 .אינה מחויבת לכמות כלשהיא עירייההכמויות המפורטות בכתב הכמויות הינן מוערכות בלבד. ה .4

 תאריך:______________
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 ותתקבל תיקון, ובמידה או ניתנת לביטול, שינוי ואינה חוזרת תיבל כי הצעת המחיר הינהמובהר  .5
 יהיה והמציע תקפה תהיה לעיל, המפורטת כי ההצעה למציע, ידוע פיה. על לפעול מתחייב המציע
 במכרז. מהאמור חלק רק לרכוש יוחלט אם בה, אף הנקובים למחירים מחויב

 המחירים אינם כוללים מע"מ.
 הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!מילוי הצעת המחיר לעיל 

 

 שם הקבלן: ______________________    כתובת: ____________________________.

 חתימת הקבלן : ____________________ .  טל/פקס: ____________________.

 חותמת הקבלן : _____________________.  נייד: _______________________.

 
 מילוי הצעת המחיר לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!

 

 
______________                          __________________ 

 המציע וחותמת חתימה        תאריך                
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 7נספח א' 

 חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"

 תאריך:_______________

 לכבוד 

 עיריית נוף הגליל 

 א.ג.נ.,

מתחם ביצוע עבודות להקמת פארק מים בל 6/23 –מכרז מספר  -דיווח רואה חשבון  הנדון:

 )"המכרז"( נוף הגלילהקאנטרי קלאב 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( הנני לדווח כדלקמן:

המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי הדוחות הכספיים  .1

 נחתמה בתאריך _____.

 לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום: ___________ ובוקרו על ידי רואי 
 חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך: ______.

הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, הדוחות  .2

שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" 

 )*(, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות  לצרכי דיווחי במכתב זה .3

 הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )**(.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .4

לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע  3בסעיף בהתבסס על הבדיקות כמפורט 

 עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

נכון ליום מתן תצהירי זה המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או חדלון פירעון  .5

 שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 ,רבבכבוד   
 

________________________ 
 רואה חשבון

 
 

 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –)*( לעניין מכתבי זה "עסק חי"  

חודשים כי אז אין דרישה  3-)**( אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ
 .4, 3לסעיפים 
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 8נספח א' 

 הצהרת המציע

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. שמספרה ______________ מורשה חתימה מטעם  

"( מצהיר בזאת, בקשר עם מכרז המציע" )להלן: ______________ שמספרו ______________

 "(, כדלקמן:המכרז)להלן: " ביצוע עבודות להקמת פארק מים בנוף הגלילל 6/23 מספר

המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, כוח האדם והאמצעים הדרושים  .1
על פי החוזה, ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של העבודות הנדרשות לביצוע 

מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע או למנהל מטעמו לקיים איזו 
 התחייבויותיהם על פי המכרז, החוזה, הצעת המציע או על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור.מ

 כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים. .2

נשוא העבודות יש בכוחו של המציע להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את  .3
 המכרז.

זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או הצעה  .4
 מציעים פוטנציאלים למכרז זה הסכם, הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.

ביצוע הנני מצהיר, כי אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך  .5
המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק נשוא העבודות 

 שכר מינימום לפחות.

 כח ידי קבלני על עובדים העסקת בחוק כהגדרתה אדם, כח חברת איננו שהמציע/שאני מצהיר הנני .6
 .1996 -התשנ"ו  אדם,

וכי ידועים  דות נשוא המכרז,העבו לביצוע העירייה דרישת למציע/ידועה ומובנת לי כי מצהיר, הנני .7
, כאמור, עבודותה ביצוע לצורך הנתונים הרלוונטיים או/ו העובדות או/ו המידע כל לי/למציע
 ובמועדם. במלואם

ואם  לגביהם הסתייגות כל למציע/לי ואין העירייה שקבעה התנאים כל את מקבל המציע/אני .8
 המכרז ולפעול למסמכי שצורף כפי החוזה על לחתום מתחייב המציע/תתקבל, אני ההצעה להלן

 המכרז. במסמכי כמפורט הזמנים בלוחות העמידה עניין לרבות פיו,  על

 והמוחלט של העירייה, שמורה לה הזכות הבלעדי דעתו לשיקול הנני מצהיר כי, ידוע לי, בהתאם .9
 שמורהשלעירייה  לי מצהיר, כי ידוע אני כן נשוא המכרז. העבודות היקף להגדיל את או להקטין

 דעתה הבלעדי בהתאם לשיקול כלל, והכל העבודות את לבצע ולא המכרז את לבטל הזכות
 הנמקה. חובת עליה שתהא העירייה ומבלי של והמוחלט

 1991 -המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א .10
כר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי , ומשלם ש1987 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז

 העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. 

הנני מצהיר, כי כל העבודות שביצוען דורש ביצוע על ידי קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים  .11
הסיווג המתאים על פי ,תבוצענה על ידי קבלן רשום, בעל  1929-לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

המסמיך  1977-תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח
 .אותו לבצע את העבודות

הנני מצהיר, כי ביקרתי באתר העבודה ובחנתי את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע  .12
יין ותשתיות, והכל קודם לחתימתי על חוזה העבודות או הנובעים מהם, ובכלל זה בדקתי תכניות בנ

זה. הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה או תביעה, כספית או אחרת, כלפי העירייה 
העבודות שיבוצעו על ידו יעמדו בכל  -שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו. למען הסר ספק 

לוונטיים, העבודה תתבצע עפ"י התקן דרישות המפרט הטכני, ובכל האישורים והתקנים הר
 .)הישראלי שבתוקף ועפ"י המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית (הספר הכחול

הנני מצהיר, כי אבצע את העבודות בהתאם לכל הנחיה או הוראה של העירייה, המפקח, הממונה  .13
 על הבטיחות בעירייה או על פי כל דין

העבודות באמצעות קבלני משנה, אלא במקרים חריגים ידוע לי כי שהעירייה לא תאשר את ביצוע  .14
 .שיאושרו על ידי העירייה, מראש ובכתב

רשות מרשויות  לכל לפנות מטעמה, למי או לעירייה, כהרשאה תחשב זו שהצהרה מסכים אני .15
 לנכונותה. אישור לקבלת המדינה,

)תשעים( יום  90במשך הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה  .16
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף 

)שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר  30ההצעה למשך 
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פי המכרז ו/או -בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על
 פי כל דין.  -על

הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ידועות ומקובלות על המציע, והוא יקיים ללא סייג את  .17
 התחייבויותיו על פי המכרז, החוזה על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין. 

מכים  היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המס .18
 והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין.

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים  .19
בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים 

 דרישותיו.במכרז לרבות 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .20

 

 ____________תאריך: ______________ תפקיד אצל המציע:   _________________שם:

 

 _____________חתימה+ חותמת:

 

 אישור

 

זיהה  אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר
את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 

___________________                                                ___________________ 

  חתימה                   חותמת                    
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 תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
 
 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
"( שהוא הגוף המבקש המציע" -הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

 לתת תצהיר זה בשם המציע. להתקשר עם עיריית נוף הגליל. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת
 
 -)להלן 1976 -הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .2

 "(.החוק"
 

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .3
תנאי לעסקה עם -"קיום דיני עבודה "(, תחת הכותרת החוק" -)להלן 1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו 

 גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק(  .4
עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה עבירה  -לא הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, או 1987 -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
לחלופין, המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד 

 ה האחרונה.האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשע
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5
 

 
 

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 
 
 

 
 אישור עו"ד

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה ______________________ המוכר לי באופן 
_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 בפני.
 
 

     _______________________             ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  
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)להלן: "החוק"(  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  תצהיר בדבר שכר מינימום כדין
 והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים

 

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ ______________ , ת.ז. 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: לא אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ ח.פ._________________ שהוא הגוף  .1

ת /"(. אני משמשהמזמינההגליל  )""(, עיריית נוף המציעהמבקש להתקשר עם המזמינה )להלן: "

 כ__________ אצל המציע ומוסמך/ת ליתן מטעמו תצהיר זה.

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמינה וייחתם בין הצדדים הסכם  .2

התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות 

נשוא המכרז, את האמור בהסכמים עבודות פי המועסקים מטעמו בביצוע המוארכת( לקיים כל

הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים 

 "(: חוקי העבודההבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –תשל"ו חוק דמי מחלה, 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –שולב[, תשנ"ה חוק הביטוח הלאומי ]נוסח מ

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א

 2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 

 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

  בעבירה לפי חוק שכר מינימום*;הנני מצהיר כי המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו 

  המציע או בעל זיקה** אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה*;

  המציע או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך

 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.

 

 

 חוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[]* יש למ
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 ב' לחוק[2כהגדרת מונח זה בסעיף  -]**"בעל זיקה" 

 

 הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 
 

חתימת 

 המצהיר

  
       

 

 א י ש ו ר 

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק, באם 

 בפניי.

                                                                                                            _________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(                                                                                                            
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   ודלכב
 עיריית נוף הגליל 

 
 

 העסקת עובדים כדין נוסח התחייבות להעסקת עובדים הנדון: 

 
 

מרח'_______________,  אנו הח"מ, חב'____________________ ח.פ._______________
 מאשרים, מצהירים ומתחייבים, כדלקמן: 

 
אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן  .1

חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, 
ראל באופן חוקי אשר ברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י בתוקף ואשר עובדים ביש

 הרשות המוסמכת. 
 
 
אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם, נעסיק בכל עת אך ורק עובדים בעלי  .2

אזרחות ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן 
ך חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, אשר יהיו בתוקף בכל תקופת עבודתם אצלנו במהל

ביצוע העבודות עבורכם, ואשר עובדים בישראל באופן חוקי כשברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו 
 להם כדין ע"י הרשות המוסמכת, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבורכם. 

 
 
אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוהים באופן בלתי חוקי בישראל או כאלה שאין ברשותם  .3

 ר שהייה ואישור עבודה בישראל כדין. אישו
 

היה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים עבורכם, יפקע 
או יבוטל או יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את העסקתו של העובד מיידית 

 כאשר יודע לנו או מיד עם קבלת דרישה כזו מכם. 
   
   

אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון, בכל עת כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה והעבודה של  .4
 עובדינו המועסקים בעבודה אצלכם. 

 
היה ונפר את ההתחייבות דלעיל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים את האמור לעיל, 

 יחולו ההוראות הבאות: 
   

 עבודת  העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציגנו, לאלתר.  .א
   

 אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.  .ב
   

העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפניכם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו המועסקים  .ג
 בעבודה עבורכם מקיימים את התנאים המפורטים לעיל. 

 
 כל עיכוב בביצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנה את המועד בו                       
 עלינו לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו.                       

    
היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספת, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים להפסיק את  .ד

ההתקשרות עמנו, לבטל את החוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל העבודות על ידינו, מיד וללא 
 צורך בהודעה מוקדמת או בהתראה ולהעביר את ביצועה לאחר. 

 
 אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת ההתקשרות ונהיה מנועים מלנקוט הליכים                       
 למנוע את ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות עמו.                       

 
 
 

ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי העירייה  .5
התקשרה עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפרת ההתחייבויות דלעיל תהווה הפרה 

 יסודית של החוזה בינינו, על כל המשתמע מכך. 
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 ולראיה חתמנו, היום______________. 

 
 
 
 

                                                                                                     ________________________ 
 חתימת הקבלן באמצעות

 מורשי החתימה
 

     
 

 אישור
         

החתימה  הריני לאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י חב' __________________ באמצעות מורשי
ה"ה____________________ ת.ז ________________ וכן_______________ 
ת.ז_______________ וכי חתימתם של הנ"ל בתוספת חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל דבר 

 ועניין. 
 
 
 
 

                                                             __________________________________________ 
 תאריך                                                                                     חתימה וחותמת של עו"ד                
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 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 חוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים ב

 

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן: "
 עיריית נוף הגליל. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  
  לא חלות על המציע. 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

 אותן.  

נדרש  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :מה(במשבצת המתאי xלסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם -הצורך  , ובמקרה1998

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה 1998-התשנ"חזכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו בחינת  יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30ם, בתוך והשירותים החברתיי

         ______________ 
 חתימת המצהיר   

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
ה אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/

על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
     _________________       ____________________    ____________________ 

 חתימה   חותמת ומספר רישיון                          אריךת

 

 

  

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
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 31נספח א' 

 השלמה תעודת

 16555בגוש:  נוף הגלילמתחם הקאנטרי קלאב בביצוע עבודות להקמת פארק מים בל 6/23מכרז מס' 

   38חלקה:  16557בגוש: ו 164חלקה: 

 _____________ תאריך

 לכבוד

_______________ 

_______________ 

 ,.נ.ג.א

מתחם הקאנטרי ביצוע עבודות להקמת פארק מים בל 6/23העבודה נשוא מכרז  מס'  כי בזה מאשר הריני
 ונמסרה הושלמה ,בוצעה , 38חלקה:  16557בגוש: ו 164חלקה:  16555בגוש:  נוף הגלילקלאב ב

 רצוני לשביעות הן אף בהן בוצעו הכרוך וכל הבדק עבודות כל וכי לחוזה בהתאםעיריית נוף הגליל ל
 .המלאה

 

___________________ 

 תה( יהשלמה ) ככל והי תעודת מתן תאריך

__________________ 

 סיום תעודת מתן תאריך

 

 

_____                                                           ____________________________ 
  ת העירייהמהנדסחתימת הקבלן                                                                  חתימת 
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 41נספח א' 

 הצהרת הקבלן בנושא בטיחות וגיהות 

 

 כללי .1

 הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.  .1.1

הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העיריה והציבור כיוצא  .1.2

פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלנה או אירוע 

 חריג כלשהו. 

 

 חקיקה .2

 תיד לרבות: הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בע .2.1

 ( ותקנותיה. 1970תש"ל -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש .א

 ותקנותיו.  1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  .ב

 ותקנותיו.  1954 –חוק החשמל התשי"ד  .ג

 ותקנותיו.  1953 –חוק עבודת הנוער התשי"ג  .ד

 כל דין אחר החל על עבודתו.  .ה

וראות הבטיחות של העיריה או של כל גוף אחר החלות הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין וה .2.2

 היום ואשר יחולו בעתיד. 

 

 הכרת העבודה .3

הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו והינו מודע 

 לאופי העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית. 

 

 שה מסוכןאיסור מע .4

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה 

 או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש. 

 

 השגחה על העבודה .5

הקבלן  ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל  .5.1

 ביצוע.עבודה מוסמך ומהנדס 

הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם על ידי העיריה,  .5.2

תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מינה כמפורט בתת 

 סעיף קודם. 

 

 אתר העבודה .6

 הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.  .6.1

 הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.  .6.2

 

 גידור, שילוט ואמצעי אזהרה .7

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי אזהרה לרבות 

מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה ולבטיחותם פנסים 

ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש על ידי בא כוח העיריה, 

 או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 
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 עבודות בניה ובניה הנדסית .8

 ניה או בניה הנדסית יבוצעו על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. עבודות ב .8.1

, כמי שהעיריה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והוא לוקח על עצמו קבלן ראשיהקבלן הינו  .8.2

 כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. 

למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית, שמשכה הצפוי הקבלן מתחייב להודיע  .8.3

 לפקודת הבטיחות בעבודה.  192שבועות, כנדרש בסעיף  6עולה על 

 

 חפירות .9

הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח  .9.1

 חפירות ועבודות עפר.  –ובפרט פרק ט'  1988 –

 הקבלן ידאעג לתאעם כל חפירה עם הרשויות הנדרכשות ועל פי דרישותיהן.  .9.2

 

 הריסות .10

הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 

 הריסות.  –ופרט פרק י'  1988 –

 

 עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים .11

חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנותת הבטיחות בעבודה עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או 

 . 1986 –)עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו 

 

 עבודה בגובה .12

הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת 

הבטיחות , לתקנות 1970 –אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

 –, לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז 1988 –בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 

 ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.  2007

 

 עבודה במקום מוקף .13

עבודה במקום מוקף )כניסה לכוכי ביובי, תאי ביקורת, מיכלים וכד'( תתבצע בהתאם לפקודת 

עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות  -ועל פי הוראות הבטיחות 1970 –הבטיחות בעבודה תש"ל 

 הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירטיה. 

 

 שמלותעבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התח .14

 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.  .14.1

 חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם. -הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח .14.2

ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור החשמל ניתוק/חיבור מכשירי  .14.3

 חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום. 

הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתוכוון לעבוד, יבשה, "נקיה"  .14.4

 מוארקת. ממוליכים גלויים ו

 

הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים  .14.5

 לעניין בידוד כפול. 
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כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(, בין  .14.6

 שהלוח קבוע ובין שהוא נייד. 

ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי  הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם .14.7

 חשמל גלויים במקום העבודה. 

 

 עבודה בדרכים .15

הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים 

 מאת עירית נצרת עילית ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין. 

 

 עבודה באש גלויה .16

וע עבודות גון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש בעת ביצ

גלויה, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ, לרבות קיום אמצעי כיבוי 

 זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'. 

 

 מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן .17

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, מספר מספיק של  .17.1

עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות 

 וידאג להכשירם עפ"י הצורך. 

נו בכל הקשור הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על חשבו .17.2

לעבודה בטיחותית עפ"י דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון 

.  הקבלן יוודא כי עובדיו 1999 –הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

 הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור

 ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה. 

הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר  .17.3

 שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין. 

 

 ציוד מגן אישי .18

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, 

, ויוודא שהם משתמשים בו 1997 –כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז 

בהתאם לייעודם, לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים, כפפות, משקפי מגן, אוזיות, 

 גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.  מעילי

 

  ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת .19

 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.  .19.1

, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים, המוגנים לבטחהקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים  .19.2

 גיעה בנפש. כך שלא תיווצר אפשרות לפ

הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך  .19.3

 ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש. 

הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו -הקבלן מתחייב כי כל ציוד מיכני .19.4

 ה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.תקינים ובעלי תסקיר בדיק

הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר -הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מיכני .19.5

 יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף. 

 

 תאונות עבודה ומקרים מסוכנים .20
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נה נעדר הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת על כל תאונת עבודה, שבגי .20.1

 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.  3עובד מטעמו מעל 

הקבלן מתחייב לדווח מידית לבא כוח העיריה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך  .20.2

 כדי ביצוע העבודה. 

הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח  .20.3

 הממונה על ההבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים. העיריה/

 

 משמעת והטלת סנקציות .21

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העיריה/הממונה על  .21.1

הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום 

 ש ו/או רכוש ולא תהא לו עילה לדרוש פיצוי בגין הפסקת העבודה כאמור. סיכון אחר לנפ

הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העיריה/הממונה על הבטיחות, את רשימת כל העובדים מטעמו  .21.2

כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות 

 ב. ציוד, מכונות וכלי רכ

 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העיריה.  .21.3

הקלבן מסכים כי הערכת  –נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן  .21.4

שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העיריה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום 

 תקשרות עימו. המגיע לקבלן לפי הסכם הה

לא מילא הקבלןן, ו/או עובדיו, ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה  .21.5

לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז ₪  2,500רשאית העיריה להטיל קנס בשווי של עד  –

 מהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם. 

 

 

 

 הצהרת הקבלן

 

אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד על פיו 

 ועל פי הוראות כל דין. 

 

 

__________   _____________  _________ 

 תאריך                    חתימת הקבלן     שם הקבלן 
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 51נספח א' 

 של עובדי המציע הרשעותתצהיר על העדר 

 

 אני החתום מטה: 

 _________________________ שם פרטי: 

 _________________________ שם משפחה: 

  _________________________ תעודת זהות:

 "(הקבלןבעל/ת זכות חתימה בחברה: ______________       ח.פ.:___________ )"            

 

מצהיר/ה בזה כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם הקבלן או החברה, לרבות הקבלן והחברה בעצמם, אשר 

יועסקו בביצוע פרויקט נושא מכרז זה, במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון 

 .     מכרז זהעבודות נשוא ו/או עבירות פיסקאליות ו/או בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת ה

 

_________________________                                              _____________________________ 

 קבלן/חותמת החברה                                                          חתימה

 

 

 א י ש ו ר 

 

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

ישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, א

  בפניי.

 

     

                                                                                                                      _________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 61נספח א' 

 פרטי המציע כתאגידאישור עורך דין על 

 

 לכבוד

 עיריית נוף הגליל 

 א.ג.נ.,

 נוף הגלילמתחם הקאנטרי קלאב בביצוע עבודות להקמת פארק מים בל 6/23 מכרז מספרהנדון:   

  

 אני _____________________   מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:

 עו"ד   )שם מלא( 

 ______________________________שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי:  . 1

 ________________ סוג התארגנות: . 2

 תאריך ההתארגנות:________________ .3

 ______________________________ מספר מזהה: . 4

 שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף המציע ודרישות נוספות  .5

 כמו תוספת חותמת )אם נדרש(:             

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 ביצוע העבודות וההתקשרות במכרז הנדון הינן במסגרת סמכויות התאגיד. .6

 

 בכבוד רב,

____________________         ________________          __________________ 

 כתובת  + טלפון  חתימה וחותמת                               עו"ד שם מלא
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 71נספח א' 

 טופס מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן

 לכבוד,

 עיריית נוף הגליל  

אשר בשטח שיפוט עיריית נוף  ביצוע עבודות להקמת פארק מים בנוף הגלילל להבטחת ביצוע עבודות

"( תוך מתן שירות באיכות גבוהה ובעמידה בדרישות המקצועיות כמתחייב העבודות" הגליל   )להלן:

על פי הוראות הסכם ההתקשרות, הנחיות העירייה ובהתאם ללוחות הזמנים אשר ייקבעו ובאופן 

מתחם הקאנטרי ביצוע עבודות להקמת פארק מים בל 6/23מס' הולם, הכל בהתאם למסמכי מכרז 

"( הנני להודיע כי ה"ה "ההסכם מכרז"/)להלן: " נוף הגלילקלאב ב

שפרטי ההתקשרות עמו הינם כדלקמן:  ______________ת.ז______________

כתובת:________________________טלפון)משרד(:__________טלפון)נייד(:___________

__פקס: ______________ דוא"ל:__________________, ישמש כאיש הקשר של חברת 

"(, אשר הינה המציע במכרז, בכל הנוגע לביצוע העבודות נשוא הצעתי מציעה______________)"

 "(מנהל העבודהוישמש כמנהל העבודה לצורך מכרז זה )להלן: "

מנהל העבודה יהא אחראי מטעם המציע על ניהול ופיקוח על אופן ביצוע העבודות נשוא ההסכם, ויוודא  .1
 יעות רצונה המלא של העירייה.לשב ותבמסגרת הסכם זה מתנהלהנדרשות כי העבודות 

 להלן תנאי הסף למנהל העבודה:  .2

ניסיון של ארבע שנים לפחות הניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע  –תעודת הסמכה של מנהל עבודה  .א
 יש לצרף הוכחות והמלצות, כולל אנשי קשר ודרכי התקשרות. -של פרויקטים הנדסאים 

ות , אמינות ומהימנות , עבודה בשעות בלתי יכולת עבודה בתנאי לחץ , עבודה עצמאית ובצו .ב
שגרתיות, קפדנות ודייקנות בביצוע משימות, כושר ארגון, עצמאות ויוזמה, סבלנות 
וסובלנות, נשיאה באחריות , יכולת תאום, כושר טיפול במספר משימות במקביל , כושר ניהול 

משרדית ושטח, יחסי אנוש מו"מ ויכולת ייצוג העיריה בפני גורמים חיצוניים , יכולת עבודה 
 , יכולת קבלת מרות.

בה  מנהל העבודה ישמש כאיש הקשר של המציע במכרז זה מול העירייה, הגורמים המקצועיים .3
 והמחלקות השונות בה, בכל עניין הנוגע לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

יש זכות לדרוש, בכל  ידוע לי שלמינוי מנהל העבודה מטעם המציע דרוש אישור של העירייה, ולעירייה .4
 עת, את החלפת מנהל העבודה ללא שתקום לזכות המציע כל זכות ערעור.

המציע מתחייב שמנהל העבודה מטעמו יהיה בקשר רציף עם הגורמים האחראים בכל מחלקות העירייה  .5
 לצורך קבלת הנחיות ותגובות לגבי שביעות רצון, עבודות דחופות וקבלת דיווח שוטף בכל עניין נשוא

 המכרז, ולמטרה זו יצייד המציע, על חשבונו, את מנהל העבודה במכשיר טלפון סלולרי.

במקרה ומנהל העבודה יחדל להיות מועסק על ידי המציע, מכל סיבה שהיא, המציע מתחייב להעסיק  .6
 מידית, מנהל אחר, שיאושר ע"י העירייה.

ח מטעם העירייה, יחשבו כאילו ניתנו הוראות והודעות, שיועברו למנהל העבודה ע"י המנהל ו/או המפק .7
 למציע ישירות ויחייבו את המציע לכל דבר ועניין בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז.

   שם המציע/החברה/ תאגיד/ שותפות:

   חתימה:                           שם  בעל זכות החתימה:

   חתימה:                           שם  בעל זכות החתימה:

 חותמת המציע: ____________   
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 ב' נספח

 ה ס כ ם
 

 נוף הגלילמתחם הקאנטרי קלאב בביצוע עבודות להקמת פארק מים בל

 2023שנערך ונחתם ביום _______ בחודש ________ בשנת 
 

 נוף הגלילעיריית    בין:

 , נוף הגליל1שד' מנחם אריאב    

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה   

 מצד אחד)להלן: "העירייה"(                                                                              

 

 

  ______ת.ז.ח.פ/ ____קבלןה                לבין:

 טלפון:________________                   

 :_________________רח'                   

 :________________דוא"ל                 

 מצד שני                                                       "( הקבלן)להלן: "                               

 

 ,נוף הגלילמתחם הקאטרי קלאב בביצוע עבודות להקמת פארק מים בב העירייה מעוניינת הואיל
 "(;עבודות)להלן: "ה 38חלקה:  16557בגוש: ו 164חלקה:  16555בגוש: 

 ;עבודותאת הבצע מצהיר כי הינו בעל יכולת ל הקבלןו והואיל

, אשר העתק ממנה מצורף _______בהצעת מחיר מיום  עבודותהבצע הציע ל הקבלןו והואיל
 ;11ב'  נספחלהסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 

 ;הקבלןאישרה את הצעת _________ מיום  של העירייה  מכרזיםוועדת                 והואיל

 וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את תנאי ההתקשרות.  והואיל

 

 אי לכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  מבוא, נספחים וכותרות .1
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  .1.1
כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצרכי  .1.2

 פירושו. 
 הגדרות: .1.3

 ראש מנהל ההנדסה ומהנדסת העיר נוף הגליל. –" המנהל" .1.3.1
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עובדי הקבלן כמפורט על  וניהול עובד שמונה מטעם הקבלן לפקח -" מנהל עבודה" .1.3.2
 .17בנספח א' 

הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל  לרבות נציגיו של –" הקבלן" .1.3.3
 קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות;

 ."עיריית נוף הגליל" -"העירייה"  .1.3.4
 ראש מנהל הנדסה ומהנדס העיר נוף הגליל ו/או מי מטעמו. –"מהנדס העיר"  .1.3.5
שפועלת ליד הוועדה המקומית לתכנון ולבניה  -הוועדה המקומית לתכנון ולבניה  .1.3.6

 העירייה ושבסמכותה הבלעדית להנפיק את היתר הבנייה;
 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" .1.3.7
 אשר פורסם על ידי עיריית נוף הגליל, על נספחיו; 6/23מכרז פומבי מס'  –" המכרז" .1.3.8
נציג מטעם עיריית נוף הגליל שהתמנה לצורך פיקוח שוטף על ביצוע  –" המפקח" .1.3.9

 העבודות על פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר לקבלן בכתב;
כל העבודות המפורטות בחוזה זה, לרבות הפעולות וההתחייבויות, וכל  –" העבודות" .1.3.10

אם לחוזה זה, חלק של העבודות, הפעולות או ההתחייבויות, שעל הקבלן לבצע בהת
המפרט הטכני או כתב הכמויות, בין אם נאמר מפורשות ובין אם לאו, לרבות כל עבודה 

 שתוטל על הקבלן על ידי המפקח עד לגמר מושלם;
 16557בגוש: ו 164חלקה:  16555גוש: כהמקרקעין הידועים  –" אתר העבודה" .1.3.11

וכן סביבתם , אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצעו העבודות, 38חלקה: 
הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודות 

 על פי חוזה זה;
 .מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה במסמכי המכרזנספחים המפורטים כלל ה .1.4

 
 סתירה בין מסמכים: .2

כל מידע אחר על הקבלן לבדוק, מיד עם קבלת החוזה או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים או  .2.1
 הכלולים בו.

משמעות וכיו"ב או שקיים ספק בדבר הפירוש הנכון שיש -התאמה, דו-גילה הקבלן סתירה, אי .2.2
להעניק לתנאי מתנאי החוזה, יפנה הקבלן למפקח, והמפקח ייתן לקבלן על כך הוראות בכתב. 

ות הנכונה משמעות או בדבר הפרשנ-התאמה, דו-מתן הודעה על ידי המפקח בדבר סתירה, אי-אי
שיש להעניק לתנאי מתנאי החוזה, אינה מהווה הסכמה לפירוש הניתן על ידי הקבלן, ולא תגרע 
מאחריותו לפי חוזה זה. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן יהיה חייב להסב את תשומת לב המפקח 

משמעות או ספק בדבר הפירוש הנכון שיש להעניק לתנאי מתנאי -התאמה, דו-לכל סתירה, אי
 ה, לפני ביצוע העבודה, ולקבל ממנו הוראות בכתב, כאמור בסעיף זה.החוז

לעיל, לא יהיה בכך כדי למנוע מן המפקח  2.2במקרה שהקבלן לא נהג בהתאם לאמור בסעיף  .2.3
להורות לקבלן לנהוג אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות 

 , דרישה או תביעה בגין הוראה כלשהי של המפקח.המפקח לעניין זה, ולא תהיינה לו טענה
המפקח יהיה רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת ותוך כדי ביצוע העבודה, הוראות בכתב לעניין  .2.4

 ביצוע העבודות.
לעיל יחייבו את הקבלן. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  2.4-2.2הוראות המפקח לפי סעיפים  .2.5

 מאחריות הקבלן על פי חוזה זה. 
האמור  לביןמקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה וחוזה קבלני של עיריית נוף הגליל בכל  .2.6

באחד הנספחים במסמכי המכרז ו/או הפנייה למסמך אחר, תהיה עדיפות לאמור בהסכם זה 
 וחוזה קבלני של עיריית נוף הגליל.

 מסמכי המכרז, לרבות הצעת הקבלן, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  .2.7
 

 פרשנות .3

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם לבין  .3.1
 האמור באחד הנספחים, תהיה עדיפות לאמור בהסכם זה, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בנספח.

 כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לצורך הנוחות בלבד ולא יעשה בהן כל שימוש  .3.2
 לפרשנות ההסכם.

מבטל ומאיין כל הסכם או הצהרה אחרים אם ניתנו וכל שינוי של הסכם זה יעשה בכתב הסכם זה  .3.3
 ובחתימת הצדדים עליו.

 
 עבודותמהות ה .4

העירייה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו, לבצע את העבודות נשוא חוזה זה, והכל כמפורט  .4.1

 .קלאב בנוף הגליל הקמת פארק מים במתחם הקאנטריעבודות לביצוע בחוזה זה, על נספחיו, 
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 העבודה כוללת  .4.2

הקמת שני מתקני מגלשות ובריכת פנאי משולבת עם מתקן שעשועי מים )"עולם הילד"(  .4.2.1
 .ואלמנטים נוספים

 מ"ר )משולב עם מתקן "עולם הילד"(. 460 -שטח מים מוצע: כ 
 פיתוח שטח על ידי שבילים, רחבות, מדשאות, גדרות וצמחייה.  .4.2.2

 דונם. 9 -שטח הפיתוח: כ 
הקמת חדר מכונות חדש בתת הקרקע ייעודי לשני מתקני המגלשות ולבריכה ומתקן  .4.2.3

 השעשועים. 
 מ"ר 200 -שטח לחדר המכונות: כ 

 
 הקמת מכלי איסוף תת קרקעיים עבור מתקני המגלשות. .4.2.4

 
 .מתקני המגלשות ומתקני השעשועים לבריכה החדשה מסופקים ע"י חברת פסגות .4.2.5

 

 התאם למפרט הטכני המצ"ב בנפרד לחוברת מכרז זה.הכל כמתואר בתוכניות, ב .4.3

 חודשים ממועד קבלת צו התחלת העבודה. 4 עד משך ביצוע העבודה .4.4

ישמש כקבלן ראשי של הפרויקט ושאר הקבלנים שהתקשרו ו/או יתקשרו עם הקבלן מובהר כי  .4.5
יהיו  (וכו' טמ"ס+ מתח נמוךהעירייה לביצוע עבודות קבלניות במסגרת הפרויקט )דוגמת 

מתחייב לחתום על חוזה התקשרות עם הקבלנים הנ"ל הקבלן כפופים אליו על כל המשתמע מכך. 
תיאום ביצוע עם לרבות קבלן הראשי לנושא הבטיחות באתר ככל שיידרש לכך, ויהיה אחראי  כ

 .משנה ללא תוספת דמי ניהול קבלן ראשי בעבור הרשוםה ניקבל

לגמר מושלם בהתאם להסכם זה לרבות תוכניות חתומות קבלן מתחייב לבצע את הפרויקט עד ה .4.6

 , במפרטים וכתבי הכמויות.לביצוע

לעניין זה, גמר מושלם משמעותו סיום העבודה, קבלת טופס אישור אכלוס, קבלת אישור כל 
היועצים בדבר השלמת ביצוע. בהתאם לכך, יבצע הקבלן את מלא העבודות הכלולות בהסכם זה 

במהלך העבודות וזאת לצורך קבלת  מחויבו/או יהיה  יידרשנוספת שביצועה וכן כל עבודה חריגה 
לעיל, התמורה תשולם בהתייחס לביצוע מושלם  4.3מושלם כאמור. נוכח שיטת התשלום בסעיף 

יש להגיש לכל חשבון, חישובי כמויות בהתאם לסעיפים שבוצעו , לבדיקת  ,העבודהת של תכול
 המפקח.

 .כמויות, לא יועבר לתשלום חשבון שיוגש ללא חישובי

בגין ביצוע  החוזה, לאחר הנחה,מעבר לסכום  אהר ומוסכם כי לא ישולם לקבלן כל סכום שהובמו .4.7
בכתב חתום על ידי ,אלא אם קיבל אישור  ומסמכי המכרז על נספחיו העבודות בהתאם להסכם

או כמויות מעבר \ו לגבי הגדלת ערך החוזה, אם בגלל עבודות נוספותעירייה מורשי החתימה של ה
של ועדת השלושה/מועצת  מראשיובהר כי הגדלה זו כפופה לאישור  לכמויות המצוינות בחוזה.

 אישור תקציבי מאת גזבר העירייה. תלויה בקבלת העיר והינה 

 .20221608בקשה מס'  –כי הוצא היתר בניה לעבודות נשוא מכרז לקבלן ידוע  .4.8

הפרויקט לשביעות רצונו של מהנדס העיר הכוללת את כל מסירה סופית של במקרה של עיכוב ב .4.9
מצהיר , הקבלן האישורים הנדרשים בסיום הפרויקט ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה

וכי לא תהיה לו כל טענה  ומאשר כי הסכם ההתקשרות שבין הצדדים והצעתו אינם מוגבלים בזמן
ן דחיית מתן צו התחלת עבודה ו/או בגין הגבלת ו/או דרישה ו/או עילת תביעה כנגד העירייה בגי

 הביצוע לרבות בגין התייקרויות ו/או עליית מחירים מכל סוג שהוא.

 . ההעיר ו/או מי מטעמ תמהנדס -כפיפות: ראש מנהל הנדסה  .4.10

ימים,  30לעירייה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר מתן התראה מראש של  .4.11
או מכל  קבלןבשל אי שביעות רצון מאופן ביצוע ההתקשרות על ידי הלהפסיק את ההתקשרות 

זכות להשמיע טענותיו, )להלן: "הפסקת  קבלןלרבות שינוי בצרכים, ובלבד שניתנה ל, סיבה אחרת
 התקשרות(. הודיעה העירייה על הפסקת ההתקשרות, לא תשלם כל פיצוי.

הנחיות ולביאורים , ו, ובהתאם להוראותביצוע העבודות יעשה על פי הוראות חוזה זה, על נספחי .4.12
 .שיינתנו על ידי המפקח, בין בתחילת העבודות ובין מעת לעת
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הקבלן יבצע את העבודות בטיב ובאיכות מעולים, לשביעות רצון העירייה, והכל כמפורט במסמכי  .4.13
המכרז ובחוזה זה, במפרט הטכני וכתב הכמויות ובתכניות, ככל שקיימת סתירה כלשהי בין 

 .וראות תכריע ההוראה המטיבה עם העירייה לפי בחירתההה

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה לשביעות רצון העירייה. .4.14

הקבלן מצהיר ומאשר כי הסכם ההתקשרות שבין הצדדים והצעתו אינם מוגבלים בזמן וכי לא  .4.15
דה ות עבתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה כנגד העירייה בגין דחיית מתן צו התחל

 .ו/או בגין הגבלת הביצוע לרבות בגין התייקרויות ו/או עליית מחירים מכל סוג שהוא

 תהיה בהתאם  היא,סיבה ש מכל בכמויות הקבלן מצהיר ומאשר כי כל תוספת .4.16
 שנקבעו במסגרת חוזה זה. מחיריםל  

העבודות  לקבלן לא תהיה כל דרישה או טענה ו/או עילת תביעה כנגד העירייה בגין אי ביצוע .4.17
וכי  ו/או עקב כל סיבה אחרת עפ"י דין במלואן או בחלקן עקב אי קבלת הרשאות תקציבית

 .העירייה ראשית במקרה כזה לא לבצע את העבודות

 
 הקבלןוהצהרות התחייבות  .5

בתקופת ההסכם באופן שיאפשר את תחילת העבודה עם חתימת  עבודותביצוע הלהיות זמין ל .5.1

 החוזה.

מעביד בינו -עצמאי, וכי לא נוצרו עקב הסכם זה יחסי עובדקבלן מצהיר כי הוא מועסק כ הקבלן .5.2
 לבין העירייה.

מצהיר כי הוא בעל ידע, כישורים, יכולת, השכלה וניסיון הדרושים לביצועו של הסכם זה,  הקבלן .5.3
י של וכי הוא מתחייב בזאת להקדיש את כל זמנו, מרצו וכישוריו כפי שיידרש לביצוען המיטב

 התחייבויותיו עפ"י ההסכם.
ביצוע העבודות יפעל בשיתוף פעולה מלא עם כל גורמי העירייה. כמו כן ידווח אודות  הקבלן .5.4

 .לממונה מטעם העירייה
במומחיות, במיומנות, ביעילות, בחריצות ובנאמנות העבודות את בצע ולבצע מתחייב בזה ל הקבלן .5.5

בתחום ולשביעות רצונה המלא של העירייה ובהתאם בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים 
 להוראות כל דין ורשות מוסמכת.

בכפוף להוראות כל דין  המתחייב במשך כל תקופת תוקפו של חוזה ובכל תקופה שאחרי הקבלן .5.6
לא לגלות ו/או להעביר לכל אדם או גוף, במישרין או בעקיפין, כל מידע הנמצא בידו על כתוצאה 

 פי חוזה זה. עלביצוע העבודות מ
מצהיר בזאת כי אינו קשור בקשר עסקי ו/או כלכלי ו/או חוזי ו/או אחר עם העירייה ו/או  הקבלן .5.7

מי מטעמם וכי אינו נגוע בניגוד עניינים כלשהו. טופס חתום של העדר ניגוד עניינים מצורף להסכם 
 זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

 צו התחלת עבודה ושלבי ביצוע העבודות .6
ן כי עיריית נוף הגליל שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או  לדחות ו/או לצמצם את ידוע לקבל .6.1

היקף העבודות נשוא הסכם זה עקב שינוי בתנאי היתר הבניה ו/או העדר גיוס תקציב מתאים 
לעבודות נשוא מכרז זה והקבלן מתחייב ומצהיר שלא תהינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או 

 תביעות כנגד העירייה. 
 -למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי היקף ביצוע העבודות, כמצוין במסמכי המכרז ובמפרט הטכני  .6.2

הינו בגדר אומדן וכי העירייה תהא רשאית להפחית או להגדיל מהיקפם, שינוי בהיקף כאמור לא 
 יהווה עילה לשינוי גובה התמורה אשר המציע התחייב בהצעתו.

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות כמפורט בחוזה זה, על נספחיו, במועד שיהיה נקוב בצו התחלת  .6.3
עבודה מיום קבלת צו חודשי  4ויסיימן תוך  ועם קבלת הזמנת עבודה חתומה מהעירייה העבודה,

 התחלת העבודה.
ות, לעיל, כוללת את הזמן הדרוש לקבלת כל הרישיונ 6.3 -מובהר כי התקופה האמורה בסעיף  .6.4

רשות הכבאות וכל רשות  –, ואישור אכלוס 4האישורים או ההיתרים הדרושים )מלבד טופס 
להפעלת המקום כדין, וכן תקופת התארגנות לקראת העבודות, ביצוע העבודות ומסירתן  (אחרת

 כשהן מושלמות ומוכנות לשימוש מידי.
ן בתוך התקופה הנקובה הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בשקידה ובקצב הדרוש לצורך השלמת .6.5

לעיל, והוא מתחייב לתגבר את מספר העובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות,  6.3בסעיף 
לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות, כדי לסיים את העבודה בתוך התקופה הנקובה. מובהר כי 

ה, כאמור הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין התוספת בכח אדם או הארכת שעות העבוד
 בסעיף זה.
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לעיל, אם מצא שיש  6.3המפקח יהיה רשאי, לבקשת הקבלן, להאריך את התקופה האמורה בסעיף  .6.6
מקום להאריכה מחמת שינויים או תוספות לעבודות, כח עליון או כל סיבה אחרת, לפי שיקול 

 דעתו הבלעדי. 
או ו/בהתחלת ביצוע העבודות )בהתאם לקבוע בצו תחילת העבודה(  של הקבלן, בגין כל יום איחור .6.7

ו/או עיכוב בהמצאת אישורים עפ"י  חודשים( 4עד בהשלמת העבודות בתוך הזמן שהוגדר במכרז )
ליום.  ()אלף שקלים חדשים₪  5,000, ישלם הקבלן לעיריית נוף הגליל קנס כספי בסך של חוזה זה

חל איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות מבלי שנתקבל תחילה כל רישיון, אישור או היתר 
 הנדרש על פי כל דין, ככל שנדרש.

 
 בדיקות מוקדמות של אתר העבודה .7

הקבלן מאשר כי בדק את אתר העבודה וסביבתם, את טיב הקרקע, את הכמויות וטיב העבודה  .7.1
ת, את דרכי הגישה לאתר העבודה, מיקומן של מערכות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודו

המקומית לתכנון  לוועדהתשתית והחיבורים אליהן, תכניות בניין, הבקשה להיתר שהוגשה 
ולבניה, תנאי העבודה, וכל גורם אחר אשר יש או עשוי להיות לו השפעה על קיום התחייבויותיו 

לו כל טענה, דרישה או תביעה כלשהן בגין של הקבלן על פי חוזה זה. הקבלן מאשר כי לא תהיה 
 ובקשר לאמור בסעיף זה. 

הקבלן מאשר כי שוכנע על בסיס בדיקותיו המקדימות, כי התמורה הנקובה בחוזה זה, מניחה את  .7.2
דעתו ומהווה תמורה הוגנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה. הקבלן מצהיר כי לא תהיינה 

ה לתשלום תמורה נוספת הנובעת מדרישות הועדה המקומית לתכנון לו כל טענה, דרישה או תביע
 לימוד ו/או הערכה שגויה מצדו של התנאים באתר העבודה.-ובנייה, להנפקת היתר הבניה ו/או מאי

 
 העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן .8

עיריית נוף הגליל תעמיד לרשות הקבלן את אתר העבודה במועד שנקבע בצו תחילת העבודה.  .8.1
ח יהיה רשאי להעמיד לרשות הקבלן, חלק מאתר העבודה הדרוש להתחלת העבודות וביצוען המפק

בהתאם ללוח הזמנים שנקבע. המפקח יהיה רשאי מעת לעת להעמיד לרשות הקבלן חלקים נוספים 
 של אתר העבודה, אשר לדעת המפקח, נחוצים לביצוע העבודות על פי לוח הזמנים שנקבע לביצוען.

תר העבודה, או כל חלק ממנו, לרשות הקבלן, יהיה הקבלן אחראי לשמור ממועד העמדת א .8.2
 ולהשגיח עליו כמנהג בעלים.

הקבלן מתחייב לא לבצע כל שינוי פיזי, קונסטרוקטיבי או אחר באתר העבודה, אלא אם קיבל לכך  .8.3
 את אישור העירייה, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו.

, ולצורך ביצוע העבודות רשות-ברהקבלן באתר העבודה יהיה מעמד של  מובהר, כי מעמדו של .8.4
 בלבד.

הקבלן יהיה אחראי כי כל הבאים מטעמו לאתר העבודה ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  .8.5
לצורך הבטחת רכוש או חיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה או בסביבתו, בעת ביצוע 

 חומרים וציוד לאתר העבודות.העבודות, ובכלל זה בעת הובלת 
הקבלן ידווח לעיריית נוף הגליל באופן מידי על כל נזק או מפגע שנגרם במהלך ביצוע העבודות.  .8.6

במקרה שהקבלן לא יפעל בהתאם להוראות סעיף זה ולא ידווח על נזק או מפגע כאמור, או לא 
רשאית לבצע את התיקון  יפעל לתקן בהקדם האפשרי את הנזק או המפגע, תהיה עיריית נוף הגליל

בעצמה, הקבלן ישפה את עיריית נוף הגליל בתוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתה של עיריית נוף 
 הגליל.

הקבלן מתחייב, על חשבונו, לספק, להתקין, לשמור, לגדר, להאיר, לתלות שלטי אזהרה, לרבות  .8.7
עי זהירות אחר, על מנת פנסים מהבהבים, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניים או כל אמצ

 להבטיח את ביטחונם ונוחיותם של האנשים הפוקדים את אתר העבודה. 
הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהיה  .8.8

כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר במתחם. הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים 
 טיח את האמור בסעיף זה.כדי להב

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאתר העבודה נמצא בשטח מוניציפאלי של עיריית נוף הגליל וביצוע  .8.9
העבודות מחייב הפרדה לכל אורך תקופת ביצוע העבודות בין עובדי הקבלן לבין תושבים הפוקדים 

 את האזור. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים כדי לקיים הפרדה כאמור.
 

 שמירת דינים .9
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים,  .9.1

וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה או 
 שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודות, וכל הכרוך בהן, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר
הודעות, קבלת רישיונות, אישורים והיתרים ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין 

 העבודות כאמור.
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הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של עובדיו  .9.2
הפועלים או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות. הקבלן יספק לעובדיו או לשליחיו או לכל 

מטעמו, על חשבונו, את ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות כל דין או אשר 
 נהוג להשתמש בו לשם ביצוע העבודות.

, פקודת הבטיחות 1954-הקבלן מצהיר שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח של העבודה, התשי"ג .9.3
הם, וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג בעבודה ]נוסח חדש[, לרבות התקנות והצווים שפורסמו על פי

על פיהם ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד עיריית נוף הגליל עקב 
 הפרתם.

הקבלן מתחייב לשמור על כל תנאיו של כל היתר או רישיון אשר יינתן בקשר לעבודות ולא לחרוג  .9.4
 מהם בכל אופן שהוא.

 
 הפסקת העבודה .10

ל תהיה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להורות על הפסקת העבודות, לזמן עיריית נוף הגלי .10.1
 מסוים או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הקבלן מתחייב להפסיק את העבודות, כולן או חלקן, לזמן מסוים או לצמיתות, על פי הוראה  .10.2
ר העבודה, אלא אם בכתב מאת עיריית נוף הגליל או המפקח, ולא יחדש את ביצוע העבודות באת

ניתנה לו הוראה בכתב על כך, מאת עיריית נוף הגליל או המפקח. הקבלן מוותר בזאת באופן בלתי 
 הדיר, על כל טענה, דרישה או תביעה נגד עיריית נוף הגליל בקשר עם הפסקת העבודות.

ת הופסק ביצוע העבודות, כולן או חלקן, ינקוט הקבלן בכל האמצעים להבטחת אתר העבודו .10.3
 והעבודות, והגנה עליהן, לשביעות רצונו של המפקח.

 הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת העבודות לתקופה כלשהי לפי קביעת העירייה.  .10.4
הופסק ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לצמיתות, לאחר שניתן לקבלן צו התחלת עבודה, והקבלן  .10.5

אי לתשלום בגין העבודות שביצע, על פי מדידות החל בביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן זכ
כתב להנחה שניתנה על מחירי שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק, בהתאם 

 הכמויות, והכל לפי קביעה של המפקח.
 מהיום בו ניתנה לקבלן הודעה בכתב על החלטת המפקח. 45תשלום ישולם לקבלן שוטף + .10.6
תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל טענה, דרישה או  .10.7

תביעה כשלהי כלפי העירייה, לרבות תביעות פיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי 
 העבודות או כתוצאה מכך.ספקת אבהוצאות מיוחדות שנגרמו לקבלן, וכל תביעה אחרת הכרוכה 

וע מהאמור לעיל, ידוע לקבלן כי העירייה רשאית לשנות את היקף ביצוע העבודות בכל מבלי לגר .10.8
שלב לאחר ההתקשרות, ואף לבטל את העבודות כולן או מקצתן, ולבצע את העבודות בעצמה, ואין 
בחתימה על הסכם זה כדי לחייב את העירייה להזמין ממנו את מלוא היקף העבודות או מקצתן, 

ל דעתה הבלעדי של העירייה ובהתאם לצרכיה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או הכל בהתאם לשיקו
 תביעה בגין זאת.

 
 פיקוח .11

המפקח יהיה רשאי לבדוק את העבודות, כולן או חלקן, ולהשגיח על ביצוען, טיב החומרים בהם  .11.1
נעשה שימוש, איכות הציוד וטיב המלאכה. כמו כן, המפקח יהיה רשאי לבדוק כי הקבלן עומד 

 תחייבויות בהתאם למכרז, החוזה, הוראות עיריית נוף הגליל והוראות המפקח.בה
הקבלן ישתף פעולה עם המפקח, או מי מטעמו, ויאפשר לו להיכנס בכל עת לאתר העבודה, או לכל  .11.2

מקום אחר בו מבוצעת עבודה הכרוכה בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וכן לכל מקום ממנו 
 ציוד המשמים בביצוע העבודות. מובאים מוצרים, חומרים או

אין לראות בזכות הפיקוח שמוענקת למפקח, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה על ידי הקבלן,  .11.3
מוכר של טובין, הן כלפי צד שלישי והן מבחינת אחריות -ואין היא יוצרת יחס אחר מיחסי קונה

 הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו או לתוצאה המובטחת.
מהאמור לעיל, הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי עיריית נוף הגליל  מבלי לגרוע .11.4

 למילוי כל תנאי החוזה.
 

 אספקת ציוד, חומרים ומוצרים .12
הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המוצרים, החומרים או כל דבר אחר, הנדרשים  .12.1

 לצורך ביצוע יעיל של העבודות והשלמתן במועד.
 מתחייב לעשות שימוש בחומרים ובמוצרים מהאיכות הטובה ביותר לצורך ביצוע העבודות. הקבלן .12.2
חומרים או מוצרים שיש לגביהם תקנים או מפרטים של מכון התקנים הישראלי, יתאימו  .12.3

בתכונותיהם לתקנים הנ"ל. במקרה שמצוינים בתקן או במפרט יותר מסוג אחד של חומרים או 
 או המוצרים לסוג המובחר מבניהם, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה.מוצרים, יתאימו החומרים 
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הקבלן מתחייב לעשות שימוש רק בחומרים או במוצרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה.  .12.4
הוראת סעיף קטן זה, לא תחול לגבי חומרים או מוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו או 

 למוצריו יש תו תקן או סימן השגחה.
בלן מתחייב כי בסיום העבודות ימציא לעיריית נוף הגליל אישור על איכות החומרים אשר הם הק .12.5

 בעלי תו תקן.
מובהר כי הקבלן יהיה אחראי לכל הפגמים והליקויים שיתגלו בחומרים או במוצרים שנעשה בהם  .12.6

לי, שימוש לביצוע העבודות, גם אם החומרים או המוצרים עברו בדיקה של מכון התקנים הישרא
 מפרטי מכון התקנים הישראלי או תקנים זרים שאושרו על ידי המפקח.

מקום שניתנה אחריות לחומר או מוצר שנעשה בו שימוש לביצוע העבודות, הקבלן מתחייב לקבלן  .12.7
 מהיצרן או הספק של אותו חומר או מוצר, תעודת אחריות מתאימה, ולמסור אותה למפקח.

 
 העבודה הבאת חומרים, מוצרים וציוד לאתר .13

חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה  -לעניין סעיף זה: חומרים, מוצרים וציוד  .13.1
לצורך ביצוע העבודה, ובכלל זה ציוד מכאני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור, אביזרים, 

 מוצרים, בין אם מוגמרים ובין אם לאו, וכן מתקנים המיועדים להיות חלק מהפרויקט.
חומרים, מוצרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה לצורך ביצוע העבודות, יקבלו את  .13.2

אישור המפקח, מראש ובכתב. אין באמור בסעיף זה מתן אישור כלשהו מהמפקח באשר לטיבם 
 של החומרים, המוצרים והציוד, בין אם עשה שימוש בסמכויותיו על פי סעיף זה ובין אם לאו. 

, על חשבונו, בכל אמצעי ההגנה הדרושים לשם ההגנה על העבודות, החומרים, הקבלן ינקוט .13.3
המוצרים או הציוד במהלך ביצוע העבודות מפני כל נזק שיכול להיגרם להם, לרבות על ידי גורמי 

 טבע, חבלה, עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר וכיו"ב. 
ודות, כולן או חלקן, יתוקן על ידי הקבלן, על כל נזק אשר ייגרם לחומרים, למוצרים, לציוד או עב .13.4

 חשבונו, בין אם נקט באמצעי הגנה נאותים ובין אם לאו, והכל לשביעות רצון המפקח.
 

 סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה ופסולת מאתר העבודה .14
 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ותוך כדי ביצוע העבודות: .14.1

 לדעת המפקח אינם מתאימים לצורך ביצוע העבודות.על סילוק חומרים אשר  .14.1.1
על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של העבודות, כולן או חלקן, שהוקם תוך שימוש  .14.1.2

 בחומרים בלתי מתאימים או המלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה.
על סילוק פסולת מאתר העבודה לאתר פסולת מורשה על ידי העירייה. בסיום העבודות  .14.1.3

ישאיר את אתר העבודה כשהוא נקי ומסודר, וימציא לעיריית נוף הגליל אישור על  הקבלן
 פינוי הפסולת לאתר מאושר כאמור.

 הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המפקח, ובכפוף לכל דין. .14.2
, או הורה על הוצאתם מאתר העבודה, 14.1.1פסל המפקח חומרים, מוצרים וציוד, כאמור בסעיף  .14.3

לעיל, הקבלן מתחייב להוציאם מאתר העבודה בהקדם האפשרי.  14.1.3-ו 14.1.2 כאמור בסעיפים
קבע המפקח מועד לסילוק החומרים והציוד, הקבלן מתחייב להוציאם בהקדם האפשרי ולא 

 יאוחר מהמועד שנקבע.
לא מילא הקבלן אחר הוראות הקבלן, כאמור בסעיף זה, תהיה עיריית נוף הגליל רשאית לסלק  .14.4

ם או הפסולת בעצמה, והקבלן יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בכך. הקבלן את החומרי
 מתחייב להשיב לעיריית  נוף הגליל את הכספים מד עם קבלת דרישתה.

 
 עבודה בימי חול .15

פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תעשה עבודה בביצוע העבודה בשעות הלילה  .15.1
 לא הסכמת המפקח מראש ובכתב.או בימי שבת ומועדי ישראל, ל

 
חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים ללא הפסקה או  15.1אין הוראות ס"ק  .15.2

במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון 
 ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות במפורש. –העבודה 

 
 קצב ביצוע העבודה .16

המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת  אם בכל זמן שהוא יהיה .16.1
יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן  -העבודה בזמן הקבוע, או מתוך הארכה שניתנה להשלמתה

ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך הזמן או תוך הארכה 
 שנקבעו להשלמתה ויודיע עליהם למפקח בכתב.

אינם מספיקים בכדי להבטיח  16.1יה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סעיף ה .16.2
את השלמת העבודה בזמן הקבוע או תוך הארכה שניתנה להשלמתה יורה המפקח לקבלן בכתב 

 על אמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.
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רשאי המזמין לבצע את העבודה כולה או  – 16.2 ו לפי סעיףלא מילא הקבלן אחר התחייבות .16.3
בכל התשלומים  יישאמקצתה, ע"י קבלן אחר, או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן 

והוצאות הכרוכים בכך, והמזמין יהא רשאי לגבות או לנכות את התשלומים וההוצאות האמורים 
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהיה רשאי  שייחשבו כהוצאות משרדיות מכל סכום 12%בתוספת 

המזמין לנכותם מהקבלן בכל דרך אחרת. מבלי לפגוע בזכויות האמור לעיל, מוסכם כי התשלומים 
זה תהיה  קטן וההוצאות הינם לרבות הוצאות המימון והאשראי שישא בהם המזמין, לצורך סעיף

 שנמצאים באתר העבודה. למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד במתקנים והחומרים
אם יהיה צורך לדעת המזמין, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילה,  .16.4

יפנה המזמין בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע 
עבודה, העבודה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המזמין הנוגעות לעניין שעות ה

 ושיטות העבודה.
 

 עובדי הקבלן .17
 הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, את היקף כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות. .17.1
מנהל העבודה שנים, לפחות, )להלן: " 3הקבלן מתחייב למנות מטעמו מנהל עבודה, בעל ניסיון של  .17.2

באתר העבודה ככל "(. מנהל העבודה מטעם הקבלן יפקח על העבודות, ויימצא מטעם הקבלן
שיידרש או בהתאם להנחיות עיריית נוף הגליל או המפקח. הקבלן יציג את מנהל העבודה מטעם 

 הקבלן, ויקבל את אישור עיריית נוף הגליל להעסקתו מראש ובכתב.
הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע עבודות רק עובדים מקצועיים בעלי כל הרישיונות או  .17.3

נדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, לצורך ביצוע העבודות או כל פעולה ההסמכות או ההיתרים ה
 אחרת הכרוכה בביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצונות של המפקח, פנקסי כח אדם בהם  .17.4
 יירשם שמו, מקצועו וסיווגו של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

נאותים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות .17.5
, פקודת 1954-תאונות עבודה, ולקיים את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד
 .1988-הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

דבר הרחקתו מאתר העבודה של הקבלן ימלא אחר כל דרישה של עיריית נוף הגליל או המפקח ב .17.6
כל אדם המועסק על ידו בביצוע העבודות, לרבות קבלן משנה, אף אם עיריית נוף הגליל או המפקח 
נתנו הסכמתם בעבר להעסקתו, אם לדעת עיריית נוף הגליל או המפקח התנהג אותו אדם לא 

פקידו. הורחק אדם, כשורה או שאינו מוכשר למלא תפקידו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע ת
כאמור בסעיף קטן זה, לא יעסיקו הקבלן, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע 

 העבודות נשוא חוזה זה.  
 הקבלן מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כעצמאי.  .17.7
הקבלן מצהיר, כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמה לבין עיריית  .17.8

מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו או מטעמו, בין היתר, לצורך מילוי -נוף הגליל יחסי עובד
 התחייבויותיו על פי חוזה זה יחשבו כעובדים של הקבלן בלבד. 

כל התשלומים או ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו או הקבלן מתחייב כי יישא ב .17.9
מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס או היטל או מלווה 
או כל תשלום סוציאלי אחר; אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לעיריית נוף הגליל או 

לן, או לעובדים מטעמו או למי מטעם הקבלן, אלא אמצעים למפקח, להדריך או להורות לקב
להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, ולא תהיינה לקבלן או לעובדים מטעמו או לכל מי 
מטעמו, כל זכות של עובד המועסק על ידי עיריית נוף הגליל והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים 

 כלפי מעבידו מטעם עיריית נוף הגליל. ופיצויים או הטבות או זכויות של עובד 
אם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט או בית דין, כי עובד, או עובדים של הקבלן, או כל מי  .17.10

מטעמו הם עובדים של עיריית נוף הגליל  בין ביחד עם הקבלן ובין בנפרד, כי אז מתחייב הקבלן 
שונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מן לפצות ולשפות את עיריית נוף הגליל, מיד לפי דרישתן הרא

הכלל, שעיריית נוף הגליל תידרשנה לשלם לכל אדם או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, 
 לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.

 
 קבלני משנה .18

ביצוע העבודות באמצעות קבלני משנה, אלא במקרים חריגים  לא תאשר אתעיריית נוף הגליל  .18.1
 ידי העירייה, מראש ובכתב.שיאושרו על 

הקבלן הזוכה במכרז מתחייב לקבל את אישור עיריית נוף הגליל, מראש ובכתב, לכל העסקה של  .18.2
קבלן משנה בביצוע העבודות. מובהר, ע"י עיריית נוף הגליל כי היא תהיה רשאית לא לאשר 

העירייה את  העסקתו של קבלן משנה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. הקבלן יעביר לאישור
שמות קבלני המשנה, תוך שבוע ימים ממועד הודעת הזכייה. העירייה תעביר את  התייחסותה 
 להעסקת קבלן המשנה תוך שבוע ימים מיום הגשת קבלן המשנה לאישורה. 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה  
 וזה זה.הפרה יסודית של ח

קבלן משנה שיוצע על ידי הקבלן יהיה בעל הרישיונות, ההיתרים או האישורים הנדרשים, על פי  .18.3
כל דין, לביצוע העבודות אותן הוא מיועד לבצע. העתק של הרישיונות, ההיתרים או האישורים 

בסעיף יועברו, יחד עם פרטי קבלן המשנה, לצורך קבלת אישור המפקח ומהנדס העירייה, כאמור 
 זה.

עיריית נוף הגליל תהיה רשאית לדרוש מהקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הפסקת העסקתו  .18.4
 של קבלן משנה והחלפתו בקבלן משנה אחר, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישת העירייה.

מובהר כי הקבלן הזוכה במכרז יהיה אחראי כלפי עיריית נוף הגליל לביצוע כל התחייבויותיו על  .18.5
 וזה זה, לרבות העבודות שתבוצענה, אם תבוצענה, על ידי קבלני משנה.פי ח

 
 

 בדק ותיקונים .19
 בתנאים או במפרטים אחרת שנקבע תקופה או חודשים 12 של תקופה: הבדק פירוש תקופת .19.1

 תעודת מתן יתחיל מתאריך הבדק תקופת של מניינההם(. י)התקופה הארוכה מבינ המיוחדים
 לגבי השלמה תעודת של במקרה העבודה או ביומן הרשום הסיום מתאריך או ה,העבוד השלמת
 .האמורים החלקים לגבי האמורות התעודות- מתן מתאריכי העבודה של שונים חלקים

אשר לדעת העירייה או מי  קלקול או פגם נזק ,הבדק תקופת תוך ,ממנה בחלק או בעבודה נהווה .19.2
 לבנות או לתקן חייב הקבלן ,פגומים בחומרים שימוש או לקויה מעבודה כתוצאה מטעמה נגרם

 שיידרש הזמן ובפרק רצונה העירייה ולשביעות דרישת לפי הכל ור,כאמ קלקול או נזק כל מחדש
 הוא ק.הבד תקופת מתום יום 12 מ יאוחר לא לקבלן כאמור תימסר שדרישה ובלבד ידה על

 ,לכביש שבוצע תיקון בכל הבדק תקופת תוך שנתהווה קלקול או נזק,  ליקוי, פגם לגבי הדין
 או שימוש לקויה מעבודה כתוצאה ,העיירה לדעת ,נגרם ואשר ,ב"וכיו שביל ,מדרכה, דרך

 פגומים. בחומרים
 .הקבלן על יחולו 19.2ו  19.1 קטנים סעיפים לפי הקבלן התחייבות במילוי הכרוכות ההוצאות .19.3

כמפורט  בנקאית ערבות גמר העבודה עם המזמין לידי הקבלן יפקיד לעיל הנאמר להבטחת
 להלן )ערבות טיב(. 22בסעיף 

 הפגם אחר סיבות שיחקור מהקבלן לדרוש המפקח רשאי ,ביצועה בזמן ,בעבודה פגם נתגלה .19.4
 יחולו החוזה לפי לו אחראי כזה שהקבלן הפגם היה .המפקח ידי על שתאושר שיטה לפי ושיתקנו
, בו הכרוך וכל הפגם את הוא חשבונו על לתקן חייב הקבלן- יהא וכן הקבלן על החקירה הוצאות

 .למזמין פיצויים בתשלום חייב הקבלן יהיה לתיקון ניתן אינו הפגם אם
 

 שינויים, הוספות והפחתות .20
 

 שינויים, שיפורים ותוספות  .20.1
 

המזמין רשאי להזמין אצל הקבלן, אף תוך מהלך העבודה ובכל עת שימצא לנכון כל  20.1.1
, סגנונה, איכותה, סוגה, גודלה, אופייהשינוי, שיפור ותוספות לרבות לגבי: צורתה, 

כמותה, גובהה, מתאריה, וממדיה של העבודה וכל חלק ממנה, הכל כפי שימצא לנכון 
התכניות ו/או במפרטים, והקבלן מתחייב ואשר אינם כלולים בהצעת הקבלן ו/או 

 למלא אחרי הוראותיו.
 

תיקרא פקודת שינויים  20.1.1הוראות המזמין על שינוי העבודה לפי סעיף קטן  20.1.2
ותינתן בכתב, אם ע"י מכתב מיוחד או ע"י רישום ביומן ודין הפקודה בע"פ משעת 

 ם הפקודה.נתינתה, כדין פקודת שינויים שניתנה בכתב, תוך שבעה ימים מיו
 

 שינויים  -לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל  -פקודת השינויים, שהכרוך בה  20.1.3
 .מורשי החתימה של העירייהמהסכום הכולל, תהיה חתומה ע"י 

 
בכפוף להוראה מפורשת בחוזה המנוגדת להוראה זו, ייקבע ערך השינוי לפי פקודת  20.1.4

ועל פי התוכניות ושכר  20.1.3 -ו 20.1.2שינויים, בהתאם להוראות סעיפים קטנים 
 החוזה יועלה או יופחת בהתאם לכך.
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 הערכת שינויים .20.2
 

 שינוי כמויות 20.2.1
 הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בלבד.

המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות ע"י הגדלה או הקטנת 
לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי הכמות בכל יחס, ואף לבטל סעיפים 

 היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו.
למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה משינוי 
בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם משולמים וכלולים 

 במחיר היחידה.
 

 שינויים בתכנון המקורי ועבודות נוספות 20.2.2
אם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם בתכנון המקורי המשמש להצעת מחירים זו יהיה 
מחיר השינוי מבוסס על מחירי היחידה שבהצעת הקבלן. אין להתחיל בביצוע שינוי כלשהו 

 שינוי כולו.מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב מהמפקח בצירוף אישור על מחיר ה
חריגות ייקבעו על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י הקבלן ו/או ה מחירי העבודות הנוספות

 עפ"י שלושת הקריטריונים הבאים בסדר הופעתם, כדלקמן:
עפ"י סעיף דומה בכתב הכמויות מותאם ע"י פרורטה ובניכוי כל ההנחות שניתנו  .א

 ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתו.
, ללא תוספת עבור 15דות בניה גדולות ובהנחה של %עפ"י מחירון דקל לעבו .ב

 קבלן ראשי ו/או מרחקים.
הצעות מחיר מפורטות של קבלני משנה או ספקים שיצורפו לניתוח  3על בסיס  .ג

 המחיר הנ"ל.
תביעות שיגיש הקבלן בגין נזק שייגרם לו כביכול עקב מחדל זה או אחר של המזמין, או 

המזמין מפעם לפעם, ישולמו לקבלן, במידה ויאושרו עקב החלטות אלו או אחרות שיקבל 
 לו ע"י המפקח, ללא תוספת של רווח קבלני כלשהו.

 
      תשלומי עבודה יומית 20.3

דרש המזמין בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה  20.3.1
שכרו בעד לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על 

ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים )באתר העבודה( בתוספת 
מערך העבודה  12%-רווח וכיסוי חלק מתאים מהוצאות הכלליות בגובה של 

 והחומרים.
 

ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע ע"י המפקח על יסוד רשימות  20.3.2
 של:שניהל הקבלן, לשביעת רצונו של המפקח, 

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. (1)
שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות  (2)

העבודה ושכר. עבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי 
 חובה אחרים של כל עובד ועובד.

 הוצאות הובלה. (3)
 הוצאות ציוד מכני כבד. (4)
 

תימסרנה למפקח בשני העתקים בכל סוף  1,2,3,4הרשימות האמורות בפסקאות  20.3.3
תימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר  2שבוע ורשימות העובדים האמורות בפסקה 

כל יום עבודה, אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם ימצאנו ראוי 
 לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

 
 תעודת השלמה .21

 על כך בכתב למפקח. השלים הקבלן את ביצוע העבודות, יודיע .21.1
מצא המפקח כי ביצוע העבודות אינו לשביעות רצונו של המפקח או אינו מתאים לתנאי חוזה  .21.2

"( הדרושים לדעתו, התיקוניםזה, ימסור לקבלן רשימה של תיקונים או עבודות השלמה )להלן: "
ביצוע והקבלן מתחייב לבצע את התיקונים, תוך התקופה שקבע לכך המפקח. השלים הקבלן את 

 התיקונים, יודיע על כך בכתב למפקח.
, ולא להלן 21.7מובהר כי תקופת התיקונים נכללת בתקופה לביצוע העבודות כאמור בסעיף  .21.3

 תינתן לקבלן ארכה בשל הצורך בתיקונים.
 אישר המפקח את העבודות, ימסור לקבלן לאחר השלמת העבודות תעודת השלמה. .21.4
זה, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה  אין במתן תעודת השלמה, כאמור בסעיף .21.5

 זה.
ניתנה תעודת השלמה לכל העבודות, יהיה הקבלן חייב להוציא מאתר העבודה את כל הציוד  .21.6

 ועודפי החומרים השייכים לו.
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 מועדי השלמת העבודה .21.7
 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.  4 עדהקבלן מתחייב להשלים את העבודה  .א
ס"ק א' לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לפי השלמתו של כל חלק הוראות  .ב

 מסוים מהעבודה.
 ניתנה ארכה להשלמת העבודה, יוארך המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך. .ג
למרות האמור לעיל העירייה רשאית להאריך את תקופת הביצוע או לחילופין לבצע הפוגה  .ד

 רשאה תקציבית מתאימה.בעבודה ולהמשיכה בכפוף לקבלת ה
 

 ארכה להשלמת העבודה .21.8
מוסכם בזאת כי הפסקת העבודה בגלל הקבלן, לא תאריך את משך ביצוע העבודה מעבר  .א

 לתקופה שנקבעה בחוזה.
אם נגרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כוח עליון או  –בלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק א' לעיל  .ב

תה לו אפשרות ילקבלן שליטה עליהם ולא הייתה יע"י תנאים אחרים שלדעת המפקח לא ה
רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודה והמפקח יקבע לפי  –למנוע את העיכוב 

 שיקול דעתו הבלעדי אם לתת ארכה ואת שיעור ההארכה בפקודת שינויים, בתנאי כי:

 הקבלן לא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים צפויים מראש כגון חגים, גשמים וכו'. (1)
בלן חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, לרבות יומן העבודה הק (2)

 שהתנאים המיוחדים והבלתי צפויים אכן אירעו וגרמו בפועל לעיכוב בביצוע העבודה.
 

 50%של עם גמר הביצוע, ובאשר מהנדס העיר, הקבלן יחתום על ערבות טיב בסך כולל  ערבות טיב: .22
חודשים,  12, אשר תחליף את ערבות הביצוע לתקופה של הסכם זה מגובה ערבות הביצוע הפרויקט עפ"י

 . 2כאמור בנספח ב' 
 

 ביצוע ערבות .23
בידי העירייה, עם  קבלןעל פי החוזה, יפקיד ה קבלןלהבטחת קיום כל התחייבויותיו של ה .23.1

חתימת החוזה, ערבות בלתי מותנית, אוטונומית, בלתי תלויה, ניתנת למימוש לשיעורין על פי 
צדדית של העירייה ללא צורך לנמק את דרישתה וצמודה למדד הבסיס, בסכומים -דרישה חד

 ותינתן לטובת העירייה. קבלן"(. הערבות תהא לבקשת ההערבותהנקובים להלן )להלן: "
רבות תהא של מוסד בנקאי המורשית לתת ערבויות, ותהיה חתומה על ידי הנציגים המורשים הע .23.2

 של המוסד הבנקאי.
מגובה התמורה לביצוע  10%של סך  על לחוזה ותעמוד 1' בכנספח הערבות תהיה בנוסח המצורף  .23.3

יום מסיום תקופת החוזה ו/או  60תהא תקפה עד לתום  . הערבותהפרויקט עפ"י הסכם זה
 התקופה מוארכת, לפי העניין. 

לוודא כי קיימת ערבות, בהתאם לסעיף זה, בכל זמן נתון לאורך  קבלןמובהר כי באחריות ה .23.4
 תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה. 

לא מילא איזו מהתחייבויותיו על פי  קבלןככל שעל פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, ה .23.5
וזה, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות או לדרוש הארכה נוספת לתקופה שתיקבע, הח

 וזאת מבלי שתהיה חייבת לנמק את דרישתה ומבלי שתזקק להליכים משפטיים כלשהם.
הקבלן מתחייב להאריך את תוקף הערבות הבנקאית הנ"ל ככל שיידרש באופן אשר כל עוד לא  .23.6

 .קףסולק שכר החוזה, תהיה הערבות בתו
לממש את הערבות, כולה או מקצתה,  , עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, מובהר כי זכות העירייה .23.7

ולגבות את כספיה, הינה מבלי הצורך להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי 
 כלשהו.

 קבלןהשתמשה העירייה בזכותו לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא ה .23.8
את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני הגבייה האמורה, תוך  חייב לחדש

 הודעה שהעירייה גבתה את הערבות או כל סכום ממנה. קבלן( ימים מהיום שבו קיבל ה7שבעה )
מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה להתחייבויותיו  .23.9

 ה.המפורטות בחוז קבלןשל ה
פי כל -האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי העירייה לפי החוזה האמור או על .23.10

 דין.
 ידי העירייה כמתאימה לדרישותיה הינה תנאי מוקדם לכניסת -המצאת הערבות ואישורה על  .23.11

 חוזה זה לתוקף. 
 .קבלןכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות דלעיל יחולו על ה  .23.12
 תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.סעיף זה הינו   .23.13
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 הפסקת עבודה  .24
הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה  .א

בכתב מאת המזמין, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשו, אלא אם ניתנה 
תה לפי סעיף זה לו ע"י המזמין הוראה בכתב על כך. הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצ

ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת אתר העבודה ולהגנתו לפי הצורך לשביעות רצונו של 
 המפקח.

במקרה של הפסקת העבודה לצמיתות מכל סיבה שהיא לרבות סיבת כוח עליון. מתחייב  .ב
בזאת הקבלן שלא תהינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המזמין ו/או כל אחד 

לאחר ששולמו לו כספים עבור ביצוע בפועל של העבודות שעשה כמפורט בשאר מטעמו, 
 סעיפי המשנה להלן.

תחולנה  -נגרמה הפסקת העבודה הזמנית או לצמיתות, לדעת המזמין באשמת הקבלן .ג
ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח, על הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל 

 ת כנגד המזמין בגין הפסקת העבודה ו/או חוזה זה.דרישות כספיות ו/או אחרו
הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, להוציא הפסקת ביצוע העבודה לפי סעיף  .ד

ג' לעיל והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, תעשינה מדידות סופיות לגבי העבודה כולה או 
יום מהתאריך בו ניתנה  30אוחר כל חלק ממנה, שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין, לכל המ

 הודעה בכתב, כאמור, לקבלן.
חישובי כמויות , ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם ללעיל במקרה האמור בסעיף קטן ד' .ה

ללא  ., לרבות ההנחה שניתנהבהתאם למחירים שבכתב הכמויות מאושרים על ידי הפיקוח,
 החוזה.כל תוספת כספית, בגין הפסקת העבודה או הקטנת ערך 

תשלום התמורה כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצוים  .ו
כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת 

 בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה.
 לא יהא הקבלן זכאי -נגרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור בסעיף זה, באשמת הקבלן .ז

 לתשלום פיצויים כאמור.
 הפסקת עבודה בהעדר תקציב ממשלתי: .ח

 ידוע לקבלן כי לרשות העירייה עומד תקציב המאושר על ידי משרד ממשלתי. (1)
במקרה ומסיבה כלשהי לא יועמד ו/או לא יועבר כל התקציב לרשות העירייה,  (2)

יום מראש על הפסקת העבודה, במכתב רשום שיישלח  21תודיע העירייה לקבלן 
 כתובת הקבלן.ל

במקרה זה, ייערך חשבון עם הקבלן כאילו נגמרה העבודה, והעירייה תשלם את  (3)
הסכום כפי שיגיע לקבלן בהתאם לחשבון העבודה שבוצעה עד הפסקת העבודה, 

 כולל חומרים או הזמנות שנעשו על ידו ויוכחו על ידי הקבלן בחשבונות.
 על מחיר חומרים וחלקי במקרה זה, תהיה העירייה רשאית למכור או להתפשר (4)

 עבודה עבורם שילמה העירייה לקבלן, אך עדיין לא סופקו או שלא בוצעו באתר.
הקבלן מצהיר בזה, כי לא יהיו לו כל תביעות לפיצויים או נזיקין עקב הפסקת  (5)

 העבודה הנ"ל.

 מועדים .25
חודשים מיום ______ ועד ליום ______ )להלן: "תקופת  4 תקופת ההסכם הינה לתקופה בת .25.1

 ההסכם"(. 
מסירה סופית של הפרויקט לשביעות רצונו של מהנדס העיר הכוללת את כל במקרה של עיכוב ב .25.2

, הקבלן האישורים הנדרשים בסיום הפרויקט ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה
וכי לא תהיה  והצעתו אינם מוגבלים בזמןמצהיר ומאשר כי הסכם ההתקשרות שבין הצדדים 

לו כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה כנגד העירייה בגין דחיית מתן צו התחלת עבודה ו/או 
 בגין הגבלת הביצוע לרבות בגין התייקרויות ו/או עליית מחירים מכל סוג שהוא.

ומכל  קשרות בכל עתתהא הזכות להפסיק את תקופת ההת עירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ל .25.3
ידי -שתינתן על שסיבה שהיא במהלך כל אחת מתקופות ההתקשרות האמורות, וזאת בהודעה

ימים מראש. יודגש כי הפסקת ההתקשרות כאמור לעיל, לא תבטל את הזכויות  30מי מהצדדים 
 המוקנות לעירייה עפ"י הסכם זה.

טענה ו/או דרישה בגין החלטת המזמין,  כל קבלןלעיל, לא יהיו ל 26.3ניתנה הודעה כאמור בס"ק  .25.4
כאמור, ו/או בגין כל הנובע ו/או המשתמע ממנה והוא לא יהיה זכאי לכך לכל תמורה כספית 

תביעות ו/או טענות כלפי העירייה ו/או פיצוי ו/או סעד כלשהו בגין החלטה זו של המזמין ו/או כל 
 בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור.
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   מדידות .26
הנקובות בכתב אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין לראותן ככמויות שעל הכמויות  .26.1

 הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
 

הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על ידי המפקח על סמך מדידות, בהתאם למקובל,  .26.2
 , לכל חשבון שיוגש.יקיםכמויות מסודרים ומדועל הקבלן להגיש למפקח לאישור דפי 

 
ברצון המפקח למדוד את העבודה במקום, כולה או מקצתה, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן  .26.3

על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח 
וכן לספק את  ממלא מקום לצורך זה, ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות,

כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למפקח את הפרטים 
 הדרושים בקשר לכך.

 
רשאי המפקח או בא  –לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  .26.4

כמויות, והקבלן כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות כמדידות הנכונות של ה
לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת 
המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע 

 .לעיל 26.3המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן 
 

ימים על  7רשאי הוא לערער בכתב תוך  –מקומו בשעת ביצוע המדידות נוכח הקבלן או ממלא  .26.5
כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע  מדידת הכמות האמורה מחדש, אם גם אחרי 

ין זה המהנדס והכרעתו ייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניהמדידה השנ
 תהיה סופית.

 
ו מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם תה העבודה, כולה איהי .26.6

 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. –
 

  תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה: .27
במקרים של התארכות  לרבות לא יחולו תנודות במחירי החומרים ובערך העבודותבכל מקרה,  .27.1

 שינויים במדד. משך זמן העבודה ו/או 
 .למדד כלשהו המחירים הינם קבועים וללא הצמדה

 
 תמורה .28

כל העבודות נשוא מכרז זה, בהתאם לקבוע בחוזה זה על נספחיו ובכפוף לקבלת בתמורה לביצוע  .28.1
תמורה  הגליל תשלם עיריית נוף  ובהתאם להזמנות עבודה שיועברו ע"י העירייה תעודת השלמה,

והכל  בתוספת מע"מ כחוק)ובמילים: ____________ שקלים חדשים( ₪ סך של _________ ב
בהתאם להגשת חישובי כמויות  בגין ביצוע העבודות ובהתאם למחירי היחידה הקבועים בהצעת 

 "(. התמורה)להלן: "(. 6המחיר )נספח א' 
ומאושר ע"י המפקח והעירייה( ביחס לכל מוסכם כי התמורה היא לפי חשבון סופי )מחושב  .28.2

עבודות נשוא החוזה, ומתייחסת לכלל העבודות על פי הדרישות והפרטים המפורטים במפרט 
 הטכני וכתב הכמויות ובכלל זה בגין:

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכאניים, עבודות לוואי  .28.2.1
 דות;וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבו

 תיאום מול הרשויות המוסמכות על פי כל דין; .28.2.2
 נקיטת אמצעי זהירות למניעת מפגעים, הפרעות ותקלות; .28.2.3
אספקה ושימוש בציוד מכאני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי  .28.2.4

גידור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הכרוכות בהרכבתם 
 באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודות;והחזקתם 

הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד או כל דבר אחר לאתר העבודה והחזרתם, ובכלל  .28.2.5
 זה העמסתם, פריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו;

אחסנת החומרים, המוצרים והציוד, שמירתם, וכן שמירה על כל חלקי העבודות  .28.2.6
 הגנה עליהם;שהסתיימו, אחזקתם ו

 מדידה וסימון, לרבות פירוק וחידושו של הסימון, וכל מכשירי המדידה הדרושים לכך; .28.2.7
ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפי חומרים, מוצרים וציוד ממנו לאתר פסולת  .28.2.8

 מאושר, לרבות כל תשלום הכרוך בכך;
 דמי ביטוח, מסים, אגרות, היטלים או כל תשלום דומה; .28.2.9
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 דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשים על פי חוזה זה;דמי בדיקות,  .28.2.10
 כל הוצאה אחרת, מכל סוג או מין שהוא, הכרוכה בביצוע העבודות, לרבות  .28.2.11

 הוצאות הנובעות מהתארכות העבודות.     
 רווח קבלני; .28.2.12
 נקיטת כל אמצעי הבטיחות ושמירת נהלי הבטיחות לשמירה על בטיחותם  .28.2.13

 יל .ושלמותם של תלמידי הגן הפע     
 הקבלן יכין תכנית בטיחות שתאושר ע"י יועץ הבטיחות של הפרויקט בהתחשב  .28.2.14

 במיקום ביצוע הפרויקט.     
לעיל היא התמורה היחידה והסופית, ולא  29.1מוסכם בין הצדדים כי התמורה הנקובה בסעיף  .28.3

יחול בה כל שינוי מכל סיבה שהיא, לרבות מחסור כללי בכוח אדם מסיבה כלשהי או בעיות 
לעיל, לא ישולם על ידי  29.1ביטחוניות אחרות. מובהר בזה כי פרט לתמורה הנקובה בסעיף 
פת חוזה זה ולא אחריה, עבור עיריית נוף הגליל כל תשלום אחר, מכל מין וסוג, לא במהלך תקו

 העבודות נשוא חוזה זה או בקשר ישיר או עקיף לביצוע העבודות, לא לקבלן ולא לאדם אחר.
על אף האמור בכל ס' אחר, ככל שקיימת הוראה סותרת מובהר בזאת כי, איחור בהעברת   .28.4

ואינו התמורה לקבלן מכל סיבה שהיא אינו מהווה עילה להפסקת ו/או האטת קצב העבודות 
 מזכה את הקבלן בריבית מכל סוג שהוא.

כל תשלום נוסף, ואף  , לא תשלם עיריית נוף הגליל192.מובהר, כי זולת התמורה, כאמור בסעיף  .28.5
 זאת בכפוף להשלמת העבודות על ידי הקבלן, במועדם ולשביעות רצונו של המפקח.

 .12ב' שיטת ההתחשבנות הינה לפי אבני דרך לתשלום כמפורט בנספח  .28.6
 

 חשבונות חלקיים / חשבונות ביניים .29
מכל חודש חשבון חודשי חלקי עבור החודש הקודם לפי מתכונת הגשת  5 -הקבלן יגיש עד ל .29.1

, לאחר קבלת באישורו מראש של המפקח, החשבון ישולם לפי שוטף + 3החשבונות שבנספח ב' 
 בכפוף לקבלת התקציבים מהגורמים המממנים. 45

הקבלן יערוך ויסווג את כל החשבונות, באופן ובצורה שיורה לו המפקח, בהתאמה למקורות  .29.2
התקציביים העומדים לזכות העירייה ובהתאם לאבני הדרך המאושרות ו/או המקובלות על ידי 

 הגורמים המממנים. 
ם והעתק עותקים מקוריי 4-כל חשבון חלקי יוגש על גבי נייר לוגו של הקבלן, חתום ע"י הקבלן, ב .29.3

מקורי נוסף שיומצא במישרין למפקח. כל חשבון יכלול את מספר החוזה, מספר המכרז, תאריך 
 תחילת העבודות ותאריך סיומן. 

כל חשבון חלקי יכלול את אומדן ערכו ופירוט של חלק העבודה שבוצע מיום תחילת ביצוע  .29.4
 נדרש.העבודה עד סוף השלב האמור, חישוב כמויות מפורט בליווי סקיצות כ

החשבונות יוגשו כחשבונות מצטברים, ערוכים לפי סדר הסעיפים שבכתב הכמויות ובהתאם  .29.5
 לספרור שלהם.

העתקי יומן העבודה. העבודות וכן ס"מ של  15×10בנוסף, ימציא הקבלן תמונות צבעוניות בגודל  .29.6
הגשתו. ימים ממועד  30המפקח יבדוק את החשבון, יאשרו לתשלום ויעבירו לתשלום, וזאת תוך 

שלב ביצוע יאושר לתשלום רק אם הושלם במלואו על פי אישור המפקח, ואושר בחתימת 
 ובחותמת המפקח.

לעירייה שמורה הזכות להורות כי הקבלן יגיש את החשבונות, כולם או חלקם, בדרך ממוחשבת,  .29.7
בנוסף להגשתם במתכונת המפורטת בחוזה זה או במקומה, והקבלן מתחייב להגיש את 

 ות בהתאם.החשבונ
ימים מיום  15-בו, ולא יאוחר מהנקובים המפקח יבדוק את החשבון, לרבות הכמויות והמחירים  .29.8

ההגשה, יאשר או ישנה את הכמויות בהם נקב הקבלן כאמור לעיל, ויצרף את ערכו של חלק 
העבודה שבוצע כאמור, כפי שנקבע על ידו הוא, על הערך המלא של החומרים האמורים, כפי 

על ידו הוא. מובהר, למען הסר כל ספק, כי התשלום יבוצע רק על מלאכות שהסתיימו, שנקבע 
והקבלן לא יהא זכאי לקבל תמורה על אספקת חומרים ו/או ציוד שסופק לשטח והתקנתו לא 

 הושלמה על פי שלבי התשלום, או שטרם ניתן האישור או התעודה הנדרשים לכך. 
ו, תועדו ובוצעו, את ניתוח המחירים שבוצע להם, וכן כל כן יבחן המפקח עבודות נוספות שאושר .29.9

 סכום שמגיע לעירייה מאת הקבלן.
אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה, אין בהם משום אישור או הסכמת העירייה  .29.10

לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכות החומרים ו/או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם 
 יניים.מבוססים תשלומי הב
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 חשבון סופי .30

יום מיום מתן קבלת תעודת השלמה מלאה לעבודות כולן, החתומה כדין על ידי  30-לא יאוחר מ .30.1
 העירייה, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי של העבודה, בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. 

כל המסמכים החשבון הסופי יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן, בצירוף  .30.2
 הקשורים בו כדלקמן:

עותקים מקוריים, הכולל את תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לעיל וכל סכום  4-חשבון סופי, ב .30.3
אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, ככל ששולם, ובניכוי כל סכום המגיע 

 5%צמודה בגובה  לכשימציא הקבלן לעירייה ערבות בנקאית –לעירייה מהקבלן לפי החוזה 
 מסכם החשבון הסופי.  

המעידים על גמר העבודה ומלוא ערך עבודות העבודות ס"מ של  15×10תמונות צבעוניות בגודל  .30.4
 הפיתוח.

דפי כמויות ודפי חישוב כמויות לעבודות, כולל דפי מדידה לעבודות אלה חתומים על ידי  .30.5
עותקים; דף  2-יפים בחשבון, בהצדדים, מסודרים וממוספרים, עם דף ריכוז לפי סדר הסע

 הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.
 רשימת עבודות חריגות כולל ניתוחי מחירים, בציון מספר היומן בו נדרשה העבודה החריגה. .30.6
כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו  .30.7

 חזר עם קביעת שכר החוזה.לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו תו
 יומני עבודה. .30.8
כל המסמכים, תכניות העדות, האישורים, התעודות, ההיתרים, תוצאות בדיקות מעבדה,  .30.9

אישורים סופיים של היועצים, אישורים סופיים מהגורמים המתקצבים, וכל מסמך נוסף או 
על הפקדת רזרבות,  אחר כמתחייב מחוזה זה, על פי הוראות המפקח ועל פי הוראות הדין, אישור

, והעתק מתעודת ההשלמה שניתנה 9כאמור בנספח ב' וכן הצהרה חתומה על חיסול תביעות 
 לקבלן.

מובהר כי לא ישולם על ידי העירייה לקבלן  כל סכום  שהוא גבוה מסך הסכומים המצטברים  .30.10
 של כלל הזמנות העבודה שיונפקו  מהעירייה לקבלן בגין העבודות הכלולות בהסכם זה. 

 
 העברת זכויות .31

 הקבלן מצהיר ומתחייב: .31.1
או חלקו, או   רשאי להסב ו/ או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, אינוכי   .31.1.1

כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות 
ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן, ללא אישור העירייה 

 בכתב ומראש.
מהשליטה בזוכה, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה  25%העברת   .31.1.2

 לעיל.  31.1.1, יראו אותה כהעברה המנוגדת לסעיף בחלקים
 זה לא חל בחברה ציבורית.  31.1.2-ו 31.1.1האמור לעיל בסעיפים   .31.1.3
הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה  .31.1.4

לאחר, אלא אם כן קיבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב 
 מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.לכך 

להעסיק קבלן משנה  אין הקבלן רשאימבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי  .31.1.5
שלא בהסכמת המפקח בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של 

 הקבלן בכל האמור בהסכם זה.
כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או זכויותיו של הקבלן על פי חוזה זה,  .31.1.6

 מדרגה כלשהי.
עיריית נוף הגליל, רשאיות למשכן או לשעבד או להסב או למכור או להשכיר או להחכיר  .31.1.7

או להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה והכל באופן שתמצא לנכון, על 
ן כל תביעות או טענות בקשר לכך פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו לקבל

 ובלבד, שזכויות הקבלן על פי חוזה זה לא תיפגענה.
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין .32
מיום תחילת השירות יהיה נותן השירות אחראי לשמירת השירות ואתר השירות, לרבות לשירות  .32.1

גחה שבוצע קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע השירות על ידי הנותן השירות, ולהש
נותן השירות מסיבה כלשהי יהיה על  שירותו/או לאתר ה שירותעליהם. בכל מקרה של נזק ל

 שירותלתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה ה
 במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון העירייה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב,  יהיה נותן השירות .32.2
 לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים. 
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יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית העירייה לקבל  נותן השירותבכל מקרה ש .32.3
וים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד , לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצנותן השירותמאת 

שקבעה העירייה ועבור נזקים שהעירייה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או 
שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי העירייה וקביעותה תהיינה 

 סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
ירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות יהיה אחראי כלפי הע נותן השירות .32.4

או בקשר עמן  שירותנזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע ה
לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות העירייה ו/או חוסר 
התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של העירייה ו/או עובדיה 

ו/או ו/או צד ג' כלשהו בכל הנובע שירות צוע היו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום ב
ו/או עובדיו ו/או נותן השירות קשור לעבודות ו/או מעשה או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של 

מתחייב לפצותם ו/או  נותן השירותכל מי שפועל מטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. 
 את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

אי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני יהיה אחרנותן השירות  .32.5
ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך  נותן השירותועובדיהם, לשלוחי  נותן השירותמשנה של 

כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודות, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או 
 יורשיהם.

ו/או לציוד  ו/או לרכוש   שירותיהיה אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול לת נותן השירו .32.6
ו/או מכונות ו/או לציוד  שירותבמסגרת ה נותן השירותמכל סוג שהוא ו/או לציוד המשמש את 

, והוא פוטר את שירותו/או למתקנים מכל סוג ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע ה
או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש העירייה ו/או עובדיה ו/

 כאמור.
יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,  נותן השירות  .32.7

-ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת
בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו  השירותוע קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצ

יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים  נותן השירות. שירותמעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע ה
לדאוג נותן  השירות כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של העירייה. על 

קרקעיים העוברים -ות של כל הקווים התתמראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכני
 .שירותבמתחם ה

המוטלות על הקבלן בהסכם, בגין  שירותמוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע ה   .32.8
כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו 

 . נותן השירותעל תחול  -, עובדיו ו/או מי מטעמו  נותן השירותומקצועו של 
פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נותן השירות   .32.9

פי הסכם זה ו/או -עלנותן השירות נזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריות 
 על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

או לפצות את העירייה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות /מתחייב לשפות ונותן השירות  .32.10
נותן השירות שתוטל עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על 

על כל  נותן השירותמכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע ל
 תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן.  

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  נותן השירותה רשאית לקזז מן התשלומים אשר העיריי .32.11
סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 

כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל נותן השירות באחריות 
 כאמור לעיל.ות נותן השירשהם באחריות  

 
 ביטוחים .33

מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על  .33.1
פי כל דין מתחייב נותן השירות, בעצמו , לבטח לפני תחילת השירות, על חשבונו הוא, את השירות 
בביטוחים על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס 

טופס המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: " 8 נספח ב'ור על קיום ביטוחים, האיש
עם חתימת ההסכם נותן השירות  "(אישור ביטוח העבודות" ו/או "האישור על קיום ביטוחים

ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים. נותן השירות מתחייב להמציא לעירייה את טופס 
תום כדין על ידי מבטחיו, חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח האישור על קיום ביטוחים ח

על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת השירות ו/או 
עד המסירה הסופית של השירות ו/או יציאתו של נותן השירות מאתר השירות ו/או במועד 

את מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד תקופת התחזוקה )המאוחר מבין המועדים(, וז
העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי נותן השירות, 

 מהווה תנאי מהותי בהסכם.
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נותן השירות יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  -ביטוח כלי רכב .33.2

פת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין בעקיפין לביצוע השירות לכל אורך תקו
לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן ביטוח 

כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים ₪,  600,000 -חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ
הרכב וכן לנזקי גוף   דרטים של פוליסת כליעל ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנ

ספק הסר חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד . למען   ניתנים לביטוח ע"י ביטוח רכב  שאינם
מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים 

 ממונעים מכל סוג.
 

אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור,  .33.3
 למקרה.₪   2,000,000-ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 
נותן השירות יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא עשוי  –ביטוח "אחריות מקצועית"  .33.4

ם חתימת ההסכם נותן השירות להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ע
ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים לעירייה המעיד על ביצוע ביטוח "אחריות מקצועית" 
בביטוח שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים. 

ום כדין על ידי מתחייב להמציא לעירייה  את טופס האישור על קיום ביטוחים חת נותן השירות
שנים  5חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך 

, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת שירותנוספות לאחר סיום ה
טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר ל ביטוח אחריות מקצועית חתום ותקין מטעם מבטחי 

 , מהווה תנאי מהותי בהסכם.נותן השירות
 

יערוך ויקיים ביטוח אחריות  מוצר החל ממועד מסירת  נותן השירות –ביטוח "אחריות  מוצר"  .33.5
)או חלקן( לעירייה , וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות שירות ה

לא יאוחר משבעה ימים מתחייב להמציא לידי העירייה , נותן השירות ההסכם ו/או על פי כל דין. 
)או חלקן( אישור על ביטוח "אחריות  המוצר" בהיקף ובתנאים שלא  שירותלפני מועד מסירת ה

מתחייב להמציא נותן השירות יפחתו מאלה המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים. 
ק לעירייה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח המורשית כחו

לעסוק בביטוח בישראל , ולחזור ולמסור לעירייה  אישור על קיום ביטוחים תקף בכל עת שתוקף 
, וזאת שירותשנים נוספות לאחר מסירת ה 5האישור הקודם יפוג מכל סיבה שהיא , וכך במשך 

מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר 
 , מהווה תנאי מהותי בהסכם.נותן השירותריות המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי לביטוח אח

 
 נותן השירות מתחייב כי פוליסת "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן.  .33.6

 צד ג' : –פרק ב' 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי
( אחריות לנזקים לרכוש העירייה אשר 1)

פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל נותן השירות 
רכוש אחר של העירייה למעט רכוש 

 המבוטח במסגרת פרק א'.

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש 
סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט בפרק א', אולם גבול 
האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא 

 פרק ב'. יעלה על גבול האחריות על פי
נותן ( אחריות העירייה כלפי עובדי 2)

 וכל הפועל בשמו ומטעמו. השירות
בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע 

 כלפי העירייה  נותן השירותהתחייבויותיו של 
  

למען הסדר הטוב, יובהר כי ההרחבות המפרטות לעיל  הינן בנוסף להרחבות המפורטות באישור 
 ולא במקומן.הביטוח 

 
סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסת העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים  .33.7

 להלן: 
 רכוש     –פרק א'  .א

 .₪ 2,000,000מערך הפרויקט, בפרויקטים שהיקפם אינו עולה על  10%עד  •

 ₪. 250,000ובלבד  שלא תעלה על ₪  2,000,000מערך הפרויקט בפרויקטים שהיקפם עולה על   5%עד  •
 למעט כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפויות עצמיות כמקובל לגבי סיכונים אלה.

למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן ₪  50,000צד ג'  –פרק ב'  .ב
 ₪. 200,000ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על 
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 לאירוע.₪  20,000חבות מעבידים  –פרק ג'  .ג

 
סכום השתתפות עצמית ביתר הפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  .ד

 ₪.  100,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
 

 :לכלול את הסעיפים הבאיםנותן השירות בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב  .33.8
 ו/או העירייה: נותן השירות –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .א

ו/או תאגידים עירוניים ו/או  עיריית נוף הגליללעניין הכיסוי הביטוחי: "העירייה" 
 עובדים של הנ"ל.

 .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון .ב
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .ג
סעיף "ביטוח ראשוני", כלפי העירייה המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאי  .ד

ו/או מי  נותן השירותהביטוח, ללא זכות השתתפות בביטוחיהן מצד חברת הביטוח של 
זכות תביעה ממבטחי העירייה נותן השירות מטעמו מבלי שתהיה לחברת הביטוח של 

, ולמען הסר 1981 –חוזה הביטוח תשמ"א לחוק  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.נותן השירות ספק 

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  .ה
 ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(.

 
להמציא את פוליסות הביטוח לעירייה  נותן השירותאך לא חייבת, לדרוש מרשאית, העירייה  .33.9

מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון נותן השירות ו
 ו/או התאמה שתדרוש העירייה.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .33.10
לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי 

-פי הסכם זה או על-עלנותן השירות בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 
 פי כל דין. 

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות ותן השירות נ .33.11
 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

לבדו אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל סוג נותן השירות  .33.12
המשמש לצורך ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או 

רשאי שלא לערוך ביטוח נותן השירות ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. שירות ה
נותן השירות לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה 

פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן 
 או נזק לרכוש או ציוד כלשהו כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

נותן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  נותן השירות .33.13
ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר השירות 

ת של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. יגרמו להפחתה מלאה או חלקי
יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  נותן השירותמובהר, כי 

פוטר את העירייה ו/או הפועלים מטעמה  נותן השירותההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 
 מו לנזק בזדון.מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט אם גר

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  נותן השירות .33.14
בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

 ולדרישת העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.  
נותן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה  תנותן השירוהפר  .33.15

אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל  השירות
 נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

כל לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או נותן השירות על  .33.16
 חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה  .33.17
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 הפרה יסודית .34
 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א .34.1
, 26 ,25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 5, 3מוסכם בזאת כי סעיפים  .34.2

לחוזה, הם סעיפים יסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי הקבלן תהווה הפרה  36, 33, 32, 30, 29 , 27
 יסודית של חוזה זה.
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ל פי הדין, עיריית נוף הגליל תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו היא זכאית על פי חוזה זה או ע .34.3
)עשרים  21לרבות ביטול חוזה זה, לסלק את ידו של הקבלן מן המבנים, על ידי מתן הודעה לקבלן 

 ואחד( יום מראש, במקרים המפורטים להלן:
 הקבלן הפר תנאי יסודי של חוזה זה. .34.3.1
הקבלן הפר חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה  .34.3.2

 עשר( ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מן העירייה  )ארבעה 14תוך 
ניתן לבקשת צד ג', נגד הקבלן צו לפירוק או צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או  .34.3.3

הוגשה בקשה להסדר נושים של הקבלן או מונה לו כונס נכסים או הוטל עיקול על נכסי 
התחייבויותיו על פי חוזה זה, והכל הקבלן, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותו לעמוד ב

)שבעה(  7)ארבעים וחמישה( יום ממועד הינתנם, או תוך  45במקרה שהללו לא בוטלו תוך 
 ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה למתן אילו מהצווים הנ"ל על ידי הקבלן עצמו.

ף הגליל, הקבלן המחה או הסב או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור עיריית נו .34.3.4
 כמפורט בחוזה זה.

 הקבלן בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. .34.3.5
 הקבלן חדל בפועל מלנהל עסקיו או מלבצע את העבודות נשוא חוזה זה. .34.3.6
מנהל/י הקבלן או מי מנושאי המשרה בו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או עשו מעשה או  .34.3.7

יית נוף הגליל, עשוי לפגוע בשמה הטוב של עיריית נוף הגליל מחדל כלשהו אשר, לדעת עיר
 או באינטרסים של עיריית נוף הגליל.

סילוק ידו של הקבלן כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי עיריית נוף הגליל, הקבלן  .34.4
תמנע יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, פרט להתחייבויות שעיריית נוף הגליל 

 ממנו לקיימן.
 

 הוראות כלליות .35
 ויתור על סעדים .35.1

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו            
לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו לידי סיום, על פי 

תרופה, בין הוראות חוזה זה או הדין, הוא מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל סעד או 
זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת 
שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע 

 מסירת הרשות להפעיל את המגרש.
 
 ויתור או שינוי .36

סוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מ .36.1
שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין 
לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות 

 וחובות לפי חוזה זה.
לה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כוויתור של צד על זכות שום ויתור, או הימנעות מפעו .36.2

 מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן בכל עת שימצא לנכון.
 

 עוסק מורשה .37
הקבלן מתחייב, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה רשום כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף וכן ינהל 

 ספרי חשבונות כדין.
 

 תיקון לחוזה .38
כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהיה להם כל 

 תוקף.
 

 קיזוז .39
 הקבלן מוותר בזאת על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד העירייה. .39.1
עיריית נוף הגליל תהיה זכאית לקזז או לעכב תחת ידה או לגבות כל סכום או נכס או זכות כלשהי  .39.2

לפי הסכם זה מוסכמים לרבות פיצויים שמגיעים או שיגיעו לה מן הקבלן, מכל מין וסוג שהם, 
לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת בו או תישא בו, בגין מעשי או מחדלי הקבלן, בין שהסכום ו

 ב ובין שאינו קצוב.קצו
 

 זכויות העירייה במקרה של כח עליון .40
בנוסף ועל אף האמור בכל מקום בהסכם זה, העירייה תהא רשאית בכל עת להביא לביטול מידי או           

להקפאה לתקופה מוגבלת של ההסכם בשל נסיבות של כח עליון, לרבות מלחמה, מזג אויר, אסון טבע, 
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שביתה, השבתה, הכרזה על מצב חירום מכל סוג וכיוצא באלה, ובמקרה כזה לא  ,אסון לאומי, מגיפה
העירייה בביצוע ההתקשרות, כולה או חלקה לפי החלטתו, ולא יחויב בפיצוי ו/או בדמי ביטול  תחויב

לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או  קבלן, ולקבלןו/או בתשלום כלשהו ל
 .מי מטעמה

 
 סמכות שיפוט והדין החל .41

 הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו.  .41.1
מוסכם על הצדדים כי רק לבית המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר נוף הגליל, ולהם בלבד,  .41.2

שור הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה, ענין או סכסוך בין הצדדים הנובע ו/או הק
להסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בהליכים שעניינם דרישות שיפוי, לרבות בדרך של 

כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב בלבד ותוקפו מותנה .לבין העירייה קבלןהודעה לצד ג', בין ה
 בחתימת הצדדים עליו כדין.

 
 מיצוי התנאים המוסכמים .42

כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות, ערובות, חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את  .42.1
הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי 
הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על 

ים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובע
 יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

 כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב בלבד ותוקפו מותנה בחתימת הצדדים עליו כדין. .42.2
 

 וגהותבטיחות  .43
ולקיים את ההסכם בקפדנות,  6ב' -ו 14א' ים בנספחהקבלן מתחייב לחתום על הצהרת קבלן כאמור 

ת ובדקדקנות. הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העיריה במיומנו
והציבור כיוצא פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלנה או 

 אירוע חריג כלשהו.
 

 
 שונות .44

קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת למען הסר ספק, המציע אינו רשאי להיעזר בקבלני משנה, ללא  .44.1
העירייה. קבלני המשנה ככל שיאושרו, יחויבו לעמוד בכל תנאי המכרז, והקבלן מתחייב לקבל 
אישור העירייה מראש על כוונתו להתקשר עם קבלן משנה, כאשר לצורך קבלת אישור העירייה 

חת עמידותו וכתנאי להתקשרות עם קבלן המשנה, יצרף הקבלן את כל המסמכים הדרושים להוכ
 של קבלן המשנה בתנאי המכרז.

העירייה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה שאין   .44.2
 בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.

העירייה רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול   .44.3
העירייה שלא להכריז על זוכה אם תמצא כי אף זוכה אינו מתאים  דעתה הבלעדי וכן רשאית

 ואינו עונה על ציפיותיה.
מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, ועדת המכרזים תהא רשאית מנימוקים שירשמו, ועל פי שיקול   .44.4

דעתה הבלעדי, להבליג על פגמים טכניים כהגדרתם על פי דיני המכרזים, אם מצאה כי החלטה 
ופן מרבי את טובת הציבור ובלבד שאין בכך כדי לסכל את תכלית ומטרות המכרז, זו משרתת בא
 על דרישותיו.

 העירייה תהא רשאית שלא לבצע את העבודות ו/או את חלקן, ולבטל את המכרז או לדחותו בכל   .44.5
 :אחד מאלה עת ולסיים את ההתקשרות עם הקבלן, לפי העניין, כאשר התברר לה 

כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין ההצעות או פעלו בניסיון יש בסיס סביר להניח  .44.5.1
 ליצור הסדר כובל;

 כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף;   .44.5.2
 כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות זמנים או כתוצאה מעיכובים מנהליים;  .44.5.3
כי המציע או הקבלן אינם עומדים בלוחות הזמנים כנדרש על ידי המפקח על הפרויקט   .44.5.4

 וכי 
 ברר לה כי כישורי המציע או הקבלן אינם מספיקים לביצוע העבודות באיכות סבירה.הת 
במקרה זה רשאית העירייה לממש את הערבות ולהפסיק את עבודתו של המציע או  

 הקבלן; 
 נשוא המכרז לידי העירייה. ביצוע העבודותלא הועבר התקציב הנדרש לצורך  .44.5.5
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זה על  ויתור, ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בהסכםכל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב. שום  .44.6
 נספחיו, לא יהיו ברי תוקף אלא אם יעשו בכתב.

הסכמה מצד אחד לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו  .44.7
 גזירה שווה.

ל הפרת בכפוף למוסכם בהסכם זה במפורש, יחולו על הסכם זה הוראות חוק החוזים )תרופות בש .44.8
 .1970 -חוזה(, תשל"א 

שעות )לפי  72כל מכתב שישלח על ידי אחד הצדדים לצד השני בדואר רשום יחשב כנתקבל תוך  .44.9
 ימי עבודה( לאחר מסירתו במשרד הדואר.

   2הקבלן מתחייב לוודא כי תנאי הסף המפורטים בסעיף  .44.10
פיעים במסמכי ובכל התנאים וההוראות המוותנאים להשתתפות במכרז  כלליותלהוראות 

 .לרבות תקופות האופציה תקופת  ההתקשרותכל , ממשיכים להתקיים במהלך והחוזה המכרז
 , באופן מידי.עירייהככל שאחד מהתנאים חדל מלהתקיים, באחריות הקבלן לדווח ל .44.11

 

 כתובת הצדדים .45

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה פורטו במבוא להסכם.

 
   נוף הגלילעיריית  

 , נוף הגליל.1אריאב רחוב: מנחם 

 04-65665847 ;   פקס':046478828 טלפון:

 

  הקבלן

 ____________, _____________ רחוב:

 _________________ ______________;   פקס': טלפון:

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

____________________________   

             עיריית נוף הגליל                                                             

 ______________________ על ידי:  הקבלן:______________________

  

 תואר: ______________________  ______________________ תואר:

 

                                                                          

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי 

_____________ ת"ז _______________ אשר  -_______________ ת"ז ________________ ו

חתמו על חוזה זה בפני, בשם הקבלן הם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי הקבלן 

                                                                           גדות שלו להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו.                                                             בהתאם למסמכי ההתא

________________   חתימה וחותמת                                      
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 1' ב נספח

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 תאריך __________

 לכבוד

 עיריית נוף הגליל

 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 

"( אנו ערבים בזאת המציעעל פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ )להלן : "
וזאת בקשר למכרז  ₪( _________ –)במילים ₪  _______כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל

להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום  ,ביצוע עבודות להקמת פארק מים בנוף הגלילל 6/23 מס'
 ובהתאם לדרישות המכרז. _____________

 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, 
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 פיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כל

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום ערבותנו זו צמודה 
.________ 

 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. _________ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

 ................ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.לאחר יום .....

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 תאריך ________________                                                         בנק  __________
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 2נספח ב' 

 ערבות בנקאית )ערבות טיב(

 תאריך __________

 לכבוד

 עיריית נוף הגליל

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 

"( אנו ערבים בזאת המציעעל פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ )להלן : "
( ₪ _________________כלל מע"מ )במילים: ₪ _________ כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

ביצוע עבודות להקמת פארק מים בנוף ל 6/23מכרז מס' בדק ביצוע העבודות נשוא /לטיבוזאת בקשר 
 ובהתאם לדרישות המכרז.…………. בהתאם לחוזה שנחתם ביום  הגליל

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן 

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי 
 פיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. לטעון כל

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.

דד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום ערבותנו זו צמודה למ
.________ 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. _________ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

 ............. ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.לאחר יום ........

 

 בכבוד רב,

 בנק: ___________________

 סניף: __________________

 מס' חשבון: ______________

 כתובת: _________________

 תאריך:_________________

 

 

 

 

 

 

 



 19.1.23לפרסום  נוסח
 

58 
 

 

 3ב'  נספח

 מתכונת הגשת חשבונות

להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כלשהי את האמור במסמכי החוזה. מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, 

התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי החוזה, יחולו הוראות -בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי

 מסמך זה.

 ידי הקבלן יהיו בהתאם להוראות הבאות:-החשבונות שיוגשו על .1

 ( עותקים.4כל חשבון יוגש במקור וארבעה ) .2

כולל טופס גם בקבצים דיגיטליים המאפשרים מדידה מדוייקת כמויות חישובי ל חשבון ילווה בדפי מדידה וכ .3

הגשת חשבון שיונפק ע"י העירייה. על הקבלן להגיש לבדיקת מפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני 

 העתקים.

העבודה, ערך החוזה, תאריך שם מספר הזמנת העבודה של העירייה ,בכל חשבון יצוינו: מספר החוזה,  .4

 .התחלת העבודה, תאריך סיום העבודה

את כל סעיפי הכמויות שבכתב הכמויות  -בטור נוסף במקביל לטור כמויות שבוצעו  -כל חשבון יכלול  .5

 המקורי.

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. .6

 ו חריגות.בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/א .7

 הליך אישור חשבון:  .8

הזוכה יעביר חשבון לאישור המפקח, המפקח יכין דוח אישור חשבון ויעבירו לעיון מהנדס העירייה. רק 

 לאחר אישור מהנדס העירייה, החשבון יועבר למחלקת הכספים לביצוע התשלום. 
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 4נספח ב' 

 תכולת המחירים

החוזה, יראו בכל מקרה את המחירים הנקובים בכתב הכמויות ככוללים אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי 

 את כל האמור להלן:

אחזקתם,  -ההתארגנות )ארגון אתר העבודה וכד'(, המבנים הארעיים )הדרושים לקבלן לצורך ביצוע עבודתו(  .1

 שמירתם ופירוקם.

יום ממועד מתן  15, וזאת תוך 00אספקת משרד שדה כולל שירותים וטלפון למפקח כמפורט במפרט המיוחד פרק  .2

צו התחלת עבודה. מובהר שאי עמידה בדרישה זו בשלמותה ולשביעות רצון המפקח יגרור חיוב חשבון הקבלן 

 ש"ח לחודש שלא יוחזרו בכל מקרה. 30,000בסכום קבוע של 

ומרי עזר, הדרושים כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים, וכן עבודות לוואי וח .3

 פי מסמכי החוזה. -לביצוע העבודה על 

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר,  .4

 פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

ת עובדים לאתר הובלת כל החומרים, המוצרים והציוד לאתר, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הסע .5

 וממנו.

 אחסנת חומרים, ציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם. .6

דמי בדיקות מוקדמות של חומרים ומוצרים, דמי בדיקות אשר הזמין הקבלן למטרותיו, דמי בדיקות "בקרת איכות  .7

יסעה ובדיקות חומרים, מוצרים ועבודות שלא עמדו ע"י הקבלן" במקורות הכרייה  והייצור של חומרי מבנה המ

 בדרישות המפרט.

מדידה וסימון, לרבות בדיקות מיקום וגבהי נקודות המדידה המצוינות בתכניות, חידושו של הסימון וכל מכשירי  .8

 המדידה וחומר העזר הדרושים לכך וכן כל הכרוך בהכנת תכניות עדות.

 שהיא, לרבות עיבוד במחשב ועדכונם השוטף.ההוצאות להכנת לוחות זמנים בכל שיטה  .9

 תאום עם כל הגורמים. .10

הכשרת דרכים זמניות הדרושות לשימוש הקבלן, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר  .11

 העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני.

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. .12

עי הבטיחות והזהירות לשמירה על בטיחותם של הבאים לתחום . על הקבלן להכין תכנית בטיחות נקיטת כל אמצ .13

 ואישורה ע"י יועץ הבטיחות של הפרויקט .

 כל האמצעים הנדרשים לבטיחות ולמניעת הפרעות לתנועה וכן תאורה בעבודות לילה. .14

 אספקת מים וחשמל. .15

 ושלמו עד למסירת המבנה.העבודה והאמצעים הדרושים להגנה על חלקי מבנה שה .16

 האמצעים והעבודה הדרושים לאחזקה שוטפת של אתר העבודה. .17

 אספקה וסילוק חומרים, מוצרים וציוד שנפסלו ואשר המפקח הורה על סילוקם אל מחוץ לאתר. .18

 הריסה וסילוק חלקי מלאכה וחלקי כביש שנפסלו לאחר ביצועם. .19

 הביצוע, או שלא התאימו לדרישות, והמפקח הסכים לתיקונם.תיקון חלקי מלאכה או מבנה שניזוקו במהלך  .20
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 ניקוי המבנה והאתר במהלך הביצוע ובסיומו )כולל סילוק פסולת לאתר הטמנה מאושר(. .21

שכר העובדים לרבות מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מיסים ואגרות לרשויות המקומיות, מס קניה,  .22

 האוצר, פרט למע"מ. מכס, בלו והיטלים אחרים מטעם משרד

 ההוצאות לחישוב הכמויות והכנת החשבונות של העבודות המתבצעות לרבות עיבוד במחשב. .23

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה, או הקשורות עמם, או נובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות ובכלל  .24

ן הנובעת מניהול מתמשך ו/או קשורה זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות מימון ולרבות כל הוצאה לקבל

ו/או כרוכה בניהול מתמשך בגין הארכת תקופת הביצוע ו/או בגין מתן אישור/ים תקציבי/ים בשלבים ו/או בגין 

 הפרעות של גורמים שונים אשר עלולות לגרום עיכובים ואף הפסקות עבודה מעת לעת.

 ותעודת גמר. 4ליווי טיפול בהוצאת טופס  .25

 רווח הקבלן. .26

דלעיל, נכללים במחירי היחידות  1-26למען הסר ספק מובהר בזה כי כל אשר צוין בסעיפים 

 השונים, גם אם לא צוין )או צוין בחלקו( בסעיפי התשלום של הפרקים השונים במפרט.

 חתימת הקבלן:  ________________________________
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 5נספח ב' 

 מפרט לביצוע שלטי אתר

ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להבהיר, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כלשהי את האמור במסמכי  מוסכם

התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי החוזה, -החוזה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי

 יחולו הוראות בגוף החוזה .

 שלט עירייה 

מטר לפחות, באתר הבנייה או  2X3הקבלן יכין יתקין, על חשבונו, שלט פח בגודל  .א
בסמוך לו. השלט יכיל את שם העבודה, שמות המתכננים, שם הקבלן ופרטים 

נוספים. תוכן השלט, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה, וכל עניין אחר 
 יקבעו בלעדית ע"י המפקח .  -הקשור בשלט 

  
 . גבוהה ("פרוצס)"ממוחשבת צבעונית ברמה כחלק מהשלט תוכנס בו הדמיה  .ב

ההדמיה תבוצע ע"י הקבלן בהתאם לתוכניות הממוחשבות המופיעות במכרז 
,שיסופקו לקבלן ע"י האדריכל. קובץ ממוחשב של תכנון השלט עם ההדמיה 

 ,יימסר למפקח בסוף תכנונו, ועל הקבלן לקבל את אישור המפקח טרם ייצורו. 
  

קצית השלט ואופן התקנתו באתר. הקבלן יגיש למפקח אישור ממהנדס על קונסטרו .ג
פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ 

 חוקי הבטיחות. 
  

על הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך הפרויקט יידרש לשנות את מיקומו של  .ד
ל השלט, ללא תמורה, כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב דרישות ש

 המפקח או מכל סיבה אחרת. 
  

עבור תכנון השלט לרבות ההדמיה, ייצורו, התקנתו, שינויים במיקומו, אחזקתו  .ה
וסילוקו בגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה 

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 
  

כך המפקח ו/או נדרש ע"פ  פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על .ו
 חוקי הבטיחות. הקבלן יגיש לאישור את תכנון השלט. 
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 6נספח ב' 

 מסמך בטיחות

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להבהיר, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כלשהי את האמור במסמכי החוזה. 

האמור במסמכי החוזה, יחולו הוראות גוף התאמה בין האמור במסמך זה לבין -בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי

 החוזה.

הוראות נספח זה יחולו על הקבלן ועל כל מי מטעמו שיועסק בביצוע העבודות, לרבות קבלני  משנה, שיבצעו עבורו  .1

 מי מעבודות ההקמה, פיתוח, סלילה, בניה וכו' נשוא חוזה זה.

אחראי בלעדי לקיום כל הוראות נספח זה על ידי לעיל, מובהר בזאת שהקבלן יהיה  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2

באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על  ויישאכל קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות נשוא חוזה זה, 

ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק בביצוע עבודות. הקבלן מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, 

 ות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע העבודות.בכתב, בכל התקשר

הקבלן מצהיר בזה כי הוא ידאג למלא אחר כל דיני הבטיחות והגהות בעבודה, הוא ו/או עובדיו ו/או עובדי הקבלן  .3

המשנה שלו ו/או כל הבא מטעמו, לרבות )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל( חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 

, פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, דיני התכנון והבניה, 1970 –דת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל , פקו1954 –

, וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי מעושי החקיקה 1989 –חוק הגז )בטיחות ורישוי( התשמ"ט 

חה קפדנית עליהם ולדאוג המפורטים, הנוגעים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה, והוא מתחייב להבטיח בזה השג

לכך שכל מי מטעמו ימלא אחר כל הוראות הבטיחות שבדינים האמורים, כל זמן היותם במקום בו מתבצעת עבודה 

 או בכל מקום אחר.

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך ומיומן שישמש נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו במכתב רשום למפקח  .4

תכלול גם את פרטי העבודות האמורות להתבצע וכן את מועד התחלת העבודה באתר, עבודה אזורי. הודעת המינוי 

 .עירייהמינהל העבודה צריך להיות מאושר על ידי ה

מנהל העבודה מטעם הקבלן ידאג לבדוק את תקינות החפירות, הפיגומים, הגידור, הסולמות  מתקנים וציוד בכל  .5

הם. על המפעיל לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה, הסלילה, תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון ב

התשתית והבינוי וכד' )אם וככל שיהיו( יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה ורק לאחר נקיטת צעדי 

 בטיחות לסוג ואופי העבודה שבביצועו.

ור העבודה על ידי גידור יציב בעבודות חפירה יגדר הקבלן את שטחי החפירה )בורות, תעלות, שוחות וכד'( באז .6

ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות היום והחשיכה. על הקבלן להציב תאורה 

מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעברים ידאג להתקין גשרונים יציבים 

מי שיעבוד מטעמו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, בציוד המגן הנדרש מעל לתעלות פתוחות. הקבלן יצייד את כל 

 כולל אפודים זוהרים על פי הדין, בהתאם לסוג העבודה.

הקבלן ו/או כל מי מטעמו שיבצע את העבודות נשוא חוזה זה, ישתמשו אך ורק במכונות, ציוד מכני הנדסי, וכלי  .7

בדין, בציוד חשמלי עם בידוד כפול ובסולמות ופיגומים  עבודה תקינים העומדים בדרישות הבטיחות המפורטות

 תקניים בלבד.

הקבלן מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת וגרוטאות אל מחוץ  .8

 לאתר העבודה, למניעת מכשולים מיותרים. הפינוי יהיה על חשבונו.

בביצוע חפירות בתחומי האתר, אלא לאחר הסכמת המפקח  המאשר כי לא הקבלן )וכל קבלן מטעמו( לא יתחיל  .9

קיימים מכשולים תת קרקעיים באתר העבודה )כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז, וכד'(. אם קיימים 

מכשולים מסוג זה, חייב הקבלן לדרוש מהמפקח נתונים מפורטים ומדויקים על המצאם עם הנחיות מפורטות 

 לאופן ומהלכי הביצוע. באשר
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הקבלן יספק, על חשבונו, אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון זוהרים הנדרשים על פי דין, כדי  .10

 להבטיח את בטחונו, בטחון עובדיו ובטחון הציבור באתר העבודה.

חקת עובד מטעמו המבצע הקבלן מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי המפקח, לרבות הר .11

 עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה בתחומי האתר.
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 7נספח ב' 

 סודיות על לשמירה התחייבות

אנו הח"מ _______________ ת.ז ___________, מרח' __________________. אני עובד אצל / פועל 

בהתאם  קבלן(, הוא ה"קבלן"ה של ________________________ בע"מ )להלן:מטעם / משמש כשלוחו 

"(, שנכרת בין החוזה________________________)להלן: " ________לחוזה ל

 ____________________________________________ לבין עיריית נוף הגליל )להלן: "העירייה"(.

כאמור בהתחייבות זו, משמעו, בין היתר, כל המידע והידע המצויים בידי העירייה  "מידע סודי"המונח  .1

נחשף אחיו במהלך עבודתו  קבלןאו מידע שה קבלןו/או בידי מי מטעמה ו/או מידע שנאסף ע"י ה

במסגרת מכרז זה, בכתב, בע"פ או בכל צורה אחרת, בין שמצוין כי הוא סודי ובין אם לאו, הקשורים 

בדרך כלשהי לעירייה ו/או לפעילותה, לרבות שרטוטים, גרפים, נתונים טכניים, טכנולוגיים  או הנוגעים

-ומסחריים הנשמרים ע"י העירייה בסודיות, לרבות מידע על פטנטים, בקשות לפטנטים או לפטנטי 

רי המשך, וכן ידיעות, מסמכים וידע בקשר עם העירייה ותוכניותיה, לרבות בקשר עם רכושו, עסקיו, חב

הסגל ו/או הסטודנטים שלו, עובדיו, לקוחותיו, ספקיו, האנשים והגופים עמם הוא בקשרים, שיטות 

 עבודה ותהליכים, מחירים, עלויות, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים.

 למרות האמור, מידע לא ייחשב מידע סודי, וההגבלות על פי התחייבות זו לא יחולו עליו, אם הוא: .2

בעת גילויו הינו נחלת הכלל, או שהפך לנחלת הכלל לאחר גילויו, ללא הפרה של חובת מידע ש .2.1

 הסודיות כמפורט להלן.

יביא ראיות, כי פיתח אותו בעצמו, ללא הפרה של חובת הסודיות  קבלןמידע אשר לגביו ה .2.2

 כמפורט להלן.

ל חובת הסודיות יביא ראיות, כי קיבל אותו כדין מצד ג' ללא הפרה ש קבלןמידע אשר לגביו ה .2.3

 ו/או של צד ג' כאמור. קבלןכמפורט להלן, של ה

 אני מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לי .3

שהמידע הסודי הינו קניינה הבלעדי של העירייה, וכולל, בין השאר, סודות עסקיים, מקצועיים  .3.1

 .1999 –ומסחריים כאמור בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 

כל חלק ממנו לידיו כדי להעניק לי אופציה או כל זכות  שאין בעצם מסירת המידע הסודי או .3.2

אחרת מכל מין וסוג שהוא בקשר עם המידע הסודי או שימוש בו בכל דרך שהיא, ואין העירייה 

 מחויבת בכל דרך שהיא להתקשר עם מקבל המידע בעתיד בהסכם מכל סוג שהוא.

שהפרה יסודית של התחייבויות שהמידע הסודי הוא בעל ערך רב עבור העירייה, והוא מודע לכך  .3.3

מהתחייבויותיו לעיל עלולה לגרום לעירייה נזק כבד, לרבות נזק שאיננו ניתן לתיקון ו/או ששוויו 

 הכספי איננו ניתן להערכה.

"(, וכי העירייה אינה AS ISשכל המידע הסודי שנמסר במסגרת החוזה נמסר "כפי מצבו" )" .3.4

הפרת זכויות -שלמות, אפשרות השימוש, נכונות, אימתחייבת, במפורש או במשתמע, על דיוק, 

 קניין רוחני או זכות לפרטיות או זכות של צד שלישי, של המידע הסודי.

 התחייבות לשמירת סודיות ולאי שימוש במידע .4

 אני מתחייב  כדלקמן:

לשמור בסודיות מלאה את המידע הסודי שאקבל מן העירייה, לא לאפשר גישה אליו, לא לגלותו  .4.1

להעביר אותו לשום אדם או גוף, לא להעתיק את המידע הסודי או כל חלק ממנו, ולא ולא 

להרשות לאחרים או לגרום לאחרים לבצע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה 

אחרת של המידע הסודי, והכל בין בעצמי, בין באמצעות עובדי או מי מטעמי, ובין באמצעות גוף 

 בשליטתי או בחזקתי. אחר לרבות, אך לא רק,

לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על המידע הסודי ולמנוע גישה אליו, אלא לשם  .4.2

המטרה בלבד, ובכלל זה לנקוט באמצעי אבטחה לשמירת המידע הסודי לפחות כפי שני נוקט 



 19.1.23לפרסום  נוסח
 

65 
 

המסחריים, ובכל מקרה אמצעים שלא יהיו פחותים מאמצעים סבירים  סודותיילשמירת 

 לים לשם כך.ומקוב

בין בעצמי, בין באמצעות עובדי או מי מטעמו, ובין   -לא לעשות כל שימוש במידע הסודי  .4.3

באמצעות גוף אחר, לרבות, אך לא רק, גוף בשליטתי או בחזקתי, אלא ברשות העירייה, 

 באמצעות מורשי החתימה שלה, מראש ובכתב.

קבלני משנה ו/או מי מטעמי על בסיס לאפשר גישה למידע הסודי אך ורק לאותם עובדים ו/או  .4.4

"צורך לדעת" ובמידה הדרושה לצורך זה בלבד, ולדאוג לכך שכל אחד מהם יחתום על התחייבות 

אישית לשמירת סודיות ואי שימוש, בנוסח התחייבות זו ובשינויים המתאימים, לפני וכתנאי 

 למתן גישה למידע הסודי.

מיד או להחזיר לעירייה כל רישום )מכל מין וסוג מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה, להש .4.5

שהוא, בין בכתב או בדפוס, ובין בעותק דיגיטלי או בכל צורה אחרת(, מסמך, מוצר ו/או העתק 

 שלהם, שקיבל לצורך המטרה, או שנוצרו במהלך המטרה.

 להודיע לאלתר ובכתב לעירייה על כל מקרה של אובדן מידע סודי. .4.6

 חייבות זו יעמדו בתוקפן ללא הגבלת זמן.על פי הת התחייבויותיי .4.7

למרות האמור, ניתן לגלות מידע סודי, אם הוא מידע אשר גילויו נדרש על פי דין ו/או ע"י רשות  .4.8

 מוסמכת בכפוף לכך שאני מתחייב.

 להודיע לאלתר ובכתב לעירייה על דרישת הגילוי, בטרם הגילוי. .4.9

 ער על דרישת הגילוי.לשתף פעולה עם העירייה אם מוסר המידע יבחר לער .4.10

 במקרה של גילוי מידע, למסור אך ורק את המידע הסודי אשר נדרש במפורש. .4.11

 העדר ניגוד עניינים .5

על ידי לעירייה כדי ליצור מצב של ניגוד עניינים עם  העבודותבביצוע אני מתחייב ומצהיר, כי אין  .5.1
 לגופים אחרים. ביצוע עבודות 

לי ו/או למי מטעמי ו/או למי מעובדי ו/או קרוביהם,  עניין כמו כן, אני מצהיר ומתחייב כי אין  .5.2
אישי בהתקשרות או וכי הם אינם מועסקים ו/או נותנים שירות לכל אדם ו/או גוף שהינו מציע 
פוטנציאלי במכרז ו/או הם אינם קשורים בקשר אחר עם גורם כאמור בתחום ההתקשרות, באופן 

ביצוע העבודות או להשפיע שלא כדין על ביצוע העבודות שעשוי להעמידו במצב של ניגוד עניינים ב
 על ידי.

ביצוע אני מתחייב כי במידה ויהיה חשש לניגוד עניינים, כאמור בסעיף זה, במהלך תקופת  .5.3
 , אודיע על כך לעירייה לאלתר.העבודות

 שונות .6

 אין בהתחייבות זו על מנת ליצור שותפות מסוג כלשהו בין הצדדים. .6.1

בכל מקרה שאפר את התחייבויותיי דלעיל או כל חלק מהן, אהיה חייב לפצות את העירייה בגין  .6.2

כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מהפרת התחייבויותיי 

דלעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים האחרים, העומדים לעירייה על פי כל דין, 

 התחייבויותיי דלעיל. עקב הפרת

כל הודעה בהתאם להתחייבותם זו תימסר בכתב, במסירה אישית או בדואר, לכתובות המצוינות  .6.3

 בהסכם זה. הודעה תהיה בעלת תוקף רק מקבלתה בפועל על ידי הצד שלו נמסרה.

 מההסכם במכרז זה.פרד נספח סודיות זה הינו חלק בלתי נ .6.4

תייחסת אליה, תידון בבית משפט בעיר נוף הגליל בלבד כל תביעה, הנובעת מהתחייבות זו או מ .6.5

 על פי דיני מדינת ישראל.

 

 שם וחתימה: _______________ _______________ תאריך:
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 8נספח ב' 

 

 תאריך הנפקת האישור   אישור קיום ביטוחים
המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע 

כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת 
 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות* המבוטח מבקש האישור
)המזמינה ו/או תאגידים עירוניים נוף הגליל 

 ועובדים של הנ"ל( 
 שם הקבלן:

_______ 
ו/או קבלני 

 משנה 

ביצוע עבודות להקמת פארק מים ל העבודות: 
ו/או  נוף הגלילמתחם הקאנטרי קלאב בב

 עבודות נלוות

 מזמין העבודות ☒

 ת.ז./ח.פ 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 נוף הגליל 1מנחם אריאב 

 מען

 כיסויים
 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי 
גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 

גבול האחריות למקרה ולתקופה / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

לדוגמה  הרחבות
)ניתן לפרט 

בהתאם לפרקי 
 הפוליסה(:

ביט  
______ 

ויתור על תחלוף    309 ₪   
 לטובת מבקש האישור

 כיסוי בגין נזקי טבע 313
גניבה פריצה כיסוי  314

 ושוד
 כיסוי רעידת אדמה 316
מבקש האישור   318

 מבוטח נוסף
 ראשוניות  328
מוטב לתגמולי  324

 מבקש האישור –הביטוח 

רכוש עליו 
 עובדים

מערך העבודות אך לא  10%
על ₪  2,500,000-פחות מ

 בסיס נזק ראשון.

₪ 

מערך העבודות אך לא  10% רכוש סמוך
על ₪  2,500,000-פחות מ

 בסיס נזק ראשון.

₪ 

מערך העבודות אך לא  10% פינוי הריסות
על ₪  2,500,000-פחות מ

 בסיס נזק ראשון

₪ 

נזק ישיר הנובע 
מתכנון / עבודה / 

 חומרים לקויים

מערך העבודות אך לא  10%
על ₪  2,500,000-פחות מ

 בסיס נזק ראשון.

₪ 

נזק עקיף הנובע 
ו/או מתכנון 

עבודה ו/או 
 חומרים לקויים

 ₪ במלוא ערך העבודות.

תקופת תחזוקה 
 חודשים 24בת 

 ₪  כלול

 אחריות צולבת. 302 ₪ 12,000,000 צד ג'
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 
 תביעות המל"ל 315
כיסוי נזק שנגרם  312

 בצמ"הכתוצאה משימוש 
מבקש האישור   318

 מבוטח נוסף
 ראשוניות  328
רכוש מבקש   329

 האישור יחשב כצד ג

נזק ישיר 
למתקנים ו/או 

כבלים תת 
 קרקעיים

מגבול האחריות  20%עד 
 הכולל בפוליסה.

 400,000לגבי נזקים עקיפים 
 ₪ 

₪ 

רעידות והחלשות 
 משען

מגבול האחריות  20%עד 
 הכולל בפוליסה

₪ 

 הרחב שיפוי  304 ₪ 20,000,000 אחריות מעבידים
 קבלנים וקבלני משנה  307
 תחלוףויתור על  309

 מבקש האישור
מבוטח נוסף היה  319

 ויחשב כמעבידם
 ראשוניות  328
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סוג 
 הביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

וביטול כיסויים נוספים בתוקף  גבול האחריות
חריגים יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'
מט סכום

 בע
אחריות 

 מקצועית
 ת. רטרו:        

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000 ₪ 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 מרמה ואי יושר עובדים 325
עכב מקרה עיכוב /שיהוי  327

 ביטוח
 ראשוניות 328
 חודשים 6תקופת גילוי  332

חבות 
 מוצר

ביט  
______ 

 ת. רטרו: 
_____ 

 אחריות צולבת  302 ₪ 4,000,000 
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 ראשוניות 328
 חודשים 12תקופת גילוי  332

בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך  ותהמפורטעבודות : )בכפוף לעבודותפירוט ה
 ג'  הרשימה המפורטת בנספח

 בנייה / עבודות קבלניות גדולות 009
 עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה 062

 ביטול/שינוי הפוליסה*
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 90שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 .האישור בדבר השינוי או הביטול
 חתימת האישור

 המבטח:
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 9נספח ב' 

 הצהרת "העדר תביעות"

 לכבוד

 עיריית נוף הגליל

 

 א.ג.נ. 

 ’ )__________(חוזה מס  הנדון:

 בנוף הגלילבמתחם הקאנטרי קלאב ביצוע עבודות להקמת פארק מים  שם הפרויקט:

 

  

 העדר תביעות -חשבון סופי 

 

הריני להצהיר ומאשר בזאת, שהחשבון שהוגש על ידי בתאריך _______/____/____ ואושר סופית ע"י 
כל הגורמים )המזמין והמפקח(, לסכום סופי של _________________ ש"ח לא כולל מע"מ )הסכום 

לא כולל מע"מ(, מוסכם במילים: __________________________________________ ש"ח 
 ומקובל  עלי כחשבון סופי לכל דבר.

הנני מצהיר, כי אין לי, ולא תהיינה לי שום תביעות כספיות ותביעות מכל סוג שהוא לסכום הסופי הנ"ל 
 ולסעיפי כתב הכמויות בקשר לחוזה הנ"ל, אשר ביצועו נסתיים.

ת האחריות אשר מתחילה מתאריך אני מודע לחובתי לעמוד בכל התחייבויותיי שבחוזה במשך שנ
.____/____/_______ 

 בכבוד רב        

         

     חתימת הקבלן     

 

     על גבי חותמתו:     
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 10נספח ב' 

מתחם הקאנטרי קלאב ביצוע עבודות להקמת פארק מים בלמפרט טכני ו , תוכניותכתב כמויות

 מצורף בנפרד - נוף הגלילב

 הבהרות:

להוראות המפרט הכללי לעבודות למדידה , בהתאם מכרז זה הינו   .1

 .הבנייה

המציע יציע אחוזי הנחה על המחיר הסופי. אחוזי ההנחה יחולו על כל סעיפי כתב הכמויות  .2

 המרכיבים את המחיר הסופי. 

 את העירייה. יםמחייבם כתב הכמויות והמפרט הינם לצורך התרשמות בלבד ואינ .3

ואת כל מסמכי המכרז על  תכניותהמציע מתחייב לבדוק את כתב הכמויות, מפרט טכני, 

 נספחיו ולתמחר בהתאם.
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 11נספח ב' 

 
 הצעת הזוכה
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