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          בס"ד 

  (ע"ר)מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג 
  2/2020מכרז פומבי מספר 

  
  אווירהזמה להגשת הצעות לביצוע עבודות מיזוג הדון: 

  
 כללי .1

) מזמיה "המזמיה" –(להלן  מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר  .א
הכוללים אספקת, הובלת והתקת מערכת מיזוג  עבודות מיזוג אווירבזאת הצעות לביצוע 

, לפי "העבודות" או "המערכתאוויר חדשה כמפורט בספח א' למסמכי המכרז (להלן: "
 58המכללה הממוקמת במבה 'היכל שלמה', ברחוב המלך ג'ורג' בשלוחה של ) העיין

כמפורט (כולל שירות וחלקים) המערכת כל ; מתן אחריות ושירות תחזוקה על ירושלים
 .למסמכי המכרז מספח א'במפרט הטכי המיוחד המהווה חלק 

 
 תיאור העבודות  .ב

  
, כתב הכמויות המיוחד תיאור מדויק של העבודות ומיקומן מצוי במפרט הטכי .1

, בספח תאים מיוחדים למסמכי המכרז כספח א'והתוכיות לביצוע המצ"ב 
האמור לעיל איו אלא   .וכן יתר מסמכי ההזמה  למסמכי המכרז 1כספח א'המצ"ב  

  תיאור כללי של המערכת והעבודות.
 

 הקבוצות המפורטות להלן: 3 כלהמציעים במכרז זה יתבקשו להציע הצעות עבור  .2
  ;Mitsubishiמערכת של היצרן  -1
 ; Samsungאו  LGמערכת של היצרן  -2
 .Hitachiאו  Daikinאו  Fujitsuמערכת של היצרן  -3

  
הקבוצות האמורות לעיל יעמדו בדרישות המפורטות  3ההצעות עבור מערכות של  .3

 למסמכי המכרז. בספח א'
 

 הצעתו תפסל. –מציע אשר לא יגיש הצעה עבור אחת הקבוצות  .4
 

, והצעות המחיר בקבוצה זו אחת בקבוצהמבין כל ההצעות שיוגשו, המזמיה תבחר  .5
 .שלהלן 9יבחו במסגרת יקוד המחיר כמפורט בסעיף 

  
רשאים להגיש הצעות, במעה למפרט זה, מציעים העוים על תאי הסף המפורטים בסעיף   .ג

  שלהלן.   3
  

כל מציע יתבקש להגיש הצעה שלמה, המתייחסת לכלל הפריטים המופיעים בכתב   .ד
הכמויות, ובהתאם למפרט הטכי המיוחד. אי הגשה של הצעה לחלק מן הדרש בכתב 

 הכמויות ובהתאם למפרט הטכי המיוחד, עלולה להביא לפסילת ההצעה. 
  

על הליך הבחירה הוראות  יובהר כי הזמה זו להגשת הצעות, מהווה מכרז פומבי, ויחולו  .ה
ותקות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד  1992-חוק חובת המכרזים התש"ב

 . 2010 -להשכלה גבוהה) התש"ע
 

התקשרות המזמיה עם המציע שהצעתו תיבחר, תהיה בהסכם, בוסח המצורף למכרז זה   .ו
ביצוע העבודות (מסמך ג' על ספחיו). הכם מוזמים בזה להגיש את הצעתכם המפורטת ל

שבדון. למכרז זה, על ספחיו, מצורפים מסמך הצעת המציע (מסמך ב'), המהווים יחד עם 
 ").מסמכי המכרזההסכם וספחיו את מסמכי המכרז (להלן: "

  
ויש לראותם כמשלימים זה את זה.  כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי פרד ממו  .ז

  החוזה.  ממסמכי ספק, לחלקה עם החוזה חתימת אחרי יהפכו המכרז מסמכי
 

ו/או  להם להוסיף מסמכי המכרז ו/או לתקן את הזכות שומרת לעצמה את המזמיה  .ח
 המחיר. הצעות הגשת למועד שלב עד בכל לעדכם
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 -להלן ריכוז מועדים רלווטיים למכרז  .ט
  

  תאריך ושעה  פעילות

מועד עריכת סיור קבלים 

  (חובה)

                ,10:00בשעה  15.6.2020שי כ"ג בסיוון תש"ף ביום 

 ,בלובי הכיסה של בין היכל שלמהמקום המפגש: 

   .ירושלים 58רחוב המלך ג'ורג' 

מועד אחרון להגשת 

  שאלות הבהרה

                      22.6.2020שי ל' בסיוון תש"ף ליום  עד

  12:00עד השעה 

     30.6.2020שלישי ח' בתמוז תש"ף  מיוםלא יאוחר   להגשת הצעותמועד אחרון 

  12:00שעה העד 

*) אין באמור בטבלה שלעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמיה לשות איזה מן המועדים 
  בטרם המועד האחרון להגשת הצעות.

  
  

 תקופת ביצוע העבודות .2
, עבודותהוישלים לצו התחלת עבודות שתמסור המזמיה,  בהתאםהקבלן יחל בעבודות 

ממועד מתן חודשים קלדריים ממועד  5המערכת הפעלתה ומסירתה, בתוך התקת  הכוללות
תוך תיאום עם הקבלן הראשי ובהתאם להוראות ההסכם בדבר לוח צו התחלת עבודות 

  .הזמים
 

 תאי סף .3
תאי הסף  כל, במועד הגשת ההצעה על בעצמםרשאים להשתתף במכרז מציעים העוים 

 המפורטים להלן, הצעה שאיה עומדת בתאי סף תיפסל.
מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכי של תמצית הרישום   .א

המתהלת לגביו בפקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם 
 התאגיד המציע. 

  .רשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זואם המציע עוסק מו
מובהר בזאת כי לא יתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע איו רשאי לייחס 

 לעצמו במסגרת הצעתו תוים של תאגיד אחר.
המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת יהול חשבוות, תשלום   .ב

  .1976 –שכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו חובות מס, 
על המציע להמציא את כל האישורים הדרשים לפי החוק להוכחת עמידה בתאי סף זה 

 למסמכי המכרז. כספח ב'ה"ל ולחתום על תצהיר המצ"ב 
המציע הוא קבלן רשום בפקס הקבלים על פי חוק רישום קבלים לביצוע עבודות, בעל   .ג

לפי תקות רישום קבלים לעבודות הדסה באיות (סוג קבלים   170ומעלה בעף    1'וג בסיו
 .1988 -רשומים) התשמ"ח 

 התאים הבאים מתקיימים במציע:  .ד
שירות  מוקד קבלת פיות ומתןיתחייב כי ככל שהצעתו תבחר הוא יפעיל מציע ה .1

 . י המיוחדבהתאם לדרישות המפרט הטכאשר יפעל ואחזקה בתחום מיזוג אוויר 
 למציע מחלקת הדסה ותכון מיזוג אוויר. .2

זה, יצרף המציע תצהיר בהתאם  )ד(3עיף לצורך הוכחת העמידה בתאי סף הקבוע בס
  המצ"ב למסמכי המכרז. לספח ג' 

 100בהיקף של  V.R.Fהתקת מערכת מיזוג אוויר של  יםפרויקט 3לפחות  השליםהמציע   .ה
 השים האחרוות שקדמו למועד הגשת הצעתו.  5-טון קרור ומעלה ב

  למסמכי המכרז.  כספח ג'יש לפרט על גבי הוסח המצורף  יםאת הפרוייקט
לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשב  השביצוע המובהר בזאת כי עבוד

  לצורך עמידה בתאי זה. םכפרויקט אשר הושל
כאמור לעיל עולה על הקריטריוים  הפרויקטים הקודמיםהיקף יצויין כי הדרישה של 

בשל הצורך  וה"ל קבע ההיקפים, אך 1992 –הקבועים בחוק חובת המכרזים, תש"ב 
 .להבטיח יסיון ויכולת להתקין מערכות בדומה לדרש במכרז זה
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₪ (לא כולל מע"מ)  2,000,000 -שתי שאיו פחות מ הכסות ומיליהמציע בעל מחזור   .ו
 . 2019 -ו 2018 ,2017מביצוע עבודות מיזוג אוויר, בכל אחת מהשים 

על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף המחזור הכספי השתי 
  למסמכי המכרז.  כספח ד'בהתאם לוסח המצורף 

 שלהלן.  4המציע או ציג מורשה מטעמו טל חלק בסיור הקבלים שפרטיו בסעיף   .ז
 

  סיור קבלים .4
, מקום (ט) שלעיל1הקובים בסעיף  בשעהוביום סיור קבלים באתר העבודות ייערך   .א

 . , ירושלים58הכיסה למבה היכל שלמה, ברחוב המלך ג'ורג' המפגש: 
 היו תאי להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה.השתתפות בסיור הקבלים במועדו,   .ב
להפות למזמיה שאלות ו/או בקשות  םרשאי יםמציעה ובמהלך סיור הקבלים יהי  .ג

להבהרה. לאחר הסיור, תפיץ המזמיה תשובותיה בפרוטוקול בכתב לכל המשתתפים 
 הפרוטוקול). –(להלן 

והדבר  -על המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול, ככל ששלח, כשהוא חתום על ידו   .ד
 קוריים.ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו כלל במסמכי המכרז המ

  
 

 הליך הבהרות .5
מר יעקב וייברגר לשאלות או בקשות להבהרות בקשר לסעיפים במכרז יש להפות בכתב   .א

יש  .(ט) שלעיל1הקובים בסעיף שעה ולעד ליום  vinko@vinko.co.ilבאמצעות מייל: 
 .0544-330184 בטלפון שמספרובמייל חוזר או לוודא קבלת המייל 

 המזמיה איה מתחייבת לעות לפיות שיתקבלו אצלה לאחר המועד הקבוע לעיל.   .ב
על המציע לצרף להצעתו מסמך תשובות המזמיה לשאלות הבהרה, ככל שיחולק   .ג

 למציעים, כאשר הוא חתום על ידו. 
  

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .6
 לצרף המסמכים הבאים להצעתם:המציעים מתבקשים 

אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   .א
אישור יכוי מס ואישור  - 1976(אכיפת יהול חשבוות ותשלום חובות מס), התשל"ו 

 על יהול פקס חשבוות;
ן לגבי תאגידים אם המציע היו תאגיד, אישור על היותו רשום במרשם המתהל על פי די  .ב

מסוגו ואישור עו"ד/רו"ח על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי 
 המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם;

 אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו;  .ג
 על פי חוק רישום קבלים. תעודת קבלן רשום בפקס הקבלים  .ד
 להזמה זו מלא וחתום ע"י המציע; כספח ב'המצ"ב  תצהיר המציע  .ה
 להזמה זו מלא וחתום ע"י המציע; כספח ג'המצ"ב  תצהיר המציע  .ו
 להזמה זו מלא וחתום ע"י המציע; כספח ד'בוסח המצ"ב  אישור רו"ח  .ז
 ) להלן.1)(2(א)(9בקשר עם היקוד הקבוע בסעיף פרופיל המציע ומסמכים רלווטיים   .ח
 ;, ככל שחולק ע״י המזמיה, כאשר הוא חתום ע״י המציעפרוטוקול הבהרות  .ט
 ;, ככל שחולק ע״י המזמיה, כאשר הוא חתום ע״י המציעפרוטוקול סיור קבלים  .י

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים וספים או חלופיים על אלה   .יא
 שם ההכרעה במכרז.המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה ל

  
  אופן הגשת ההצעות: .7

) המציעים יוכלו למצוא את כל המסמכים https://www.herzog.ac.ilבאתר המזמיה (  .א
), ובכלל זאת התכיות, מפרטים טכיים ותאים PDFהרלווטיים למכרז (בקובצי 

 מיוחדים, כתב כמויות והחוזה.
לעיל) המזמיה תשלח למייל של המציעים קובץ  4לאחר סיור המציעים (ראו סעיף   .ב

 למילוי מחירים באופן ממוחשב.
על גבי הן על גבי הקובץ הממוחשב, והן הצעת מחיר מלאה להצעתו על המציע לצרף   .ג

  . מודפסכתב הכמויות 
קבלן" ההצעה תוגש בשקלים, לא כולל מע"מ, בהתאם לוסח המופיע במסמך "הצעת ה  .ד

 למסמכי המכרז. כמסמך ב'המצב 
כל שיוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים למעט הדרש לעיל, או כל   .ה

הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך 
 ייחשבו כאילו לא כתבו והם אף עלולים לגרום לפסילת ההצעה. -אחרת 
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לצרף את המסמכים כמפורט ב"רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה"   להצעת הקבלן יש  .ו
, לרבות הדפס כתב הכמויות עמוד ועמודשלעיל, כשהם חתומים על ידי המציע בכל 

מכרז עבודות וזאת במעטפה שעליה יירשם " -המצ"ב כספח א' אשר ימולא ע"י המציע
יש לשלוח את הקובץ במקביל " בלבד, ללא ציון סימי זיהוי של המציע. מיזוג אוויר

 .office@vinko.co.il הממוחשב של הצעת המחיר לדוא"ל
משרד הקבלה בקומת המבואה בש את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים  .ז

יום הלא יאוחר מכשהיא סגורה וחתומה, , ירושלים 58בהיכל שלמה, המלך ג'ורג' 
  .(ט) שלעיל1ומהשעה הקובים בסעיף 

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על     .ח
  הסף.

  
  לאחר הגשת מסמכי ההצעה: .8

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

 
  אמות מידה ואופן בחירת ההצעה הזוכה .9

  אמות המידה לבחירת ההצעה הטובה ביותר:להלן   .א
ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הקודות בסרגל . %60  -גובה הצעת מחיר .1

 העלות ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליה.
. רכיב זה יוקד על סמך התרשמות קודות) 100(המהווים  %40  -מרכיב האיכות  .2

 -באהועדת המכרזים או יועץ מטעמה, וזאת לפי החלוקה ה
i. 50 קודות -  יסיון המציע, ובכלל זאת ותק המציע התרשמותפרויקטים ומ

על   (המזמיה תהא רשאית להתרשם מהפרויקטים אשר יפורטואחרים שביצע  
בחשבון  ובמסגרת יקוד זה ילקח .)למסמכי המכרז בספח ג' י המציעיד

שהותקה למערכת , מידת הדמיון בין המערכת ם, היקפיםמורכבות הפרויקט
  המוצעת במכרז זה וכיו"ב.

ii . 50  קודות  -   ,ה עצמההמלצות של לקוחות קודמים של המציע, לרבות המזמי
יכולת להתגייס לביצוע עבודות לפי מדדים של איכות העבודה, עמידה בלו"ז, 
תקשורת עם המזמין, גמישות, בלוחות זמים צפופים (ככל שהדבר דרש), 

ת שירותי התחזוקה וכיו"ב. לצורך יקוד רכיב האיכות איכות החומרים, איכו
 .ספח ג'יתן יהיה לפות, בין היתר, ללקוחות קודמים שהמציע יציין על גבי 

לצורך מתן יקוד האיכות תוכל ועדת המכרזים להסתייע בגורם מקצועי ו/או ועדה  .3
 מקצועית מטעמה.

מיסיוה ו/או  כמו כן, ועדת המכרזים תהא רשאית להתרשם באופן בלעדי .4
מהיסיון של הגורם המקצועי מטעמה עם המציע ו/או פרויקטים קודמים שלו 

, וכן תהא רשאית לקיים ביקור בפרויקטים קודמים של (ככל שקיים יסיון שכזה)
 .המציעים ולהתרשם משביעות הרצון וההמלצות של הלקוחות הקודמים

ציון קודות (להלן: " 100קודות מתוך  70-מציע שיקבל יקוד איכות מתחת ל .5
 הצעתו תפסל. -")איכות מזערי

מציעים ומטה יקבלו מעל לציון האיכות  3למרות האמור לעיל, במקרה שרק 
  קודות.  65  -המזערי, ועדת המכרזים תהא רשאית להוריד ציון האיכות המזערי ל

לצורך בחית וקביעת הציון המשוקלל של כל אחד מהמציעים תקיים וועדת המכרזים   .ב
  הליכי בדיקה ומיון כמפורט להלן :

המכרזים האם המציע עומד בתאי הסף להשתתפות במכרז,  ראשית, תבחן ועדת  .ג
 ותפסול מציעים שאים עומדים בתאי הסף.

הצעות שיימצאו כשירות ועומדות בתאי הסף יעברו להליך של בדיקת הצעת המחיר   .ד
 ובדיקת מרכיב איכות ההצעה וקביעת יקוד איכות. 

תהיה המוכה ביותר,  לצורך דירוג רכיב המחיר, מציע שהצעתו הכספית המשוקללת  .ה
 )  ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו.60%יקבל את מלוא היקוד ברכיב המחיר ( 

 . ) לעיל5(-)2(א)(9יתן בהתאם לאמור בסעיף יקוד האיכות   .ו
בשלב הסופי תדרג ועדת המכרזים את המציעים לפי ציון משוקלל של יקוד האיכות   .ז

יקוד המחיר המשוקלל (שמשקלו המשוקלל ) ו40%(שמשקלו המשוקלל יעמוד על 
 ). 60%יעמוד 

המזמיה תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו זכתה לציון המשוקלל הגבוה ביותר או   .ח
שלהלן או להחליט בכל עת ומכל סיבה שהיא על  10לערוך משא ומתן כמפורט בסעיף 

 ביטול המכרז ולהימע מבחירת כל מציע. 
  

 משא ומתן . 10
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המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על יהול מו"מ עם קבוצת מציעים ועדת    .א
סופית שתכלול לכל הפחות את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר 
מבין ההצעות הכשירות אשר עמדו בתאי הסף וקיבלו ציון איכות מעל ציון האיכות 

הצעות ועדת המכרזים  3-תחת להמזערי. ככל שמספר ההצעות הכשירות כ"ל יהיה מ
תהא רשאית להל מו"מ עם ההצעות הכשירות. ועדת המכרזים רשאית להל מו"מ עם 
מספר מציעים גבוה יותר מבין המציעים בעלי היקוד המשוקלל הגבוה ביותר. מו"מ 
כ"ל ייערך בהתאם להוראות החוק ותקות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד 

 .2010-תש"עלהשכלה גבוהה), ה
ככל שהמזמיה תבחר להל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן הצעות המחיר הסופיות,   .ב

במסגרתו יהיו המציעים ה"ל רשאים להגיש את ההצעות הכספיות הסופיות, במעטפות 
סגורות, ללא זיהוי שמי, לתוך תיבת המכרזים במועד שייקבע לכך ע"י המזמיה. ככל 

ד שייקבע על ידי המזמיה, תהיה ההצעה הראשוה שלא תוגש הצעה וספת עד למוע
 הצעתו הסופית. -של אותו מציע 

ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, ולאחר מכן תיתן החלטתה; ועדת   .ג
המכרזים רשאית להחליט על בחירת המציע הזוכה או להחליט שלא לבחור כל הצעה 

 שהיא ולבטל המכרז.
לפי בחירת ההצעה הזוכה, לא יוהל עוד משא ומתן לאחר הגשת ההצעות הסופיות ו  .ד

עם המציעים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמיה לבוא בדברים עם 
 המציע שהצעתו תזכה במכרז. 

  
  לאחר הזכיה: . 11

הודיעה המזמיה למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת   .א
 המזמיה על ההסכם עימו.

יא למזמיה שי עותקים מהסכם ביצוע העבודות המצ"ב כספח למסמכי הזוכה ימצ  .ב
ימי עסקים לכל היותר ממועד קבלת  7ההזמה חתום על ידו בחתימות מלאות  תוך 

 הודעת הזכיה, וכשהחתימה מאושרת כדין. 
ערבות (להלן: " ביצועבמועד האמור בס"ק ב' לעיל ימציא הזוכה לידי המזמיה ערבות   .ג

למילוי כל התחייבויותיו בהתאם  – אישורים על עריכת ביטוח הקבלןן ; וכ")ביצוע
 להסכם, כל זאת כמפורט בהסכם על ספחיו. 

לא חתמו עותקי ההסכם, על צירופיו וספחיו, על ידי הזוכה במועד הקוב לעיל, ו/או   .ד
תהא  –הזוכה לא צירף אישור עריכת ביטוח במועד הקוב לעיל וכדרש בהסכם 

, וזאת בוסף לכל ולבחור בבא אחריו המזמיה רשאית לבטל את זכייתו של מציע זה
 סעד אחר שבידי המזמיה על פי כל דין.

במקרה שההתקשרות שבין המזמיה לבין המציע הזוכה במכרז תסתיים טרם זמה,   .ה
תוך ארבעה חודשים ממועד הודעת הזכיה, וזאת מכל סיבה שהיא (כגון, הפרת החוזה 

לו, ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכדו'), תהא המזמיה רשאית (אך לא חייבת) וביטו
לבחור תחתיו במציע הבא בתור כ'כשיר שי' (או בבא אחריו כ'כשיר שלישי' וכן הלאה 
ככל שיהיה דרוש). כל הכללים והתאים במכרז זה המחייבים את הזוכה יחייבו גם את 

ערבות ביצוע כדרש, המצאת אישור עריכת הזוכה השי (או השלישי) לרבות הפקדת 
 ביטוח וכו'.

  
 מחיר ותמורה . 12

המחירים שאותם ידרשו המציעים להציע, כוללים את כל ההוצאות ו/או העבודות ו/או   .א
 1א'-ו א' יםבספחהשירותים שיידרשו מהמציע בהתאם למכרז זה, בפרט כמפורט 

המצ"ב למסמכי המכרז ולרבות בגין ביצוע עבודות, בגין מלוא ההוצאות הקשורות 
אחסון חומרי בין ושטח עבודה,  לדרכי גישה לאתר, הכת דרכי גישה, הכת מקום

עלויות רכישת חומרים וציוד, עלויות העסקת עובדים, הוצאות ביטוח וכן כל מס ישיר 
 או עקיף.

התמורה לזוכה במכרז תשולם באופן ובתאים המפורטים בחוזה המצורף למסמכי   .ב
 המכרז, ובהתאם להתקדמות העבודות בפועל.

  
 עיון במסמכי המכרז . 13

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים   .א
 38ש"ח, בהתאם לקבוע בתקה  200ובמסמכי ההצעה הזוכה, תמורת תשלום בסך של 

 .2010 –(ו) לתקות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע 
– או סודות עסקיים (להלן מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים   .ב

חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש 
למסמכי המכרז, אילו הם החלקים הסודיים,   כמסמך ב'בטופס "הצעת הקבלן" המצ"ב  
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משמעי, ובמידת האפשר -יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד
 כלל ההצעה הפרדה פיזית.יפריד חלקים אלה מ

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

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו   .ד
מוותר מראש על זכות כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע  

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופי בדבר מתן זכות עיון   .ה

למציעים והיקפה היו של ועדת המכרזים וכי בכל מקרה, בהתאם להלכה  הפסוקה, 
פים במכרז. מציע שבחר פרטי ההצעה הכספית הזוכה, יהיו חשופים לעיון יתר המשתת

להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה וכן את הסכמתו לכך שכל 
פרטי ההצעה הכספית לא יהיו חסויים בפי יתר המציעים, ככל שהצעתו זו תהא 

 ההצעה הזוכה.
 

 סמכויות ועדת המכרזים . 14
- בכתב או בעלועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות   .א

פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשות את 
הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי -הצעתו או להעיק לו יתרון בלתי

 פרד מן ההצעה.
לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או   .ב

ם לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחית עמידתו של המציע אישורים המתייחסי
  בתאי המכרז.

לב או הצעה שמיתוח -ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסית או חסרת תום  .ג
שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאיה מבוססת על אדים כלכליים 

 מבוררים, ברורים ומוצקים.
קים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שפלו ועדת המכרזים רשאית, מימו  .ד

בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון 
 בין המציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול  .ה
 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת השאי הצעה

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לשותו ו/או לפצלו   .ו
בין מס' מציעים ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או במקרה שההצעות אשר הוגשו אין 

תקציביות, סיבתיות, או מטיבות באופן משמעותי עם המזמין ו/או מסיבות ארגויות,  
אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך 

 בימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.
ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף   .ז

 דבעי.מסעיפי המכרז, אשר לדעתה מועת הערכה ו/או החלטה כ
ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסם הפיסי של מי   .ח

מהמציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר 
יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי בקים ודו"חות 

 כספיים.
את המזמיה כל עוד לא חתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי  כל הצעה שתוגש לא תחייב  .ט

 זכות חתימה בהתאם להלים המקובלים אצל המזמיה. 
 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה ועדת מכרזים רשאית לבטל  .י

ו/או אישור עריכת ביטוח  ביצועהחוזה ו/או לא העביר ערבות  על חתם לא המציע .1
 המזמיה.  דיי על שהוקצב הזמן פרק תוך

המציע (כגון מידע ממקבלי שירות אחרים שהתקשרו עמו),  על מידע קיבל המזמין .2
 ההחלטה לפי בידיו היה החלטתו, אילו על משפיע היה תוכה, אשר ההצעה, או

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר
 בהתאם למכרז זה.  לעמוד בהתחייבויותיו המציע יוכל סביר אם ספק קיים .3
המציע הזוכה לא עמד בהתחייבויותיו לפי מכרז זה, כולן ו/או חלקן ו/או תאי  .4

 מתאיו, באופן, במועד ובתאים הדרשים ע"י המזמין.
בוטלה זכיית הזוכה או שההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא, תהא 

וטלה גם זכיית הכשיר השי המזמיה רשאית להכריז על הכשיר השי כעל הזוכה. ב
כאמור או שההתקשרות עימו לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא, תהא המזמיה רשאית 
להכריז על הכשיר השלישי כעל הזוכה. הוכרז הכשיר השי או הכשיר השלישי, לפי 

  העיין, כזוכה, יחולו עליו כל הוראות מסמכי הפיה החלות על הזוכה.
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 ביטול המכרז . 15

בוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המזמיה לבטל את הליך המכרז עפ"י דין, המזמיה 
  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הליך המכרז, כאשר: 

רק שתי הצעות או פחות עוות על כל תאי הסף ועומדות בציון האיכות המזערי   .א
  כמפורט במכרז. 

, ביהולו, או בבחירת וועדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז, במסמכיו  .ב
 ההצעה הזוכה. 

התברר לוועדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או   .ג
לאחר פתיחת ההצעות, שפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות 
במסמכים, או שהושמטו תוים מהותיים מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז, או 

  ם שגויים, או חלקיים. שאלה בוססו על תוי
חל שיוי בסיבות, או השתו צרכי המזמיה, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים,   .ד

 את ביטול המכרז. 
יש בסיס סביר להיח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן   .ה

 רז. המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכ
  המציעים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים בשל ביטול המכרז. 

 סבירות בלתי הצעות . 16

סוטה בשיעור  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל לפסול על הסף רשאית המזמיה תהיה
בהערכות  שקבע יכר מהערכת היקף ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

 בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמיה שהוצע מהמחיר המזמיה, או פימיות של
שהוצע,  מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן למזמיה כמחיר שראה מהמחיר או קודמות,

  לרבות רווח יזמי סביר.

 הצעות צולבות . 17

ויתעורר המציע מצהיר כי הצעתו עולה בקה אחד עם דיי ההגבלים העסקיים וכי במידה 
חשד סביר שלא כך הדבר, שומרת לעצמה המזמיה את הזכות לפסול את ההצעה 

  מימוקים שיירשמו.

 הצעה מסויגת או מותית . 18
חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול   .א

 הצעה מסויגת או מותית או להתעלם מהסייג או מהתאי.
מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתיה או להסתייגות רשאי להעלות את   .ב

השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והמזמיה תשקול את פייתו 
 לעיל. 5ותשיבו, הכול בהתאם לקבוע בסעיף 

  שוות: . 19
היחסים המשפטיים בין המזמין למציע הזוכה יהיו בבחית קבלת שירותים "מקבלן   .א

מאי" ואין בהתקשרות על בסיס מכרז זה כדי להוות משום יצירת יחסי עובד מעביד עצ
 בין המזמין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי   .ב
 המכרז, הבין את האמור במסמכים אלה ותן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 שגרם זק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהיה ובהר כי המזמיה לאי  .ג
 זכייה שבוטלה. בהקשר לביטול המכרז ו/או להודעת או על בהסתמך

אין המזמיה מתחייבת לקבל את ההצעה המוכה ביותר שתוגש לה, ו/או כל הצעה   .ד
 שהיא.

  הזוכה.המזמיה שומרת לעצמה זכות לבוא בדברים עם המציע   .ה
המזמיה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצידה על ההסכם   .ו

לביצוע העבודות על ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או 
 לא יחייבוה באופן כלשהו. -החלטה אחרת של גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמיה 

  
  בכבוד רב,

  
מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג  ע"ר
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 אישור המציע
___________, ושא ת.ז.  -או, הח"מ, _______________, ושא ת.ז. _____________, ו

______________, מצהירים בזאת כי קראו את כל האמור לעיל, כי או מביים את כל האמור 

 בו וכי או מסכימים לכל תאיו.

  :1מורשה חתימה 

  שם:________________.

  חתימה: _______________.

  תאריך: _____________.

_______________  

  חתימה

  :2מורשה חתימה 

  שם:________________.

  חתימה: _______________.

  תאריך: _____________.

_______________  

  חתימה

  

  

  אישור רו"ח/עו"ד

____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו אי הח"מ, _____________, מ.ר. 

בהסכם זה, מאשר כי ביום ________, הופיע/ו בפי החתום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם 

  המציע, וכי ה"ל חתמו בפיי.

במקרה שהמציע היו תאגיד, אי הח"מ ___________, מ.ר. ____________, המשמש 

בהסכם זה, מאשר כי המציע איו מצא בהליכי פירוק ו/או לא כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו 

הופעל צו כוס כסים גדו וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הצעה זו הם____________ 

___________ ושא ת.ז.____________, וכי ה"ל -ושא ת.ז.______________               ו

י/ם לעשות כן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ו/או חתמו בפיי על הצעה זו והוא/הם רשא

  בהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

  ולראיה באתי על החתום,

  _______________________                 תאריך:_____________

  עו"ד/רו"ח
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  ותוכיות עבודהמפרט טכי כללי, כתב כמויות  –להזמה למכרז ספח א' 
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  תאים מיוחדים  – 1ספח א'
  
  

 יובהר תחילה כי האמור בספח זה בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור בכל יתר מסמכי המכרז.  .1

  לשפץ ולשדרג את האודיטוריום הקיים בבין היכל שלמה. הבכוות המזמי .2

הקבלן הראשי יהיה   העבודות תבוצעה באמצעות קבלן ראשי שייבחר במסגרת תהליך מכרזי. .3

הריסה, ביוי, גרות ומסגרות, ריצופים,   אחראי לביצוע רוב העבודות במסגרת הפרויקט כגון:

  ותקשורת, מעליות וכו'. תקרות אקוסטיות, ציפוי קירות, חשמל

אוויר אשר הקבלן מיזוג    (הליך מכרזי זה שבדון)  במקביל ייבחר במסגרת תהליך מכרזי פרד .4

  יהיו ישירות מהמזמין.אוויר המיזוג שיר עם המזמין. התשלומים לקבלן איתו ייחתם חוזה י

 יצטרך לבצע את מתקן מיזוג האוויר בשיתוף פעולה מלא עם הקבלן מיזוג האווירקבלן  .5

הכולל  יכין לוח זמים אחד מיזוג האווירלשם כך: הקבלן הראשי בשיתוף עם קבלן  .הראשי

 יזוג אווירוויר. על כל הקבלים כולל קבלן המאת כל המלאכות וגם של עבודות המיזוג א

המשותף שהוכן וכן על פי סדרי  לעבוד על פי החיותיו של הקבלן הראשי; על פי לוח הזמים

  הראשי תהיה הקובעת. העבודה שהוא קובע באתר. קביעתו של הקבלן

  לוח זמים זה ייחתם על ידי הקבלן הראשי ועל ידי קבלן המיזוג אוויר.

בודתו הקבלן הראשי יקים פיגום גבוה בכל האולם כדי שאפשר יהיה לבצע את כל במסגרת ע .6

 הפירוקים של המבה הקיים וכן לבצע את כל ההכות הדרושות עבור כל העבודות והמערכות.

אותו קבלן  מעבר לפיגום הזה, כל פיגום אחר הדרוש לעבודתו של קבלן המיזוג אוויר יבצע

כל פיגום שהוא יקים צריך  יקבל כל עזרה לכך מהקבלן הראשי.המיזוג אוויר בעצמו, ולא 

 להיות בתיאום מלא עם הקבלן הראשי.

 בתוך קירות קיימים ו/או חדשים מיזוג האווירכל הפתחים והמעברים הדרושים לקבלן  .7

 במקום הדרוש; וימסרם לקבלן הראשי.מיזוג האוויר יסומו באופן מדויק על ידי הקבלן 

  .מיזוג האווירח את כל הפתחים הדרושים על פי סימון קבלן קבלן הראשי יפתה

קבלן הו יספק את השרוולים ו/או המסגרות עבור הפתחים במועד הכון מיזוג האווירקבלן 

ויהיה צורך   במידה  מיזוג האווירהראשי ירכיב אותם. סגירת כל הפתחים לאחר עבודת קבלן  

  בכך יבוצעו על ידי קבלן הראשי.

שוים ו/או   , יהיה צורך בפירוקיםמיזוג האווירבמידה ובגלל טעות או ביצוע לא כון של קבלן  

  .מיזוג האווירתיקוים שוים הרי אז את עלות עבודות אלו ישלם קבלן 

או בסביבתו; ומאחר וגם אין מעלית פועלת שיכולה לשע  מאחר ואין שטחי אחסון בבין .8

להביא את הציוד  לסייר באתר ולהכיר את האפשרויות מיזוג האווירלקומות; על קבלן 

  בהצעת המחיר שלו. הדרוש לבין ולהעלות לקומות הדרושות ואת כל אלו להכליל

  בשיוע ולא באחסון.לא יקבל כל עזרה מהקבלן הראשי לא בהרמה, לא  מיזוג האווירקבלן 

   בטיחות .9

וקבלי המשה  הקבלן הראשי אחראי על כל ושא הבטיחות בכל האתר הן לגבי כל העובדים

  וכל הקבלים הוספים שיעבדו באתר. מיזוג האווירשלו והן לגבי קבלן 

  הפרויקט. האחריות של הקבלן הראשי היא מתחילת עבודתו ועד למסירה הסופית של

לן הראשי; ו/או מהל העבודה שלו הרשום כחוק; ו/או אחראי הבטיחות כל הוראות של הקב

שלו הן הקובעות, וכל העובדים באתר ללא יוצא מן הכלל בין העובדים של הקבלן הראשי ובין 

באתר, חייבים למלא  והעובדים של כל קבלן וסף שיעבוד מיזוג האווירהעובדים של קבלן 



11 

 

פשרת לקבלן הראשי ו/או כל אלו שבאים מכוחו אחר ההוראות. כל חריגה מההוראות מא

להרחיק מאתר העבודה כל אחד שמפר את ההוראות. כל זק שייגרם עקב ההרחקה יחול על 

  המפר הוראות ו/או על מעסיקו.

  לא יוכל לבוא בכל טעה שהיא בגין המקרה ה"ל. מיזוג האווירקבלן 

המפורטים  יתפקד באתר כקבלן משה לקבלן הראשי על פי כל התאים מיזוג האווירקבלן  . 10

  לעיל ובחוזה.

 חייב לקות את אתר עבודתו מכל פסולת ו/או חומרים שוצרו עקב מיזוג האווירקבלן  . 11

וקבלן   תוקה על ידי הקבלן הראשי;מיזוג האוויר  עבודתו. כל פסולת שלא וקתה על ידי קבלן  

  ות היקיון.יחוייב בעל מיזוג האוויר

על ידי  וכל דבר בעל ערך שהובא לאתרמיזוג האוויר האחריות על שמירת הציוד של הקבלן  . 12

הסופית של  עצמו בלבד וזאת עד למסירהמיזוג האוויר תחול על הקבלן מיזוג האוויר הקבלן 

  עבודתו.

לאחר ו  יהיה במקביל עם סיום עבודתו של הקבלן הראשי  מיזוג האווירסיום עבודתו של קבלן   . 13

המפורטות  הפעלה וקבלת המתקן על ידי המתכן ומהל הפרויקט; ושאר המחויבויות

  במפרטים ובחוזה.
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  תצהיר המציע –להזמה למכרז ספח ב' 
  

אי, החתום מטה ________________________, ושא ת.ז. שמספרה 

אהיה צפוי לעושים ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

  הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

הי ותן/ת תצהיר זה בשם ________________ ("המציע") המגיש הצעתו במסגרת מכרז  .1

לביצוע עבודות מיזוג אוויר הכוללים אספקת, הובלת והתקת מערכת מיזוג אוויר עבור 

 ע"ר. הרצוגמכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ ו

הצעת המציע מוגשת אך ורק בשם המציע, והו רשאים לחתום כדין על גבי הצעת המציע  .2

 לפיה ה"ל, מסמכי המכרז וספחיהם.

המציע איו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כוס כסים גדו ו/או מצא בעריכת הסדר עם  .3

 ושיו.

תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה עובדי המציע במסגרת פרויקט זה יהיו כולם בעלי   .4

 בישראל שהייה בתוקף.

ידי המציע אך ורק עובדים -הריי מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות שואות החוזה, יועסקו על .5

 בעלי אזרחות ישראלית ו/או בעלי היתר עבודה כדין. 

יהול חשבוות, המציע ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת  .6

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

"), מקיימים את הוראות חוק עסקאות גופים חוק עסקאות גופים ציבוריים") (להלן: "זיקה

ציבוריים, בוגע לשכר מיימום ולהעסקת עובדים זרים כדין ובוגע להוראות החיקוקים 

, והמציע 2011-המויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיי העבודה, התשע"ב

העבודה ו/או בעבירות ו/או בעל הזיקה לא קסו ולא הורשעו ביותר משתי עבירות על חוקי 

במועד ההתקשרות חלפה שה אחת לפחות   -שיש עמן קלון, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות

 ממועד ההרשעה האחרוה. 

כמו כן, הי מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדית ישראל  .7

לעף, צווי הרחבה וחוקי ביחס להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלווטיים 

 המס, ולרבות החוקים הבאים: 

 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט; 

 וחה, התשי"א1951-חוק שעות עבודה ומ; 

 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו; 

 תית, התשי"א1950-חוק חופשה ש; 

 שים, התשי"ד 1954-חוק עבודת; 

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

  וער, התשי"גחוק1953-עבודת ה; 

 יכות, התשי"ג1953-חוק הח; 

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

 ת השכר, התשי"ח1958-חוק הג; 

 1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג; 
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 ה"התש ,(וסח משולב) 1995-חוק הביטוח הלאומי; 

 ימום, התשמ"ז1987-חוק שכר מי; 

 א2002-י עבודה), התשס"בחוק הודעה לעובד (ת. 

  וחוק העסקת עובדים"י כוח אדם, תש1996-על ידי קבל; 

 י העבודה, התשע"ב2011-החוק להגברת האכיפה של די . 

אי מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי כון למועד הגשת הצעתו, מתקיים אחד  .8

 בחלופקה הרלווטית] Xמעלה [יש לסמן 

  'ח 9הוראות סעיף  –חלופה א"שים עם מוגבלות, התש1998-לחוק שוויון זכויות לא 

 (להלן "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשה הרלווטיות]: –[למציע שסימן את חלופה ב' 

 ) עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ –) 1חלופה 

 ) ות אם המציע  100המציע מעסיק  –) 2חלופהעובדים לפחות, והוא מתחייב לפ

עובדים לפחות, המציע יפה למהל הכללי של משרד העבודה  100מעסיק 

לחוק  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת החיות בקשר ליישומן. –במידת הצורך שוויון זכויות, ו

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

) ועשתה אתו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משה (

המציע מצהיר כי פה  כדרש ממו,   –שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משה  

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9ת ליישום חובותיו לפי סעיף ואם קיבל החיו

  ליישומן.

המציע מתחייב להעביר העתק מפייתו למכ"ל  –לעיל  8במקרה שסומה חלופה ב' בסעיף  .9

ימים מ"מועד ההתקשרות",  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976-ם, תשל"וכהגדרת מוח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריי

________________________               ______________  

  חתימה וחותמת מציע                 תאריך                             

  אישור

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

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

הצהיר בפי על כוות הצהרתו דלעיל וחתם  -יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

  עליה בפי.

__________________  

  עו"ד
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  יסיון המציע -להזמה למכרז ספח ג' 
  

ושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי  יא ,____________ 'הח"מ, מר/גב

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב 

  כדלקמן:

תצהיר זה בשם ________________ ("המציע") המגיש הצעתו במסגרת מכרז   הי ותן/ת .1

לביצוע עבודות מיזוג אוויר הכוללים אספקת, הובלת והתקת מערכת מיזוג אוויר עבור 

 ע"ר. מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג

 התאים הבאים מתקיימים במציע: .2

מוקד קבלת פיות ומתן שירות פעיל מתחייב כי ככל שהצעתו תבחר הוא יהמציע   .א

 בהתאם לדרישות המפרט הטכי המיוחד.אשר יפעל ואחזקה בתחום מיזוג אוויר 

 למציע מחלקת הדסה ותכון מיזוג אוויר.  .ב

טון   100בהיקף של    V.R.Fפרויקטים של התקת מערכת מיזוג אוויר    3המציע השלים לפחות   .3

 השים האחרוות שקדמו למועד הגשת הצעתו. 5-ומעלה ב קרור

מובהר בזאת כי עבודה שביצועה לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשב 

  כפרויקט אשר הושלם לצורך עמידה בתאי זה.

  המציע יפרט על גבי הטבלה שלהלן את הפרויקטים ה"ל:

  
או מצרפים להצעתו פרופיל של המציע ומסמכים רלווטיים בקשר עם יקוד האיכות  .4

  ) בהזמה למכרז.1)(2(א)(9כמופיע בסעיף 

 
 _____________        זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

  חתימת המצהיר
  אישור

                     אי הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפי 
המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי  ,ת.ז. ________

הצהיר בפי על כוות הצהרתו דלעיל וחתם  -יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
                            __________________                עליה בפי.

  , עו"ד                      

מועדי תחילת וסיום  מהות והיקף העבודה שם האתר

 ההתקשרות 

שם הלקוח ופרטי שם מהל הפרוייקט 

 התקשרות: 
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  אישור רו"ח על מחזור כספי - להזמה למכרז ספח ד'
  

  תאריך:_______________

  מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"רלכבוד: 

  

  אישור על מחזור כספי הדון: 

  

  

אי הח"מ רו"ח __________________ כתובת ____________________________ 

 ______________ (להלן: "המציע"), מאשר בזאתהמבקר את  ____________ שמספרו ח.פ.  

  כמפורט להלן:

מחזור ההכסות הומילי השתי (לא כולל מע"מ) של המציע מביצוע עבודות מיזוג אוויר  -1

 ש"ח.  2,000,000עלה על  2018 -ו 2017בכל אחת מהשים עפ"י דוחו"ת כספיים 

מחזור ההכסות הומילי השתי (לא כולל מע"מ) של המציע מביצוע עבודות מיזוג אוויר  -2

  ש"ח. 2,000,000עלה על  2019עפ"י דיווחים למע"מ בשת 

  

 בכבוד רב,                   

  ______________________ 

  רואה חשבון  

  : הערות

  יתן להמציא.ייר לוגו של משרד הרו"ח אישור זה על  
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  למסמכי המכרז מסמך ב' –הצעת הקבלן 
  

    לכבוד
  מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר 

  
,..א.ג  

  
  עבודות מיזוג אוויר   הדון:

  
  
למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר או, הח"מ, מתכבדים להגיש בזה   .1

את הצעתו לביצוע העבודה שוא ההזמה דלעיל (להלן: "המזמיה")  –(להלן 
  "העבודה").

  
  או מצהירים בזה כי:  .2
  

בחו בקפדות ובעיון את כל מסמכי ההזמה להגשת הצעות, לרבות וסח הסכם   א.
ההתקשרות לביצוע העבודות, תדריך הבטיחות, מפרט טכי, כתבי הכמויות, מערכת 
התכיות לביצוע העבודות, וסח הערבויות וכתב השחרור וכל מסמך רלווטי אחר 

  שצורף למסמכי ההזמה. 
הזמה להציע הצעות, הבו את כל האמור בה ואו מסכימים קראו בעיון את וסח ה  ב.

לאמור בה ומקבלים על עצמו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עליו על פיה 
ומתחייבים לפעול על פי החיות וספות שתיתה על ידי ציג המזמיה ו/או המפקח 

  ו/או מהל הפרוייקט.
  לעיין ההזמה ומסמכיה.קיבלו כל הסבר והבהרה שתבקשו על ידיו   ג.
כי או מודעים ומסכימים לזכות המזמיה להל מו"מ עם כל אחד מהמציעים לאחר   ד.

לתקות חובת המכרזים   12שלב הגשת ההצעות הכספיות הראשוית, בהתאם לתקה  
החלות עליכם, בוסף לזכותה לבוא בדברים עם המציע הזוכה לאחר מתן הודעת 

  הזכייה. 
ר בו אמורה העבודה להתבצע וכי עשיו את כל הפעולות והבדיקות סיירו באת  ה.

  החוצות על מת להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה, לצורך הגשת הצעתו.
בחו את תאי האתר בה אמורה העבודה להתבצע, את דרכי הגישה אליו ואת כל   ו.

צוע העבודה לסוגיה, הקשיים למייהם העלולים לעלות בפיו, במהלך ולאחר סיום בי
וכי כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודה בחו ובדקו על ידיו ומוכרים 

  לו, ולא תהייה לו כל טעות ו/או דרישות ו/או תביעות כגד המזמיה בקשר לכך.
אי הבת תאי כלשהו מתאי החוזה על ידי הקבלן או התחשבות בו, לא תקה לקבלן   ז.

ים, ולא יהיו לקבלן כל תביעות ו/או זכות לשיוי כלשהו במחיר ו/או בלוחות הזמ
  טעות ו/או דרישות כלפי המזמיה עקב כך. 

או עוים על כל הדרישות להשתתפות במכרז וביכולתו לבצע את העבודה כדרש על   ח.
פי מסמכי ההזמה להציע הצעות, לרבות על פי הסכם ההתקשרות המהווה חלק הימו 

  "). ההסכם" –לן (לה
  .כל העבודות תתבצעה מבלי לגרום להפרעה כלשהיא ללימודים השוטפים בקמפוס  ט. 
או מבקשים כי מסמכים :__________________ , _________________, לא   י. 

יועברו לעיון המציעים האחרים וזאת מהימוקים המפורטים להלן (יתן לצרף להצעה 
  סעיף י. זה):מסמך מומק ומפורט ביחס ל

  ___________________________________________________________
___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________
___________________________________________________________  

  
על אף האמור לעיל, ידוע לו ומוסכם עליו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון   . יא

במסמכי המכרז לרבות במסמכי ההצעה הזוכה, תון לועדת המכרזים של המזמיה. 
בכל מקרה ידוע לו ומוסכם עליו כי כל פרטי הצעתו הכספית לא יהיו חסויים ואו 

או טעה לועדת המכרזים בכל הקשור למתן מתחייבים בזאת שלא בוא  בכל דרישה ו/
  זכות עיון למציעים אחרים בהצעתו הכספית, ככל שהיא תהא ההצעה הזוכה.

  
  

  או מתחייבים בזה כי:   .3
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עריכת ביטוח,  ימלא אחר כל תאי ההסכם על ספחיו, לרבות המצאת אישור  .א

  כמתחייב על פי ההסכם וספחיו.
או מודעים ללוחות הזמים שקבעו לביצוע העבודה, למועד שקבע לתחילת העבודה   .ב

ויש ביכולתו לעמוד בלוח זמים זה. הו מתחייבים כי במקרה שלא סיים את 
העבודה בזמן שקבע במסמכי ההזמה או במועד אחר, או שלם למזמיה סך של 

ש"ח (סכום זה צמוד למדד תשומות הביה) בתור פיצויים מוסכמים וקבועים  5,000
אלא אם העיכוב יאושר מראש על  –של איחור בסיום העבודה שבוע מראש עבור כל 

וזאת מבלי שיהיה צורך בהוכחת זק ובוסף לאחריותו לפי כל סעיף   –ידי המזמיה 
 אחר של ההסכם.    

  
  להזמה.  6אשר יש לצרף להצעה כמפורט בסעיף  הצעתו את המסמכים  או מצרפים בזה ל  . 4
 
הסמכות המקומית הבלעדית (בכפוף לאמור להלן), לדון בכל תביעה שתוגש על ידי מי   .5

  מהצדדים, בכל עיין הקשור בהזמה זו, תהא תוה לבית המשפט המוסמך בירושלים.
  
  קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים.או מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל   .6
  
הו מתכבדים להגיש הצעתו לביצוע העבודות שוא ההזמה בהתאם לתאי ההזמה   .7

  והסכם ההתקשרות בסכומים המופיעים על גבי כתב הכמויות. 
  
יום לאחר המועד האחרון  90הצעתו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותו מיום הגשתה ועד   .8

  .להגשת ההצעות
  
  

  חתימת המציע:_____________         תאריך:_____________
  
  

  אישור חתימה
  

אי הח"מ, עו"ד/רו"ח___________ משמש כיועץ משפטי/ רואה חשבון של_________ 
ואי מאשר בזאת את חתימת המציע על גבי הצעה זו, שעשתה  המציע"),(להלן: "

באמצעות מורשי החתימה שלו____________ ושא/ת תעודת זהות מספר_________ 
__________ושא/ת תעודת זהות מספר ________וכי מורשי החתימה חתמו עליה  -ו

כדין, וכי תוקף שקיבל -בפיי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע, לפי החלטת בת
  חתימתם מחייבת את המציע.

  
  ולראיה באתי על החתום,      

 _______________________  
  עו"ד/רו"ח                                
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  ה ס כ ם
  
  

  2020שערך וחתם ב _______ ביום ______ לחודש ______ 
  
  
  ב י ן
  
  

  מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר 
  ירושלים  58בשלוחה של המכללה הממוקמת במבה 'היכל שלמה', ברחוב המלך ג'ורג' 

 (להלן: "המזמיה")
 מצד אחד;                                   

  
  ל ב י ן

  
__________________  

___________________  
 (להלן: "הקבלן")      

  שי;מצד 
  

והתקה של מערכת מיזוג אוויר  הובלהוהמזמיה מתכוות לבצע עבודות אספקה,   ה ו א י ל
למסמכי  1א'-להסכם זה (צורפו כספחים א' ו 1א'-ו א' יםבספחכמפורט חדשה 

בשלוחה של המכללה  )", לפי העייןהעבודותאו " "המערכת(להלן: " ההזמה למכרז)
; ")הקמפוס(להלן: " ירושלים 58שלמה', ברחוב המלך ג'ורג' הממוקמת במבה 'היכל 

כמפורט במפרט (כולל שירות וחלקים)  המערכתמתן אחריות ושירות תחזוקה על כל 
  ;להסכם מספח א'הטכי המיוחד המהווה חלק 

  
לשם קבלת הצעות  )2/2020והמזמיה פרסמה הזמה להציע הצעות (מכרז פומבי   ה ו א י ל ו

 ");ההזמהלביצוע העבודות  (להלן: "
  

ל י א ו ה והקבלן היו הזוכה בהזמה ע"פ הצעתו מיום ____________, לביצוע עבודות מיזוג   ו
אוויר תמורת הסכומים הקובים בכתב הכמויות המצ"ב כספח א' להסכם (להלן: 

  עתו של הקבלן");"הצ
  

ל י א ו ה קבלן מאשר כי ידוע לו שבפרויקט יפעל בין היתר קבלן ראשי וכי על הקבלן לפעול וה  ו
  שלהלן; 5.20תוך תיאום עימו בהתאם למפורט בהסכם זה ובפרט בסעיף 

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

  ;הקבלן וכי חתימה ה"ל מחייבת את הקבלן לכל דבר ועיןלמסמכי היסוד של 
  

והקבלן מצהיר כי הוא מוכן לבצע את העבודות האמורות על פי הצעתו ועל פי תאי    ו ה ו א י ל
  ;חוזה זה, אשר אותם קרא והבין היטב

  
והמזמיה מעויית שהקבלן יבצע עבורה את העבודות וזאת בהתאם למערכת   ו ה ו א י ל

יות, המפרטים, כתב כמויות, והשרטוטים המצורפים להסכם זה, ובהתאם התוכ
  לתאים המפורטים בהסכם זה להלן; 

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

  האדם המתאים הדרש לביצוע השירותים ה"ל בהתאם לאמור בהסכם זה; 
  

והקבלן מעוין ומסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות ה"ל עבור המזמיה,   ל ו ה ו א י
העדכי ועל פי לוחות הזמים כמפורט בהסכם זה,  3210בהתאם לתאי חוזה מדף 

, כספח א'כיות המצורפים והתובהתאם למפרט הטכי המיוחד כתב הכמויות ו
ושאר התאים המפורטים בהסכם   להסכם  1כספח א'בספח תאים מיוחדים המצ"ב  

  זה;
  

  :לפיכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן
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  מבוא כותרות וספחים  .1
  

דלהלן יהוו חלק בלתי פרד הימו והם מים על המבוא להסכם זה תאיו והמסמכים   1.1
 עיקריו:

 תאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן. 1.1.1
 הצעת הקבלן. 1.1.2
העדכי (החוזה הסטדרטי   3210מדף    -החוזה לביצוע מבה על ידי קבלן  תאי   1.1.3

 לא מצורף לספחי ההסכם. -של מדית ישראל)
מצ"ב  – תשריט, מפרט טכי, מערכת תכיות, כתב כמויות והצעת הקבלן 1.1.4

 חתומים על ידי המציע.  - כספח א' לחוזה
  ידי המציע.חתומים על . 1כספח א'המצ"ב  –ספח תאים מיוחדים  1.1.5
כספח בוסח המצורף  – ערבות בקאית להבטחת ביצוע וקיום תאי החוזה 1.1.6

 להסכם. 1ב'

בוסח  – ערבות בקאית להבטחת התחייבויות הקבלן במהלך תקופת הבדק 1.1.7
 לחוזה. 2כספח ב'המצורף 

, ג' יםכספחבוסח המצורף  –עריכת ביטוח יאישורביטוח וספחי ספח  1.1.8
 לחוזה.  3ג'-ו 2, ג'1ג'

 כספח ד'בוסח המצורף  – הצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמיה 1.1.9
 לחוזה.

לחוזה חתום על   כספח ה'בוסח המצורף    –  הצהרה על מתן פטור מאחריות 1.1.10
 ידי המציע.

 לחוזה. כספח ו'בוסח המצורף  הוראות ביטחון 1.1.11
 לחוזה. כספח ז'בוסח המצורף הצהרת בטיחות  1.1.12

 
כותרות הסעיפים באות לצורך הוחיות בלבד, ואין לפרש תאי מתאי הסכם זה  1.2

 לפיהן. 
    :הגדרות 1.3

   בהסכם זה יפורשו המוחים הבאים כדלהלן:
 /"העבודה"

  "העבודות"
 או

  "השרותים"

והתקה של מערכת מיזוג אוויר חדשה (להלן:  הובלהעבודות אספקה, 
בשלוחה של המכללה הממוקמת במבה 'היכל שלמה', "המערכת") 

בהתאם למפורט  ")הקמפוס(להלן: " ירושלים 58ברחוב המלך ג'ורג' 
מתן אחריות ושירות תחזוקה על כל ; להסכם 1א'-בספחים א' ו

המערכת (כולל שירות וחלקים) כמפורט במפרט הטכי המיוחד המהווה 
  ;להסכם מספח א'חלק 

ו/או מי שהתמה מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר    -"המזמיה" 
מעת לעת על ידה לפעול בשמה לצורך חוזה זה ו/או לרכז את הפרוייקט 

  חוזה זה.שוא 

או "הקבלן" 
"קבלן מיזוג 

   -אוויר" ה

לרבות ציגו של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו המוסמכים, לרבות 
כל קבלן משה ו/או עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל המצוי מכוחו 

  באתר.

"הקבלן 
  הראשי"

  

"מהל 
  הפרוייקט"

בקמפוס, לרבות ציגו ו/או הקבלן אשר יבחר לבצע עבודות ביוי ושיפוץ  
מי מטעמו ו/או מורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משה ו/או עובד 

  הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל המצוי מכוחו באתר.

או כל ציג מטעמו או כל מי בע"מ  ויקו יפת יהול פרויקטיםחברת 
שמתמה על ידי המזמיה בין בוסף לו ובין במקומו להל את ביצוע 

  העבודות ולפקח על ביצוען ועל אופן ביצוע החוזה.
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"היועצים 
  והמומחים"

  אדם או גוף אשר יועסק על ידי המזמיה בקשר לפרוייקט.

  
  
  
  מטרת ההסכם  .2

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

הוראות הסכם זה והתכיות. התחייבות הקבלן ולהשלימן בצורה מקצועית ועל פי 
  לביצוע ולמתן השירותים היה לכל השירותים, במלואם ובמועדם.

בכפוף לזכויות הקבלן עפ"י הסכם זה, שמורה למזמיה הזכות המלאה והבלעדית    2.2
לשות את דרישתה לגבי היקף השירותים הדרשים, הכל בהתאם לשיקול דעתה 

המזמיה תהא רשאית להכיס שיויים או עבודות מיוחדות הבלעדי של המזמיה. 
וכן להגדיל או להקטין את הפריטים שיוזמו ללא מגבלה, הן לעיין כל או תוספות, 

ועל הקבלן לבצע זאת מיד עם קבלת הוראה פריט מסוים והן לעיין סה"כ הפריטים,  
דים סכום בכתב מציג המזמיה ו/או מהל הפרוייקט ובלבד שסוכם בין הצד

  התוספת מראש. 
  הוראות המזמיה לקבלן יתו בכתב ויחייבו את המזמיה ואת הקבלן. 2.3
להיות ציג המזמיה מר משה מרציאו  לשם ביצוע העבודה ממה בזה המזמיה את   2.4

 "). ציג המזמיה(להלן: "
מובהר בזאת, כי ציג המזמיה ו/או מהל הפרוייקט יהיה רשאים, בין השאר, לתת  2.5

בלן הוראות, החיות הסכמות ואישורים מטעם המזמיה. המזמיה תוכל לק
להחליף מדי פעם את ציג המזמיה ו/או מהל הפרוייקט על פי שיקול דעתה 

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

 סתירה בין מסמכים .3

החובות המוטלות על הקבלן במסמכיו השוים של ההסכם תפורשה על דרך השלמה    3.1
משמעות בין מסמכיו -סתירה או אי התאמה, או דו שתיווצרוהרחבה, אולם במידה 

  השוים של ההסכם על ספחיו, לבין עצמם, ייושבו ויוכרעו אלו על פי הסדר הבא:
   התוכיות, המפרטים והכמויות.  א.
  התקשרות זה.הסכם   ב. 
  תאי ההזמה להציע הצעות.   ג.
  הצעת הקבלן.  ד.
  תקים ישראליים  ה.
  . (לא מצורף)  ))-2005וסח תשס"ה  3210מדף    –תאי החוזה לביצוע מבה על ידי קבלן    ו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראה מהוראות תאים אלה לבין הוראה    3.2
יקבע מהל הפרויקט  –המסמכים המהווים את החוזה ברורה ומפורשת במסמך אחר מ

  את סדר העדיפות בייהם, וקביעתו תהא סופית ומחייבת.

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשה או שהיה מסופק בפירושו    3.3
יפה הקבלן בכתב למהל הפרויקט ומהל הפרויקט    –הכון של המסמך או של חלק ממו  

וסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל בדבר הפירוש שיש להוג לפיו. ב  –וראות בכתב  ייתן ה
מקרה בו מצא סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פרוש שוה בין המסמכים, 
להעיר את תשומת לב מהל הפרויקט על כך שבעה ימים לפי ביצוע עבודה כלשהיא 

הטיב, אופן הביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע ולקבל הוראותיו של מהל הפרויקט לגבי  
וכו'. מובהר, כי על הקבלן מוטלת האחריות למצוא כל סתירה ו/או אי התאמה כאמור 
שקבלן מבצע סביר אמור למצוא בשים לב להתחייבויותיו על פי הסכם זה. לא הביא 

הוצאות הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב מהל הפרויקט כאמור, יחולו על הקבלן כל ה
  ו/או הזקים שגרמו עקב אי מלוי הוראה זו.

  
במקרה שיתברר שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה או לא גילה סתירה 
או אי התאמה אשר היה עליו לגלות בתור קבלן סביר, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה 

המעוות. מהל כלשהי על פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שידרשו לתיקון 
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הפרויקט יכריע בלעדית וסופית ובכתב בכל פירוש הוגע להתאמה או סתירה כאמור 
  לעיל.

 
  הצהרות הקבלן .4

    
  הקבלן מצהיר ומתחייב כי:

  
  הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.  4.1  
הוא בדק בעיון רב את סעיפי החוזה הזה וכל המסמכים המצורפים אליו, הבין אותם,   4.2  

בדק את הפרוייקט ואת היקף השירותים הדרש על פי הסכם זה, ביקר באזור 
הפרוייקט ובסביבתו, בדק את דרכי הגישה אליו, בירר את כל השאלות והתאים 

לביצוע העבודה והכרוך באלה  הוגעים לביצוע העבודות על פי חוזה זה, וכל הדרוש
ומצא את כל ה"ל לשביעות רצוו. לקבלן לא תהא כל זכות תביעה מסוג שהוא על 

  יסוד טעת אי ידיעה או אי הבה של גורם כלשהו הקשור בעבודה. 
הוא בעל ההכשרה, היכולת, היסיון הרשיוות והאישורים הדרשים לביצוע   4.3  

מתחייב לבצע את העבודה לפי חוזה זה במקצועיות, השירותים שוא הסכם זה, והוא  
ברמה גבוהה ולשביעות רצום הגמורה של המזמיה, מהל הפרוייקט וציג המזמיה, 
וכן מצהיר ומתחייב הקבלן כי כל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע ובמתן השירותים 

מקצועית  עפ"י הסכם זה גם הם בעלי הכשרה דרשת, יכולת, אישורים, סיון ורמה
  גבוהה.

הוא ועובדיו ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם, ידיעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו   4.4  
  מיטב השקידה, המסירות והאמות לביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה. 

יש לו מספיק זמן פוי במסגרת כל התחייבויותיו האחרות על מת לאפשר לו לבצע את   4.5  
  פי הסכם זה במועדים הפורטים בהסכם זה. כל המוטל עליו על

מושלמות ויתכו  ואיןסופיות  איןהתכיות המצורפות שייתכן והקבלן מודע לכך   4.6  
בהם עדכוים ושיויים, תוך כדי התקדמות הביצוע של העבודות ואולם הוא מצהיר 

ו כי הצעתו הכספית פר יחידה לא תשתה בעקבות זאת וכי לוחות הזמים לא ישת
  בגין כך.

, יעביר הקבלן לאישור מהל הפרויקט מתן צו התחלת עבודותימים ממועד  30בתוך   4.7  
המפרט הטכי אשר צורפו מפרט טכי של המערכת אשר יהיה בהתאם לדרישות 

המפרט בדבר עמידת המערכת בדרישות והמתכן מכרז. אישור מהל הפרויקט ל
תחילת עבודות ללהזמת המערכת ע"י הקבלן ומהווה תאי מכרז הטכי כמופיע ב

  .בקמפוס
 
  
  התחייבויות הקבלן  .5

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

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

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שמירה והקפדה על מילוי הוראות כל דין ו/או   5.3
תקן ו/או החיות מקצועיות מחייבות ו/או והגות אחרות, לרבות עדכום של כל אחד 

התאם להוראות ולתוכיות רשויות התכון ו/או תוכית כל רשות מהמויים לעיל, וב
אחרת ככל שהן וגעות לפרוייקט ולהשתמש בחומרים הדרשים על פי כל תקן ו/או 

  דרישות חוקיות אחרות. 
אין ולא יהיה בהוראה של המזמיה ו/או באישור מטעם המזמיה כדי לגרוע מאחריות   

  הקבלן להוג על פי האמור לעיל. 
הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעמיד לטובת הפרויקט מהדס ביצוע ומהל עבודה בעלי   5.4

  יסיון בפרויקטים דומים לפרויקט שוא הסכם זה.
הקבלן מתחייב למות את מר _______ ו/או _________ כמהל עבודה ואת מר 
_______ כמהדס ביצוע שיימצאו בכל עת ביצוע העבודה באתר הפרוייקט, על מת 
להשגיח על העבודה ולקבל הוראות מציג המזמיה. בחירת מהל העבודה ומהדס 

תיתן על ידי ציג המזמיה ביצוע באתר יהיו טעוים הסכמת המזמיה. כל הוראה ש
  ו/או מהל הפרוייקט למהל העבודה ו/או מהדס ביצוע תחשב כאילו יתה לקבלן. 

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

סיק עובדים במספר ובהכשרה הדרושים לצורך מילוי להעמתחייב  הקבלן  5.6
את העבודה בקצב מהיר, בשקידה ראויה  ולבצעהתחייבויותיו על פי ההסכם 
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וברציפות, ללא דחיה וללא הפסקה ובהתאם ללוח הזמים ולסיימה תוך התקופה 
  הקבועה בלוחות הזמים. 

ן השלים את העבודות סיום העבודות והשלמת הפרוייקט משמען, בין היתר, כי הקבל    
להסכם   1א'-וספח א'  כוספח תאים מיוחדים המצורפים  לפי התוכיות והמפרטים  

  ולוח הזמים ויתר הוראות ההסכם. 
כמו כן מתחייב הקבלן להוסיף עובדים ככל שיידרשו כאלה, הכל לצורך עמידתו בלוח   5.7

  יה. להלן או כפי שייקבע בהמשך ע"י המזמ 6הזמים כמפורט בסעיף 
הקבלן  מתחייב בזה כי כל סכסוך עבודה עם עובדיו לא יהיה בו כדי לפגוע בקצב   5.8

  ובאיכות השירותים שיתו על ידו עפ"י הסכם זה. 
הקבלן מקבל על עצמו להתמיד בביצוע העבודה למזמיה אפילו במקרה של חילוקי   5.9

ת שירותיו זמית או דעות, אלא אם כן תה המזמיה לקבלן הוראה בכתב להפסיק א
סופית. הקבלן לא יהיה רשאי לעכב או להאט את המשך ביצוע ומתן השירותים על פי 
הסכם זה אף במקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים בעייים כספיים 

  הקשורים להסכם זה. 
הוא   הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי במקרה שיתגלעו חילוקי דעות ביו לבין המזמיה  5.10

לא יהיה רשאי לקוט בכל הליך ו/או תביעה למתן סעד זמי ו/או קבוע ו/או תביעה 
משפטית אחרת בקשר למתן השירותים שיתו על ידו ו/או בקשר לביצוע הפרוייקט 
ו/או עיכוב ביצועו ו/או כל תביעה אחרת בקשר לפרוייקט, למעט תביעה כספית 

על ידו למזמיה בפועל בהתאם להסכם זה לתשלום שכר טרחתו בגין שירותים שיתו  
אותה יוכל להגיש במהלך ביצוע העבודות. האמור בסעיף זה יחול למעט במקרה של 

  עיכוב בביצוע תשלומים ע"י המזמיה אשר אושרו ע"י מהל הפרוייקט.
שום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כמאפשר לקבלן, או כמסמיכו, לחייב את   5.11

לרבות בכל הקשור במתן החיות לשיויים ליועצים ו/או ה שהיא, המזמיה בכל צור
למתכים אחרים של הפרוייקט ו/או לקבלים שיועסקו על ידי המזמיה בביצוע 

אלא אם כן  הוסמך  על ידי המזמיה מפורשות מראש ובכתב לעשות כן.  הפרוייקט,
ל הפרוייקט ו/או יתו החיות על ידי הקבלן ליועצים ו/או למתכים האחרים ש

לקבלים של הפרוייקט ללא אישור מהל הפרוייקט ו/או אישור ציג המזמיה ישא 
  הקבלן בכל ההוצאות שיהיו כרוכות בכך.

המזמיה תהא רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד מסויים במסגרת מתן   5.12
הקבלן להפסיק מתחייב  –השירותים היתים על ידי הקבלן ומשתדרוש המזמיה כן 

לאלתר העסקתו של אותו עובד במסגרת מתן השירותים למזמיה, באחריותו ועל 
   חשבוו של הקבלן.

הקבלן מתחייב לדאוג להשגחה מיוחדת על העובדים באתר מטעמו לבל יעזבו את שטח   5.13
   העבודה ולבל יכסו לקומות בהם אים עובדים.

ומרים בכמות מספיקה הדרושה לשם ביצוע הקבלן מתחייב להחזיק באתר ציוד וח  5.14
במועד. במקרה שציג המזמיה יבדוק ויווכח שכמות הציוד והחומרים או  ותהעבוד

מספר העובדים איה תואמת את צרכי לוח הזמים וידרוש להוסיף עובדים מקצועיים 
או אחרים או ציוד יעשה זאת הקבלן ללא דיחוי. "ללא דיחוי" הכווה בו ביום או 

  חרת, אלא אם ציג המזמיה קבע בכתב תקופה ארוכה יותר. למ
הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בוחיות ציבור   5.15

הבאים בשערי המזמיה ולא תהא הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש ובמעבר של כל 
  ש ציבורי כלשהו.אדם בכביש, דרך וכיוצא באלה, או בזכות השימוש והחזקה ברכו

יודגש כי בביין בו יבוצעו העבודות מתהלים לימודים שוטפים. יהיה על הקבלן   
להתאים עצמו ואת העבודות וההובלות שיבוצעו על ידו לצורכי הלימודים בקמפוס, 
ובכלל זאת בכל הקשור להימעות מרעש ומטרד. משכך, מובהר כי המזמיה ו/או מהל 

ודיע לקבלן להפסיק עבודות הגורמות לרעש ו/או מטרד, הפרויקט יהיו רשאים לה
  ולבצען בזמים בהם הדבר לא יהווה מטרד ללימודים.

עוד יודגש כי אין מעלית בביין בו יבוצעו העבודות, וכי העברת המערכת, הציוד   
תעשה דרך המדרגות או בכל  והחומרים הדרושים לצורך ביצוע והשלמת העבודות

  בלן ואשר יאושר ע"י מהל הפרויקט.אמצעי אחר שיציע הק
הקבלן יפצה את המזמיה עבור הפסד או זק שייגרם למזמיה כתוצאה מאי מילוי או   5.16

הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי שקבלת פיצוי זה תפגע ביתר זכויות 
  המזמיה לפי חוזה זה או על פי כל דין. 

ללא כל תשלום מהמזמיה את כל הטעון תיקון הקבלן יתקן מיד ועל חשבוו הוא ו  5.17
בעבודה, ו/או החלפת חומרים כפי שידרוש ציג המזמיה ותוך הזמן שייקבע על ידו. 
הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקה ומהל הפרוייקט יהיה הפוסק היחיד 

  לפירוש תוצאותיה. 
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חומרים כלשהם מהשטח  המזמיה תהא רשאית בכל עת להודיע בכתב לקבלן שיוציא  5.18
או שיהרוס עבודות כלשהן אשר לפי דעת המזמיה לא עשו בהתאם להוראותיה או 
בהתאם לחוזה זה, ושיביא במקום אותם החומרים חומרים אחרים או שיעשה במקום 
אותן עבודות, עבודות אחרות, כפי שיראה ציג המזמיה לכון ותוך אותה תקופה 

"ל. על הקבלן יהיה למלא אחר ההוראות הכלולות באותה שתצוין על ידו בהודעה ה
הודעה על חשבוו של הקבלן. לא מילא הקבלן את ההוראה תהא המזמיה רשאית 
להעסיק אשים אחרים לביצוע ההוראה ה"ל ולשלם להם כל סכום שיידרש למטרה 
זו. כל ההוצאות הכרוכות בדבר יחולו על הקבלן, והמזמיה תהא רשאית לכותן 

  הכספים שיגיעו לקבלן לפי חוזה זה. מ
   -קבלי משה  5.19

ביצוע מטעמו שישמשו בקבלי המשה ש מהקבלן לדרושהמזמיה רשאית  -א'    
בכל אופן, התקשרות  .יאושרו בכתב ומראש ע"י המזמיהעבודות, כולם או חלקם, ה
 .של הקבלן על חשבוו ובאחריותו המלאה תהאקבלן עם קבלי משה מטעמו ה

לפסול כל קבלן משה שראה לו וזאת ללא הצורך למתן הסברים  רשאית המזמיה
  וימוקים. הקבלן לא יוכל לבוא בכל טעה או תביעה בגין אי אישור קבלן המשה.

, לרבות המשהיהיה אחראי באופן בלעדי ומלא להתקשרות עם קבלי  הקבלן -ב'  
יהול ופיקוח על עבודתם, תשלומים לקבלי המשה, וכל ביטוח דרש של  בחירתם,

קבלי המשה והמזמיה לא תהיה אחראית להעסקתם, יהולם, פיקוח על עבודתם, 
  או תשלומים לקבלי המשה. 

  יאושרו על ידי המזמיה. ר שאמתחייב שלא לסטות מהמפורט בתכיות  הקבלן -ג'
מתחייב להחתים  הקבלןלפי המכרז והסכם זה,  הקבלןמבלי לגרוע ממחויבויות  -ד'  

את קבלי המשה שיעסיק על הסכמים מלאים ומסודרים, שיכללו בין השאר את 
מורשים  יהיו הקבלןיעסיק קבלי המשה שהתוכיות שאושרו על ידי המזמיה. 

הדרש מהם לביצוע  לביצוע העבודות על פי כל דין, לרבות כל רישיון או היתר
  העבודות.  

  הקבלן הראשי  5.20
מובהר כי במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות ע"י קבלן ראשי לביצוע עבודות ביוי  -א'  

  ").הקבלן הראשיושיפוץ (להלן: "
יהול עבודה,   לעיין  יהיה קשור בקבלן הראשיאוויר  המיזוג  רת עבודתו, קבלן  במסג  -ב'  

כמפורט בהסכם זה, ובכל הקשור להתחייבויות והצהרות קבלן ואומים, אחריות ית
בקשר עם הקבלן הראשי הרי שהן יהיו מחייבות וייחשבו כהסכם עבור מיזוג האוויר 

  צד שלישי. 
לכל קבלן אחר לקבלן מיזוג אוויר וייתן אפשרות פעולה אותה הראשי הקבלן  -ג'

  מהל הפרויקטהמוסמך על ידי המזמיה ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי 
וכן לעובדיהם, הן במקום המבה והן בסמוך אליו, וכן ישתף פעולה, יתאם אתם 
ויאפשר להם השימוש במידת הרצוי והאפשר בשירותים ובמתקים שהותקו על ידו 

לעבוד בשיתוף  מחוייבמיזוג האוויר קבלן  לו התחייב.והכל מבלי לפגוע בלוח הזמים 
, אף אם הדבר פעולה עם הקבלן הראשי ושאר הקבלים אשר יפעלו במסגרת הפרויקט

  .זה 5.20לא פורט בסעיף 
   -לוח זמים -ד'

לביצוע העבודות לוח זמים  הראשי  יכין בשתוף עם הקבלן  מיזוג האוויר  קבלן    .1
כאשר הן משולבות בכל שאר הפעילויות  ,לבצעמיזוג האוויר שעל קבלן 

 המבוצעות הן ע"י הקבלן הראשי או קבלי המשה שלו והן ע"י קבלים אחרים
לתקופת ביצוע . לוח זמים זה יהא מפורט ככל האפשר ויתאים וספים

  .שלהלן 6העבודות כמפורט בסעיף 
מתן צו יום לאחר  14-ממתחייב בזה להמציא לא יאוחר  מיזוג האווירקבלן   .2

 את לוח הזמים ה"ל כאשר הוא חתום על ידו ועל ידי הקבלן התחלת עבודה
והמזמין. לוח זמים זה יצטרף לחוזה כספח ויהיה חלק בלתי פרד  הראשי
  הימו.

קח יפהראשי  מתחייב לעמוד בלוח הזמים הכולל, והקבלן  מיזוג האוויר  קבלן    .3
מיזוג י קבלן סייע בידיעל הקבלים האחרים בהקשר זה. הקבלן הראשי 

  על ידי כך שיעמוד בחלקו שלו בלוח הזמים ה"ל. האוויר 
אחת לחודש יגיש הקבלן הראשי למזמין עדכון כי מיזוג האוויר ידוע לקבלן 

והקבלן הראשי דרשים מיזוג האוויר , ובכל אופן קבלן לוח הזמיםבדבר 
  .לעמוד בתקופת הביצוע המחייבת כל אחד מהם

  בלוח הזמים יםעיכובפיגורים ו  .4
ו/או של הקבלן מיזוג האוויר של קבלן  במידה וגרם פיגור בלוח הזמים  .א

קים ז סיומה ועקב כך גרמומועד הן במהלך העבודה והן ב הראשי,



24 

 

הראשי, לא תהיה לאף או לקבלן  מיזוג האוויר  ישירים ו/או עקיפים לקבלן  
  אחד מהם עילה לתביעה כלשהי מהמזמין.

ו/או הראשי  תביעה כלפי הקבלן  מיזוג האוויר  במידה ועקב כך תהיה לקבלן    .ב
מיזוג האוויר , יצטרכו קבלן  מיזוג האווירתביעה כלפי קבלן  הראשי  לקבלן  

הראשי להמשיך ללא עכובים בעבודה ולהשלימה לשביעות רצוו והקבלן 
  זמין למרות התביעה ה"ל.של המ

גרמו זקים ישירים ו/או עקיפים יבמידה וכתוצאה מהפיגורים ה"ל   .ג
להפחית מהתשלומים השוטפים המגיעים  רשאילמזמין יהיה המזמין 

לוא סכום הזק שייקבע ע"י מ, את  הראשי  ו/או לקבלןמיזוג האוויר  לקבלן  
הראשי, וזאת ו/או הקבלן  מיזוג האוויר  המזמין לאחר שמיעת ימוקי קבלן  

מהסכום מבלי לפגוע בזכותו לתבוע את יתרת הזק במידה ויהיה גבוה 
  .שיופחת

לא ישמשו עילה לפיגור בלו"ז   ן הראשיביצוע העבודות במבה על ידי הקבל  .ד
גרם ם מהל הפרויקט אישר שהעיכוב לא , אלא אמיזוג האווירשל קבלן 

  .מיזוג האווירבשל מעשה ו/או מחדל של קבלן 
  אי עמידה בלוח הזמים מהווה הפרה יסודית של החוזה.  ה.

  
וכן  ,והקבלן הראשימיזוג האוויר  בין קבלןוההתחייבויות ההדדיות הממשק  -ה'

, מבלי שהקבלן הראשי יהא מיזוג האווירהשירותים שהקבלן הראשי יספק לקבלן 
למסירה סופית באישור מהל , עד מיזוג האווירזכאי לקבלת תשלום כלשהו מקבלן 

  : ויכללמבה כולו, הפרויקט של ה
, ואחסון  פריקה  ,יבצע בעצמו כיסה לאתר, שיוע, אספקהמיזוג האוויר  קבלן   .1

  .תיאום עם הקבלן הראשיוזאת תוך 

תכיות המבה לעיון (באתר) ומתן הסברים על המבה, הקבלן הראשי ישאיל  .2
ן הקבלן , והסבר על שיטות ודרכי עבודתו כך שיהיה תאום בייםככל שהם דרוש

  .מיזוג האווירן לבין הקבלהראשי 

תן איפורמציה על כללי העבודה הדרשים מבחית הקבלן הראשי י .3
 .יתבטיחות

יקים מיזוג האוויר  במידה ותתאפשר הצבת מחסן מחוץ למבה, אזי קבלן .4
אותו באחריותו ועל חשבוו, לרבות שמירה עליו, וזאת תוך תיאום עם הקבלן 

 –בכל עת מהל הפרויקט יהא רשאי להודיע על סילוק המחסים . הראשי
 והקבלן יסלקם.

 יאפשר גישה לקבלןבמידה והקבלן הראשי יתחם את שטחי העבודה, הוא  .5
  .ולמורשים מטעמומיזוג האוויר 

למערכת   שיועיבצע בעצמו עבודות  מיזוג האוויר  ככל שהדבר יהיה חוץ, קבלן   .6
 .תוך תיאום עם הקבלן הראשיציוד ול

במקום שהמזמיה תעמיד וכן קודת מים הקבלן הראשי יתקין לוח חשמל  .7
 שיאפשרו בצורה כזו ויתוכוקודת המים לרשותו לשם כך, ולוח החשמל 

מיזוג קבלן  זאת  התחברות של כל הקבלים שימצאו במתחם העבודות, ובכלל  
הקבלן הראשי יתקין אף מוה למדידת צריכת החשמל והמים. כל  .האוויר

ל הקבלן הראשי ועל הפעולות המפורטות בסעיף זה יבוצעו באחריותו ש
מיזוג ובכלל זאת קבלן    חשבוו. צריכת החשמל והמים, גם ע"י קבלים אחרים

 , תהיה על חשבון הקבלן הראשי.האוויר

טיפול הקבלן הראשי יהא אחראי למקבל על עצמו שמיזוג האוויר קבלן  .8
וקבלים וספים  האחריםבארגון העבודה, תאום והשתלבות הקבלים 

, וייצוג בעיות לפי הצורך ישיבות תאוםהראשי, יקיים  בעבודות הקבלן
 .מהל הפרויקטמשותפות בפי 

כל העבודות, הן הקבלן הראשי יכווין מקבל על עצמו שמיזוג האוויר קבלן  .9
הזמיות והן הקבועות, ומועדי ההתחברות והיתוק של כל העבודות בין 

, הראשי ו/או קבלים וספים לבים ובים לבין הקבלן האחריםהקבלים 
כולל תאום אזורי עבודה לצרכי העבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכון 

 .העבודה ולסדר הטוב והכון של הביצוע
שירותי בטיחות כגון: אמצעים למיעת פילה, אמצעים פק הקבלן הראשי יס . 10

לכיבוי שריפה, אחראי בטיחות וכדומה, הכל בהתאם לדרישות משרד 
 העבודה, כולל מהל עבודה כאחראי לבטיחות עד סיום עבודות הקבלן במבה.
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מלא על כל שטח האולם כפי שמופיע בכתב הקבלן הראשי יקים פיגום  . 11
הקבלים שיעבדו במתחם, ובכלל זאת לכל  תן מעההכמויות. הפיגום הזה י

. שימוש בפיגום ה"ל יהא בתיאום עם הקבלן הראשי. מיזוג האווירקבלן 
לצורך ביצוע עבודתו, מיזוג האוויר כל פיגום וסף הדרוש לקבלן מלבד זאת, 

על מיזוג האוויר מעבר לפיגום ה"ל שיספק הקבלן הראשי, יבוצע ע"י קבלן 
 חשבוו ואחריותו הבלעדיים תוך תיאום עם הקבלן הראשי.

, יבצע מיזוג האוויר במידה ויידרשו תיקוים כתוצאה מביצוע לקוי של קבלן . 12
י לחייב את קבלן אש, והמזמין יהיה רוהקבלן הראשי את התיקוים על חשבו

 ולזכות את חשבון הקבלן הראשי.מיזוג האוויר 
  
  שולם ישירות ע"י המזמיה.יתשלום התמורה לקבלן  -'ו
לכל זק, והקבלן הראשי יהיו אחראים זה לזה באופן מלא מיזוג האוויר קבלן  -'ז

ו/או עקב הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו לצד השי ו/או מי מטעמו בקשר עם ו/או הובע  
פעולה או מחדל של הצד שגרם לזק ו/או מי מטעמו ו/או על  ידי מי שאותו צד אחראי 
למעשיו ו/או למחדליו, על פי כל דין או על פי הסכם, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלות 
או עוולה אחרת, ויפצה את השי שגרם לו זק בכל זק, הפסד, הוצאה ואובדן כאמור, 

  .ידרש לעשות כןימים מיום ש 7תוך 
, יכריע בושא מיזוג האוויר חילוקי דעות בין הקבלן הראשי לקבלן מקרה של בכל -'ח

 לפעול לפיה. מתחייבמיזוג האוויר קבלן . , והחלטתו תהיה סופיתמהל הפרויקט
במידה ותהיה להחלטתו השלכה כספית, יוכל המזמין להפחית את המגיע מהקבלן 

  מהתשלומים המגיעים לו.ו/או מהקבלן הראשי 
  

לתיאום עם גורמי הרשות המקומית והמשטרה בכל הקשור לשיוע  לדאוגעל הקבלן   5.21
אל אתר העבודות ומחוצה  , לרבות פסולת ועפר,הכלים, הציוד והחומריםהמערכת, 

  לו. 
, מעת וכן את האשפה עודפי החומריםהפסולת ומאתר העבודות את על הקבלן לסלק   5.22

ובאחריותו המלאה לאתרי פסולת  , על חשבוו"י הוראות ציג המזמיהועפ לעת
. עם גמר העבודה יקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממו את כל מתקי מורשים

העזר, החומרים המיוחדים, הציוד, הכלים, האשפה, הפסולת מכל סוג שהוא, וימסור 
בלן ומתאימים למטרת את העבודות וסביבתן קיים ופויים מכל חפץ השייך לק

ולשביעות רצוו של המפקח. סילוק הפסולת מכל מין וסוג שהוא, ייעשה על חשבון 
אשפה על ידי הרשויות ובאישור פסולת ו/או הקבלן, למקומות המיועדים לסילוק 

מלוא עלות פיוי הפסולת והאשפה, לרבות עלות היטלים ו/או אגרה בגין  הרשויות.
. כן מובהר כי הקבלן ישא באחריות המלאה בכל מקרה של הפיוי, יחולו על הקבלן

הפרת הוראות בדבר פיוי הפסולת והאשפה כמובא בהסכם זה לרבות תשלום כל קס 
  ו/או תשלום אחר כפי שייקבע ע"י רשות מוסמכת.

אחריות הקבלן ליקיון אתר העבודות תהיה גם לגבי לכלוך ופסולת שגרמו על ידי   5.23
  . מטעמו וספקים אחרים משה קבלי

לא יקה ו/או לא פיה הקבלן את החומרים, לרבות פסולת בהתאם לאמור במפרט   5.24
הטכי, ממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצוו של ציג המזמיה ומהל הפרוייקט, 
רשאית תהיה המזמיה לעשות זאת על חשבון הקבלן ולגבות את ההוצאות מהקבלן, 

ספים ו/או תשלומים המגיעים לקבלן מאת מהמזמיה ושימוש לרבות עיכוב כ
בערבויות. במקרה זה לא יכול הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא גד המזמין ביחס לזקים 

לציוד, לחומרים, למבים הארעיים או כל רכוש של הקבלן בעת למערכת, שגרמו 
  היקוי ופיוי הפסולת.

חומרים וציוד תהא המערכת ורי העבודה ופריקת הקבלן מתחייב כי גישת פועלים לאז 5.25
  רק בתיב שהוסכם עליו מלכתחילה.

הקבלן מתחייב שלא יבצע כל עבודה באתר העבודות בשבתות, בחוה"מ במועדי ישראל   5.26
  .14:30בימי שישי וערבי חג תופסק העבודה באתר לא יאוחר משעה ובערב יום כיפור. 

וכן אמצעי הזהירות  למערכתו אמצעי בטיחות הקבלן מתחייב לספק, על חשבו  5.27
ו/או   בקמפוסמתאימים ליום וללילה לצורך שמירת ביטחום ווחיות ציבור המבקרים  

בסמוך לו, וזאת בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח ו/או מהל 
וכן  הפרוייקט או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי

  לספק אמצעי בטיחות מיוחדים אחרים אם פורטו בחוזה.
על הקבלן למסור לציג המזמיה תעודות אחריות מקוריות או מוטבעות בחותמת   5.28

ידי יצרים או יבואים, של חומרים -"אמן למקור" ובחתימת הקבלן, מופקות על
חובה על פי דין המסופקים למקום המבה, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת 
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על מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת 
  פי דין.-לגביהם חובה על

פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים שהביא -מהל הפרויקט רשאי, אך לא חייב, על  5.29
עומדים הקבלן למקום המבה, כולם או חלקם, ולדרוש את החלפתם, ובתאי שלא 

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

בכל מקרה שציוד וחומרים פסלו על ידי מהל הפרוייקט או הורה מהל הפרויקט   5.30
העבודות, חייב הקבלן להוציאם בכתב, שהציוד והחומרים אים חוצים עוד לביצוע 

בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שקבע בהודעת מהל הפרויקט.   מאתר העבודות
לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאית המזמיה להוציאם ממקום המבה לכל מקום 
שיראה בעייה, על חשבון הקבלן (והמזמיה  תהיה רשאית לכות העלויות מהכספים 

חוזה זה), והמזמיה לא תהיה אחראית לכל זק או אובדן שייגרמו שיגיעו לקבלן לפי 
  להם, זולת זק שגרם במזיד או ברשלות חמורה על ידי המזמיה או מי מטעמה.

אין בעובדה, כי מהל הפרויקט או כל בעל תפקיד אחר מטעם המזמיה, לא הפעיל את   5.31
ועבודה פסולה, כדי למוע מן סמכותו להורות על סילוק והחלפה של חומרים פסולים 

המזמיה לסרב לאשר את גמר העבודה ולדרוש בסיומה ביצוע עבודות וספות 
  ותיקוים, הכול עד להבאת המבה לרמה הדרשת בחוזה על ספחיו.

מתחייב לספק, על חשבוו ולפי הוראות מהל הפרויקט, דוגמאות מהחומרים  הקבלן  5.32
, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע והעבודות שעשו וכן את הכלים

 ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה-הבדיקות במקום המבה על
  , שבעלותן יישא הקבלן, הכול כפי שיורה מהל הפרויקט.מאושרת בעלת תקן

גרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל אשר לדעת מהל הפרויקט   5.33
רשאי  –ייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למוע את העיכוב לא ה

הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודות ומהל הפרוייקט יקבע את שיעור הארכת 
המועדים הגזרים מהעיכוב ה"ל וזאת בתאי כי הקבלן הודיע למהל הפרויקט על 

 בדיעבד.  דבר העיכוב במועד גילויי התאים שגרמו לעיכוב ולא
(לא מדובר בסגר הובע מתקות   למרות האמור לעיל ולהסרת ספק, פעולות איבה, סגר  

, ימי גשם ו/או שלג לא יחשבו כמזכים את הקבלן בדחיית מועד השלמת שעת חירום)
  המבה.

מובהר כי הקבלן ושא באחריות המלאה לשמור על מערכת, הציוד והחומרים שלו ו/או   5.34
שיסופקו על ידו, לרבות בכל זמן בו ישאיר את ה"ל במתחם העבודה, גם בלילות 

הסדרת שמירה מטעם הקבלן תהיה באחריותו  ובזמים בהם לא יבוצעו עבודות.
עד למסירה סופית של המבה  המלאה ועל חשבוו, ובכפוף לתיאום ואישור המזמיה

  . למזמיה
 
  זמים לוח  .6

בהתאם לצו התחלת עבודות שתמסור המזמיה, וישלים  הקבלן יחל בעבודות  6.1  
חודשים קלדריים  5העבודות, הכוללות התקת המערכת הפעלתה ומסירתה, בתוך 

עם הקבלן הראשי הלו"ז תיאום בכפוף לממועד מתן צו התחלת עבודות ממועד 
להביא להארכת  עשוי, אשר (ד) שלעיל5.20סעיף בפרט ובהתאם להוראות הסכם זה 

תקופת ביצוע העבודות. במקרה של הארכת תקופת ביצוע העבודות בשל תיאום הלו"ז 
ללו"ז עם הקבלן הראשי לא תשולם לקבלן מיזוג האוויר כל מיזוג האוויר של קבלן 

  .תוספת ו/או תמורה ו/או פיצוי בגין הארכה כ"ל
   .שלעיל (ד)5.20הקבלן יכין לוח זמים בהתאם למפורט בסעיף   6.2  
מובהר כי אין בלוח הזמים כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות המזמיה לסטות מלוח   6.3  

הזמים. מהל הפרוייקט ו/או ציג המזמיה יהיו רשאים לסטות בכל עת ולשות את 
  לוח הזמים בהתאם להתקדמות העבודה באתר הפרוייקט או כל חלק מהעבודה. 

ע"י מובהר בזאת, כי אם בכל זמן שהוא יקבע ציג המזמיה שקצב ביצוע העבודה   6.4  
יודיע ציג המזמיה בכתב לקבלן והקבלן מתחייב לקוט  –איטי קבלן מיזוג האוויר 

  מיד בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח החשת הקצב והשלמת העבודה במועד. 
ב העבודה הדרוש ו/או לא יקוט היה והקבלן לא יעמוד לדעת ציג המזמיה בקצ    

באמצעים שיורה לו ציג המזמיה, לאחר התראה, תהיא רשאית המזמיה להפסיק 
את עבודת הקבלן ולהחליפו באחר ו/או להקטין את היקף העבודה על פי חוזה זה 
ולמסרה לקבלן ו/או קבלים אחרים לפי ראות עייה. כל הזקים וההוצאות שיחולו 

  יהיו על חשבון הקבלן. –אלו כתוצאה מפעולות 
של  שבועש"ח בגין כל  5,000מוסכם בין הצדדים, כי הקבלן ישלם למזמיה סך של   6.5

איחור אשר לא אושר על ידי המזמיה, בהשלמת העבודה מעבר למועדים הקובים 
 6.2בלוחות הזמים, למעט איחור הובע מסטייה בלוחות הזמים כמפורט בסעיף 
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לעיל, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד 
כל סכום שיגיע לה כפיצוי בגין למזמיה עקב האיחור. המזמיה תהא רשאית לקזז 

  איחור כגד כל סכום שיגיע ממה לקבלן. 
  
  סודיות  .7
  

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, או למסור, או להביא לידיעת כל   7.1
אדם ו/או גוף אחר את התכיות, הרשימות, המפרטים וכל יתר היירות והמסמכים 

גיע אליו במישרין ו/או בעקיפין בקשר לפרוייקט, על לרבות העתקים ו/או כל ידיעה שת
כל מערכותיו, וכן כל תון או חומר הקשור בהקמת פרוייקט , בין שהוכו על ידי הקבלן 
  ו/או מטעמו ו/או על חשבוו, ובין שהוכו ע"י המזמיה ו/או מטעמה ו/או על חשבוה.

דיע או למסור או להביא בוסף מתחייב הקבלן לשמור בסודיות ולא להעביר להו  7.2
לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר כל ידיעה שתגיע אליו במישרין או בעקיפין בקשר 

  למזמיה ו/או עקב ביצוע הסכם זה.
האמור בסעיף זה יחול על הקבלן ו/או המועסקים על ידו גם לאחר סיום ההסכם או   7.3

  הפסקתו. 
    

  הפסקת שירותי הקבלן  .8
ום אחר בהסכם זה רשאית המזמיה בכל עת ומכל סיבה שתראה על אף האמור בכל מק  8.1

בעייה להביא הסכם זה כולו, או מקצתו לידי סיום ע"י מתן הודעה בכתב לקבלן על 
ימים  7כך, במקרה זה יסתיים ההסכם בתאריך הקוב בהודעה, אשר יהיה לפחות 

    מיום מתן ההודעה האמורה.
להפסיק חלק מהשירותים ו/או את כולם, באופן זמי לתקופה בוסף רשאית המזמיה    8.2  

ימים   7שתיקבע על ידה, או לתקופה בלתי ידועה מראש, וזאת במתן הודעה  בכתב של  
  מראש.

ובתוך הובא ההסכם לסיומו או הופסקו חלק מהשירותים באופן זמי, כאמור לעיל   8.3  
דש ביצועו של הסכם זה תחליט המזמיה לח תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים

ו/או השירותים שהופסקו, ימשיך הסכם זה לעמוד בתוקפו ויחייב את הצדדים לגבי 
המשך ביצועו ומתן השירותים לפיו. היה ויופסקו השירותים לתקופה העולה על 
שלושה חודשים, למעט במקרה של כח עליון, יובא ההסכם לידי סיום והקבלן יהיה 

תמורה עבור השירותים שביצע בפועל עד למועד הפסקת זכאי לקבל מהמזמיה את ה
השירותים.  הסכומים המגיעים לקבלן ישולמו לו כגד אישורו כי ידוע לו כי התשלום 

  מהווה סילוק מלא ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור. 
העבודה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמיה לעכב או לדחות את המשך ביצוע      

  בשל סיבות הובעות ו/או הקשורות למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו. 
לעיל תשלם המזמין לקבלן בעד אותו  8.1הובא ההסכם לידי סיום בהתאם לסעיף   8.4  

חלק מהעבודות שהוא ביצע בפועל עד למועד סיום ההסכם, ואשר בגים יתן אישור 
וצעו בפועל על ידי הקבלן ואושרו על ידי מהל מהל הפרויקט כי אכן עבודות אלה ב

הפרוייקט. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת העבודות למעט תשלום 
שכרו המגיע לו כאמור לעיל. הסכומים המגיעים לקבלן , כאמור לעיל, ישולמו לו  כגד 

יו וכי ידוע אישורו כי ידוע לו כי התשלום מהווה סילוק מלא ומוחלט של כל תביעות
 לו כי איו זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת השירותים.

להלן לא תהא  9.1לעיל או כאמור בסעיף  8.1הובא ההסכם לידי סיום כאמור בסעיף   8.5  
המזמיה קשורה יותר עם הקבלן ותהא רשאית למסור את ביצוע העבודה לקבלן אחר 

  לפי ראות עייה. 
הקבלן את פעילותו במהלך ביצוע העבודה ללא קבלת אישור המזמיה, יפצה הפסיק   8.6           

הקבלן את המזמיה על כל הזקים, ההפסדים וההוצאות שגרמו למזמיה עקב 
  הפסקת השירותים ע"י הקבלן.

  
  ביטול ההסכם  .9

ימים מיום   7הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקה בתוך    9.1
לקבלן הודעה על ההפרה, תהא המזמיה זכאית לכל התרופות, להן היא זכאית   שיתה

לפי החוק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם הקבלן ולמסור את המשך העבודות 
לכל קבלן אחר שייראה לו, והקבלן יהא מוע מלהפריע, לעכב או להתערב בכל מסירה 

החומרים, הכלים, הציוד כזאת, והמזמיה תהא רשאית להשתמש למטרה זו בכל 
  והשירותים שסופקו על ידי הקבלן, ללא כל תשלום וסף מצידה. 

היה וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה או בהשלמתה יעלו על הסכומים שהיו 
מגיעים לקבלן לפי חוזה זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ידו, יהיה על הקבלן 
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כל הוצאה כזאת מהסכומים שיגיעו באותו   לשאת בהפרש. המזמיה תהא זכאית לכות
  זמן לקבלן ואם אלה לא יספיקו לכך יהיה על הקבלן לשלם למזמיה את היתרה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של פטירת הקבלן חס וחלילה ו/או מיוי כוס כסים   9.2
יה ו/או מיוי מפרק ו/או פתיחת הליכי הוצל"פ כגד הקבלן או רכושו תהא  המזמ

  רשאית לבטל את הסכם ללא הודעה מוקדמת, ותהא חפשיה להתקשר עם קבלן אחר.
  

  התמורה  .10
בתמורה לביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה לעיל במלואם תשלם המזמיה   10.1

לקבלן שכר טרחה בהתאם לסכומים המפורטים בכתב הכמויות בתוספת מע"מ כדין, 
  ").התמורהידי מהל הפרוייקט (להלן: " על פי מדידות בפועל אשר יבוצעו על

למען הסר ספק מובהר כי על התמורה לא תחול התיקרות או הוזלה בהתאם לתודות   10.2
  המדדים. 

מזמיה חשבוות בייים מפורטים בסיום כל חודש עבודה עד לאישור ההקבלן יגיש   10.3 
היום החמישי לאחר חודש הביצוע, החשבון יכלול דפי חישוב כמויות ודפי ריכוז 

  רלווטים. 
עם השלמתן הסופית של העבודות שוא חוזה זה, הקבלן יגיש למזמיה חשבון סופי   10.4

, והשלמה סופית של כל העבודה בגין מלוא התמורה המגיעה לו אך ורק לאחר ביצוע
  . אישור המתכן ומהל הפרויקטוהפעלת המערכת, 

  תשלומי החשבוות בהתאם לחוזה זה, יבוצעו בכפוף לאמור להלן:   10.5
לאחר אישור מהל הפרוייקט, כי העבודות המפורטות בחשבון הסתיימו    10.5.1

  לשביעות רצון המזמיה. 
יום מיום הגשת   45מכל חשבון בייים ישולמו כגד חשבוית מס כדין    96%   10.5.2

  החשבון. 
. סכום העכבון ישולם מכל חשבון בייים עד לגמר העבודות יעוכבו 4%   10.5.3

   כמפורט להלן. חשבון סופימסגרת בלקבלן 
את וכן מהחשבון הסופי המזמיה תפחית או תקזז מכל חשבון וחשבון   10.5.4

  הסכומים הבאים:
  . ביטוח -בספח ג 2בגין הוצאות ביטוח כמפורט בסעיף  -1  
   .מים וחשמל שצרך הקבלן צריכתעלויות  -2  
   הוטל על הקבלן בהתאם להסכם זה ולא שולם על ידו. אשרכל סכום  -3  

המגיע לקבלן לפי החשבון הסופי ישולם לאחר מילוי מלוא הסכום     10.5.5
בהתאם לסעיף   הבדקקבלת ערבות  התחייבויות הקבלן לפי חוזה זה, כגד  

, וכגד חתימת הקבלן על הצהרה על העדר תביעות בוסח שלהלן 13
ימים מיום אישור החשבון הסופי  45להסכם זה, וזאת  כספח ג'המצ"ב 

  והעברתו למזמיה.
מחירי החוזה הקובים לעיל הים קבועים וסופיים ולא ישתו מכל סיבה שהיא, לרבות   10.6

שיויים בעלות החומרים ו/או העבודה ו/או מיסים ו/או כל שיוי אחר; אלא אם קבע 
  הדבר במפורש בהסכם זה.

חוזה כוללים את כל ההוצאות הקשורות והדרושות לאספקה, שיוע, אחסון מחירי ה  10.7
וגישה לאתר, ובכלל זאת לא תשולם לקבלן ו/או למי מטעמו כל  תוספת בגין הכת 

  דרכים או דרכי גישה. 
מחירי החוזה כוללים חיבור למקור חשמל ומים לביצוע העבודות, כאשר המזמיה   10.8

  מים וחשמל. תעמיד לרשות הקבלן מקורות
לכל תשלום ששולם על ידי המזמיה יתווסף מס ערך מוסף כגד חשבוית מס שתומצא   10.9

ע"י הקבלן למזמיה כדין. המזמיה תהא רשאית לכות יכויים עפ"י הדין מכל סכום 
שישולם לקבלן אלא אם כן המציא האחרון אישור השלטוות להוג אחרת כולל אישור 

    סקת עובדים לפי חוק.על יהול ספרים והע
הקבלן מצהיר כי יש בידו אישור רשויות המס הדרשים לצורך ההתקשרות בהסכם   10.10

ומתחייב כי בכל עת יהיו בידו האישורים ה"ל. כמו כן ימציא הקבלן למזמיה אישור 
  על גובה יכוי המס במקור וכל אישור אחר שידרש על פי כל דין.

  
  אחריות לזקים  .11

הקבלן חייב לקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי דין ו/או והג באתר העבודה   11.1
ובסביבתו לשם מיעת זק לרכושו או לגופו של כל אדם על ידי העבודות שיבוצעו לפי 

חומרים והציוד שישמשו בביצוע עבודות אלה או כתוצאה למערכת ההסכם זה ו/או 
  מהן. 

יהיה אחראי לכל זק, הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו למזמיה ו/או מי מטעמה  הקבלן  11.2
בקשר עם ו/או הובע ו/או עקב ביצוע ומתן השירותים על פי הסכם זה על ידי הקבלן 
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ו/או מי מטעמו ו/או על  ידי מי שהקבלן אחראי, על פי כל דין או על פי הסכם, למעשיו 
רשלות או עוולה אחרת, ויפצה את המזמיה  ו/או למחדליו, מכל סיבה שהיא, לרבות

  ימים מיום שידרש לעשות כן.  7בכל זק, הפסד, הוצאה ואובדן כאמור, תוך 
בכל מקרה של זק למבה לרבות המערכות, המתקים הקיימים במקום המבה    11.3

והשטחים הסמוכים, כולל דרכי הגישה, הובע מסיבה כלשהי, מעשה או מחדל, יהיה 
ידי מהל -מחויב לתקן את הזק, על חשבוו, בהקדם האפשרי ובזמן שייקבע על  הקבלן

הפרויקט ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה המבה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו 
להוראות החוזה. היה והקבלן לא ביצע את התיקון, כולו או חלקו כדרש, תהא 

  הכרוכה בכך.המזמיה רשאית לבצעו במקומו והקבלן יישא בכל הוצאה 
הקבלן יהיה אחראי לכל זק, הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו לגוף ולרכוש של המזמיה   11.4

ו/או עצמו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו ו/או לקבלן 
למי מטעמו, בקשר ו/או הובע ו/או עקב ביצוע ומתן השירותים על פי הסכם זה.  היה 

לשלם סכום כלשהו בגין אחריותו של הקבלן על פי האמור לעיל, יהיה והמזמיה תתבע  
על הקבלן לשפות את המזמיה בכל תשלום כאמור ובלבד שהמזמיה לא שילמה סכום 

ימים על הדרישה, על מת  30כלשהו אלא אם יתה על ידה לקבלן הודעה מראש של 
עה משפטית אשר הקבלן שהקבלן יסיר הדרישה ו/או ישלמה. הוגשה גד המזמיה תבי

גרם לה או אחראי לה, תאפשר המזמיה לקבלן להתגון כגד תביעה זו בשמה של 
המזמיה ו/או על ידי צירופו כצד ג', לפי שיקול דעת המזמיה. היה ותשלם המזמיה 
סכום כלשהו בכל תביעה משפטית או אחרת בקשר לביצוע העבודה תהא המזמיה 

  ור מכל סכום שיגיע לקבלן.  זכאית לכות כל סכום כאמ
על הקבלן לבצע את העבודות באופן שלא יגרם כל זק לגוף ו/או מבה ו/או מתקן שכן,   11.5

והיה וגרם זק כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו, עליו לתקן אותו מיידית על חשבוו, 
, לשביעות רצון המזמיה, מהל הפרוייקט והמפקח, היה והקבלן לא ביצע את התיקון

כולו או חלקו כדרש, תהא המזמיה רשאית לבצעו במקומו והקבלן ישא בכל הוצאה 
  הכרוכה בכך. 

  הקבלן יחתום על הצהרה על מתן פטור מאחריות המצ"ב כספח ה' להסכם זה.
להסכם   כספח ח'במועד החתימה על הסכם זה יחתום הקבלן על כתב השיפוי המצ"ב    .611

  זה.
  

    ביטוחים  .12
  

  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר   12.1
   -ו 2, ג'1, ג''גיחולו הין בהתאם לספחי הביטוח, המצורפים להסכם זה כספחים                       
  .3ג'                     

  
ן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה ידי הקבל-מובהר בזאת, כי אין בעריכת הביטוחים על  12.2

כלשהי מהתחייבויות הקבלן בהתאם לחוזה זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות 
את המזמיה ו/או כל אדם או גוף שהוא, בגין כל זק שייגרם במישרין או בעקיפין 
שהקבלן ו/או מי מטעמו אחראים לו. תשלום בפועל של תגמולי ביטוח כלשהם לא 

די להפחית מסכום השיפוי ו/או פיצוי לו יהיו זכאים המזמיה ו/או כל יהיה בו אלא כ
אדם או גוף שהוא בגין זק או הפסד. מבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן ישא בכל 
זק שיגרם עקב מעשה או מחדל שלו ו/או מועסקיו ו/או קבלי המשה שלו ו/או מי 

ביטוח העבודות שערך. בוסף ישא הקבלן המטעמו ככל שהזק איו בר שיפוי על פי 
לבדו ועל חשבוו בכל זק עקב אי קיום הוראות ביטוח העבודות והוראות הבטיחות 

להסרת ספק מובהר בזאת כי . והשמירה באתר בהתאם לאמור בחוזה ועל פי כל דין
  סעיף זה יוסיף ולא יגרע מסעיפי האחריות האחרים.

    
תיים בחוזה זה, והפרתם ו/או הפרת תאי מתאיהם יהוו סעיפים אלה מהווים תאים מהו  

  הפרה יסודית של החוזה.
  

   ערבויות  .13
לשם הבטחת המילוי הכון והמדויק של תאי חוזה זה על ידי הקבלן, יהיה  על הקבלן  13.1

ימי עסקים ממועד החתימה על הסכם זה, וכתאי  7תוך  להמציא ולמסור לידי המזמיה
ערבות בקאית אוטוומית בלתי מותית בוסח המצורף כספח   למתן צו התחלת עבודות,

"). ערבות ביצועמערך החוזה בהתאם להצעת הקבלן (לעיל ולהלן: " 5%בגובה של  1ב'
 הוצאות הערבות תחולה על הקבלן.

ימים מתאריך גמר ביצוע   60צאתה לידי המזמיה ועד תום  ערבות זו תהא בתוקף מיום המ
 .______העבודה לפי הסכם זה, קרי עד ליום 
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ערבות הביצוע תוחזר לקבלן לאחר ביצוע העבודה על פי חוזה זה לשביעות רצון              13.2
המזמיה ואישור השלמת העבודה על ידה ועל ידי מהל הפרויקט; ובכפוף לחתימת 

להסכם זה; וכגד מסירת ערבות  כספח ד'העדר תביעות בוסח המצ"ב  הקבלן על כתב
מערך כלל החוזה לתקופת הבדק כמפורט להלן, בוסח המצורף  5%בקאית בגובה של 

הוצאות הערבות תחולה על "). ערבות הבדקלמסמכי החוזה (לעיל ולהלן: " 2כספח ב'
 הקבלן.

 .______יה ועד ליום ערבות זו תהא בתוקף מיום המצאתה לידי המזמ
מתן האחריות ושירות התחזוקה על כל המערכת (כולל תקופת הבדק פירושה תקופת  13.3

 להסכם. מספח א'שירות וחלקים) כמפורט במפרט הטכי המיוחד המהווה חלק 
 . 1973 –כהגדרתה בחוק המכר (דירות) תשל"ג  -"אי התאמה" 

הקבלן יהיה אחראי לתקן כל פגם או זק או אי התאמה שיתגלו בעבודות שבוצעו על ידו  13.4
 בפרוייקט תוך תקופת הבדק. 

תהווה בפרוייקט, תוך תקופת הבדק, זק או קלקול או אי התאמה מכל סיבה הקשורה  13.5
ן או בהתאם למפורט בחוק המכר, חייב הקבלן לתקן או בביצוע העבודה על ידי הקבל

לבות מחדש על חשבוו כל זק או תיקון כ"ל, הכל לפי דרישת ציג המזמיה ו/או מהל 
 הפרוייקט ולשביעות רצום.  

הקבלן יתקן כל פגם, ליקוי, קלקול או זק שיתגלו בתקופת הבדק לא יאוחר מאשר תוך  13.6
תקופה אחרת הקבוע בחוק המכר, לפי המוקדם. היה הפגם   יום מיום שהתגלו או בכל 30

או הזק כאלה שתיקום איו סובל דיחוי יתקם הקבלן תוך זמן קצר ככל האפשר מיום 
קבלת דרישת ציג המזמיה ואו מהל הפרוייקט בכתב. התגלה פגם, ליקוי, קלקול או 

וייקט לדרוש מהקבלן זק בזמן ביצוע הפרוייקט רשאי ציג המזמיה ו/או מהל הפר
 לתקן הפגם, הליקוי, הקלקול או הזק, לאלתר ובדרך שתאושר על ידם. 

מובהר בזאת כי בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לכל חיוב המוטל על המזמיה ו/או על  13.7
הקבלן על פי חוק המכר, בכל הקשור לאחריות ולבדק, כמפורט בהסכם זה ובחוק המכר 

כדי לגרוע ו/או לפגוע  מזכות  המזמיה לתבוע סכומי  ואין בהמצאת הערבות הבקאית
כסף ו/או סעדים וספים ו/או אחרים ו/או לגבות את הוצאותיו וזקיו מן הקבלן בכל דרך 

 אחרת.
היה תיקון הפגם או הזק או אי ההתאמה הכרחי כדי למוע זק גדול יותר בלא שתהא  13.8

שהות להודיע על כך לקבלן תהא המזמיה רשאית אך לא חייבת לתקן את הזק בעצמה 
או באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר הקבלן למזמיה את ההוצאות שהוצאו בקשר 

 לתיקון, מיד עם הדרישה הראשוה.  
    

  הסבת ההסכם  . 14
למזמיה הזכות להעביר הסכם זה, או חלק ממו, לצד שלישי ללא טילת רשות מאת   14.1  

הקבלן, ובלבד שלא תפגעה איזה מזכויות הקבלן על פי הסכם זה. אין באמור לעיל 
  להסכם זה.  8כדי לגרוע מזכויות המזמיה לפי פרק 

יוביו לפי הסכם זה הקבלן איו רשאי להסב את זכויותיו לפי הסכם זה ו/או להעביר ח  14.2  
  ו/או זכויותיו כולן או מקצתן לאחר.

  
  אי תחולת יחסי עובד מעביד  .15

הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתאי מתאיו כדי ליצור בין הקבלן או מי מטעמו   15.1  
לבין המזמיה יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן לצורך ביצוע 

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

כל התשלומים לעובדי הקבלן (לרבות שכר עבודה, מס הכסה, תשלום לביטוח לאומי   15.2
וכל  מס אחר או היטל או מלווה, וכל תשלום סוציאלי אחר) תשלומי מסים וכל יתר 

הסיכוים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים, יחולו על הקבלן, ההוצאות וכל 
  וישולמו על ידו והמזמיה לא תהא אחראית להם בכל צורה ואופן.

היה והמזמיה תתבע לשלם סכום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל   15.3
כאמור קיום כביכול של יחסי עובד מעביד, ישפה הקבלן את המזמיה בכל סכום 

  ימים מיום שדרש לעשות כן על ידי המזמיה.  7שישולם על ידי הקבלן, וזאת בתוך 
הקבלן יבטיח לעובדיו תאי בטיחות ותאים לשמירת העובדים ורווחתם בהתאם    15.4

  לחוזה זה.  בספח  ז'להוראות כל דין החל בעיין ובהתאם לוסח המופיע 
  

  הבטיחות בעבודהאחריות בקשר לפקודת  .16
ואת  1954 -הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד     16.1

והתקות שפורסמו על פיהן וכי  1970-פקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש), תש"ל
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הוא מקבל על עצמו להוג על פיהן ולוקח על עצמו את כל האחריות בקשר לכל תביעה 
פרוייקט ו/או המפקח ו/או המתכים עקב שתוגש גדו או גד המזמיה ו/או מהל ה

עבירה על ההוראות והתקות ה"ל בעת ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב בזה לפצות 
ו/או מהל הפרויקט ו/או המפקח בעד כל תביעה ו/או זק אחר  המזמיהולשפות את 

  שיגרם למזמיה ו/או למהל הפרויקט ו/או המפקח  בגין כל האמור לעיל. 
, 5תקות  1988בלן ימה מהל עבודה שיתן את שרותיו עפ"י תקות הביה תש"ח הק   16.2

והוא יהיה האחראי על  6ויהיה אחראי ליישום ובצוע הדרש בהם וכן עפ"י תקה 
  , וזאת ללא תמורה וספת פרט לשכר החוזה.והבטיחות וקיום התקות לגבי עובדי

  רישיוות כיסה והרחקת עובדים. 17
  לחוזה זה.  כספח ו'הקבלן מתחייב לפעול ע"פ הוראות הבטחון המצורפות   17.1
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מהל הפרוייקט להרחיק מהאתר כל אדם המועסק על   17.2

ידו באתר, אם לדעת מהל הפרוייקט, התהג אותו אדם באופן בלתי הולם או איו 
וע תפקידיו. אדם שהורחק לפי מוכשר למלא תפקידיו או שהוא והג ברשלות בביצ

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר  -דרישה כאמור 
הרחקת אדם לפי דרישת המפקח כאמור לעיל לא תגרע מאחריות הקבלן העבודות. 

 והתחייבותו לפי חוזה זה כולל עמידה בלוח הזמים.

  סמכות מקומית. 18
גבי כל עיין הובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט  סמכות השיפוט הייחודית ל  18.1

 המוסמכים במחוז ירושלים. 
סמכות זו היה ייחודית ובלעדית ולא יתהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות  הקבועה   18.2

 בסעיף זה.
  כללי .19

ויתר אחד הצדדים למשהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הוויתור   19.1
כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה, או כל הוראה אחרת בהסכם זה. 
כל ויתור, ארכה, או החה מטעם אחר הצדדים, לא יהיה בר תוקף, אלא אם עשה 

  בכתב וחתם ע"י אותו צד.
שיוי מתאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא עשה בכתב וחתום על ידי שי הצדדים.   19.2

  ה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא תקים טעת מיעות או וויתור. הימעות מדריש
כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה היו כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר להסכם    19.3

זה שתישלח בדואר רשום +אישור מסירה ע"י צד אחד למשהו, תיראה כאילו הגיעה 
 -מקרה של מסירה ביד שעות ממועד מסירתה לבית הדואר או ב 72לידי המען תוך 

  בעת מסירתה.
  
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום: 
  
  

      ________________    _______________  
      הקבלן        המזמיה           

  
  
  
  

  תוכיות, מפרטים טכיים, כתב כמויות והצעת הקבלן –להסכם ספח א' 
  
  

  ספח תאים מיוחדים  -להסכם  1ספח א'
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  בקאית לעמידת הקבלן בלוח זמים ובשאר תאי החוזהוסח ערבות  -להסכם  1ספח ב'
  

  לכבוד
  ________מס' מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר 

  ירושלים,  58'היכל שלמה', ברחוב המלך ג'ורג' 
    ירושלים

  
,..א.ג  

  
  ערבות מס'                                     לעמידת הקבלן בלוח זמים ובשאר תאי החוזההדון: 

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

אוטוומית, מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותית בכל תאי לתשלום כלפיכם בערבות 
סכום של עד לסך של ......... ש"ח (להלן: "סכום הקרן") בצרוף הפרשי הצמדה למדד 

בקשר עם התחייבויות הקבלן על פי , (להלן "סכום הערבות") תשומות הביה למגורים
  .____הסכם ביכם לבין הקבלן מיום ___

 
הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הביה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית סכום  .2

 לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן: "המדד").
  

לחודש  15 -" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ההמדד היסודי"  
  (_________קודות).______________ 

" לעין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרוה וקודם לקבלת דרישתכם על המדד החדש"
  פי ערבות זו.

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

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

היסודי, שלם לכם את הסכום הקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי 
הצמדה לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם 

שלם לכם כל סכום הקוב בדרישה ובלבד שלא על ידיו, לפי כתובתו המפורטת לעיל, או  
יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

  דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב.
  

למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם  .3
שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום על כל סכום 

הערבות ששלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. או שלם מידי פעם בפעם 
 הסכומים הדרשים במועד שידרש.

 
לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם  .4

יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור  במלוא תוקפה לגבי
 בערבות זו על תאיה.

  
או לא היה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואו לא היה רשאים להמע  .5

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והו מוותרים בזה במפורש ומראש 
 על כל טעה בקשר לכך.

  
 המזמיה לא תהא רשאית להסב או להעביר ערבות זו לצד שלישי. .6

  
וכל דרישה מכם חייבת להימסר לו בכתב עד  _______בתוקף עד ליום הערבות תהיה  .7

  מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 
  

  בכבוד רב,  
  בק........................                  

  
  סיף......................                 

  
    



33 

 

  לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדקבקאית וסח ערבות  -להסכם  2ספח ב'
  

  להגשה במסגרת ההצעה במכרז)(לא 
  

  לכבוד
  580565281מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר מס' 

  ירושלים,  58בשלוחה של המכללה הממוקמת במבה 'היכל שלמה', ברחוב המלך ג'ורג' 
    ירושלים

  
,..א.ג  

  
  לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדקערבות מס'                                     הדון: 

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

כלפיכם בערבות אוטוומית, מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותית בכל תאי לתשלום 
......... ש"ח (להלן: "סכום הקרן") בצרוף הפרשי הצמדה למדד סכום של עד לסך של 

בקשר עם התחייבויות הקבלן בתקופת , (להלן "סכום הערבות") תשומות הביה למגורים
  .________הבדק על פי הסכם ביכם לבין הקבלן מיום ___

 
המרכזית סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הביה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה  .2

 לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן: "המדד").
  

לחודש  15 -" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ההמדד היסודי"  
  ______________ (_________קודות).

שתכם על " לעין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרוה וקודם לקבלת דריהמדד החדש"
  פי ערבות זו.

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

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

לכם את הסכום הקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי היסודי, שלם 
הצמדה לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם 
על ידיו, לפי כתובתו המפורטת לעיל, או שלם לכם כל סכום הקוב בדרישה ובלבד שלא 

הטיל עליכם חובה להוכיח את יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי ל
  דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב.

  
למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם  .3

על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום 
זאת לא יעלו על סכום הערבות. או שלם מידי פעם בפעם   הערבות ששלם לכם בגין ערבות

 הסכומים הדרשים במועד שידרש.
 
לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם  .4

במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור 
 בערבות זו על תאיה.

  
רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואו לא היה רשאים להמע או לא היה  .5

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והו מוותרים בזה במפורש ומראש 
 על כל טעה בקשר לכך.

  
  .לצד שלישיזו ערבות או להעביר המזמיה לא תהא רשאית להסב  .6

  
וכל דרישה מכם חייבת להימסר לו בכתב עד  ________בתוקף עד ליום הערבות תהיה  .7

  מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 
  

  בק........................              בכבוד רב,  
  

  סיף......................                 
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  ביטוח  – ' גספח 

ה על עצמ  תוטלשהמזמיה  פי כל דין, ומבלי  על  או  ו/זה    הסכםמבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי   .1

לפי פוליסה לביטוח עבודות לעבודות ביטוח המזמיה ערוך תאחריות כלשהי כלפי הקבלן, 

כפוף לתאים, סייגים, גבולות ב ")ביטוח העבודות הקבליות" להלן:קבליות כמפורט להלן (

מי ההשתתפות העצמית הכלולים בפוליסה לביטוח העבודות הקבליות, הפוליסה אחריות וסכו

 את פרקי הכיסוי המפורטים להלן:תכלול לביטוח העבודות הקבליות 

עבודות לביטוח כגד אבדן או זק פיזי, בלתי צפוי, שייגרם :  זק רכוש -) 1פרק ( .1.1

במשך תקופת מהעבודות,  ומהווים חלק בלתי פרד ותומרים, המצאים באתר העבודחלו

 מובהר כי פרק זה איולמען הסר ספק  .ותביצוע העבוד

 חל על ציוד, מתקים ואמצעים אחרים, אשר לא ועדו להוות חלק בלתי פרד

 .מהעבודות ואשר מובאים על ידי הקבלן או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות

לביטוח חבות על פי דין ביטוח חבות כלפי צד שלישי : אחריות כלפי צד שלישי -) 2פרק ( .1.2

רוע בלתי צפוי יבגין פגיעה גופית ו/או אבדן ו/או זק לרכוש מאשל המבוטחים בפוליסה 

העבודות, בגבול  , ועקב ביצועהעבודותבמשך תקופת ביצוע  ותשייגרם באתר העבוד

 .₪ למקרה וסה"כ לתקופת הביטוח 10,000,000אחריות של 

המבוטחים בפוליסה על פי פקודת הזקין [וסח לכיסוי חבות  : חבות המעבידים  -  )3פרק ( .1.3

 העובדים המועסקים על ידם חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם, כלפי

תוך מקצועית , לכיסוי מקרה מוות ו/או זק גופי כתוצאה מתאוה ו/או מחלה בעבודות

רוע ילעובד, לא₪    20,000,000יות לא יפחת מסך של  ות, בגבול האחרכדי ועקב ביצוע העבוד

 ובסה"כ לתקופת הביטוח.

וקבלי  גם את הקבלן, בוסף למזמיה, שם המבוטח בביטוח העבודות הקבליות יכלול .1.4

 המשה.

על ידי הקבלן יהיה על תשלום . היעביר למזמיה את עלות ביטוח העבודות הקבליותהקבלן  .2

 החוזה מחיר"י עפ פרומיל 3.5התשלום הראשון בשיעור שעד  מןתבצע המזמיה ידי יכוי ש

 תשומרהמזמיה . ולא יותר מהתשלום ששילמה המזמיה בפועל בגין עלות הביטוחהסופי 

שיידרש מאת הקבלן מעבר לשיעור האמור,  התשלוםאת הזכות להגדיל את שיעור  הלעצמ

ישולם על ידי המזמיה בין היתר עקב באופן יחסי לשיויים העשויים לחול בגובה הפרמיה ש

בוסף לאמור לעיל הקבלן ישלם למזמיה כל הוצאה הקשורה לטיפול  .שיוי בהיקף העבודות

  ו/או יהול תביעות תחת ביטוח העבודות הקבליות.

עור התשלום שיידרש ליכוי מהקבלן כאמור לעיל ו/או בשיעור סכום כל הגדלה בשי .3

ההשתתפות העצמית המוטל על הקבלן על פי פוליסות הביטוח כמפורט לעיל, יבוצעו בתיאום 

עם הקבלן. מובהר עם זאת, כי למזמיה יהיה שיקול דעת בלעדי לעיין זה ולא תידרש הסכמת 

 הקבלן לכך.
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 , מוסכם כי בקרות מקרה ביטוחזה ותיו של הקבלן על פי הסכםבכפוף למילוי כל התחייבוי .4

תגמולי הביטוח יועברו ) של הפוליסה לביטוח העבודות הקבליות, 1המבוטח על פי פרק (

מובהר בזאת כי למזמיה ו/או למי שהמזמיה תורה בכתב על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

הקבליות (אלא אם  וח העבודותתוה הזכות ליהול משא ומתן מול מבטח ביטמזמיה ל

לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו מאת . המזמיה תעביר אחרת) תורה   המזמיה

המבטח (אם ובמידה שיתקבלו) עד לגובה הסכום שיידרש לקימום האבדן או הזק, כפי שאושר 

או הזק   או המבטח והשמאי, זאת בהתאם להתקדמות הקבלן בשיקום האבדן  המזמיה  ל ידיע

המגיעים   חובותובלבד שסולקו תחילה כל    בפוליסה  הוביכוי סכום ההשתתפות העצמית הקוב

, וזאת בכפוף לתאי למזמיה על פי חוזה זה ובכפוף לכך שכוסו תחילה כל זקי המזמיה

(אם וככל  או כל גורם מלווה אחר  השעבוד כפי שייקבעו (במידה וייקבעו) עם הבק המלווה

 . המזמיהאת האבדן ו/או הזק, לשביעות ובכפוף לכך כי הקבלן שיקם  ,שקיים)

שהתקבלו לשם פיצוי כל המבוטחים בפוליסת ביטוח העבודות  ,לא היה די בתגמולי הביטוח .5

באופן יחסי, ככל שיתן, לזקים בהם שא ו/או המזמיה הקבליות, יחולקו התגמולים על ידי 

המזמיה, בכפוף לכך שכוסו תחילה כל זקי של  הדעתלהם אחראי כל מבוטח, לפי שיקול 

 .המזמיה

. המזמיהאור כללי בלבד ואין הוא מחייב את  יתמהווה    ,לעיל  זה  אור הפוליסה כאמור בסעיףית .6

בכתב וכגד התחייבות הקבלן לשמירת סודיות ולהימע מכל שימוש בוסח  הקבלן, לדרישת

פוליסת ביטוח קבל העתק אפשר לקבלן ל, המזמיה תפוליסת ביטוח העבודות הקבליות

העבודות הקבליות, הקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבליות ולהיות 

ולקיים את כל תאיה לרבות תאי עבודה בחום  דהבקי בכל תאיה לפי תחילת ביצוע העבו

 .ו/או שמירה על פי דרישות המבטחים ו/או כל דרישה כמפורט בפוליסה וספחיה

המזמיה ו/או מי מטעמה כל הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מוע מלהעלות כלפי  .7

וח העבודות באשר לתוכן ו/או היקף ביט ם,טעה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שה

הקבליות ו/או טיב המבטח/ים. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח 

הקבלן להוסיף ו/או לערוך את הביטוח  רשאיהעבודות הקבליות או לערוך ביטוחים וספים, 

 . ובמקרה כאמור, יוסיף את המזמיה כמבוטח וסף בפוליסות הוסף כאמור, על חשבוו הוא

מיד על כל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  חייב להודיע למזמיההקבלן מת .8

ככל שיידרש לשם מימוש  העבודות הקבליות. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המזמיה

תביעת ביטוח במסגרת ביטוח העבודות הקבליות כאמור. במקרה של אי דיווח על ידי הקבלן, 

או לצד שלישי ולא תהיה   קים ו/או אובדן שייגרמו לו או למזמיהיהיה הקבלן אחראי בלעדי לז

לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל זק  תישאהא רת לו כל טעה כלפי המזמיה. המזמיה

 הבלעדי של המזמיה.  השיגרם לו בגין אי דיווח כאמור לעיל וכל זאת בהתאם לשיקול דעת

ת העצמית הקובים בפוליסה ביטוח סכומי ההשתתפומתחייב לשאת בהקבלן מצהיר ו .9

 .  העבודות הקבליות

להסרת הספק, מובהר כי ביטוח העבודות הקבליות לא יכסה את הסיכוים ו/או האירועים  . 10

 להלן.  13  ו/או מקרי הביטוח אשר על הקבלן לבטחם במסגרת ביטוחי הקבלן המפורטים בסעיף
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סת ביטוח העבודות הקבליות ללא את הזכות לבצע שיויים בפולי הלעצמהמזמיה שומרת  . 11

הקבלן, אולם כל שיוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי היתן מוקדם של צורך באישור 

 .לקבלן יובא לידיעתו בכתב בתוך זמן סביר קודם ביצועו

פי לוח הזמים המקורי של -ביטוח העבודות הקבליות יהיה בתוקף בתקופת הביצוע על . 12

סיום תקופת הביצוע, על פי ביטוח העבודות הקבליות, ותרו עבודות העבודות. היה ובמועד 

, להצהיר הפי בחירת-על המזמיה תכלשהן לביצוע על ידי הקבלן, מכל סיבה שהיא, אזי רשאי

על הארכת תוקף ביטוח העבודות הקבליות או להורות לקבלן כי יערוך על חשבוו, ביטוח 

משה מטעמו ועל שם המזמיה, המבטח את עבודות  עבודות קבליות על שמו, על שם קבלי

במקרה כזה, יכסה הביטוח כאמור את מלוא ערכן של  ,ואת הקבלן שותרו לביצוע בפרויקט

וכן חלקים שמסרו ו/או  ידי הקבלן ו/או טרם מסרו לידי המזמיה-העבודות שטרם בוצעו על

ת האחריות אשר בביטוח פוליסת העבודות לא תפחת מתאי ומגבולו, הסתיימה עבודתן

יהיה קודם לכל ביטוח אחר יכלול סעיף לפיו הוא הביטוח העבודות שערך על ידי המזמיה. 

יכלול את המזמיה ו/או מי מטעמה לרבות המפקח ואת קבלי המשה הערך על ידי המזמיה, ו

ויתור על בדבר ו/או בעלי הזכויות במבה ו/או המשכירה בשם המבוטח. הביטוח יכלול סעיף 

וכי  ה (למעט כלפי מי שגרם לזק בזדון)כלפי כל הבאים מטעמאו /ו תחלוף כלפי המזמיה

הודעה על כך בדואר רשום, לפחות   הביטוח לא יבוטל ולא ישוה לרעה אלא אם תשלח למזמיה

 יום מראש.    60

 שממועד הריזה ו/או על פי כל דין,  הסכםהקבלן עפ"י  התחייבויותאו /ומבלי לגרוע מאחריות  . 13

 המוקדם לפי,  העבודות  לאתר  כיסתו או/ו ותהעבוד  ביצוע  תחילת ממועד  אוחתימת הסכם זה  

, מתחייב המזמיה, וללא צורך בכל דרישה או פיה מצד העבודות לביצוע וכתאימביהם 

 את לבישרא ביטוחים לעריכת מורשית ביטוח בחברת, חשבוו עלהקבלן לערוך ולקיים, 

ו/או מתן   הבדקאו  /ו  האחריות  תקופתאו  /ו  ההסכם  תקופת  כל  למשך  וזאת,  הבאיםהביטוחים  

 מקצועית אחריות ביטוח ולעייןכמפורט להלן , שלו הארכה כלאו /ו ההסכם פי עלהשירותים 

 ובכל, דין פי על ההתיישות תקופת לתום ועד וספת תקופה למשך גם, המוצר חבות וביטוח

 "):הקבלן ביטוחי(להלן: " העבודות ביצוע תקופת תום לאחר שים 7-מ פחות לא מקרה
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לכיסוי אחריותו של הקבלן, על פי דין, בגין מעשה ו/או  - אחריות מקצועית ביטוח .13.1

מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות רשלות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות 

, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של ו/או העבודות בכל הקשור למתן השרותים

ול חריג או הגבלה ₪ למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכל 4,000,000

בקשר ל: מרמה ואי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או 

עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, זיהום פתאומי ובלתי צפוי, דיבה, השמצה 

. הביטוח מורחב לשפות את המזמיה ו/או שזק כספי, זק לגוף או רכו,  והוצאת לשון הרע

ו/או בעלי הזכויות במבה ו/או המשכירה בגין חבות ה ו/או מי מטעמה   ו/או עובדי  המהלי

אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של הבאים 

מטעמו ו/או ככל שיועלו טעות כגד ה"ל לעיין אחריותם למעשה ו/או מחדל של הקבלן 

לול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו ו/או של הבאים מטעמו, הביטוח יכ

ערך בפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הקבלן כלפי 

חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה  6המזמיה. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

לראשוה אליהן בקשר  שירותיעבודות או כל יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע ה

 .למזמיה

בגין אחריות הקבלן, על פי כל דין, בגין זק כלשהו לגוף ו/או  -ביטוח חבות המוצר  .13.2

מוצר שסופקו ו/או כל רכוש של אדם ו/או גוף כלשהו עקב ו/או בקשר עם העבודות ו/או 

הותקו ו/או שווקו ו/או שיוצרו ו/או טופלו על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעמו, בגבולות 

ביטוח. הה אחד ובסה"כ לתקופת ₪  למקר 4,000,000אחריות שלא יפחתו מסך של 

ו/או בעלי   הו/או מי מטעמ הו/או מהלי  ההביטוח מורחב לשפות את המזמיה ו/או עובדי

למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי  מי מהם הזכויות במבה ו/או המשכירה בגין אחריות

עקב ו/או מהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה  מטעמו ו/או אחריות המזמיה

 12ים/העבודות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. הביטוח כולל תקופת גילוי בת המוצר

חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעיק כיסוי 

כמתחייב מהאמור בסעיף זה. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר ממועד 

למען הסר ספק  ו/או מי מטעמה. מסירת העבודות או חלק  מהן ו/או המוצרים למזמיה 

גם זק הובע ישירות מעבודה שביצע הקבלן ואשר איה מוצר כהגדרתו הפוליסה כוללת 

 .בפוליסה ובלבד שהזק אירע לאחר שהעבודה הושלמה ומסרה למזמיה

ביטוח אחריותו של הקבלן, על פי פקודת הזיקין [וסח –ביטוח אחריות מעבידים  .13.3

, כלפי עובדיו, בגין מוות ו/או זק 1980-יות למוצרים פגומים תש"םחדש] ו/או חוק האחר

גוף ו/או זק שכלי ו/או זק פשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, לרבות 

₪ למקרה אחד  20,000,000בקשר לשירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

יג ו/או הגבלה בקשר ל: עבודות בגובה, ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חר

ימי ושעות עבודה, העסקת וער, חבות בגין וכלפי קבלים, קבלי משה ועובדיהם, היה 

 הו/או עובדי  הו/או מהלי  הוייחשב המבוטח למעבידם. הביטוח מורחב לשפות את המזמי

אם טען כי מי מהם ושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן ו/או טען כי מי מהם 

  ושא באחריות שילוחית לעיין חבות הקבלן כלפי עובדיו. 
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ביטוח אחריותו של הקבלן, על פי דין, בגין כל זק  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .13.4

ישי שלהו, בקשר ו/או תוך כדי ו/או ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש, שגרם ו/או ייגרם לצד של

₪ למקרה  4,000,000עקב ביצוע השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: אש, עשן, 

ה התפוצצות, מכשירי הרמה והפה, פריקה וטעיה , חבות בגין וכלפי קבלים קבלי מש

ועובדיהם, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. רכוש המזמין יחשב לרכוש צד 

ו/או בעלי זכויות  הו/או עובדי הו/או מהליה הביטוח מורחב לשפות את המזמי שלישי.

בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי המשכירה  ו/או    האחרים במב

עמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מט

  הביטוח כאילו ערך בפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  כוללים תאים מפורשים כדלקמן: ים  המפורטים לעיל ביטוחה .13.5

היקף הכיסוי בביטוחים איו ופל מהכיסוי היתן על פי וסח הפוליסות הידוע  .13.5.1

ות בפוליסות, בהתאמה לכיסוי הביטוח כפוליסת "ביט" על כל ההרחבות הכלול

  המפורט לעיל.

בפוליסות לא קיים חריג רשלות רבתי ו/או כל חריג לעיין התהגות המבוטח  .13.5.2

החורגת מסטדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד פשי של פזיזות או אי 

אכפתיות לחילופין בפוליסות מבוטל חריג רשלות רבתי ו/או כל חריג לעיין 

גות המבוטח החורגת מסטדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד פשי של התה

פזיזות או אי אכפתיות, אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח 

  . 1981 -וחובות הקבלן על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

קבלן הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על ה .13.5.3

  לא תפגע בזכויות המזמיה לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

ו/או בעלי   הביטוחים הים קודמים וראשויים לכל ביטוח הערך על ידי המזמיה .13.5.4

הזכויות במבה ו/או המשכירה, ומבטחו של הקבלן מוותר על הזכות ו/או טעה ו/או 

  דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמיה. 

חראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הקובות הקבלן לבדו יהיה א .13.5.5

  בביטוחים המפורטים לעיל. 

הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי המזמיה ו/או  .13.5.6

ו/או בעלי הזכויות במבה ו/או  תלמידיה ו/או הו/או מי מטעמ הו/או מהלי העובדי

ות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם המשכירה, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכ

  לזק מתוך כוות זדון.

המבטח איו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשות לרעה, אלא אם כן שלח  .13.5.7

יום לפי כיסתו של  60המבטח למזמיה הודעה בדואר רשום על כוותו לעשות כן 

  ביטול הביטוח ו/או שיוי לרעה של הכיסוי הביטוחי.
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כל רכוש אחר המובא לאתר העבודות על או  /המבטח את ציוד ו  "כל הסיכוים"ביטוח   .13.6

בוסף, חלק בלתי פרד מהעבודות).  מהווהידי הקבלן ו/או עבורו ו/או מטעמו (ואשר לא 

ביטוח אש מורחב המבטח את העבודות והחומרים, כולם או מקצתם, בעת ייצורם או 

ת כוי אש מורחב לרבות רעידסיהרכבתם מחוץ למקום הפרויקט, מפי אובדן או זק עקב  

על זכות תחלוף כלפי  סעיף בדבר ויתור ויכלל יםהביטוח .ושוד ריצהוזקי טבע, פ אדמה

ו/או בעלי הזכויות במבה ו/או  ה ו/או תלמידיהכל הבאים מטעמאו /והמזמיה 

 וכל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות, אולםהיועצים  ,  וכן כלפי כל הקבלים  המשכירה,

על אף האמור לעיל הקבלן רשאי  לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון. כאמור רהוויתו

, בכפוף לכך םאו בחלק םזה לעיל, במלוא  בסעיף יםהמפורט יםשלא לערוך את הביטוח

 יחול במלואו.להלן  14ף שהפטור המתואר בסעי

מפי   בודותהע  בביצוע  מטעמו  מי  או/ו  הקבלן  את  ישמש  אשר  הדסי  מכי  לציוד  ביטוח .13.7

פריצה, שוד, רעידת אדמה, זקי טבע, זק   אובדן או זק פיזי ובלתי צפוי לרבות כיסוי בגין

 -בזדון, מהומות ופרעות, כולל כיסוי בגין זקים לצד ג' בגבול אחריות שלא יפחת מ

ש"ח בגין כל כלי הדסי. הביטוח מורחב לכלול את המזמיה בגין אחריותה  2,000,000

הביטוח  למעשה ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו ויכלול סעיף אחריות צולבת.

ו/או בעלי   הכל הבאים מטעמאו  /ו  יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמיה

הזכויות במבה ו/או המשכירה, וכן כלפי כל הקבלים, היועצים וכל גורם אחר הקשור 

כלים אשר   כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון.  רהוויתולביצוע העבודות, אולם  

יטוח חובה, הקבלן מתחייב להרחיב הכיסוי בביטוח הצמ"ה לעיל לכלול אים חייבים בב

 כיסוי בגין זקי גוף בגין כל זק גוף שיגרם מכלי הצמ"ה ו/או עקב השימוש בכלי הצמ"ה. 

 לרבות  העבודות  במסגרת  או/ו  בקשר  ישמשו  או/ו  יובאו  אשר  הרכב  כלי  כל  עבור  ביטוח .13.8

 : להלן כמפורט, משה קבלי של הרכב כלי

 פי דין בגין פגיעה גופית עקב השימוש בכלי רכב. -חובה כדרש על ביטוח .13.8.1

 של מסך יפחת שלא רכב בכלי השימוש עקב שלישי צד רכוש בגין אחריות ביטוח .13.8.2

 רשאי  הקבלןהאמור לעיל, מוסכם כי    למרות  .הרכב  לכלי  מקיף  וביטוח  ₪  1,000,000

 בכל  כזה  במקרה  גם'), במלואו או בחלקו, אולם  ג  צד(למעט    מקיף  ביטוחשלא לערוך  

 .יחול במלואו להלן 14 בסעיף הפטוריחול  הרכב לכלי אובדןאו /ו זק
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-מ  יאוחר  לא,  למזמיה  להמציא  הקבלן  המזמיה מתחייב  מצד  דרישה  בכל  צורך  ללא .13.9

אישור , המוקדם לפי, העבודות ביצוע תחילת ימים לפי 15ימים מחתימת ההסכם או  7

אחריות מקצועית, בהתאם לוסח אישור עריכת הביטוח המצ"ב להסכם   עריכת ביטוחעל  

אישור עריכת ביטוח אחריות ומהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה (להלן: " 1כספח ג'

אישור   שהמצאת  לו  ידוע  כי,  מצהיר  הקבלן.  הקבלן  על ידי מבטח  חתום  שהוא,  )מקצועית"

, העבודות ולתשלום כל תמורה לביצוע מקדמיו מתלה תאי היה כאמור עריכת הביטוח

 לא שהאישור במקרה העבודות ביצוע את הקבלן מן למוע המזמיה תהא זכאית וכי

. למען הסר ספק הקבלן ימציא את אישורי הביטוח בהתאם האמור המועד עד הומצא

מהתחייבות אין באמור כדי לגרוע ו/או כל רשות אחרת.  המפקח על הביטוחלהוראות 

ימציא בכתב  הקבלן לעריכת הביטוחים על פי הסכם זה. על פי דרישה מאת המזמיה

הקבלן בהתאם להתחייבויותיו על פי האחריות המקצועית  הקבלן העתק פוליסת ביטוח

  ימי עסקים מיום הבקשה. 2 הסכם זה וזאת תוך

-א יאוחר מלא צורך בכל דרישה מצד המזמיה מתחייב הקבלן להמציא למזמיה, ל .13.10

ואישור עריכת  עריכת ביטוח מוצרעל , אישור מסירת העבודות או חלק מהןיום לפי  15

ביטוח חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי, בהתאם לוסח אישור עריכת הביטוח 

אישור עריכת ומהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה (להלן: "    3ו ג'  2כספח ג'  המצ"ב להסכם

"אישור עריכת ביטוח חבות מעבידים ואחריות כלפי צד להלן: ( -ו )"חבות המוצרביטוח 

שהוא חתום על ידי מבטח הקבלן. הקבלן מצהיר, כי ידוע לו בהתאמה ), שלישי "

תמורה. כל עריכת הביטוח כאמור היה תאי מתלה ומקדמי לתשלום  ישהמצאת אישור

ת המפקח על הביטוח הביטוח בהתאם להוראו ילמען הסר ספק הקבלן ימציא את אישור

אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הקבלן לעריכת הביטוחים על פי הסכם זה. על פי דרישה 

ביטוח חבות חבות המוצר, ת ביטוח וימציא הקבלן העתק פוליסבכתב מאת המזמיה 

הקבלן בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה , של מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי

  ימי עסקים מיום הבקשה. 2 וזאת תוך

 אישור את, המזמיהתום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי  מיד עם .13.11

אחריות מקצועית, אישור עריכת ביטוח חבות המוצר ואישור עריכת ביטוחי   ביטוחעריכת  

כל במשך לתקופה וספת  ובגין הארכת תוקפ ,חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי

ועל פי בקשת המזמיה גם לתקופות וספות לאחר  ות על פי ההסכםתקופת ההתקשר

 .לעיל לספח זה 13מסירות העבודות, בהתאם לאמור בסעיף 

ו/או  הביטוחים עריכת אישורי את לבדוק תחייב לא אך תרשאיתהא  המזמיה  .13.12

 של מקרה בכל כי מתחייב והקבלן, לעיל כאמור הקבלן ידי על שיומצאופוליסות הביטוח 

 הקבלן שהמציאו/או פוליסות הביטוח  הביטוח  עריכת באישור האמור בגין התאמה אי

 על  שיידרשו הרחבה או/ו התאמה או/ו תיקון או/ו שיוי כל יבצע זה בהסכם האמור לבין

. בכל מקרה זה הסכם פי על להתחייבויותיו האישור שוא הביטוחים את להתאים מת

של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות שהמציא הקבלן לבין 

לגרום לשיויי הביטוחים באופן מיידי ולהמציאם מתחייב האמור בהסכם זה, הקבלן 

ימים מדרישת המזמיה, על מת להתאימם  3 -בחוזר מתוקים לפי העיין ולא יאוחר מ

  . רכאמו להוראות הסכם זה
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 כמפורט השיויים בדרישתהפוליסות ו/או או /ו האישורים תבדיקב אין כי, מוסכם .13.13

 ביטוחי  לגבי  שהיא  אחריות  כל  או/ו  חובה  כל  המטעמ  מי  או/ו  המזמיה  עללהטיל    כדי  לעיל

 שהיא חובה מכל לגרוע כדי בהן ואין ,העדרם לגבי או ,ותוקפם, היקפם, טיבם, קבלן

 שיויים  עריכת  דרשה  אם  בין  זאת,  דין כל  פי על  או/ו זה  הסכם פי  על  הקבלן  על  המוטלת

 וביןו/או הפוליסות  הביטוחים עריכת אישורי בדקו אם בין ,לאו אם ובין לעיל כמפורט

 .לאו אם

ו/או בעלי הזכויות  המזמיה ידי על הערך ביטוח לכל קודמים יהיו הקבלן ביטוחי .13.14

(למעט בתקופת העבודות בהתייחס לפוליסת ביטוח העבודות במבה ו/או המשכירה 

לעיל לעיין עריכת פוליסת עבודות  12הקבליות ולמעט אם ערכה פוליסה כאמור בסעיף 

פיו לא יבוטלו -. כמו כן, יכללו ביטוחי הקבלן תאי מפורש על)מטעמו  מיאו  /ו  על ידי הקבלן

 ול בהם שיוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן מסר המבטח למזמיהולא יח

יום מראש. בוסף יכללו ביטוחי הקבלן סעיף על  60הודעה על כך, בדואר רשום, לפחות 

התאותיהן בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא או /פיו הפרת תאי הפוליסות ו

הפוליסות וכי הקבלן לבדו אחראי לתשלום  לקבלת שיפוי על פי תגרע מזכויות המזמיה

  דמי הביטוח עבור הפוליסות ולשיאה בהשתתפויות עצמית החלות על פיהן.

 מצהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד המזמיה  הקבלן . 14

במבה ו/או ו/או בעלי הזכויות  האו תלמידי/ו האו מי מטעמ/ו המהלי אוו/ האו עובדי/ו

ו/או כל גורם אחר הקשור  "לה כל של מטעמם מיאו /ו במבים שוכריםאו /ו המשכירה

 מטעמו מי או/ו הקבלן ידי על יובא אשר רכוש לכל שייגרם אובדן או/ו זק כל בגין, בעבודות

ו/או  עבודותישמש בקשר לו/או כל רכוש אשר  םהשירותיו/או  העבודותאו עבורו בקשר עם /ו

עקב זק לרכוש ו/או  ) ולרבות זק אובדן תוצאתישהוא סוג מכל רכב כלי לרבות( םהשירותי

וכי הוא פוטר את ה"ל מאחריות לזק כאמור, , םמיעת גישה לאתר העבודות ו/או השירותי

 וביןו/או ביטוח אבדן תוצאתי  כאמור לרכוש ביטוח מטעמו מיאו /ו הקבלן ערך אם בין וזאת

כדי  יםבא לעיל פטורה. למען הסר ספק, בזדון לזק שגרם אדם כלפי יחול לא הפטור, לאו אם

 ולא לגרוע ממו. הו/או מי מטעמהמזמיה להוסיף על כל פטור אחר הקיים בהסכם לטובת 

 הקבלן בביטוחי האחריות גבולות ואת הביטוח סכומי את עת בכל לעדכן חייב יהיה הקבלן . 15

 . מפעילותו הובעים הביטוח לצרכי בהתאם

 רשאי, ל"ה לביטוחים משלימים או/וספים ו ביטוחים בעריכת צורך יש הקבלן ולדעת היה . 16

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל כדרש,    אלו  ביטוחים  לערוך  הקבלן

  דין.

והוראות המבטח  י הקבלןות פוליסות ביטוחמתחייב לשמור ולקיים את כל הוראהקבלן  . 17

 כלשון, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות.

אחראי לזקים באופן מלא  יהיה הקבלןביטוחי הקבלן, את הוראות פוליסות הקבלן  הפר . 18

המזמיה ו/או מי  כלפיולא תהייה לו כל תביעות ו/או טעות כספיות ו/או אחרות ובלעדי, 

 כל זק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך.מטעמה על 

 .בקשר לביטוחי הקבלןאחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות    הקבלן . 19
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א חב בה כלפי ומכל אחריות שה  הקבלןמובהר בזאת כי קיום הביטוחים אין בו כדי לשחרר את   . 20

, ואין בקיום הביטוחים ו//או על פי כל דין זה הסכםמכוח כלשהו או כלפי צד ג' ו/ המזמיה

הפרה חברת הביטוח את חובתה לתשלום מכוח הפוליסות,   הקבלן.כאמור להתות על אחריות 

מכוח  וא חב בתשלומווהוא יהיה חייב לשלם כל סכום שה קבלןלא יהיה בכך משום הגה ל

כל דין, על אף שסכום זה אמור היה להשתלם מטעם חברת ל פי  הסכם זה ו/או עעל פי    ואחריות

 הביטוח. 

ם בבחית דרישה י, הבביטוחי הקבלןלמען הסר ספק מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים  . 21

 דין  כל  פי על  או/ו  זה  הסכם  לפי  חבותו ממלוא  אותו  פוטרת  שאיהמזערית המוטלת על הקבלן 

 כגד דרישה או/ו תביעה או/ו טעה כל מלהעלות עמו הוא כי, ומתחייב מצהיר והקבלן

 הביטוחים מהות לגבי או/ו האמורים האחריות לגבולות בקשר מטעמה מי או/המזמיה ו

 והיקפם.  הדרשים

 מתחייב  הקבלן,  על פי הסכם זה ו/או על פי דין  התחייבויותיואו  /ו  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי . 22

עבודות ו/או ל קשרב, יועצים, עובדיו מהליו, המשה מטעמו ספקי/קבלי כל לידיעת להביא

, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור השירותים

בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו (לרבות במפורש ומבלי לגרוע 

עריכת ביטוח). למען הסר ספק,  ירוהמצאת אישו לעיל 14 בסעיף הפטורמכלליות האמור, 

 אם  בין,  במלואםו/או השירותים    עבודותל  בקשר'  ג  צדאו  /ו  המזמיה כלפי  אחראי  יהא הקבלן

 .ו/או יועץ משה מטעמו ספק/קבלןאו /ו ידו על ו/או השירותים בוצעו עבודותה

לא מילא הקבלן אחת מהתחייבויותיו בקשר לסעיף הביטוח בהסכם זה, לרבות לא הציג את  . 23

אישורי קיום הביטוחים בחתימת המבטח ו/או פוליסות ביטוח, יהווה הדבר הפרה יסודית של 

הסכם זה. אולם לא יהיה בכך לפטור את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח 

 ה"ל. 
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  אישור על עריכת ביטוח אחריות מקצועית    -1'ג נספח

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים
  האישור:

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם 
  מבקש האישור.

  מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטחה  מבקש האישור

מכללת הרצוג מיסודן של מכללות 

  ליפשיץ והרצוג ע"ר

  שירותים ☒   שם

אספקה והתקנה אחר: ☒ 

מתן  של מערכות מיזוג
אחריות ושירות תחזוקה 

על כל המערכת (כולל 
  ) שירות וחלקים

  
  

  מזמין  שירותים☒ 

מזמין  אחר: ☒ 

  העבודות
  ת.ז./ח.פ.  580565281מספר רישום   

  מען  אלון שבות  1הישיבה 

 

  כיסויים

  סוג הביטוח
  

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

  ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ סכום 
  ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
  וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
  לנספח ד'

  מטבע  סכום

, 304,  303, 302, 301  ₪   4,000,000          אחריות מקצועית
עובדיו ו/או מנהליו  - 308

ו/או מי מטעמו ו/או 
בעלי הזכויות תלמידיו ו/או 

של במבנה ו/או המשכירה 
האישור  שכתובתם בקש מ

לצורך אישור זה מען 
, 309מבקש האישור, 

מנהליו  - 320, 318, 315
מטעמו ו/או עובדיו ו/או מי 

האישור ו/או בקש של מ
בעלי הזכויות במבנה ו/או 

המשכירה שכתובתם 
לצורך אישור זה מען 

,  321מבקש האישור, 
325 ,327 ,328  ,332 –  

  חודשים  6

  

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור):

009 ,029  
 

  ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
  בדבר השינוי או הביטול.

  חתימת האישור

  המבטח:
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  אישור על עריכת ביטוח חבות המוצר    -2'ג נספח

  האישור:הנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

אמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר ה
  מבקש האישור.

  האישור מבקש מעמד  העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור

מכללת הרצוג מיסודן של מכללות 

  ליפשיץ והרצוג ע"ר

אספקת ☒   שם

  מוצרים

אספקה אחר: ☒ 

והתקנה של 
 מערכות מיזוג
מתן אחריות 

ושירות תחזוקה 
המערכת על כל 

(כולל שירות 
  ) וחלקים

  

  מזמין שירותים☒ 

  מזמין המוצרים☒ 

  מזמין העבודותאחר: ☒ 

  
  ת.ז./ח.פ.  580565281מספר רישום 

  מען  אלון שבות 1הישיבה 

  

  כיסויים

  סוג הביטוח
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 סכומי
  ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ סכום 
  ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
  'ד לנספח

  מטבע  סכום

אחריות 
  המוצר

עובדיו ו/או  - 308, 304, 302  ₪   4,000,000        
מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או 

 ושל מבקש האישור תלמידיו 
ו/או בעלי הזכויות במבנה ו/או 

המשכירה שכתובתם לצורך 
, אישור זה מען מבקש האישור

מנהליו ו/או  - 320, 318,  309
עובדיו ו/או מי מטעמו של 

ו/או בעלי מבקש  האישור 
הזכויות במבנה ו/או המשכירה 

אישור זה  שכתובתם לצורך
,  321, מען מבקש האישור

  חודשים  12 – 322, 328

  

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור):

009 ,029  

 

  ביטול/שינוי הפוליסה 

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
  בדבר השינוי או הביטול.

 

  חתימת האישור

  המבטח:
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  אישור על עריכת ביטוח חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי    -3ג' נספח

  הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
  מבקש האישור.

  האישור מבקש מעמד  העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור

מכללת הרצוג מיסודן של מכללות 

  ליפשיץ והרצוג ע"ר

ושירות אחר: ☒   שם

של תחזוקה 
 מערכת מיזוג
(כולל שירות 

  ) וחלקים
  

  מזמין שירותים☒ 

  
  

  ת.ז./ח.פ.  580565281רישום מספר 

  מען  אלון שבות 1הישיבה 

  

  כיסויים

  סוג הביטוח
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 סכומי
  ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ סכום 
  ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
  'ד לנספח

  מטבע  סכום

אחריות 
  המוצר

עובדיו ו/או  - 308, 304, 302  ₪   4,000,000        
מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או 

 ושל מבקש האישור תלמידיו 
ו/או בעלי הזכויות במבנה ו/או 

המשכירה שכתובתם לצורך 
, אישור זה מען מבקש האישור

מנהליו ו/או  - 320, 318,  309
עובדיו ו/או מי מטעמו של 

ו/או בעלי מבקש  האישור 
הזכויות במבנה ו/או המשכירה 

שכתובתם לצורך אישור זה 
,  321, מען מבקש האישור

  חודשים  12 – 322, 328

  

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור):

009 ,029  

 

  ביטול/שינוי הפוליסה 

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
  בדבר השינוי או הביטול.

 

  חתימת האישור

  המבטח:
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  הצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמיה -להסכם ספח ד' 
  
  
  

......... מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי (להלן: "החשבון הסופי") או הח"מ  
........... בגין ביצוע עבודות ............ . שבצעו (להלן: "העבודות") בהתאם לחוזה בייו -ל

  מיום .......... (להלן: "החוזה").
  

  הו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:
  

והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות היו כמפורט בחשבון כי הסכום הכולל   א.
  הסופי ועולה לסך ............. ש"ח (להלן: "התמורה הכספית").

  
כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח אין לו ולא   ב.

כלפי הבאים תהייה לו כל תביעות ו/או טעות מכל סוג שהוא כלפי .......... ו/או 
  מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה ה"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הובע ממו.

  
כי על חשבון התמורה הסופית קבלו עד כה סך ......... ש"ח ובקבלת היתרה המגיעה   ג.

  לו בסך של ............. ש"ח קבלו את מלוא התמורה לבצוע החוזה.
  

כמוגדר בחוזה במלואו ומייפים כוחו של  או מתחייבים לבצע את סעיף האחריות  ד.
המזמין לממש הערבות היתת לו בכל עת במידה ולא בצע כל התיקוים והליקויים 

  שיידרשו ע"י המזמיה ו/או המפקח.
  
  
  

  ולראיה באו על החתום
  

  היום ......... לחודש ........ שת ........... 
  
  

                                  
  הקבלן            

  
  

                                     עד לחתימה: 
  
  
  

                            תאריך:
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  הצהרה על מתן פטור מאחריות -להסכם ספח ה' 

  תאריך : __________

  לכבוד
  ע"רמכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג 

  ירושלים
  (להלן: "המזמיה") 

  

      מיזוג אווירלביצוע עבודות הצהרה על מתן פטור מאחריות בקשר עם חוזה הדון:  

הריי להצהיר בזאת כי הי משתמש בעבודתי שבדון בציוד מכי הדסי אשר בבעלותי ו/או  .1
בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקים המשמשים אותי בביצוע העבודות 

 פרויקט שבדון. ב
 לאור הצהרתי זאת, הריי מתחייב כדלקמן: .2

הי פוטר את המזמיה  מכל חבות בגין אובדן או זק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר   .א
העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט במקרי זק מתוך 

 כוות זדון ולמעט כגד חברות שמירה.
הי פוטר את המזמיה מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גיבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר   .ב

על שיבוב כלפי המזמיה ו/או מי מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי זק מתוך 
 כוות זדון ולמעט כגד חברות שמירה.

עמי ו/או קבלי הי פוטר את המזמיה מכל חבות בגין זק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מט  .ג
משה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי 

 או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט במקרי זק מתוך כוות זדון.
היה ותעלה טעה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלי משה המועסקים על ידי, ביגוד   .ד

מור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הי מתחייב לשפות את המזמיה ו/או מי מטעמה בכל לא
 תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.

ופוליסה לביטוח אחריות   הריי מצהיר בזה כי אערוך ואחזיק פוליסה לביטוח חבות המוצר  .ה
התקופה בה קיימת לי אחריות על פי , כאמור באישור עריכת הביטוח, במשך כל מקצועית

 החוזה שחתם בייו ביום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין.

  

  ולראיה באו על החתום

  בכבוד רב

_________________________            ______________  

    תאריך            חתימה ושם  הקבלן המצהיר
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  ביטחון -להסכם ספח ו' 

(להלן  וע העבודה יעביר הקבלן (להלן "הקבלן") לאגף הביטחון של האויברסיטהטרם תחילת ביצ .1
קצין הבטחון) את רשימת כל העובדים מטעמו (לרבות קבלי משה ועובדיהם), תוך ציון שמם 
המלא, מ"ז, מספר טלפון עדכי וכתובת מקום מגורים. באם מועסקים עובדים תושבי אזח"ע  / 

קבלן בוסף צילום ת"ז, תמוה וכל ההיתרים והאישורים הדרשים יעביר ה –מזרח ירושלים 
  מספר רישוי וסוג רכב.  –להעסקתם. כמו כן יעביר רשימת כלי רכב המסיעים עובדים 

  ימים לפי תחילת ביצוע העבודות.  10 –הרשימות יועברו כ  .2

  הקבלן יתודרך ע"י הקב"ט באשר לכל החיות הביטחון הרלווטיות להעסקתו.  .3

  עובדים בעלי אזרחות ישראלית. אך ורקהקבלן יעסיק  .4

ידוע וברור לקבלן כי העסקת עובדים ללא אישורים והיתרים כדין תביא להגשת תלוה במשטרה  .5
") תהא רשאית המזמיה(" (ע"ר)מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג כגדו, וההלת 

  לתבוע מהקבלן את הזק שייגרם לו כתוצאה מכך. 

הקבלן יעביר כל בוקר לקב"ט או מי מטעמו (לפי תחילת העבודה) את תעודות הזהות של עובדיו  .6
מאיו"ש  / אזח"ע. התעודות יוחזרו לעובדים עם צאתם מאתר ביצוע העבודות וישמשו לבקרה כי 

  ה. כל העובדים עזבו את שטח אתר העבוד

עם סיום יום עבודתם באתר העבודה, באחראיות הקבלן לוודא כי כל עובדיו או מי מטעמו עזבו את  .7
אתר העבודות. כמו כן יוודא הקבלן כי לא מתבצעת ליה בשטח או באתרי העבודה של מי מעובדיו 

  אלא אם הליה תואמה ואושרה ע"י ההלת המזמיה והקב"ט. 

על פי החיות מחלקת הביטחון של ההלת המזמיה, לרבות הוראות הקבלן ועובדיו יצייתו ויפעלו  .8
הוגעות לפיקוח על שוהים בלתי חוקיים, בדיקות רכב ביטחויות ברכב, בכבודה ועל גופו של העובד 

  מטעמו. 

  כל רכב הכס לשטח אתר העבודה יעבור בדיקת תכולה בכיסה וביציאה משטח אתר העבודה.  .9

הקב"ט ידרשו מכל סיבה שהיא, הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של כל   /במידה וההלת המזמיה   . 10
עובד המועסק על ידו. ההלת המזמיה לא תדרש למק דרישה שכזו, אם תבוא. הפסקת עבודת 

  עובד הקבלן לא תהווה עילה לעיכוב בעבודות.

גרם לו כתוצאה המזמיה איו אחראי לפיצוי הקבלן בגין הפסדים או זקים שגרמו או עשויים להי . 11
 מהרחקת העובד משטחה או בעקבות איחורים אשר גרמים מחוסר תאום.

הקבלן יפיק לכל עובד תג זיהוי שיכלול את תמות העובד, שמו, מספר הזהות ותפקידו. הקבלן ידאג  . 12
  כי כל העובדים מטעמו ישאו את התג באופן בולט במשך כל זמן שהותם באתר העבודה. 

מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל מועד ושעה שיבחר על מת הקב"ט או מי שאחראי   . 13
להבטיח כי עובדי הקבלן המועסקים באתר מאושרים לכיסה לאתר העבודה ותואמים לרשימת 

  העובדים שהועברה ואים לים בשטח. 

מוסכם על הקבלן כי קב"ט המזמיה או מי שמטעמו, רשאים להיכס לאתר העבודה בכל מועד  . 14
ושעה לצורך ביצוע הביקורת. באם האתר על לאחר שעות העבודה, יפקיד הקבלן ברשות קב"ט 

  המזמיה מפתח לאתר העבודה. 

              _______________     _______________________  

  חתימת הקבלן                 תאריך                                    
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  הצהרת בטיחות -להסכם ספח ז' 

 בהצהרת בטיחות זו יהיו למוחים הבאים הפרשות שלצידם אלא אם כן אמר אחרת: .1
קבלן, ספק, משתמש, ותן שירותים וכל מי המועסק על ידו לצורך ביצוע ההתקשרות    -הקבלן    .א

 .מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"רהמכרז לעבודות מיזוג אוויר עבור 
 ע"ר.מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג   -המזמיה  .ב
 הממוה על בטיחות מטעם המזמיה /או ציגו. - הממוה על בטיחות  .ג
 ממוה מטעם הקבלן לבטיחות בשטח. –אמן בטיחות   .ד

והתאמות, מתחייב בזאת לקבל  מיזוג אוויראי החתום מטה המעסיק עובדים לצורך ביצוע עבודות  .2
תדריך בטיחותי מהממוה על הבטיחות של המזמיה ו/או ציגו בדבר החיות בטיחות לקבלים 
ההוגות במזמיה, וכל זאת  בטרם תחלה העבודות. במסגרת תדרוך בטיחותי זה אציג מסמכי רישוי, 

י העבודות באתר העבודות. בתום ביטוח ובדיקות (בודק מוסמך) לכלי רכב/ציוד שיופעל על ידי לצרכ
 התדריך הבטיחותי הריי מתחייב לחתום על  טופס "הצהרת בטיחות".

אי הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לי כי בסמכות הממוה על הבטיחות, למוע ו/או לעכב הכסת כלי  .3
ח  ו/או רכב ו/או ציוד (לאתר העבודות) שאיו עוה לדרישות הבטיחות  ו/או הרישוי  ו/או הביטו

 בדיקות  "בודק מוסמך" כחוק.
סדרי   \או עובדי קפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על פי כל דין\אי הקבלן מצהיר בזאת שאי ו .4

 העבודה והמשמעת ולהוג בהתאם להוראות הממוה על הבטיחות במזמיה ו/או מי שהוסמך על ידו.
לקבלי המשה מטעמי את ההחיות הבטיחות  או\אי הקבלן מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו .5

 לקבלים באתר העבודה.
אי הקבלן מצהיר בזאת כי מחובתי לספק לעובדי את הכלים המתאימים ואביזרי ציוד המגן האישי   .6

כדרש לבצוע העבודות, להפקיד לפקח ולוודא תקיות ציוד הבטיחות והשימוש הכון בו. דגמי הכלים, 
ביזרי הלבוש ועלי העבודה יתאימו לתקים המקובלים בהתאם לעיסוק  ציוד המגן האישי, א

 ולמקצוע.
.   אי הקבלן מצהיר בזאת כי  לא אקים כל מבה ו/או מתקן כל שהוא בשטח משטחי המזמיה, אלא 7

  לאחר שאקבל אישור ויוקצה לי השטח המדויק להקמת המבה או המתקן.
מתחייבים  לשמור, לקיים ולציית לכל דרישות הבטיחות והגהות גם בשטחי או עובדי  \אי הקבלן ו  .8

  מתקי העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על ידיו, כמפורט בספח זה.
אי הקבלן מתחייב להוג ולמלא בקפדות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות"   .9

ים מסוכים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתק
 בהם קיים סיכון אש.

אי הקבלן מתחייב על  העברת מידע לממוה הבטיחות, בדבר כל תאות עבודה ו/או מקרה מסוכן   .10
וחמור ("כמעט תאוה") שאירעו באתר העבודות ו/או במתקי המזמיה. אין בהודעה כ"ל מלשחרר 

  מחובת הדו"ח לכל הוגעים, מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'.את הקבלן ו/או בא כוחו 
אי הקבלן מתחייב על אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשוה וציוד כיבוי אש במתקי העזר   .11

  שברשותי. 
אי הקבלן מתחייב כי אם מי מעובדי יפגע במהלך העבודה באתר העבודה, יוסע בהתאם לצורך   .12

הקבלן (במידה והפיוי איו מחייב הסעה באמבולס) בכל מקרה יבטיח הקבלן באמבולס או ברכב 
  את הפיוי של עובדיו.

אי הקבלן מתחייב לבקש היתר מראש, מהממוה על הבטיחות במזמיה, ובכתב, לעבודה באש גלויה,   .13
ד שיידרש לאזורי אחסון חומרים כימיים, חדרי פיקוד, חדרי חשמל  או לכל מתקן בעל סיכון מיוח

  במהלך עבודתי.
אי הקבלן מצהיר בזאת כי "אישורי הכיסה" לאתר העבודות, בתוקף לתקופה המצוית על גוף   .14

האישור, חתומים ע"י הקב"ט או בא כוחו, ימצאו בכל עת בידי כל עובד קבלן וישמשו אמצעי זיהוי 
ת לשאת תג זיהוי (קבלים בפי כל בר סמכא מטעם המזמיה. מחובת כל אדם השוהה באתר העבודו

  ומבקרים כאחד) להזדהות בפי ממוה על הבטיחות/הקב"ט לפי דרישתם.
או להמעיט \או לפגוע ו\אי הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי  אין בחתימתי על  הצהרה זו כדי לגרוע ו  .16

  מחובתי לקיים  את  דרישות הבטיחות והגהות  בהן הי  מחויב על פי כל דין .
טלפון הקבלן: ;  כתובת הקבלן: ______________;  בלן: ________________שם הק

.______________  
      חותמת הקבלן:_______________.

_____________    _____________  
  חתימת הקבלן      תאריך      
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  כתב שיפוי -ספח ח' 

  
אדם או גוף הפועל הקבלן יהיה אחראי, כלפי המזמין, המפקח, מהל הפרויקט, או כל   .1

מטעמם, מועסק על ידם, או מייצג אותם (להלן "הצדדים המשופים"), וישפה אותם מפי כל 

  אחריות, זק, תביעה, או פסיקה אשר תוטל עליהם או תוגש גדם, בין השאר בגין:

  זקי גוף או מקרה מוות של כל אדם ו/או  *

  זק או הפסד כל חפץ או רכוש ו/או  *

  תביעה מכל סוג שהוא, כל אחריות או  *

אשר באופן ישיר או עקיף מקורן ו/או ובעות ו/או גרמו עקב ביצוע העבודות, או הובעות   

מפעולה ו/או מחדל כלשהו של הקבלן, עובדיו, קבלי המשה שלו, או כל אדם או גוף הפועל 

או מקום מטעמו, בביצוע או בהקשר לביצוע העבודות. זאת בכל מקום בו העבודות מבוצעות 

  בו מאוחסים או מצאים חומרים השייכים לעבודות.

בכל מקרה בו תוגש תביעה גד מי מהצדדים המשופים (בין אם רק גדם, ובין אם בצירוף   .2

צדדים וספים), הובעת מאחריות הקבלן כאמור לעיל, אזי יהיה על הקבלן לטפל בתביעה 

  ו לשלם כל סכום שיפסק גדם.גד הצדדים המשופים על חשבוו הוא, ויהיה עלי

  יום על כל  תביעה ממועד שהובאה לידיעתו. 14המזמין או צד משופה אחר יודיע לקבלן תוך   .3

ערבויות הביצוע והבדק שיתו למזמין, סכום העיכבון, או כל סכום אחר המגיע או יגיע   .4

  שיפוי זה. לקבלן מן המזמין, ישמשו כבטוחה למלוי חבויותיו של הקבלן על פי כתב

בכל מקרה שהצדדים המשופים או מי מהם, יימצאו חייבים בהליך משפטי בין בפסיקה או   .5

בפשרה, בגין תביעה זיקין כלשהי הובעת מביצוע העבודות כאמור, הקבלן ישלם את מלוא 

  הסכום הפסק, לרבות כל הוצאות ההליך.

ימים  7כתב שיפוי זה תוך  על הקבלן לשלם לצד משופה את הסכומים המגיעים על פי  .6

מקבלת דרישה. לא שילם הקבלן את הסכום כדרש, יהיה צד משופה רשאי לקבלו בין השאר 

  מתוך הערבויות שבידי המזמין או מתוך יתרות המגיעות לקבלן כאמור לעיל.

הקבלן ישפה את הצדדים המשופים גם בגין הוצאות מימוש כתב השיפוי וגבית הכספים   .7

יו, במידה וצד משופה יזדקק להליכים אלה עקב אי עמידת הקבלן בחבויות המגיעים בג

  הובעות מכתב שיפוי זה.

במהלך העבודות, יהיה המזמין רשאי לעכב מתוך הסכומים המגיעים לקבלן, בוסף לכספי   .8

העכבון המוסכם בחוזה, סכומים אשר יהיו דרושים לדעתו לכסות תביעות פתוחות, או 

  היווצרות גד הצדדים המשופים.תביעות בהליך 

כל חבויות הקבלן הובעות מכתב שיפוי זה מותות בכך שצד משופה הודיע לקבלן במועד על   .9

  תביעה על מת שהקבלן יוכל להתגון.

  

__________________          ______________________  

 חתימת הקבלן              תאריך  


