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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

       ס"דב
 )ע"ר(  מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג

 3/20מכרז פומבי מספר 
 

 אודיטוריום כסאות  והתקנה של אספקהייצור, ל הזמנה להגשת הצעות

 

 מסמך א'

 

 כללי  .1

ע"ר .1.1 והרצוג  ליפשיץ  מכללות  של  מיסודן  הרצוג  "המזמינההמכללה")להלן:    מכללת  ו/או   ""  )

הצע  מזמין  כסאות  ר,  ייצול   ות בזה  של  והתקנה  למשך    אודיטוריוםאספקה  אחריות    5)כולל 

ב(  שנים 'היכל שלמה',  ג'ורג'  בשלוחה של המכללה הממוקמת במבנה    ירושלים  58רחוב המלך 

" המיוחד    הכללי  למפרט  בהתאם,  ("האולם"/"האתר"/"האודיטוריום)להלן:  הטכני  ולמפרט 

ך  כמסמ  ם המצ"ב להוההסכ  והזמנה ז  ובהתאם להוראות ,  למסמכי ההזמנה  א'  כנספחהמצ"ב  

 .'ג

ע דגם  המציעים מתבקשים להציעים יגישו הצעתם לגבי מפרט אחד בלבד של כסא מוצע.  ציהמ .1.2

מפרט   במפרטזהה  בעל  )להלן:  א'  כנספח  המצ"ב    למבוקש  ההזמנה  "הפירוט למסמכי 

 .  ילפירוט הטכנ שווה ערך (. לחילופין, המציעים יוכלו להציע דגם בעל מפרט הטכני"

ההצעה  הג  דבמוע .1.3 ישת  פיסי(  פיסית  מא  דוג  עתםלהצ  וצרפהמציעים  המוצע)כסא  הכסא    של 

וכן מפרט אודות הדגם    "(הפריט לדוגמא)להלן: "  זמינהאותה הם יתקינו במקום שתקבע המ

ידם על  ההצעות.  המוצע  בחינת  שלב  המציעים    במסגרת  ידי  על  המוצעים  לדוגמא  הפריטים 

המקצוע הגורם  ע"י  ה  י ייבחנו  בסעיף  מינהזממטעם  כמפורט  לדוגמא  .  ןל לה  8.2.2,  הפריטים 

המצי ולאחריו  המכרזי,  ההליך  לתום  עד  המזמינה  בידי  הפריט  ישאר  את  ויפנו  יפרקו  עים 

והתקנת   הובלת  לדוגמאלדוגמא.  וכן הפריטים  ופינויים,    ,  חשבון  פירוקם  ועל  באחריות  יהיו 

 המציעים.  

דוגמא  ט לפרי   יימתעל הרצפה הק  שלמה'  'היכל  הנ בבמהמציע הזוכה בהליך זה יתקין תחילה   .1.4

 .מניםהפריטים המוז את שאר כמותלהתקין כיסא ורק לאחר אישורם יוכל  ה לש

יובהר כי הזמנה זו להגשת הצעות, מהווה מכרז פומבי, ויחולו על הליך הבחירה הוראות חוק   .1.5

לה גבוהה(  סד להשכ ת של מווי ותקנות חובת המכרזים )התקשרו  1992-חובת המכרזים התשנ"ב

 . 2010  -עהתש"

המציע    תשרוהתק .1.6 עם  בהסכם, המזמינה  תהיה  תיבחר,  זה    שהצעתו  למכרז  המצורף  בנוסח 

מוזמנ )מסמ הנכם  נספחיו(.  על  ג'  העבודות  ך  לביצוע  המפורטת  הצעתכם  את  להגיש  בזה  ים 

מצורפי נספחיו,  על  זה,  למכרז  המהשבנדון.  ב'(,  )מסמך  המציע  הצעת  מסמך  יחד  וו ם  עם  ים 

 "(.מסמכי המכרז: "להלןרז )כי המכם ונספחיו את מסמההסכ

 את זה. מסמכי  כמשלימים זהויש לראותם   כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .1.7

 החוזה.   ממסמכי הספק, לחלק עם החוזה  חתימת אחרי יהפכו המכרז
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 או לעדכנם/ ו להם ףי סלהו מסמכי המכרז ו/או לתקן את הזכות לעצמה אתשומרת   המזמינה .1.8

 המחיר.  תהצעו שתגה למועד שלב עד בכל

 

 

 

 -רלוונטיים למכרזז מועדים להלן ריכו .1.9

 
 תאריך ושעה  פעילות

חרון להגשת  ד אמוע

 שאלות הבהרה 

   17:00השעה   עד  16.11.2020ליום  עד

 14:00שעה העד   22.11.2020 מיוםלא יאוחר   מועד אחרון להגשת הצעות 

כ שלעיל  בטבלה  באמור  אין  המזמינה*(  של  מזכותה  לגרוע  בטרם    הזאי  שנותל  די  המועדים  מן 
 המועד האחרון להגשת הצעות.

 

 תתקופת ביצוע העבודו .2

  חתימת ממועד    ממועד מים קלנדריים  י  90בתוך עד  אספקה  וייצור  הכוללות  לים העבודות,  שיהקבלן  

הקבלן עם  ההסכם  על    קלנדריים  ימים  15עד  בתוך    ן ומסירת  הכיסאות  התקנת השלמת  ו  המזמינה 

   בהתאם להוראות ההסכם לעניין לוחות זמנים.והכל , נוספים

יגיע  בהסכם(  הפועל באתר )כמפורט  הראשי    ןלולם והתקנתם, תהיה לאחר שהקב הובלת הכיסאות לא

עדיין  בפועל  תגיע  לא    הראשיהקבלן  של  התקדמות  ה במידה שנת הכיסאות.  לשלב המאפשר את התק 

אז לשלב   קבלן  זה,  על  כזה  לא  במצב  באחהכיסאות  הכיסאות  את  למוחסן  עד  חשבונו  ועל  עד  ריותו 

 . סאותיהרכבת הכשהאולם יהיה מוכן ל

  

 כרז מבסף להשתתפות  תנאי .3

תנאי הסף המפורטים    כלצעה על  הה  שתהג  ועד , במבעצמםכרז מציעים העונים  תף במלהשת  רשאים

 להלן, הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל. 

ל .3.1 יצרף  תאגיד  שהוא  ותמציע  התאגדות  תעודת  הרישום  הצעתו  תמצית  של  עדכני  דפיס 

 בפנקס לפי דין.   ויהמתנהלת לגב 

 תקפה למועד הגשת הצעה זו. דת עוסק מורשה הועעוסק מורשה, צירוף ת עציאם המ

בזאת ל  מובהר  נ כי  המשא  הצעה  להגיש  לייחס  יתן  רשאי  אינו  מציע  וכי  מציעים  למס'  ותפת 

 מציע/תאגיד אחר. במסגרת הצעתו נתונים של  לעצמו

ציבוריים   מקיים המציע   .3.2 גופים  חוק עסקאות  ת  הוראות  ניהול חשבונות,  חובות  ושל)אכיפת  ם 

 . 1976 –זרים כדין(, התשל"ו   ם והעסקת עובדיםוממס, שכר מיני

ציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי החוק הנ"ל  נאי סף זה על המבת   עמידהלהוכחת  

 למסמכי המכרז.  'בח כנספולחתום על תצהיר המצ"ב 

ביצע,   .3.3   והתקנתה  ק פס אייצור,  של    פרויקטים  3  תלפחו  2019  -ו  2018  , 2017שנים  בהמציע 

לפחות  ל  ש  ד חקט אפרויו/או    פרויקטכסאות בכל    150לפחות  , בהיקף של  יוםרואודיט   כסאות

 .  כסאות במהלך השנה האחרונה 370
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

כנספח ג'  בי טופס לקוחות המסומן  להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע רשימת ניסיון על ג

  ,םון שלהר, כולל מספרי טלפ ת הלקוחות, אנשי הקשו, אשר עליו יש לפרט שמהמכרז  למסמכי

 תקנו.  מס' כסאות שהו –ף עבודות היק

מביצוע  ₪ )לא כולל מע"מ(    1,500,000  -שנתי שאינו פחות מ  נומינליות  הכנס  המציע בעל מחזור .3.4

 .  2019  -ו  2018 ,2017בכל אחת מהשנים  סאות אודיטוריוםייצור, אספקה והתקנת כעבודות  

רו"ח  לצרף להצעעל המציע   כספי השנתי בהתאם  ה  ר והמחזהיקף  של המציע בדבר  תו אישור 

 כרז.  למסמכי המ כנספח ד'צורף לנוסח המ

ע  המצי ומסמכים אחרים מן  אישורים, המלצות    ,ינה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבקש פרטיםזמהמ

יע ולטיב השירותים שסיפק אצל צדדים שלישיים,  למצ  נוגעתו, וכן לברר פרטים בבדיקת הצעבמסגרת  

 ת המזמינה.  לרבו

 .להגיש הצעה משותפת למספר תאגידים כי לא ניתן מובהר בזאת,

 

 בהרות הליך ה .4
להפלושא .4.1 יש  במכרז  לסעיפים  בקשר  להבהרות  בקשות  או  בכתב  ת  ויילנות  יעקב  נברגר  מר 

מייל:   ליום    vinko@vinko.co.ilבאמצעות  בסעיףשעה  ולעד  לוודא    . שלעיל  9.1  הנקובים  יש 

 .0544-330184 בטלפון שמספרובמייל חוזר או  המייל  תלקב

 עד הקבוע לעיל.  לענות לפניות שיתקבלו אצלה לאחר המו  נה מתחייבתאי  ינהזמהמ .4.2

המ .4.3 לעל  תציע  מסמך  להצעתו  לשאלותושצרף  המזמינה  ל  בות  שיחולק  ככל  מציעים, הבהרה, 

 כאשר הוא חתום על ידו.  

 

 רף להצעה  מסמכים שיש לצ .5

 : )מסמך ב' למסמכי ההזמנה( ים הבאים להצעתםלצרף המסמכ םיהמציעים מתבקש

 ;המציע ועו"ד  חתום כדין ע"ילמסמכי ההזמנה צ"ב  רנוסח הב המציע ור איש .5.1

המצ .5.2 הינאם  על  יע  אישור  תאגיד,  הו  במרשם  רשום  תאגידים  היותו  לגבי  דין  פי  על  מתנהל 

 מסוגו; 

 הצעה זו;  הגשת דעדת עוסק מורשה התקפה למואם המציע עוסק מורשה, צירוף תעו .5.3

הנדר .5.4 ההצעה  הגשת  למועד  תקפים  )אכיפת  ח  פילשים  אישורים  ציבוריים  גופים  עסקאות  וק 

חובות מס(,  ניהול חשבונ ניכו   -  1976התשל"ו  ות ותשלום  ניהאישור  על  ואישור  ול פנקס  י מס 

 חשבונות;

 ;למסמכי ההזמנה  'בנספח כבנוסח המצ"ב  תצהיר המציע .5.5

 ;כי ההזמנה למסמ 'גנספח כהיר המציע בנוסח המצ"ב צת .5.6

 ;זו מלא וחתוםה נ מהזל ד' כנספחבנוסח המצ"ב  אישור רו"ח .5.7

 א חתום ע״י המציע; המזמינה, כאשר הו  ע״י חולקי פרוטוקול הבהרות, ככל ש .5.8

 ; מכרזהזו ל ההזמנה .5.9

 למסמכי המכרז.  כמסמך ג'ב  "המצ ההסכם .5.10

על  ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכי נוספים או חלופיים  לעיל, אם  ה המפורל אם  טים 

 . רזה במכהדבר דרוש לה לשם ההכרעסברה כי  

 

 ההצעה הגשת אופן  .6

mailto:vinko@vinko.co.il
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

)בא .6.1 המזמינה  המסמכים  https://www.herzog.ac.ilתר  כל  את  למצוא  יוכלו  המציעים   )

)בקובצי   למכרז  זאתPDFהרלוונטיים  ובכלל  מפ  (,  טכנייםהתכניות,  מ  רטים    יוחדים ותנאים 

 חוזה. וה

 . למסמכי המכרז מנספח א'חלק  הווהמות הכמויעל גבי כתב הההצעה תוגש  .6.2

שלעיל,    הצעה"ל  רףים שיש לציש לצרף את המסמכים כמפורט ב"רשימת מסמכ  עצי המלהצעת   .6.3

   .עמוד ועמודל ידי המציע בכל מים עכשהם חתו

כים הבאות  ת באחת משתי הדרועניתן להגיש את ההצ  בשל מגבלות הקורונה,  –הגשת הצעות   .6.4

 : שלעיל 9.1ומהשעה הנקובים בסעיף יום הלא יאוחר מ

י .6.4.1 שעליה  "במעטפה  אודיטו  מכרז  ירשם  כסאות  של  והתקנה  אספקה  "   ריוםלייצור, 

ציוןבלבד,   זיה סימנ  ללא  שי  לתיבת   .המציעל  וי  בפועל  לשלשל  יש  המעטפה  את 

בקומת המבואה בהיכל שלמה,בש  המכרזים ג'ורג'    משרד הקבלה  , ליםירוש  58המלך 

 . 14:00-ל  09:00 ותה' בין השע-בימים א', מהכשהיא סגורה וחתו 

 .hr@herzog.ac.ilדוא"ל שכתובתו קובץ ל הגשתת באמצעו .6.4.2

צעה שתגיע לאחר  הבכפוף לדין,  עיל היא באחריות המציע לבדו.  ל  ההצעה במועד המצוין  הגשת .6.5

 . לא תובא לדיון כלל ותיפסל על הסף ותהאחרון להגשת ההצע  דהמוע

הסתייגות    מהמסמכים למעט הנדרש לעיל, או כל  תוספת שייעשו במסמך כלשהו או    ינויש  כל .6.6

י על  בין  וביןלגביהם,  המסמכים  בגוף  תוספת  בכ  די  או  לוואי,  אחרת  במכתב  דרך  ו  ייחשב  -ל 

 צעה. ההפסילת  עלולים לגרום לכאילו לא נכתבו והם אף 

ר מוצע, כאמושל הכסא ה  גמאדול  יטפר  מהבבניין היכל של, יש להתקין  ההצעה  מלבד הגשת  .6.7

 לעיל.  1.3בסעיף 

 

 כי ההצעה:לאחר הגשת מסמ .7

 ות.  שת ההצעם מהמועד האחרון להגיו  90תקפה למשך   עתושהצמציע ייחשב כמי שהצהיר  .7.1

 

 מידה  אמות האופן בחירת המציע הזוכה ו  .8

ההצעות,    לאחר .8.1 עמדו    ןח ב תקבלת  המציעים  האם  המכרזים  נ  סףהבתנאי  ועדת  עו  קבאשר 

והצעות שיימצ  ז.במכר יעברו להליך שלאו כשירות  בדיקת הצעת המחיר    עומדות בתנאי הסף 

 . כותוקביעת ניקוד אי

 : ות המידה הבאותיקבלו ניקוד לפי אמ  עמדו בתנאי הסףהצעות אשר   .8.2

מחיר .8.2.1 הצעת  תקבל    -  %70  –  גובה  ביותר  הזולה  בסרגל   תאההצעה  הנקודות  מלוא 

 . ליהס א יחעלות ושאר ההצעות ידורגו בה

מות ועדת על בסיס התרש  הניקוד יינתן  -נקודות(    30  -)השווים ל  %30  –  מרכיב איכות  .8.2.2

 על סמך החלוקה שלהלן:ם מטעמה עצייו  המכרזים ו/או

פ"י  עדת המכרזים יבחן ע גורם מקצועי מטעם ואיכות הדגם המוצע.    –   נקודות  15 .8.2.2.1

ה  לשיקו לדוגמאבלעדי את  דעתו  היבבניי  יתקינושהמציעים    הפריטים    ל שלמה כן 

בסע  ויתנו    1.3יף  )כאמור  הדג נלעיל(  איכות  עבור  היתר  יםהמוצע  םמייקוד  בין   .

נוחות הישיבה  איכות ועיצוב הכיסא, עבודת המסגרות,    הבאים:  יםטרייבחנו הפרמ 

 .  וכיוצ"ב

 . יפסלו –זה  בינקודות בתת רכ 12-לו מתחת להצעות אשר יקב

https://www.herzog.ac.il/
mailto:hr@herzog.ac.il
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 . יפסלו –טכני וט הלפיר   ערך מובהר כי דגמים אשר לא ימצאו כשווי

  עצמה, לפי   מציע, לרבות המזמינהלקוחות קודמים של ה  להמלצות ש   -  נקודות  15 .8.2.2.2

של  מדדי המזם  עם  תקשורת  בלו"ז,  עמידה  העבודה,  איכות  איכות  גמישות,  מין, 

וכיו"ב. לצורךהחומרים, איכות שי יה  רותי התחזוקה  ניתן  יה  ניקוד רכיב האיכות 

 . למסמכי המכרז 'נספח געל גבי  שהמציע יציין מיםקוד  ת קוחולפנות, בין היתר, לל

בגורם מקצועי ו/או ועדה    יעתי להסכל ועדת המכרזים  מתן ניקוד האיכות תו  לצורך .8.2.3

 מקצועית מטעמה. 

בא כן,  כמו   .8.2.4 להתרשם  רשאית  תהא  המכרזים  ו/או  ועדת  מניסיונה  בלעדי  ופן 

ככל  לו )ים ש קודמקטים  ם המקצועי מטעמה עם המציע ו/או פרויסיון של הגורינמה

 (. שקיים ניסיון שכזה

תעועד .8.3 שקלוה  ההצעה  רוך  רכיב  של  בהתאהכספיל  האיכות  ניקוד  עם  המידה    םת  לאמות 

 ל. ות לעיהמפורט 

)מחיר +איכות( תהיה בעלת  יז על המציע אשר הצעתו המשוקללת להכר רשאיתתהיה  מזמינהה .8.4

של ניהול מו"מ עם מציעים    ר כמציע זוכה או לחילופין להחליט לקיים הליךוד הגבוה ביותק יהנ

כרז רק לאחר  מב  מו"מ כאמור יוכרז הזוכה  שיוחלט על ניהולבמקרה  להלן.    9יף  רט בסע כמפו

בהתאם  סיום הנ"ל  ההצ  ההליך  המיטיבהלקביעת  המפ  עה  המידה  אמות  עפ"י  ורטות  ביותר 

 לעיל.  

 

 ן תניהול משא ומ .9

ו"מ עם קבוצת מציעים סופית  ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מ .9.1

לכשתכ את  לול  הפחות  הצי ל  בעלות  ההצעות  מב שלוש  ביותר  הגבוה  המשוקלל  ההצעות  ון  ין 

הצעות    3-ההצעות הכשירות כנ"ל יהיה מתחת ל  פרסף. ככל שמסעמדו בתנאי ה  ראש  הכשירות

ועדת המכרזים רשאית לנהל    ת לנהלי א ועדת המכרזים תהא רש מו"מ עם ההצעות הכשירות. 

מו"מ    ה ביותר.י הניקוד המשוקלל הגבוהמציעים בעל מבין    מו"מ עם מספר מציעים גבוה יותר

ייערך   ותקנות חובת המכ ובהתאם להוראות הח כנ"ל  )התקשר ק  של מוסד להשכלה  ויות  רזים 

 .2010-תש"עגבוהה(, ה

ינוה .9.2 )התקשרויות של    תבהתאם להוראו   להמו"מ, ככל שיהיה,  חובת המכרזים  החוק ותקנות 

 . 2010-סד להשכלה גבוהה(, התש"עמו

ם  יהיו המציעיסגרתו  ן הצעות המחיר הסופיות, במיערך שלב מתל שיהיה, יהמו"מ, ככ  תבמסגר .9.3

עד שייקבע לכך ע"י  יות הסופיות, ללא זיהוי שמי, במוהכספ  הצעותש את הם להגיהנ"ל רשאי

תוגש    המזמינה. שלא  המזמינה,  הככל  ידי  על  שייקבע  למועד  עד  נוספת  ההצעה  צעה  תהיה 

 . צעתו הסופיתה   -יע הראשונה של אותו מצ

ומתן .9.4 משא  שינוהל  תבדוק  כספי    ככל  המכרזים  שיתקועדת  ההצעות  כל  מכן  בלו  את  ולאחר 

ו תית החלטתה;  המעדן  בחירת  על  להחליט  רשאית  המכרזים  שלא  ת  להחליט  או  הזוכה  ציע 

 א ולבטל המכרז. יצעה שהר כל הוחלב

ול  .9.5 הסופיות  ההצעות  הגשת  ילאחר  לא  הזוכה,  ההצעה  בחירת  עוד נו פני  ע  הל  ומתן  ם  משא 

ו  ים עם המציע שהצעתהמזמינה לבוא בדברלעיל כדי לגרוע מזכותה של  המציעים. אין באמור  

 ז.  תזכה במכר
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 ה ילאחר הזכי .10

לחתימת המזמינה על    דייבת עפה וכמחק תב הצעתו כיע על זכייתו, תיחשהודיעה המזמינה למצ  .10.1

 ההסכם עימו. 

כנספח למסמכי ההזמנה    בודות המצ"בצוע העלמזמינה שני עותקים מהסכם בי  איהזוכה ימצ .10.2

מלאות בחתימות  ידו  על  עסקים    7תוך    חתום  קימי  ממועד  היותר  הלכל  הודעת  זכיה,  בלת 

 תימה מאושרת כדין.  וכשהח

 יה: ילת הודעת הזכ ימים לכל היותר ממועד קב 7הזוכה ימציא למזמינה בתוך , בנוסף .10.3

   להסכם.  פחנסכ  צורףתנית, בנוסח המטונומית בלתי מו ערבות בנקאית או .10.3.1

אם להסכם, כל  יו בהתהתחייבויות   למילוי כל  –  ת ביטוח הקבלןאישורים על עריכן  וכ .10.3.2

 ם על נספחיו. כמפורט בהסכזאת 

ידי    וירופיעל צי ההסכם,  לא נחתמו עותק .10.4 לעיל, ו/או הזוכה    וכה במועד הנקובזה ונספחיו, על 

ב עריכת  אישורי  צירף  וכנדרש  לא  לעיל  הנקוב  במועד  המזמי  –בהסכם  יטוח  רשאית  תהא  נה 

 ל דין. י המזמינה על פי כ לכל סעד אחר שביד  תו של מציע זה, וזאת בנוסףלבטל את זכיי

תוך    ,הנמז   טרם  תסתיים  זכרבמ  זוכהה  המציע  ןבי ל  נההמזמי  שבין   תקשרותשהה  הבמקר .10.5

הזכיה,  ארבעה הודעת  ממועד  מכל  חודשים  ,  וביטולו  החוזה  הפרת,  כגון)  שהיא  סיבה  וזאת 

  תחתיו   לבחור(  חייבת  לא  אך)  ת רשאי  נה זמי מההא  ת   '(,וכדו  אחרת  בהסי  מכל   וזה ח ה  טול יב

  כלרוש(.  ל שיהיה דן הלאה ככ חריו כ'כשיר שלישי' וכבבא א)או    ר שני'כ'כשי  בתור   הבא   יעבמצ

השני  אים  נתוההכללים   הזוכה  את  גם  יחייבו  הזוכה  את  המחייבים  זה  השלישי(  )או  במכרז 

 וכו'. את אישור עריכת ביטוח כנדרש, המצ  ביצוע לרבות הפקדת ערבות

 

 מחיר ותמורה  .11

גבי  יע  על המצ .11.1 על  דגם   עבור  המציעת  הצעאת  –'ת המהווה חלק מנספח אכתב הכמויולמלא 

   .מזמינהללספק  שבכוונתו הכיסא

בהע  צימל התמורה   .11.2 תשולם  במכרז  המפורזוכה  ובתנאים  הכ טים  אופן  בחוזה  ומויות  בכתב 

 בפועל. תאם להתקדמות העבודות  המצורף למסמכי המכרז, ובה

 

 ון במסמכי המכרז יע .12

המכרזי .12.1 תאפועדת  שהשתתףם  למציע  וע  שר  בפרוטוקול  לעיין  ובמסדבמכרז  המכרזים  כי  מת 

נות חובת  )ו( לתק38ע בתקנה  ם לקבואת ש"ח, בה  200בסך של    ורת תשלוםהזוכה, תמההצעה  

 . 2010 –גבוהה(, תש"ע  להשכלה  ל מוסדהמכרזים )התקשרויות ש

מהצ  יעמצ .12.2 חלקים  כי  כולליהסבור  מ עתו  סודות  עסקסחריים  סודות  או  )ם  חלקים  –להלן  יים 

למצי  יים(, שלדעתו אין לאפשר אתסוד יציין במע העיון בהם  פורש בטופס ההצעה  ים אחרים, 

משמעי,  -ר וחדשבטופס ההצעה באופן ברו  סודייםודיים, יסמן את החלקים הס המהם החלקים  

 פיזית.  אלה מכלל ההצעה הפרדה  במידת האפשר יפריד חלקיםו

ן  ו י שמסכים למסירת ההצעה לעיודיים יראוהו כמעה כסיע שלא סימן חלקים בטופס ההצצמ .12.3

 כרז. אם יוכרז כזוכה במ ,מציעים אחרים

ם  חלקים  בהצעה ייחשבו כסודיים גשאותם  מהווה הסכמה לכך םי חלקים בהצעה כסודי  סימון  .12.4

אלה  ן בחלקים  זכות העיו שהמציע מוותר מראש על  המציעים האחרים, ומכאן    ותיהם שלבהצע
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המציעי הצעות  האחשל  סם  הסר  למען  הכרים.  המחיר  הצעת  כי  יובהר  ולא  ס פק  אינה  פית, 

 מסחרי.   בכל מקרה, סודהווה ת

  מציעים עה הסופי בדבר מתן זכות עיון לוההכר  בזאת כי שיקול הדעת  למען הסר ספק, מובהר .12.5

וכ והיקפה   המכרזים  ועדת  של  להלהינו  בהתאם  מקרה,  בכל  הפסוק י  ה כה   פרטי  הצעה  ה, 

מביע   ר להשתתף במכרזחפים במכרז. מציע שבחשופים לעיון יתר המשתתיהיו הכספית הזוכה,  

ית לא יהיו  ההצעה הכספ   לכך שכל פרטי  וה וכן את הסכמת בכך את הסכמתו לאמור בסעיף ז

 עתו זו תהא ההצעה הזוכה.ככל שהצ  ציעים,חסויים בפני יתר המ

 סמכויות ועדת המכרזים .13

המכ .13.1 רשאועדת  בכל רזים  מציע  מכל  לבקש  הבהרות  שלב    ית  המכרז  בעלשל  או  פה  -בכתב 

כו ובל להצעה,  מקצתה,  או  לשנות  ה  למציע  לאפשר  כדי  בכך  יהיה  שלא  הצעתולבד  או    את 

 תי נפרד מן ההצעה. ו חלק בלות יהו הוגן על המציעים האחרים. ההבהר-יק לו יתרון בלתילהענ 

לדהמכר  לועדת .13.2 דעת  שיקול  ממציעזים  מי  רוש  והשלמת  חסר  המלצות  /דע  אישורים  ו/או  או 

 מידתו של המציע בתנאי המכרז.לצורך בחינת ע ,ם לדרישות המפורטות במכרזהמתייחסי

רשאית   .13.3 המכרזים  תכסיסניתפ לועדת  הצעה  חס  סול  תוםאו  שלה-רת  שמניתוח  הצעה  או    לב 

מדובר עולה   ש  כי  הצעה  או  הפסדית  אדנים  בהצעה  על  מבוססת  מאינה  בוררים,  כלכליים 

 רורים ומוצקים. ב

עות שנפלו בהצעה  ון של פגם או ט קקים שירשמו, להורות על תי, מנימוזים רשאיתרהמכ  ועדת .13.4

וזאאו להבליג על הפגם או הט  כדי  אם מצא   תעות,  כי אין בכך  בין המציעים  ה  לפגוע בשוויון 

 המותר על פי כל דין.  קול דעתהאם לשיבהת

 הצעה ל, או כמעותשמ דו בהירות,  בחסר, אי הלוקה  הצעה כל  להמכרזים רשאית לפסו  דתוע .13.5

 המכרז. במסמכי פורטותמ ה הדרישות כל אחר ממלאת נהשאי

ו לפצלו בין מס'  ף המכרז ו/או לשנותו ו/אקיועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את ה .13.6

ל ו/או  עמציעים  כל  בטלו  פי  שההצעות  ל  במקרה  ו/או  מטיבותדין  אינן  הוגשו  באופן    אשר 

ם לאחר גתקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת  יות,  ארגונהמזמין ו/או מסיבות  מעותי עם  מש

צורך  שיוכרז   וללא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  במכרז,  הודעה  ינבהזוכה  ללא  החלטתה,  מוק 

 מוקדמת וללא כל פיצוי. 

המ .13.7 של כרזים  ועדת  החסרה  רשאית  בהצעה  להתחשב  מהתא  לסעיף  מפורטת  סעיפי  ייחסות 

 דבעי. לטה כאו החדעתה מונעת הערכה ו/רז, אשר להמכ

בעצ .13.8 לבדוק,  רשאית  המכרזים  מי מועדת  ידי  על  או  מי    ה  של  הפיננסי  חוסנם  את  מטעמה, 

על  יידרש    יקה כאמור וימסור כל מסמך אשרשר כי ישתף פעולה עם בדמא  ציע מהמציעים, והמ

 ספיים. ודו"חות כרי בנקים רבות אישור רו"ח, אישו עדת המכרזים לצורך כך, לידי ו 

י זכות  הצדדים ע"י בעל  את המזמינה כל עוד לא נחתם הסכם בין  תחייבש לא  כל הצעה שתוג .13.9

   חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה.

 : שרכא תריה זכייה, בין  הודעת ו/או  זכייה ועדת מכרזים רשאית לבטל .13.10

ו/או   על חתם לא עהמצי .13.10.1 ערהחוזה  העביר  אישו  ביצועבות  לא  ב ו/או  עריכת  יטוח ר 

 המזמינה.   דיי  על  וקצבה ש הזמן פרק תוך

מידע  יע  צ המ על מידע קיבל המזמין .13.10.2 אחרי)כגון  שירות  עמו(,  ממקבלי  שהתקשרו  ם 

או איהחלטת על משפיע  היה שרא  ,התוכנ ההצעה,   ההחלטה לפני בידיו היה לו ו, 

 בהתקשרות. עציהמ זכיית בדבר
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 בהתאם למכרז זה.   ויבויותיד בהתחי מולע  המציע יוכל סביר אם ספק  קיים .13.10.3

הציהמ .13.10.4 לאע  כ  זוכה  זה,  מכרז  לפי  בהתחייבויותיו  וועמד  חלקן  ו/או  תנאי  / לן  או 

 י המזמין. " מתנאיו, באופן, במועד ובתנאים הנדרשים ע

הז .13.11 זכיית  שההתקשרבוטלה  או  לא  וכה  הזוכה  עם  לפות  מכל  תצא  תהא  ועל  שהיא,  סיבה 

כאמור או    השני  וטלה גם זכיית הכשיר הזוכה. ב  השני כעל  רשאית להכריז על הכשירהמזמינה  

ר  הא המזמינה רשאית להכריז על הכשי ל סיבה שהיא, תכלא יצאה לפועל מ  שההתקשרות עימו

ולו  זוכה, יחיין, כהשלישי, לפי הענ השני או הכשיר  . הוכרז הכשיר  וכן הלאה  הכ השלישי כעל הזו

 ה. י הפניה החלות על הזוכעליו כל הוראות מסמכ

 
 ז המכר ביטול .14

צמה  זמינה שומרת לעמרז עפ"י דין, ה ת המזמינה לבטל את הליך המכרשאי  בנוסף לכל מקרה אחר בו

 רז, כאשר: את הזכות לבטל את הליך המכ

שתי   .14.1 אצ הרק  כלעות  על  עונות  פחות  האיכו  ו  בציון  ועומדות  הסף  המזעתנאי  כמפורת  ט  רי 

 במכרז. 

מכרזים   .14.2 שהתקיים  וועדת  בהלימצאה  המכרז,  פגם  בבחירת  במסמכיוך  או  בניהולו,    ההצעה , 

 הזוכה.  

או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר  מסמכי המכרז ו/   התברר לוועדת מכרזים, לאחר פרסום .14.3

ש  ההצעות,  או  פנפתיחת  במפרט  מהותית  טעות  במסמכים,  לה  המפורטות  או  בדרישות 

נתוניםשהושמט ממסמ  ו  או  מהמפרט  שאלמהותיים  או  המכרז,  הליך  עכי  בוססו  נתוני ה  ם  ל 

 שגויים, או חלקיים. 

וועדת מכרזים, את ביטול    ן המצדיק, לדעת פ בנסיבות, או השתנו צרכי המזמינה, באו  ינויחל ש .14.4

 המכרז.  

הווה  ופן המו הצעות או מחירים, או פעלו באחלקם, תאמ  ח שהמציעים אוינ יש בסיס סביר לה .14.5

 רז.  רות המכסכל את מטכלשהו או שיש בו כדי לל עסקי או עבירה על חוק הגב

 ז.  רצויים בשל ביטול המכעל סעד של אכיפה או פיבזאת  המציעים מוותרים 

 

 

 

 סבירות  יבלת הצעות .15

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

ה היקף  מע התקשרומהערכת  כלפי  מהמחירת  מטה  כלפי  או  פנימיות   קבענש לה   שלבהערכות 

ידי הלמזמינ שהוצע מהמחיר ו נה, אהמזמי  חיר ממה או קודמות, בהתקשרויות אחרים ספקים על 

 רווח יזמי סביר. לרבות  שהוצע,  מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן  רה כמחילמזמינ  שנראה

 ת צולבותעוהצ .16

ד סביר  ויתעורר חשוכי במידה    עם דיני ההגבלים העסקיים בקנה אחד  עולה    המציע מצהיר כי הצעתו 

 .ויירשמהזכות לפסול את ההצעה מנימוקים ש זמינה את כך הדבר, שומרת לעצמה המ לאש

 מותנית  הצעה מסויגת או .17

ל .17.1 או  הצעתו  את  לסייג  המציע  על  איסור  רשאיתהחל  המכרזים  ועדת  הצעה  נותה.  לפסול  ת 

 או מהתנאי.  לם מהסייגו להתע מסויגת או מותנית א
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

יו או  השגות  אתת  ייגות רשאי להעלואו להסת  ת להתניהמכרז ראויוכי דרישות המציע הסבור   .17.2

ה ההבהרות,את  הליך  במסגרת  א  ערותיו  תשקול  בהתאם  והמזמינה  הכול  ותשיבו,  פנייתו  ת 

 . ללעי 4לקבוע בסעיף  

 שונות .18

יהיו בב   בין המזמין למציעהיחסים המשפטיים   .18.1 מאי"  ים "מקבלן עצבלת שירותחינת קהזוכה 

ב על  ואין  מכרז  התקשרות  לבסיס  כדי  משוזה  עובהוות  יחסי  יצירת  מ ם  בי עביד  המזמין  ד  ן 

 טעמו. מספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי ל

ההצע .18.2 החתומה  הגשת  כל ה  את  קרא  שהמציע  לכך  חלוטה  ראיה  במסמכי    למהווה  האמור 

 תי מסויגת.סכמתו הבלך את ה ן את האמור במסמכים אלה ונתן לכהמכרז, הבי 

 על  תמךבהס םגרשנ נזק כל למציע בגין  פיצוי כל  שלוםתל אחראית  תהיה מינה לאובהר כי המזי .18.3

 זכייה שבוטלה.  תעבהקשר לביטול המכרז ו/או להוד או

 שהיא. שתוגש לה, ו/או כל הצעה   ראין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביות .18.4

 הזוכה. המציע   בדברים עםלבוא  המזמינה שומרת לעצמה זכות .18.5

ת .18.6 כמי  המזמינה  כלפ יחשב  הזוכה  שהתחייבה  לאחר  י  עלרק  מצידה  לביההסכ   שחתמה  ע  צום 

ך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת  דם בלבד. כל מסמיידי מורשי החתימה בה, ועל    העבודות על 

 יבוה באופן כלשהו. לא יחי  -אצל המזמינה  הו שלדם כשל גוף ו/או א

 

         רב,בכבוד            

 ( )ע"ר  מכללות ליפשיץ והרצוג מכללת הרצוג מיסודן של
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 אישור המציע  

 ___ הח"מ,  ו _______ אנו,   ,_____________ ת.ז.  נושא  ת_ ___  -_____,  נושא  .  .ז_______, 

האמור בו וכי    ים את כלאנו מבינהאמור לעיל, כי    ל______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כ

 ל תנאיו.מים לכאנו מסכי

 :1מורשה חתימה  

 ___. ________שם:_____ 

 ______. ________חתימה: _

 _. תאריך: ____________ 

 :2חתימה  ה רשמו

 שם:________________. 

 . _______________   :חתימה

 ריך: _____________. את

 

 אישור רו"ח/עו"ד

תו בהזמנה  ציע כהגדרשל המ  ____________, המשמש כעו"ד/רו"ח_____________, מ.ר.  מ,  "חאני ה 

הצעות,   ________להגשת  ביום  כי  הופיע/מאשר  ה,  בפני  המורו  מעלה,  בשם  ום  לחת שים  חתום/מים 

 המציע, וכי הנ"ל חתמו בפניי.

 ם,באתי על החתו יהארלו

 ___________ ____________              תאריך:_____________ 

 ד/רו"ח עו"         

 – אישור רו"ח/ עו"ד

כעו"ד/ר_________,  הח"מאני   המשמש  בהסכ ו"ח  ____,  כהגדרתו  המציע  מאשל  זה,  בים  כי  ום  שר 

 בפניי.  וי הנ"ל חתמ , וכעמצים/מים מעלה, המורשים לחתום בשם ההחתופני ו ב________, הופיע/ 

_, המשמש כעו"ד/רו"ח של  ___________  ______, מ.ר._אני הח"מ ____במקרה שהמציע הינו תאגיד,  

נכסים נגדו    צו כונס  לא הופעלצא בהליכי פירוק ו/או  , מאשר כי המציע אינו נמבהסכם זה  הגדרתוהמציע כ

מור שהחתישי  וכי  הם___מה  זו  הצעה  על  חתימה  לצורך  ת.ז____ לה  נושא   _____._      _____________

  לעשות   ה זו והוא/הם רשאי/םפניי על הצעהנ"ל חתמו ב_______, וכי  ____________ נושא ת.ז.____-ו

בהתאם המצ  כן  של  ההתאגדות  להחלטה  למסמכי  בהתאם  ו/או  תוקף  יע  המבת  ואשר  שקיבל  כדין  ציע 

 ין. כד אושרה

 ולראיה באתי על החתום,

 ______________________ _              __ ____ תאריך:_______ 

 עו"ד/רו"ח 
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 טכני וכתב כמויות טרמפ - נספח א'

 
A. אהכס מפרט  
 
 מידות  .1

 בין שילובים לרבות ,מ"ס 53-56 בין לנוע יכול הידיות צירי בין דהנמד הכורסא רוחב ▪
  .שורה השלמת לצורך שונות מידות

 .המקופל שבוהמ מקו בולטת שאינה וידית מתקפל מושב בעלת סאורהכ ▪
כהכורס עומק ▪ סגורס"מ    45-  א  רוחב  מידות לפי תסופי ייקבע  העומק  .במצב 

 י הנחיותיו"ועפ בחוק, רש כנד מ"ס 45 של נטו מעבר לקבל כדי אתר,השורות ב
 .הבטיחות יועץ של

 ס"מ. 87-95:  כללי גובה ▪
 כסאות 679כ: סה"  ▪

 
 ארגל הכס .2

 ורך כל גובה הדופן. אכיחידה אחת רציפה ל יהיורגל הכסא ומשענת היד  ▪
 . בצורה סמויה מעוגנת לבמת בטון תהיהרגל הכסא  ▪
 השורה.  על רגל הכסא יצויין מספר ▪
יהיו   ▪ מושב  כל  בצורה סמויה  USBע  שקו  חשמלשקע  עבור  ברגל הכסא  , משולבים 

מראה מבחינת  בולטת  לא  הנדרשות,    .ו/או  התעלות  משולבות לרבות  יהיו  אשר 
 הכסא.  בתכנון

 
 משענת יד  .3

 לבחירת האדריכל. ה מורכבת מעץיד תהי משענת ▪
 

 גב ומושב .4

 ים. כללים ארגונומי יים ע"פי ונושב הכיסא בגב ומ ▪
 ס"מ  2-גבוה מהריפוד בכ, עץאו  ריפוד בדגב הכסא יהיה בגמר  ▪
 מושב הכיסא מרומם עם הקימה. ▪
, בגוון זהה לגב. העץ יהיה מחורר לפי  ץעריפוד בד או חיפוי  בתחתית המושב יהיה   ▪

 עץ האקוסטיקה. והנחיות י
 

 ריפוד הכסא  .5

 נת.ושב ובמשעמבאש לפי תקן בד חסין הכסא יהיה מרופד  ▪
 . ס"מ 3-5 -בי מינימלילי של כד יהיה בעועובי הריפו ▪
 תחתית המושב וגב הכסא יהיו ללא ריפוד כלל.  ▪
 . PPו/או מתכת ו/או  PVCו/או מלא  אופציה לחיפוי עץ ▪
 : לבחירת האדריכל. ניםגוו ▪
 ן מספר הכסא.יבתחתית המושב יצוי ▪

 
 מנגנון הכסא .6

 כה.קפיץ, משקולת ו/או כח משי ▪
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

B. דף כתיבהמ טמפר 

 ות.פני שריט טמפ' גבוהות ובעמיד ב MDFחומר המדף:  •

 המדף: לבחירת האדריכל. וןגו •

פאניק • אנטי  יהיה  הכתיבה  לתוך    ,מדף  מרהמתקפל  לבלוט  מבלי  היד  וחב  משענת 
 הכסא ו/או בגב הכסא. 

 .  4Aטופ ו/או חוברת -לפ ממדי המדף יתאים להנחת •
 : מינימום מידות

 ס"מ. 30אורך: 
 מ." ס 25רוחב: 

 כנית.תב Lלפי סימון  ה יהיה מצד שמאל.מכמות מדפי הכתיב חלק •
 
 

C. נוספות  דרישות 

יציג כסא לדוגמא •   1.3, כמפורט בסעיף  באתר  פיזית  ,בעת העברת ההצעה, המציע 
 .זמנה למכרזבה

בסעיף    בהתאם למפורטהאיכות יהיו  ר והמחי  ניקוד,  שיקלול הכללי של ההצעותבעת   •
 . כרזבהזמנה למ 8

 .שנים 5למשך   , לרבות תיקונים,ותאחריות לכסאלתת יב יחפק יתסה •
 

האחריות   • תקופת  י  מציעהשנים    5של  במשך  את צוות  עמיד  הזוכה  יבצע  אשר 
 .שנות אחריות 5מלאי לחלפים לאותן  חזיקי , והמציע הזוכההדרושיםם תיקוניה
 

 שור לפני ביצוע ההזמנה. איל shop drawingsית יש תכניש להג •

 .1בנספח א'כמפורט  שיםיגנ ות יהיהכסאו •
 

D. חומרים 

 אש למקומות ציבוריים.  .ילפי ת והכסא יהיי ומרחכל  •
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 ריכוז  –כמויות תב כ

 ירושלים  - כל שלמהיה

 אודיטוריום

 

לא מזמינה.  הכמויות הסופי יקבע לאחר מדידה ולפי שיקול דעת ה  . מספרהכהינן הערהכמויות הנקובות לעיל  *  

 .העלות ליחידה כדי לשנות את או נמוכה מזו הנקובה בטבלה שלעיל דולהבמקרה של הזמנת פריטים בכמות גיהיה 

 סה"כ  מחיר יח'  *כמות יחידה  תאור סעיף

 אודיטוריום  תוכסא: 1פרק  

עם   יחד  הכמויות  כתב  את  לקרוא  התוכניות  יש 

 המפורטות ומפרט הטכני. 

    

 

1  

 ס"מ 53ברוחב  ם:  כסאות אודיטוריו 1 יטפר

משענת   לתוך  המתקפל  כתיבה  מדף  היד.  כולל 

שקע  ישולב  הכסא  ברגל  תכנית.  לפי  ימין/שמאל 

ושקע   בגמר   .USBחשמל  המושב  ותחתית  גב 

 ריפוד בד. 

   387 יח'

2  

 ס"מ 56:  כסאות אודיטוריום ברוחב 2פריט 

היד.  ל  כול משענת  לתוך  המתקפל  כתיבה  מדף 

ברגל  ימין/ תכנית.   לפי  ישוכהשמאל  שקע סא   לב 

ושקע   ב   .USBחשמל  המושב  ותחתית  גמר  גב 

 ריפוד בד. 

   292 יח'

 

3 

עץ בגמר  המושב.  :   גב  בגב  עץ  לחיפוי  תוספת 

 ד הבד. ו פס"מ גבוה מגמר רי 3-החיפוי יהיה כ
   679 יח'

 

4 

בגמר עץ לחיפוי תחתית  ספתו:   תחתית מושב  ת 

 ורר. המושב בגמר עץ אקוסטי מח
   679 יח'

 

5 
   679 יח' USBשקע ביטול בגין  יוזיכ

                                                                                    

 )לא כולל מע"מ( כלליסה"כ 

 

 ע"ממ 17%
 

 "מ( סה"כ )כולל מע
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 

שאותם  מה לעיל  צעתהב   המציעים  יציעו חירים  כוללים  המחיר  למשך  ,  ולכל    5אחריות  לכיסאות  שנים 

כוללים    ,לקיהםח ו/וכן  כל ההוצאות  לאת  ו/או השירותים שיידרשו מהמציע בהתאם  מכרז  או העבודות 

כמפורט  זה,   ביצו   1א'-ו  'א  יםבנספח בפרט  בגין  ולרבות  המכרז  למסמכי  בגין  המצ"ב  עבודות,  מלוא  ע 

  ת ועלוי דים,  עלויות העסקת עובשטח עבודה,  לת דרכי גישה,  לאתר, הכנ  הלדרכי גישההוצאות הקשורות  

 שיר או עקיף. הוצאות ביטוח וכן כל מס י ם וציוד, אחסון חומרי הכנת מקוםרכישת חומרים וציוד, 

 

 

 ______________               ________________________ 

 חתימה וחותמת מציע               תאריך                              
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 תנאים מיוחדים  – 1נספח א'
 

רה שיוחלט פיזית באתר בדיוק על פי הצו כסא לדוגמא ו יציג יםהמציע ;ההצעה תלאחר הגש .1
עד לגמר העבודה כדי שהאדריכל  אתר וגמא בשיזכה במכרז ישאיר את הד והמציע עליה
 תמש בדוגמא להשוואה של הכסאות שיסופקו. השל יוכל

 
ם  ימי  15ועוד סכם חתימת המזמינה על ההריים ממועד קלנד יום 90קה עד האספזמן  .2

 , בתיאום עם הקבלן הראשישור מנהל הפרויקטבאיתקנה, והה בההרכמת הלהשל קלנדריים
   .כמפורט בהסכםו

 
יגיע לשלב המאפשר את  הראשיולם והתקנתם, תהיה לאחר שהקבלן הובלת הכיסאות לא .3

זה,  עדיין לשלב בפועל תגיע לא  הראשיהקבלן של קדמות תההבמידה ש נת הכיסאות.התק
עד  ריותו ועל חשבונו עד למוחסן את הכיסאות באחהכיסאות לאעל קבלן  במצב כזה אז

 .סאותיהרכבת הכשהאולם יהיה מוכן ל
 
במציאות ויכין   ידות האולםימדוד את מהזוכה המציע  ;הזכיהקבלת הודעה על מיד לאחר  .4

  עםהזוכה יחד מציע החר מכן לא כל.על פי התכנית של האדרי   shop  drawingתכנית 
   את התכנית לביצוע. מוכסיכל אדריה

 
אולם בלי ואת שינוע הכסאות ל את ההובלה עד הבנין יכלולעל ידי המציע שיוצע המחיר 

 . באתר מעלית ומבלי קבלת כל עזרה מהקבלן הראשי
 
באחריותו  המציע הזוכה י , ע" תר()מחוץ ובתוך הא על הכסאותה ל את השמירלור יכחימה .5

 סירתה למזמין.  מוהשלמת כל העבודה עד ל ועל חשבונו,
 
 בשים לבוזאת  ,באתר ותהעבודהמחיר יכלול את כל הביטוחים הדרושים לביצוע מושלם של  .6

 0.35%בשיעור של ה הזוכ עיהמצ של  נותחשבומ סכום שיקוזזולהמזמין של יטוח לב
 . כמפורט בהסכם ובנספחי הביטוחו

 
אחרי שנה ראשונה של   .שנים 5 -והתיקונים לאחריות  תקופת בדק,  ;מחיר יכלול אחריותה .7

מנהל הפרויקט בדבר  בכתב של אישור בדיקה של העבודות, ובכפוף לתיערך תקופת הבדק 
בדק  תקופת קאית שניתנה ל רר הערבות הבנוחתשתקינות כל כסאות האודיטוריום והעבודות 

יבצע  , המציע הזוכה כפי שהוגדר בהסכם, לאחר שנת הבדק הראשונה .לשנה הראשונה
 .שנים נוספות 4למשך ותיקונים לאחריות  והתחייבויותי 

 
ם שיתגלה; לתקן על חשבונו כל פג הזוכה יעהמצשנים מתחייב  5בתקופה זו שאורכה סה"כ   

 ר.תי זהיב שימוש בל שלא עק
 
יות( )תקופת האחרשנים  5תוך הבדק המלאה תקלה בתוך תקופת תתגלה קרה שבכל מ
 .ודעה על כךמיום קבלת הה היותר יום לכל 14תוך לתקנה  חייבהמציע הזוכה יהיה 

 
יחידות זהות ליחידות המופיעות   ;תשלוםשנים לספק ב 5מתחייב במשך  הזוכה מציעה .8

פוד בבד או כל חומר אחר  לפת ריות; וכן לבצע החלשם השלמת תוספת או החלפבמפרט 
 וצר הסופי. ופק על ידו בממה שיסכדוגמת 

 
ומספר לכל כסא.  צדדי לאורך המעבר(  אסר בכל צד של כל שורה )בכל כ ולל מספהמחיר כ .9

 הספרור יתואם עם האדריכל.אופן 
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 ם ידיותשבנויות ע שעליו יחליט המזמין כסאות  הספקה והרכבה של מספר המחיר יכלול  .10
ת לבעלי מוגבלות על כסא גלגלים להחליק לכסא דרך צד  וכלפי מעלה, ומאפשר מתקפלות

 כסא. ה
 

אישור  מסירת כולל בצורה הבטיחותית ביותר ות אס כבת הכיכלול את הרשל המציע המחיר  .11
 הבנין הרכיב. שקבלן וזאת על שטיח; של הכסאותמהנדס לעמידות 

 
רכבתם הסופית, יכסה הקבלן  רך הלצו לתוך הבנין כנסת הכסאותת השבע םגהמחיר יכלול  .12

  ויכיסכן יבטיח על ידי  ו ביריעות פלסטיק כדי לשמור עליהם.בשטיח ארעי אאת השטיחים 
ר אקוסטים, או כל חלק אחמתאים את המחיצות, הטיח על הקירות; והמתלים של קירות ה

 ט.הריהו עלול להיפגע בעת התקנתבבנין ש
 

 הכסאות באולם. םהכוללות את מיקומצ"ב תכניות האדריכל  .13
 
 

 חומרים 
 

את  על כל סעיפיו.  5419ולתקן מספר   למקומות ציבורייםש א ת"יל חומרי הכסא יהיו לפי כ .14
 . תקן לשאר כל פרטי הכסא וריאישגם את וכן  להצעה מכון התקנים יש לצרף רשויא
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 תצהיר המציע  - 'בנספח 

מטה    י,אנ ________,  ___________   רהספשמ  ז.ת.נושא  _,  _______________________ החתום 

ר  צהימ  ,ןעשה כ לא א   וק אםיה צפוי לעונשים הקבועים בח וכי אה האמת    לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את

 כתב כדלקמן: ב

לת  לקב   הצעתו במסגרת פניה__ )"המציע"( המגיש  __ ____________ שם  ה בהנני נותן/נת תצהיר ז .1

של ,  ייצורלהצעות   והתקנה  הרעבור    וםרייטוד ואכסאות    אספקה  מיסו מכללת  מכללות  צוג  של  דן 

 . ע"ר ליפשיץ והרצוג

והנ  המציע  הצעת .2 המציע,  בשם  ורק  אך  לחתורשאנו  מוגשת  גדין  כ  םים  המציעעל  הצעת  לפניה    בי 

 ונספחיהם. כרזהמ  , מסמכיהנ"ל

 ושיו. נ דר עםהס יכתו/או נמצא בער   ם נגדוצו כונס נכסי  לפירוק ו/או הופע  אינו מצוי בהליכייע צמה .3

המציע   .4 יהיו    גרתבמסעובדי  זה  זהופרויקט  תעודת  בעלי  ישראכולם  אות  ה  לית  עבודה  בעלי  יתר 

 תוקף. בישראל שהייה ב 

עלי  ציע אך ורק עובדים בהמידי  -עסקו עליו  זה, לצורך ביצוע העבודות נשואות החו  ב כי תחיימ  יהרינ  .5

 כדין.  ודה יתר עב ת ו/או בעלי האזרחות ישראלי

  תשלוםנות,  ובעסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבחוק  מעותו  , כמשזיקה"ל  בעו/או "המציע   .6

ן:  להל"( )בעל זיקה, )להלן: "1976  –"ו  התשלן(,  י דכבדים זרים  חובות מס, שכר מינימום והעסקת עו

בנוגע לשכר    ריים,ם ציבוק עסקאות גופיהוראות חו  ימים את "(, מקי פים ציבורייםגוחוק עסקאות  "

חוק  ישית לפת השלן ובנוגע להוראות החיקוקים המנויות בתוסים זרים כדי עובד  העסקתולמינימום  

עו  ורשע ו/או בעל הזיקה לא נקנסו ולא ה המצי, ו2011-שע"בה, התהעבודלהגברת האכיפה של דיני  

ע משתי  העבודה  ביביותר  חוקי  על  שיש  רות  בעבירות  ואםו/או  קלון,  בי הורשע   עמן  משתי  ו  ותר 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   לפה שנה אחתרות חההתקשד במוע -ות עביר

נת ישראל ביחס  במדי מים  יי קו/או דין היר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק  צה הנני מכמו כן,   .7

עובדים, לר צ  יםכמים הקיבוציהס  בותלהעסקת  לענף,  וחוקי ההרלוונטיים  ולרבות  ווי הרחבה  מס, 

 : באיםוקים ההח

 ; 1959-תשי"טה התעסוקה,חוק שירות  •

 ; 1951-וחה, התשי"אעבודה ומנחוק שעות  •

 ;1976-ל"וה, התשחוק דמי מחל  •

 ; 1950-חוק חופשה שנתית, התשי"א •

 ; 1954-שי"ד, התנשים תדחוק עבו •

 ;1965-, התשכ"ובדתלעוחוק שכר שווה לעובד ו •

 ; 1953-תשי"גחוק עבודת הנוער, ה •

 ;1953-ג ת, התשי"חניכוחוק ה  •

 ;1951-התשי"אודה( ה לעבזרררים )הח חוק חיילים משוח •

 ; 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח •

 ; 1963-ין, התשכ"ג ור יי פיטחוק פיצו •

 ; 1995-נ"ההתש ,(ב)נוסח משולחוק הביטוח הלאומי  •
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 ; 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  •

 . 2002-"בהתשס)תנאי עבודה(,  בדחוק הודעה לעו  •

 ;1996-, תשנ"ו ני כוח אדםבלדי קעל י  ת עובדיםחוק העסק •

 .  2011-ני העבודה, התשע"בת האכיפה של דיברהגק לוחה •

חד מעלה  ים אמתקי   ,והגשת הצעתנובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד    בירור  , לאחראני מצהיר בזה .8

 ית[ ונטבחלופקה הרלו X]יש לסמן  

  'להלן    1998-חהתשנ" ם עם מוגבלות,כויות לאנשיויון זחוק שול  9ראות סעיף הו  –חלופה א(

 יע. חלות על המצ( לא ויות"זכ שוויון  "חוק

  'אותן.  ות על המציע והוא מקייםיות חלון זכולחוק שווי   9הוראות סעיף  –חלופה ב 

 וונטיות[: הרלנה  יש להמשיך ולסמן בחלופות המש –'  פה בחלו   את יע שסימןמצ]ל

 ם; דיעוב  100-פחות מ  המציע מעסיק –( 1ה )ופ חל 

 ( 2חלופה )– מציע מעסיק לפנות אם ה   תחייבהוא מו  לפחות, םיעובד  100ע מעסיק  המצי

ים דה הרווחה והשירות י של משרד העבול הכללה למנה עובדים לפחות, המציע יפנ 100

 –ת הצורך ידזכויות, ובמ  יוןשוולחוק   9יישום חובותיו לפי סעיף    חינתשם בל םהחברתיי

 מן. הנחיות בקשר ליישולשם קבלת 

שהמ התבמקרה  לפנות ציע  בעבר  הכל מנל  חייב  מ  ליהל  ה של  הרווחשרד  ה  עבודה 

מ פסקת  הוראות  לפי  החברתיים  ) והשירותים  ונעש2שנה  התקשרו(  אתו  שלגביה  תה  ת 

כא באותה  התחייב  משקס פמור  ממנו  –נה  ת  כנדרש  פנה   כי  מצהיר  והמציע  קיבל  אם  , 

 ומן. לייש ם פעל זכויות, הוא גלחוק שוויון   9יף ישום חובותיו לפי סעליהנחיות 

ב  פהומנה חלו במקרה שס .9 משרד למנכ"ל    מפנייתוציע מתחייב להעביר העתק  המ  –לעיל    8סעיף  ב' 

בתועבה החברתיים,  והשירותים  והרווחה  זה  ההתקועד  מ"מימים    30ך  ודה  מונח  כהגדרת  שרות", 

 . 1976-של"ו ת ים ציבוריים,גופ ות בחוק עסקא

 ________           ______    _______________ _________ 

 חתימה וחותמת מציע               תאריך                              

 אישור

______________  "מ,הח  אני מ.ר.  כי__________,עו"ד,  מאשר,  _ בי   ,  בפני                ____ ום  הופיע   ,___       

  האמת וכי יהיהאת    ו לומרי אותו כי עלימציע ולאחר שהזהרתהמורשה לחתום בשם ה  _, ת.ז. _______

 ל וחתם עליה בפני. ו דלעיהצהיר בפני על נכונות הצהרת -א יעשה כן  ם בחוק אם לקבועישים הונצפוי לע

 __________________ 

 עו"ד
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 סיון המציע ינ  -ג' ספחנ

 

__________ מטה  החתום  ת.ז.אני,  נושא   ,______________  ___ ,  ________________שמספרה 

ם לא אעשה כן, מצהיר  חוק אעים בהקבוונשים  פוי לעצאהיה  כי  לי לומר את האמת וי כי ע לאחר שהוזהרת 

 מן: בכתב כדלק

 

קבלת  צעתו במסגרת פניה לגיש המה)"המציע"(    ____________היר זה בשם ____ תצ  ותן/נתהנני נ .1

ל כסאות  סאייצור,  הצעות  של  והתקנה  מיס   עבור  אודיטוריוםפקה  הרצוג  מכללות  מכללת  של  ודן 

 ע"ר.  וגוהרצ יפשיץל

ניה  לפ  תנוהצע  גבי   יע, והננו רשאים לחתום כדין עלם המצאו בשנו  מורק בששת אך  גו מונו ז הצעת .2

 "ל, מסמכי המכרז ונספחיהם.הנ

ביצע,   .3   כסאות  והתקנת ה  ק אספייצור,  של    פרויקטים  3  תלפחו  2019  -ו  2018  ,2017שנים  בהמציע 

ות  סאכ  370ת  לפחול  ש  פרויקט אחד ו/או    טפרויק   כסאות בכל   150לפחות  , בהיקף של  אודיטוריום

 . במהלך השנה האחרונה

 :יללע   3ר בסעיף מתייחס האמו יהם אל לקוחות הי  פרט  להלן

 

שם  

הלקוח/  

 פרויקט

ביצוע  מועד 

 ויקטרפה

כסאות  מס' 

שהותקנו   אודיטוריום

 טויקבפרבפועל 

אצל   קשר  איש  שם 

ת ופהלקוח,  רטי  פקידו 

 רות התקש

1 

 

 

 

 

 

 

 

   

2  

 

 

 

   

3  
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

נאי  לוודא עמידה בת  נתדעתה, על מקול  י שיקשר עם הלקוחות, על פ  יצורית ל א רשה  ה תהינ המזמי

   ה.  ההצע  לקבל חוות דעת לניקוד איכות הסף ו/או

 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  שמי,זהו  .4

 

       ___________________   ______ ____________     __________________ 

 זת.    שם    ך ריתא

 ראישו

עו" אני  הח בי ___ ד, מ.ר. ___________ "מ,  כי  נושא/י  , הופיע/ו בפ_____________  ום__, מאשר,  ני 

י עליו/הם לומר  ולאחר שהזהרתי אותו/ם כ  לחתום בשם המציעה/ים  שר___, המו_ת.ז. ___________

האמת   יאת  צפוכי  לע היה/ו  אם  וי/ים  בחוק  הקבועים  יעשונשים  כן  ה/לא  ת  נכונו   על פני  ב  הצהיר/ו   -ו 

 ני. בפ ליהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עהצה

 __________ ___ 

 עו"ד
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 אישור רו"ח על מחזור כספי  -ז ה למכרלהזמנ ד'פח סנ

 

 _______________תאריך:

 ע"ר יפשיץ והרצוג ודן של מכללות למכללת הרצוג מיס לכבוד: 

 

 אישור על מחזור כספי  ון:הנד

 

 

בקר את   _____________________ המ_____ בת __תוכ __________________"ח  רו"מ הח אני

 לן: ט להרופכמ  _____ )להלן: "המציע"(, מאשר בזאת_____.  ________________ שמספרו ח.פ

אספקה והתקנה  ור  ייצודות  ולל מע"מ( של המציע מביצוע עב מחזור ההכנסות הנומינלי השנתי )לא כ  -1

  1,500,000עלה על    2018 -ו  2017ם מהשנית אחבכל ם דוחו"ת כספיי "י עפ וריוםשל כסאות אודיט 

 ש"ח.  

  קה והתקנהר אספוצייל מע"מ( של המציע מביצוע עבודות  השנתי )לא כול מחזור ההכנסות הנומינלי -2

 ש"ח.  1,500,000עלה על   2019"מ בשנת וחים למעעפ"י דיו של כסאות אודיטוריום

 

 ד רב, בכבו                  

 ____ ____________ ______ 

 בון ה חשואר 

 : הערות

 לוגו של משרד הרו"ח. על נייר אישור זה ניתן להמציא  •
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 ת הספק עצה -מסמך ב' 

 

 לכבוד 

 ע"ר ללות ליפשיץ והרצוג  של מכ  ןמכללת הרצוג מיסוד

 א/ג.נ., 

 וםטוריאודי כסאות אספקה והתקנה של, ייצור  - 3/20 מס'הזמנה להציע הצעות הנדון: 

 

דן של  למכללת הרצוג מיסובזה  _, מתכבדים להגיש  ________ ______________ אנו, הח"מ, _ .1

ל מ )להלן    וגרצוהץ  י יפשכללות  ה"המזמינה"(    –ע"ר  הצעתנו  במכאת  ייצור,  ל פומבי    זרמצ"ב 

והתקנת   המכ  ום אודיטוריכיסאות  אספקה  של  הבשלוחה  בממוקמללה  שלמה',  ת  'היכל  מבנה 

 "(. "המכרז )להלן:ירושלים  58ג' ג'ור ב המלךברחו

 :בזה יריםנו מצה א .2

  ההתקשרותבות נוסח הסכם  להגשת הצעות, לרכל מסמכי ההזמנה    ת ובעיון את בחנו בקפדנו .א

העבודות,   הבלביצוע  מ יטתדריך  הכמויותפחות,  כתבי  טכני,  התכניות רט  מערכת  ע  לביצו  , 

 ה.  ההזמנ אחר שצורף למסמכי טיונ רלו  ויות וכתב השחרור וכל מסמךהערב נוסח העבודות,

ים  בהם ואנו מסכימ  הבנו את כל האמור  ו,כל נספחי   רז, לרבות נוסח המכנו בעיון את  קרא כי   .ב

ומקב  בהם  אחר  לאמור  למלא  עצמנו  על  התחיי לים  המוט ובכל  עלי ת  פילת  על  ם  המסמכי  נו 

 האמורים. 

 יו. ומסמכ יון  מו לעניין הליך השו על ידינשנתבקבהרה  כל הסבר והבלנו כי קי .ג

לות והבדיקות הנחוצות על  פעועשינו את כל הה להתבצע וכי  ודעבמורה ה ר בו אנו באתסייר .ד

 . מותה והיקפה, לצורך הגשת הצעתנוהעבודה, כאת מהות  להעריךמנת 

ה  בחנו את .ה בה אמורה העבודה להתנאי  דרכי הגאתר  כלתבצע, את  ואת  אליו  ים  הקשי  ישה 

ם  וכי כל הגורמי  ,ה לסוגיהצוע העבודיום בי לך ולאחר סהו, במבפנינ יניהם העלולים לעלות  למ

ונבדק על ביצ  להשפיע  העשויים ידינו ומוכוע העבודה נבחנו  רים לנו, ולא תהיינה לנו כל  ו על 

 ך.ות כנגד המזמינה בקשר לכתביע וות ו/אריש ו דטענות ו/א 

  ם ברשותנוימיקי  וכיז  הסף להשתתפות במכר  אי ם בתנעומדית ועל כל הדרישו י אנו עונים  כ .ו

 ורט להלן.  צרף להצעתו כמפ ל ותם על מציעים אמסמכ כל הוצורפו להצעתנו 

ומס  .ז מודעים  אנו  המזכי  לזכות  מהמציעיכימים  אחד  כל  עם  מו"מ  לנהל  לאחר  מינה  שלב  ם 

בהתאהה ת  הגש הראשונית,  הכספיות  לתקנה  צעות  המכרזים  לתקנו   12ם  חובת    החלות ת 

 .  ת הזכייההמציע הזוכה לאחר מתן הודע ים עם זכותה לבוא בדברם, בנוסף לעליכ

או כל    ביותר, חלק ממנהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה  ינה  נו שאין המזמ כי מוסכם עלי  .ח

כל טענהצעה שהי לא תהיה  למציע  תבי  ה א.  הו/או    הע ו/או  בגין  חלטתה  דרישה מהמזמינה 

 ז.עבודה לפי המכר נה לביצועמכל הז זמין ו/או שלא להז כרלבטל את המ

כות שלא לבצע  או הזז בכל עת ו/בטל את המכרלות  מינה הזכ למז  –לגרוע מהאמור לעיל    ילמב .ט

כל עבודה  נבחרההש הזמנת  אם  גם  המכ  י,  ועדת  ידי  ולעל  זוכה,  הצעה  תהירזים  עליא  ה  ה 

המל   הבחו את  זאת.  החלטתו  תחזמינ נמק  ורקה  אך  שתוצה  ייב  עבודה  לפיזמנת  ה  החוז   א 

 . יחתםי  ידה, אם-י שייחתם על פ הסו
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

שהמזמינה .י עלינו  מוסכם  ל  כי  בכרשאית  שהכניס  עת,  ההל  במסמכי  רק  ינויים  וכי  זמנה 

הסופיים, על    המסמכים  שיחתמו  ידיכפי  ועל  המזמינה  שייבח   ידי  יחייבו הספק  את    ר, 

 . הנ המזמי

 :  יםחרון המציעים האלא יועברו לעי  יםהבא  מסמכיםה  אנו מבקשים כי .יא

_______ __ __ ___________________ ______ _________________________ ____

____ _____________ __________________ ____________________________ __ 

לסעיף ז.    ט ביחס רונומק ומפ מלהלן )ניתן לצרף להצעה מסמך  ים המפורטים  וזאת מהנימוק

 זה(:

 ________________________ _________________________ ________________

_______ _ ______________________________ _______________________ ____ 

האמור .יב אף  ידוע  על  עלינו  לעיל,  ומוסכם  הדעת    לנו  שיקול  במסמכי  כי  עיון  בהתרת  הסופי 

ע  רה ידובכל מק מינה.  המז  , נתון לועדת המכרזים שלהזוכה  ההצעה  מכיבות במס המכרז לר

פית  תנו הכסל פרטי הצעכרזים, כי המינ לדם להלכה הפסוקה ובהתא   נו כיליסכם עלנו ומו

ואנוה ילא   ו/או טענה  ש  מתחייבים בזאת   יו חסויים  עדת המכרזים  ולולא נבוא בכל דרישה 

למציעים אחרים  בכל הקשור למ עיון  זכות  ככל שהיא תהא ההצעה    פית,סכעתנו הבהצתן 

 .כההזו

ת  . יג אי הבנת  על  החוז  לשהו מתנאי כ  נאי כי  זכותינידה  לנו  תקנה  לא  במנוי  שיל  ו,  חיר  כלשהו 

קב  ת ו/או דרישות כלפי המזמינה עענותביעות ו/או טיהיו לנו כל    לאזמנים, ו ו בלוחות הו/א

 כך. 

 מציעים אחרים. ם עםוא כל תי ללא ר ו את כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשירים בזאנו מצה  .יד

ה  בדיםמתכ  נוהנ .טו והתקנהו  תנצע להגיש  כ  לאספקה  ההזמנה    טוריוםדיאוסאות  של  נשוא 

 לן. ם לההמופיעי בסכומים  הזמנה והסכם ההתקשרותנאי ה ם לתתאבה

ם לאחר המועד האחרון  מיי  90גשתה ועד  אותנו מיום ה  בתוקפה ומחייבת  הצעתנו זו עומדת .טז

 צעות. להגשת הה

 

 1.3ף  ר בסעימוצע, כאמוסא השל הכ  יט לדוגמארפ  בבניין היכל שלמהלהתקין    שרדכי נ  לנו  ידוע .3

 .להזמנה למכרז

 

ספח א' למסמכי  מנ  חלקות המהווה  ויכמכתב ה   על גביזה    יש הצעתנו במכרזים להגאנו מתכבד .4

 .המכרז

 

התמתחי אנו   .5 כי  המויבים  ומוסנ"ל  רה  קבועה  מהינה  וכמת  או כראש  כל  ללת  כל ההת    וצאות, 

הע  , תוהתשומ הוצכל  בגין  ו  אות לויות,  היתרים  ו/או  רישיונות  ו/או  אדם,  כוח  אישורים  העסקת 

מסי ו/או  ביטוחים,  ו/או  שיידרשו,  ו/ככל  הוצא ם  מכל  או  הכרו   מיןות  שהוא  במישרין  וסוג  כים, 

תשלום עבור    ,תקנההספקה וייצור אום עבור שעות  תשל   רבותל  השירותים,  יצוע, בבו/או בעקיפין

תנה  אותה יידרש הספק לבצע במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים, ולא תשה  ל פעולכ  ןות, וכנסיע 

לגרו  ומבלי  לרבות  סיבה,  או  גורם  כל  בשל  שינו בעתיד  בשכע,  הה ר,  יים  ביטוח,  וצאות  וצאות 

,  ספחיוה ובנזות בחול יתר ההוראות המפורטשל כוען  יצ תרים וכן ב, היונותרישוי, רישי  תחבורה, 
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

וב למעטא זודן  מועבמלואן  תמורה  ת  בהפרשות    שינוי  שינויים  בשל  וכן  חקיקתיים  שינויים  בשל 

 יאליות.  סוצ

ורק בשמנו או בשם הת  הצעתנו .6 וזו מוגשת אך  כדין עלם  איששהננו ראגיד,  זו    לחתום  גבי הצעה 

 רו"ח(.ו"ד או ע ה שלרשום מט אישור ה)כמפורט ב

 דלקמן: פרטי המציע הינם כ .7

 

  מציע שם ה

  ד מספר תאגי

  ( )כולל מיקוד מלאה תבוכת

  מס' טלפון במשרדי החברה 

  כתובת דוא"ל החברה 

  ' פקס במשרדי החברה סמ

 

 :ולראיה באנו על החתום

 _ __________: ___ ותמת יע וחחתימת המצ

 ___ ______________ _________  __________ : ____  ימה ות החתע"י בעלי זכ 

 תימה ח            תם חוה דתפקי         ותם      שם הח            

 אצל המציע           

 אישור עו"ד/רו"ח

_ חתמו בפני  _______ ם _( מאשר כי ביו________________ )מ.ר. ________ו"ד/רו"ח _אני הח"מ ע 

ההצעל   מסמכי  בכלל  המפורט  עה  ה"אופן  ת.ז____________ ה  בה,   ______________  .

ו  ______ __________  __-  ____ ______________  ___________________ ת.ז.   ,__________

בשמ ולהתחייב  לחתום  רשאים  לשהינם  בהתאם  )המציע(,   ___________________ של  מסמכי  ו 

תם  כדין וכי חתימ  אושרה  יע כדין ואשרהמצ  שקיבלבת תוקף  להחלטה    ובהתאם  ל המציע ת שההתאגדו

 יין. ר וענ לכל דב מציעמחייבת את ה

 

 י על החתוםולראיה באת

 

_ __ ______________ 

 רו"ח/עו"ד 
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 הסכם -' מסמך ג

 

 2020ביום ________ לחודש __________ שנת  בירושלים אשר נערך ונחתם 

 

 ( "ר )עוג שיץ והרצללות ליפן של מכג מיסודרצומכללת ה : בין 

 רושליםי 58' ג'ורגב המלך 'היכל שלמה', ברחו וקמת במבנההמכללה הממבשלוחה של   

 ("המכללה" או "הני "המזמ -להלן  )  

 מצד אחד          

 ___________________  : לבין 

 ___, ___________ ______ מרח' _  

 ________ ____  :, דוא"ל טל': ___________  

 ( "קבלן הכיסאותאו " "קבלן ה"  או "הספק" -)להלן     

 י מצד שנ         

 

עה  והמזמינ ה ו א י ל  בקבלת  ה אספק,  ייצורל בודות  מעוניינת  שקתה,  כסנה  כולל    וםי ר אודיטואות  ל 

)צורפ  1א'-ו  א'  יםבנספחכמפורט  (  םשני  5למשך  אחריות   זה  ולהסכם  א'  כנספחים    1א'-ו 

למכרז( ההזמנה  הנמדיטבאו  ("תהעבודו"  להלן:)  למסמכי  המכללה צא  וריום  של    בשלוחה 

' במבנה  ברחהיכל  הממוקמת  המשלמה',  ג' וב  "  םשליירו  58ורג'  לך  או    "מפוסקה)להלן: 

 ; (ניין, לפי הע"האולם"/"האודיטוריום"

ה ה ו א י ל  ו להציע  הזמנה  פרסמה  )והמזמינה  פומבי  צעות  לביצוע    (0202/3מכרז  הצעות  קבלת  לשם 

 "(;ההזמנההלן: "העבודות  )ל

ל  י א ו ה ע" ו בהזמנה  הזוכה  הינו  הצוהקבלן  _______עתו  פ  למיום  תמורת  ת  עבודוהביצוע  _____, 

 "(;עתו של הקבלןהצ"לן:  להסכם )לה א' ספח המצ"ב כנ ות יוכמבכתב ההסכומים הנקובים 

ל  י א ו ה קבלן    בין היתר  באודיטוריוםיפעל  יצוע העבודות  ייתכן ובזמן בוע לו ש קבלן מאשר כי יד וה ו

ם  וך תיאום עימו בהתאת   וללן לפעעל הקבה  במקרה זה יהיועבודות נוספות    יבצעאשר  י  שרא

 ; ןללה ש 5.22ט בסעיף למפורט בהסכם זה ובפר

ל  י א ו ה סמכי  מכים לחתום בשמו ולחייבו בהתאם למעל ידי המוסצעתו הוגשה  י הכ  ר צהיוהקבלן מ ו

 ;יןל דבר וענהקבלן וכי חתימה הנ"ל מחייבת את הקבלן לכ וד של היס

ועל פי תנאי  חוזה זה,  תו ות על פי הצעות האמור את העבוד כן לבצע והקבלן מצהיר כי הוא מו ו א י ל ה ו 

 ;ן היטב י בהא וותם קראשר א

מעוניי ל י  ו ה ו א עוהמזמינה  יבצע  שהקבלן  בהתאם  נת  וזאת  העבודות  את  המפרטים לתוכניתבורה   ,  

 סכם זה להלן;  בהים ורטם לתנאים המפכם זה, ובהתאים להסהמצורפ   כתב כמויותו
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דם  אה  וכח  לת המקצועית, ציודות, היכומיומנ  בעל הידע, הכישורים,היר כי הוא  והקבלן מצ   ו א י לה ו 

 הנ"ל בהתאם לאמור בהסכם זה;   ביצוע השירותיםהמתאים הנדרש ל

ביצוע ל  ו ה ו א י את  עצמו  על  לקבל  ומסכים  מעונין  עבור  והקבלן  הנ"ל  בהתאם  העבודות    המזמינה, 

  למפרט   ובהתאם זה,  הזמנים כמפורט בהסכם  העדכני ועל פי לוחות    3210ה מדף  י חוז נאלת

ה הכמויותהטכני  כתב  המצורפים  יונכ והתו   מיוחד  א'כנספת  מיוחדים  ח  תנאים  בנספח   ,

 ושאר התנאים המפורטים בהסכם זה;  כםהסל  1כנספח א'המצ"ב 

 

 :ןמר בין הצדדים כדלקלפיכך הוסכם והוצה

 

 ותרות ונספחיםא כמבו .1

להסכם   1.1 תנאי המבוא  ו זה  בלתי ים  המסמכו  חלק  יהוו  על  הימנו  נפרד    דלהלן  נמנים  והם 

 :עיקריו

)החוזה הסטנד  3210ף  מד  -על ידי קבלן    החוזה לביצוע מבנה  יתנא 1.1.1 רטי של  העדכני 

 לא מצורף לנספחי ההסכם.  -(ישראלמדינת  

חתומים   -  ח א' לחוזהספכנ  צ"במ  –  לןוהצעת הקב  תכתב כמויוטכני,    מפרט,  תתוכני  1.1.2

 על ידי המציע.  

 י המציע. דיל  ומים עת ח 1כנספח א'ב המצ"  –וחדים אים מינספח תנ 1.1.3

להבטח קבנ  תערבו 1.1.4 החוזהאית  תנאי  וקיום  ביצוע  ב'ורף  מצה  חוסבנ  –  ת    1כנספח 

 להסכם. 

התחייב 1.1.5 להבטחת  בנקאית  הבדערבות  תקופת  במהלך  הקבלן  בנוסח   –  קויות 

 . וזהחל  2כנספח ב'צורף מה

-ו  2, ג'1, ג'ג'  יםכנספח  המצורף  בנוסח  –עריכת ביטוח  י אישורפחי  ביטוח ונסנספח   1.1.6

 ה.  לחוז 3'ג

 זה. חול ד' כנספחהמצורף  בנוסח  – ות ושחרור המזמינהתביע הצהרה על העדר 1.1.7

מאחריות 1.1.8 פטור  מתן  על  המצורף    –  הצהרה  ה'ספכנבנוסח  ידי    ח  על  חתום  לחוזה 

 המציע. 

 לחוזה.  'ופח כנס ורףצ מה  בנוסח בטיחות הצהרת 1.1.9

 

 תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן. פרש ין ליות בלבד, ואנוחך הות לצורהסעיפים בא   רותכות 1.2

 הגדרות:  

  יפורשו המונחים הבאים כדלהלן:  ם זהבהסכ

או  "העבודה" 

  -שרותים""ה

עת  להצ  םבהתא  דיטוריוםאוות  כסאוהתקנת  אספקה  ייצור,  עבודות  

ל  הספק הסיל  עכהגדרתה  שלובש,  זה  כםולהוראות  המכללחה    הל 

'ה המ במבנה  שמוקמת  ג'ורג'  בר  ה',למיכל  המלך    ירושלים  58חוב 

 .  סכםלה 1'א-בנספחים א' ולמפורט בהתאם 

ל  -"המזמינה"  מכללות  של  מיסודן  הרצוג  והרצוגמכללת  מי    ע"ר  יפשיץ  ו/או 

  את   זו/או לרכ  ורך חוזה זהצלבשמה  ידה לפעול  שהתמנה מעת לעת על  

 זה. א חוזה שוהפרוייקט נ
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א" ו הספק" 

או לן"  קב"ה

 "קבלן

  סאות"יהכ

נציגו   הקבללרבות  ו/אשל  המוסמכים,ן  מורשיו  ו/או  מטעמו  מי    ו 

ל המצוי  עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכו/או    קבלן משנהכל    לרבות

 מכוחו באתר. 

"הקבלן 
 הראשי" 

 

"מנהל  

 הפרוייקט"

 

"נציג 

 ה" המזמינ

 

אשר   עבודיבהקבלן  לבצע  נציגו  לרבומפוס,  קביפוץ  וש   ינויב  תוחר  ת 

ו/ י  מ   ו/או ו/או  לרבות    וסמכים,או מורשיו הממטעמו  כל קבלן משנה 

 בשבילו וכל המצוי מכוחו באתר.   אוו/מו  שעובד הפועל ב

ניחברת   יפת  פרויקטיםוינקו  מי  בע"מ    הול  כל  או  נציג מטעמו  כל  או 

ידי ה על  לו  שמתמנה  בנוסף  בין  לנהובמזמינה  בל אין במקומו    יצועת 

 חוזה.ביצוע ה  פןביצוען ועל או  עלח  פקות ול העבוד 

ינה  מ זהמ  ידמתמנה על יאו כל נציג מטעמו או כל מי ש  ציאנו,משה מר

ות ולפקח על ביצוען  קומו לנהל את ביצוע העבוד סף לו ובין במ בין בנו

 ופן ביצוע החוזה. ועל א 

"היועצים 

 "והמומחים

 .רוייקטלפ בקשרנה על ידי המזמי סקאדם או גוף אשר יוע

 

 ות ההסכםמטרת ומה .2

ן  ודה ולהשלימבעאת ה  תחייב לבצעהקבלן מקבל על עצמו ומ בלן, ובזה לק  זמינה מוסרתמה 2.1

ות הסכם זה. התחייבות הקבלן לביצוע ולמתן  רא הוהצעת המציע וית ועל פי  בצורה מקצוע 

 עדם. מו השירותים, במלואם וב השירותים הינה לכל

לז 2.2 ז  ן עפ"י ות הקבלכוי בכפוף  ל  זכות המלאה מורה למזמינה הה, שהסכם  נות  שוהבלעדית 

הדרישתה  את   השירותים  היקף  הכ לגבי  דעת   םאבהת  לנדרשים,  של  לשיקול  הבלעדי  ה 

רשאיה תהא  המזמינה  עבודמזמינה.  או  שינויים  להכניס  תוספות,  ת  או  מיוחדות  וכן  ות 

והן לעניין  וים  פריט מסין כל  הן לעני ה,  מגבלזמנו ללא  יוריטים שלהקטין את הפ  להגדיל או

 ובלבד   עם קבלת הוראה בכתב מנציג המזמינה   מיד  בצע זאתועל הקבלן ל  כ הפריטים,סה"

 שסוכם בין הצדדים סכום התוספת מראש.  

כסאות    מתחייב  הקבלן 2.3 למזמינה  ה  ריוםהאודיטולספק  בהזמנתכמות  לפי   רכש   שתבוקש 

ע"חתו המזמינה  מה  התקנת    ייםסלוי  של לד  תאםהבם  יויטור האודות  כסאאת  רישתה 

  ,שילוב  זמנים זה ולבצע השירותים תוך  עמוד בלוח ביכולתו לכי יש ר הימצהספק  .המזמינ ה

 . תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמינה

דש ולא  חכזה יוחלף ב ידו. כל פריט פק על ו פגום שסו פריט תקול א  ראי לכליהיה אח  הקבלן 2.4

 יתוקן. 

 זמינה ואת הקבלן. המת  יבו אויחי  בתנו בכתינ  לקבלן  המזמינהת הוראו 2.5

)להלן:  מינה זלהיות נציג הממר משה מרציאנו זמינה את העבודה ממנה בזה המ יצוע לשם ב 2.6

 "(.  נציג המזמינה"

המזמ 2.7 נציג  כי  בזאת,  השאר,מובהר  בין  רשאי,  יהיה  הנחיות    ינה  הוראות,  לקבלן  לתת 

ל ה  ישורים מטעם המזמינה.הסכמות וא מינה  מזה   נציג  עם אתפ  יף מדיהחלמזמינה תוכל 

   לקבלן הודעה בכתב על החילופין.המזמינה  זה תיתן  . במקרה כלטוחהמ  דעתה שיקולל פי ע
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 ירה בין מסמכים תס .3

במסמכיו 3.1 הקבלן  על  המוטלות  דרך  החובות  על  תפורשנה  ההסכם  של  השלמה    השונים 

ונים  יו השכ ין מסמבות משמע-ה, או דו אמ סתירה או אי הת וצריו שת והרחבה, אולם במידה 

 : על פי הסדר הבא שבו ויוכרעו אלוייו צמם,לבין עהסכם על נספחיו, ה של

   מויות. והכ  םת, המפרטיהתוכני   א.

 התקשרות זה. הסכם   ב. 

 הציע הצעות. תנאי ההזמנה ל     ג.

 צעת הקבלן. ה   ד.

 תקנים ישראליים    ה.

 . )לא מצורף(  (2005-תשס"ה )נוסח 3210מדף   –י קבלן דוע מבנה על יחוזה לביצ תנאי ה ו.

מ 3.2 שבכל  וסתי  לקרה  ב  או /רה  בהירות  מהואי  הוראה  הוראה  ין  לבין  אלה  תנאים  ראות 

בע מנהל הפרויקט את יק  –המסמכים המהווים את החוזה  ומפורשת במסמך אחר מ  ורהרב

 חייבת. ת ביניהם, וקביעתו תהא סופית ומ סדר העדיפו

סתי 3.3 הקבלן  אחר גילה  הוראה  בין  בפיר  אוה  למשנ  החוזה  מהוראות  תה  מסופק  ושו  שהיה 

הפרויקט   הל  נ מלן בכתב למנהל הפרויקט ויפנה הקב   –ממנו  מסמך או של חלק  של הכון  הנ

נוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל  לפיו. ב  בדבר הפירוש שיש לנהוג  –וראות בכתב  ייתן ה

ו  ו/או דו  /מקרה בו מצא סתירה  כים, המסמ  ןי שונה בש  שמעות ו/או פרומאו אי התאמה 

כלשהיא ולקבל  ני ביצוע עבודה  כך שבעה ימים לפעל    ויקטהל הפרר את תשומת לב מנ עילה

ש לגבי  מנה  להוראותיו  הפרויקט  של  הבדיקות  התקן,  הביצוע,  אופן  וכו'.  הטיב,  לבצע  יש 

שקבלן    ררה ו/או אי התאמה כאמווטלת האחריות למצוא כל סתי מובהר, כי על הקבלן מ 

הביא הקבלן את  לא    זה.  י הסכםתחייבויותיו על פלהב  שים לצוא ב מלאמור    יר מבצע סב

הוצאות ו/או הנזקים  ו על הקבלן כל ה יחול  לב מנהל הפרויקט כאמור, בר הטעות לתשומת ד

 לוי הוראה זו.שנגרמו עקב אי מ

סתירה    ות סעיף זה או לא גילהבמקרה שיתברר שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי מהורא 3.4

עה עבודה כלשהי  בוצ  מכך   כתוצאהתור קבלן סביר, וב  ות ו לגלה עלי יה ה אשר  אמאו אי הת 

המעוות. מנהל הפרויקט  שידרשו לתיקון  ות  אצה על הקבלן לשאת בכל ההועל פי טעות, יהי 

 או סתירה כאמור לעיל. סופית ובכתב בכל פירוש הנוגע להתאמה  יכריע בלעדית ו

 

 ות הקבלןהרהצ .4

 :ומתחייב כי  רהקבלן מצהי

 זה. ויותיו עפ"י הסכםיבחי את התלבצע   מסוגלא הו 4.1

אותם, בדק   הבין  המסמכים המצורפים אליו,י החוזה הזה וכל  בעיון רב את סעיפדק  א בוה 4.2

הפרו ה את  ואת  הייקט  הנדרשיקף  ז  פי  על  שירותים  הפרוייקט  הסכם  באזור  ביקר  ה, 

הגיש דרכי  את  בדק  השובסביבתו,  כל  את  בירר  אליו,  הנאה  והתנאים  לבוגלות  וע  ציעים 

וכל  ל  ע  בודותהע זה,  חוזה  הלביצהדרוש  פי  באוע  והכרוך  העבודה  כל  את  ומצא  נ"ל  לה 

אי    או  יעה וד טענת אי ידעל יסמסוג שהוא  תהא כל זכות תביעה  לא    ןלשביעות רצונו. לקבל

 ה של גורם כלשהו הקשור בעבודה.  הבנ

הי 4.3 ההכשרה,  בעל  הרשיהוא  הניסיון  הנדוהא  ת ונוכולת,  לביצרשישורים  השי וים    רותיםע 

והוא  שונ זה,  חוזע  לבצ  מתחייבא הסכם  לפי  באת העבודה  זה במקצועיות,  גבוהה  ה  רמה 
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רצ  הנוולשביעות  הפרם  מנהל  המזמינה,  של  וכ גמורה  המזמינה,  ונציג  מצהיר  וייקט  ן 

זה   םמתן השירותים עפ"י הסכי כל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע ובומתחייב הקבלן כ 

 הה. בוית גמקצוע ורים, נסיון ורמה ישא  כולת,שת, ירדכשרה נה גם הם בעלי

י 4.4 ועובדיו  כהוא  במיטב  ידיעותיהםשתמשו  כושרם,  מיטב  ואמצ  וחותיהם,  וישקיעו  עיהם, 

 .  עפ"י הסכם זהע התחייבויות הקבלן ירות והנאמנות לביצוהשקידה, המס

ל  את כ  עלו לבצ   שרת לאפרות על מנחיותיו הארת כל התחייבו זמן פנוי במסג ספיק  יש לו מ 4.5

 טים בהסכם זה.הפורדים  מועה בליו על פי הסכם זע  טלהמו

  ביצועעפ"י שיקול דעתה הבלעדי, על    ות,ר ובלן מודע ומסכים לכך שהמזמינה רשאית להקה 4.6

 . דות נשוא הסכם זהשל רק חלק מהעבו

נים ומתקנים  במעל עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לת כי הוא מקבל  קבלן מצהיר בזאה 4.7

יעות רצון  אחריותו, לשב  שבונו ועלח   על   יעה,ם קרות הפגע  דימ תקנם,  חייב למים ומתייק

 ת והעקיפות שיגרמו כתוצאה מנזק כאמור. ורשילשאת בכל ההוצאות היהמזמינה ו 

 

 לן קבהתחייבויות ה .5

מתהקבל 5.1 את  ן  לבצע  באחריות  בנאמנוהעבודה  חייב  ישא  והוא  גבוהה  מקצועית  וברמה  ת 

 ה.  וביצועהעבודה , לטיב החומרים האמל

ת כח אדם  ם ביצוע ומתן השירותים, לרבושיהיו דרושים לש  עיםפק את כל האמציס  ןלבקה 5.2

 ם. ילם וכל אמצעי אחר שיידרש וכל אלה באיכות ובטיב מעוחומרי  מתאים, ציוד,

  ות כל דין ו/או תקןוך שמירה והקפדה על מילוי הורא הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ת  5.3

המנויים  ונם של כל אחד מ עדכ חרות, לרבות  ות א הג נוו/או  ייבות  עיות מחצוו/או הנחיות מק

תוכנית כל רשות אחרת ככל שהן  ן ו/או  ונ שויות התכולתוכניות ר  התאם להוראותלעיל, וב

ו לפרוייקט  תנוגעות  כל  פי  על  הנדרשים  בחומרים  חוקיות  להשתמש  דרישות  ו/או  קן 

 אחרות.  

בהור יהיה  ולא  ו   הא אין  המזמינה  באישוא/של  מטעםו  מאחריוכדי  ה  ינהמזמ  ר  ת  לגרוע 

 י האמור לעיל.  קבלן לנהוג על פה

ו 5.4 מצהיר  יעמ הקבלן  כי  לטובת מתחייב  בעל   יד  עבודה  בפרויקטים  מנהל  דומים    ניסיון 

 וא הסכם זה.לפרויקט נש 

  בכל עת  ימצאשיעבודה    להחייב למנות את מר _______ ו/או _________ כמנ ן מת הקבל

בוע  ביצ הפרהעבודה  העבואתר  על  להשגיח  מנת  על  מנציוייקט,  הוראות  ולקבל    ג דה 

  ן עלתינתהוראה ש  ינה. כל מ זהסכמת המ  יהיה טעוןבאתר  המזמינה. בחירת מנהל העבודה  

 .  בלןה לקניתנלו כאי תחשבהעבודה  ט למנהל ידי נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייק

עמו  יו ו/או מי מטסכם כלפי עובדה  פי כל דין ו/או  ב למלא את כל חובותיו עלחיימת  הקבלן 5.5

 דה והבטיחות.  דים זמניים( לרבות דיני העבו)לרבות עוב

על  ויותיו  רה הדרושים לצורך מילוי התחייב במספר ובהכש  םיסיק עובדלהעמתחייב    הקבלן  5.6

ההס ה  ע ולבצכם  פי  מהקצב  עבודהאת  ר בשקייר,  ב  לברציפו  אויה דה  וללא  ות,  דחיה  לא 

 ם.  בלוחות הזמניתקופה הקבועה ולסיימה תוך הם התאם ללוח הזמניהפסקה וב

בודות לפי  הע  ן השלים אתקבל יקט משמען, בין היתר, כי הסיום העבודות והשלמת הפרוי 5.7

וח  ם ולסכלה  1א'-וא'    םינספחכ  המצורפים   מיוחדיםונספח תנאים  כניות והמפרטים  התו

 הסכם. וראות ה תר הם ויזמניה
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הקבלן  5.8 מתחייב  כן  עובדים    כמו  כאלככלהוסיף  שיידרשו  לצורך  ל  הכל  בלו ה,  ח  עמידתו 

 .  ינהכפי שייקבע בהמשך ע"י המזמ   להלן או 6הזמנים כמפורט בסעיף  

ת  ובאיכוע בקצב  כדי לפגו  יהיה בוכי כל סכסוך עבודה עם עובדיו לא  חייב בזה  מת  הקבלן   5.9

 ה.  הסכם ז  עפ"יידו על    נתנותים שיהשירו

רה של חילוקי דעות,  ו במקאפיל   ינהלמזמ  דהעבויד בביצוע ה מת ו להקבל על עצמהקבלן מ 5.10

ה  לקבלן  המזמינה  נתנה  כן  אם  סאלא  או  זמנית  שירותיו  את  להפסיק  בכתב  ת.  יפווראה 

אף   הסכם זהעל פי  ירותים  ע ומתן הששך ביצוהקבלן לא יהיה רשאי לעכב או להאט את המ

  הסכם זה.ל כספיים הקשורים  םייני הצדדים בעני דעות בין ו חילוקו/א כסוךשל סקרה במ

הוא לא    לבין המזמינה  מסכים ומתחייב בזה כי במקרה שיתגלעו חילוקי דעות בינולן  הקב 5.11

ת  יעה משפטיו/או תבי ו/או קבוע  הליך ו/או תביעה למתן סעד זמנ   ל כיהיה רשאי לנקוט ב

לאחרת   השיבקשר  עשניתרותים  מתן  יד נו  ו/ל  בקשרו  הפרוייק  או  עיכולביצוע  ו/או  ב  ט 

תשלום שכר טרחתו  עט תביעה כספית ללמ שר לפרוייקט,  תביעה אחרת בקל  או כ ביצועו ו/

ך  הסכם זה אותה יוכל להגיש במהלל   םעל ידו למזמינה בפועל בהתארותים שניתנו  בגין שי

העבו האביצוע  בסעיףדות.  יחו  מור  למעטזה  עיכבמקרה    ל  בשל  תשביצו וב  ע"י  לומי ע  ם 

 .  הפרוייקטו ע"י מנהל מזמינה אשר אושרה

ה  ייחשב כמאפשר לקבלן, או כמסמיכו, לחייב את המזמינזה לא    ר בהסכםר האמודבשום   5.12

צור שהיא,  בכל  במתן  ה  הקשור  בכל  ו/א חנה לרבות  ליועצים  לשינויים  למתכננים  יות  ו 

אלא אם    רוייקט,ע הפביצונה במזמיידי ה  עסקו עלים שיו ו לקבלנוייקט ו/אשל הפר  אחרים

לן  הנחיות על ידי הקבות כן. ניתנו  ראש ובכתב לעש מ  המזמינה מפורשותכן  הוסמך  על ידי  

ו/או למתכננים  ש  ליועצים  ו/או לקבלנים של הפהאחרים  יקט ללא אישור  יו רל הפרוייקט 

 .בכך  וכותהיו כרצאות שי כל ההוהקבלן ב מינה ישא  ציג המז אישור נ מנהל הפרוייקט ו/או

ם  ירת מתן השירותסגבמעובד מסויים    סקת עבודתו שלשאית לדרוש הפינה תהא רזמהמ 5.13

קבלן להפסיק לאלתר העסקתו  מתחייב ה  –די הקבלן ומשתדרוש המזמינה כן  על יהניתנים  

 ל הקבלן. שבונו שגרת מתן השירותים למזמינה, באחריותו ועל חמסב של אותו עובד 

מ 5.14 ל תחייב  הקבלן  ע מיוחהשגחה  לדאוג  העדת  באתר  ובדיל  שטח  מטעם  את  יעזבו  לבל  מו 

  עובדים.  ומות בהם אינםלקודה ולבל יכנסו  העב

וח  5.15 ציוד  באתר  להחזיק  מתחייב  בכמות  הקבלן  הדרושומרים  ביצוע  מספיקה  לשם  ה 

ספר  מרים או מוד והחו המזמינה יבדוק ויווכח שכמות הצי קרה שנציג  במ  במועד.  ותהעבוד 

אחרים  קצועיים או  להוסיף עובדים מוידרוש  נים  הזמ   לוח   צרכימת את  ינה תואבדים א העו

חרת, אלא אם  א דיחוי" הכוונה בו ביום או למלא דיחוי. "ללה זאת הקבלן ל עשוד י או צי 

   .קבע בכתב תקופה ארוכה יותר נציג המזמינה

תה 5.16 לא  העבודה  ביצוע  כדי  שתוך  מתחייב  פגיעהקבלן  לצויה  שלא  בנוח ה  צירך  בור  יות 

 אדם   במעבר של כל ות השימוש וה שלא לצורך בזכהא הפרע לא תנה ו מזמי רי הים בשעהבא

 ש ציבורי כלשהו. באלה, או בזכות השימוש והחזקה ברכו וצאכביש, דרך וכי ב

לימודים שוטפים. יהיה על הקבלן להתאים    םידגש כי בבניין בו יבוצעו העבודות מתנהל וי 5.17

לל זאת בכל  וס, ובכבקמפ דים  לימוכי ה ו לצורו על ידשיבוצעהובלות  עבודות והואת הו  עצמ

להימנעות  הקשו ומטרד.ר  המז  ך,משכ  מרעש  כי  מנהמובהר  ו/או  יהיו  ל  מינה  הפרויקט 

לה  להפסיק  רשאים  לקבלן  לרעודיע  הגורמות  ולבצען  עבודות  מטרד,  ו/או  בהם מז בש  נים 

 הדבר לא יהווה מטרד ללימודים.
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הציוד והחומרים  ,  הכיסאותת  העברוכי  ות,  ד העבו  יבוצעו  יין בו ית בבנ לכי אין מע דגש  יו  עוד

גות או בכל אמצעי אחר שיציע  רך המדרתעשה ד  עבודותה  ביצוע והשלמתרך  לצוהדרושים  

 מנהל הפרויקט.  בלן ואשר יאושר ע"יהק

ע 5.18 המזמינה  את  יפצה  למזמינ   רובהקבלן  שייגרם  נזק  או  מ הפסד  מאי  כתוצאה  או  ה  ילוי 

מינה  מזביתר זכויות ה   ה תפגעצוי זלת פי שקב לי  זה, מב  פי הסכםיו על  ייבויותהפרת התח

 ל דין. כ וזה זה או על פילפי ח 

הטעון תיקון בעבודה,  ללא כל תשלום מהמזמינה את כל  מיד ועל חשבונו הוא ו  יתקן  הקבלן 5.19

החל  חומרים  ו/או  על  י פכפת  שייקבע  הזמן  ותוך  המזמינה  נציג  הק  שידרוש  ישא  ידו.  בלן 

   .תוצאותיה  וסק היחיד לפירושהיה הפיקט י הפרוי הל ומנבבדיקה כרוכות צאות הבכל ההו

חומרים כלשהם מהשטח או    ע בכתב לקבלן שיוציאדיית בכל עת להושאהמזמינה תהא ר 5.20

אם להוראותיה או בהתאם  תהבנעשו  דות כלשהן אשר לפי דעת המזמינה לא  שיהרוס עבו

ב ושיביא  זה,  אותלחוזה  החומרימקום  חומרים  אחרים  שים  או  במקם  ן  אותום  עשה 

וין על ידו  ותה תקופה שתצא  ותוך   מינה לנכון ה נציג המזאחרות, כפי שירא  עבודותדות,  עבו

  הכלולות באותה הודעה על חשבונו של  ל. על הקבלן יהיה למלא אחר ההוראות דעה הנ"ובה

רשאי  .ןהקבל המזמינה  תהא  ההוראה  את  הקבלן  מילא  להעסיקלא  א  ת  חרים  אנשים 

ה לב ה יצוע  ולשהוראה  ס  להםלם  נ"ל  שכל  ההויידרש  כום  כל  זו.  הכרוכלמטרה  ות  צאות 

לפי חוזה  נכותן מלנה תהא רשאית  הקבלן, והמזמיל  ולו עבדבר יח הכספים שיגיעו לקבלן 

 זה. 

 קבלני משנה  5.21

רשאית   .א בלני המשנה  ב קש  מהקבלן  לדרוש המזמינה  עבודות, הביצוע  מטעמו שישמשו 

לן עם בקת ההתקשרו  ל אופן, כב   . המזמינהאש ע"י  תב ומררו בכ ושיאחלקם,  כולם או  

  רשאית  המזמינה  .בלןהק  של  יותו המלאהחרעל חשבונו ובא   אתהקבלני משנה מטעמו  

 לא  הקבלןללא הצורך למתן הסברים ונימוקים.    לפסול כל קבלן משנה שנראה לו וזאת

 המשנה. ור קבלן ן אי אישיוכל לבוא בכל טענה או תביעה בגי 

באופ אחריה  יה   בלןקה .ב עלהתקשלא  ומ   בלעדין  אי  קבלנ רות  לרבות המשנהי  ם   ,

וניה   בחירתם, עבול  על  לודפיקוח  תשלומים  המתם,  של קבלני  נדרש  ביטוח  וכל  שנה, 

ודתם, או  עב  תהיה אחראית להעסקתם, ניהולם, פיקוח על  קבלני המשנה והמזמינה לא

 תשלומים לקבלני המשנה.  

 נה.  המזמי די ל יושרו עאיר  שאת בתכניוהמפורט שלא לסטות מ יבחי מת הקבלן .ג

זה,  המכרזלפי    הקבלןממחויבויות    רועגלמבלי   .ד ל  בלןקה  והסכם  החתים את מתחייב 

ומסודרים,   מלאים  הסכמים  על  שיעסיק  המשנה  את קבלני  השאר  בין  שיכללו 

על   שאושרו  שהמזמינה.    יד יהתוכניות  המשנה  מורשים   יהיו  לןהקביעסיק  קבלני 

הע עלביצוע  כבודות  פי  דין,  ל  כל  רלרבות  או ישיל  ל  הנדרש   היתר  ון  ביצוע מהם 

 העבודות.  

 אשי ן הרהקבל 5.22

ם נשוא הסכהתקנת כסאות אודיטוריום  ל העבודות  צע את  ט לבהחליאי ל יהיה רשהמזמין  

הפועל  זה הראשי  הקבלן  של  עבודתו  עם  המזמין  ב   במקביל  שלמה''בששלוחת    היכל 

להלן( הימצאות    ,)כמפורט  ללא  האו  אם    .מפוסקבראשי  הקבלן  יחליט הרק  לבצע   מזמין 

 זה יחול. 5.22סעיף  – שיעבודת הקבלן הראהעבודות במקביל ל
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 "(. הקבלן הראשילן: "עבודות בינוי ושיפוץ )להע"י קבלן ראשי יבוצעו קמפוס  ב .א

קשור    תהכיסאוקבלן   .ב אחריות יתעבודה,  ניהול    לעניין  הראשי  ןבקבליהיה  אומים, 

ו  כמפורטו זה,  בקשר עם   סאותיהכ ייבויות והצהרות קבלן  כל הקשור להתחבבהסכם 

 שי.  כם עבור צד שלייחשבו כהסחייבות וייהיו מי שהן לן הראשי הרהקב

המוסמך   לן אחרלכל קבו   אותס יהכ בלן  קלנאותה  ות פעולה  ייתן אפשר הראשי  הקבלן   .ג

י העל  גוז מדי  או  אדם  ולכל  לצ מינה  שיאושר  על  ף  זה  הפרויקטידי  ורך  וכן    מנהל 

גין  ות בא יתן שום שירהקבלן הראשי ל.  הם, הן במקום המבנה והן בסמוך אליולעובדי 

 . שמירהו/או אמצעי הגנה   ,אחסון ,הרמה

   -לוח זמנים .ד

דות שעל  יצוע העבובלנים  זמ  לוח י  אש הרבלן  ף עם הקיכין בשתו  סאותיכהקבלן   .1

משולבו  ,לבצע  סאותי הכן  לבק הן  המבוצע כאשר  הפעילויות  שאר  בכל  הן  ת  ות 

 . נוספים ם אחריםנה שלו והן ע"י קבלניני המשהקבלן הראשי או קבל  ע"י

 יםהזמנ  בלוח יםב עיכוו  םיור יגפ .2

בלוח .א פיגור  ונגרם  קבלן    הזמנים  במידה  הקבש  אוו/  סאותיהכ של  לן  ל 

במהלך    אשי,הר והןהן  נגרמועק  המ סיומועד  ב  העבודה  כך  קים  נז  וב 

לקבלן  ישיר עקיפים  ו/או  לקבלן    סאות יהכים  לאף  או  תהיה  לא  הראשי, 

 ן. מהמזמי כלשהי מהם עילה לתביעה אחד

לה לפיגור בלו"ז  לא ישמשו עי  ן הראשיהקבלבנה על ידי  ת במבודוביצוע הע .ב

נגרם בשל  ישר שהעיכוב לא  ם מנהל הפרויקט אא א , אלסאותיכהשל קבלן  

 .סאותיהכבלן  חדל של קאו מ/עשה ומ

 
הוההתחייהממשק   .ה קב  הדדיותבויות  וכן השירותים   ,הראשיוהקבלן    תסאויהכ  לןבין 

לקבלשהק יספק  הראשי  מבלסאותיהכ ן  בלן  שהק,  הרי  לקבלת זכיהא  אשי  בלן  אי 

כלשה  מקבלןתשלום  עד  סאותי הכ   ו  סופלמסיר ,  מנהה  באישור  של ית  הפרויקט  ל 

 :  ויכללמבנה כולו, ה

את  , וזסוןואח  קהפרי  ,ה קלאתר, שינוע, אספיבצע בעצמו כניסה    סאותיכה  קבלן .1

 . והמזמין ישבלן הרא ם עם הק אותיוך ת

 .יתיחותחינת בטשים מברדה הנדבוי העציה על כלל תן אינפורמהקבלן הראשי י .2

והקב .3 יבמידה  הראשי  אתלן  לקבלן פשיאהוא    עבודה,השטחי    תחם  גישה    ר 

 . ולמורשים מטעמו סאותיהכ

ע  סאותיהכקבלן   .4 בעצמו  תיאום  ציוד  ול  ת לכיסאו  שינוע בודות  יבצע  עם  תוך 

 . ראשיהקבלן ה

חשמל  קה .5 לוח  יתקין  הראשי  מים  בלן  נקודת  תעמיד  וכן  שהמזמינה  במקום 

ול כך,  לשם  המיהחשמל  לוח  רשותו  כבצו  נו יתוכנם  ונקודת    שיאפשרו  זורה 

ובכלל    לש  התחברות העבודות,  במתחם  שימצאו  הקבלנים  קבלן  זאת  כל 

הרא  .סאותיכה אהקבלן  יתקין  לשי  מונה  וף  החשמל  צריכת  כל  מדידת  המים. 

ל הקבלן הראשי ועל חשבונו.  אחריותו שבסעיף זה יבוצעו ב  המפורטותהפעולות  

והמיצ החשמל  גריכת  אחר ם,  קבלנים  ע"י  זאת ובכל   יםם  ,  סאותיהכ קבלן    ל 

 אשי.ן הקבלן הרוב תהיה על חש
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ש  סאותיהכ קבלן   .6 עצמו  על  לרההקבלן  מקבל  אחראי  יהא  בארגון  פול  יט אשי 

  פים בעבודות הקבלן ים נוסוקבלנ   האחריםלנים  ות הקב, תאום והשתלב העבודה

יקיים  אשיהר תאום,  הצורך  ישיבות  וילפי  משות  יצוג ,  מנהל  בפני  פות  בעיות 

 . טהפרויק

כל העבודות, הן הזמניות  ווין  שי יכארהקבלן העצמו שעל    מקבל  ותסא יהכ  קבלן .7

ומ  הקבועות,  והניעווהן  ההתחברות  העבודודי  כל  של  הקבלנים  ת  תוק  בין 

נוספי  האחרים קבלנים  לבי ו/או  ובינם  לבינם  הקבלןם  תאום  שיראה  ן  כולל   ,

לסדר  עבודה ו , בהתאם לתכנון ה ואחדבודה של כל אחד  אזורי עבודה לצרכי הע

 . ל הביצועכון שב והנטוה

ראי לבטיחות  חמנהל עבודה כא  באמצעותשירותי בטיחות  פק  ן הראשי יס לבהק .8

 קבלן במבנה. עד סיום עבודות ה

ן  , יבצע הקבלסאותיהכ  צוע לקוי של קבלןוצאה מביקונים כת במידה ויידרשו תי .9

את   על הראשי  יה נוו חשב  התיקונים  והמזמין  ר,  קבלן  אשיה  את  לחייב  י 

 הראשי.   ולזכות את חשבון הקבלן סאותיהכ

 י המזמינה. רות ע"לם ישיושיבלן  מורה לקשלום התת .ו

מלא    סאותיהכ   ןלבק .ז באופן  לזה  זה  אחראים  יהיו  הראשי  הפסדלכל  והקבלן  , נזק, 

פעולה קב  ו/או עובע  או הנבקשר עם ו/  השני ו/או מי מטעמו אבדן שיגרמו לצד  הוצאה ו

מחד שגראו  הצד  של  שאל  מי  ידי  על   ו/או  מטעמו  מי  ו/או  לנזק  אחראי  ם  צד  ותו 

, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות כםסהי  דין או על פפי כל    ליו, עלו למחדשיו ו/אלמע

ר, ק בכל נזק, הפסד, הוצאה ואובדן כאמו גרם לו נזת השני שנאו עוולה אחרת, ויפצה א

 . ת כןעשוידרש לום שים מיימ  7תוך 

בין הקבלן הראשי לקבלן  שלרה  מק  בכל .ח יכסאותיהכ  חילוקי דעות  מנהל  בנושא  ריע  , 

במידה ותהיה   לפעול לפיה.  ייבמתח   ות סאיהכ קבלן  .  תסופי  תהיה  תווהחלט  ,פרויקטה

יוכ כספית,  השלכה  המזמין  להחלטתו  את ל  מהקבלן    להפחית  ו/או  מהקבלן  המגיע 

 יעים לו. תשלומים המג מההראשי 

 
הק 5.23 גלתיאו  לדאוג  בלןעל  עם  והמשטרהם  המקומית  הרשות  לשינוע    ורמי  הקשור  בכל 

 ת ומחוצה לו.  וד ר העבואל את  ,פסולת  , לרבותחומריםציוד וה הכלים, ה, יסאותכה

  , מעת לעת וכן את האשפה  חומריםעודפי ה ו  הפסולתאת  מאתר העבודות  על הקבלן לסלק   5.24

נועפ הוראות  המזמינה"י  על חשבונו ציג  פו  ותובאחרי  ,  לאתרי  מורשיםהמלאה  עם  סולת   .

ם  החומרי  י העזר,ל מתקנ נו את כהעבודות ויסלק ממודה ינקה הקבלן את מקום  גמר העב

ן  ות וסביבתאת העבוד   הכלים, האשפה, הפסולת מכל סוג שהוא, וימסור   , הציוד  המיוחדים,

ו לקנקיים  השייך  חפץ  מכל  ומתאימיפנויים  ולשבלן  למטרת  רצונום  המפ  ביעות  .  קחשל 

וק  ות המיועדים לסילה על חשבון הקבלן, למקומשהוא, ייעשמכל מין וסוג  סילוק הפסולת  

מלוא עלות פינוי הפסולת והאשפה,    יות.וששור הרהרשויות ובאיל ידי  אשפה ע  אות ו/פסול

היט   לרבות ו/או  עלות  בגיןלים  הקבלן  אגרה  על  יחולו  מובהר  הפינוי,  כן  יש.  הקבלן  א  כי 

ה בכבאחריות  הומק ל  מלאה  הפרת  של  פינרה  בדבר  הפסולת  ראות  כמובא  וי  והאשפה 

 וסמכת. ע"י רשות מ   שייקבע  אחר כפיתשלום ס ו/או רבות תשלום כל קנבהסכם זה ל
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  ידי קבלנינגרמו על  ופסולת ש  גם לגבי לכלוך  ריות הקבלן לניקיון אתר העבודות תהיהחא 5.25

   .מטעמו וספקים אחרים משנה

לאמור במפרט הטכני,  פסולת בהתאם    חומרים, לרבותה  אתנה הקבלן  או לא פי/לא ניקה ו  5.26

עב ביצוע  רצוממקום  לשביעות  נודתו  של  המנו  וציג  הפזמינה  רשאמנהל  תהירוייקט,    ה ית 

ספים  וב כלרבות עיכמהקבלן,    ן ולגבות את ההוצאותהמזמינה לעשות זאת על חשבון הקבל 

לקבל המגיעים  תשלומים  מהמזמו/או  מאת  ושימוש  ן  יכב  ת.בערבויו ינה  לא  זה  ול  מקרה 

לבוא  ל  הקבלן  ביחס  המזמין  נגד  שהיא  תביעה  שנגרמו  בכל  יוד,  צל,  תסאולכינזקים 

 ולת. ש של הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפס וכ ו כל ר, למבנים הארעיים אלחומרים

  ציוד תהא רקחומרים ו  סאות הכיורי העבודה ופריקת  ועלים לאזכי גישת פהקבלן מתחייב   5.27

 תחילה. לכמ  כם עליובנתיב שהוס

בשבתות,  מתחייהקבלן   5.28 העבודות  באתר  עבודה  כל  יבצע  שלא  ישראל ב  במועדי  בחוה"מ 

 . 14:30עה העבודה באתר לא יאוחר מש קג תופסבימי שישי וערבי ח כיפור. יוםרב ובע

לספק 5.29 מתחייב  חשבוהקבלן  על  בטיחות  ,  אמצעי  לנו  מתאימים  הזהירות  אמצעי  יום  וכן 

שמירת וללילה   ונביטחונ  לצורך  המבקרים  וחיות  ם  לו,    ריוםוטי דואבציבור  בסמוך  ו/או 

צורך  וזאת   שיהיה  מקום  שייבכך  בכל  האו  ידי  על  מנהדרש  ו/או  או  מפקח  הפרוייקט  ל 

פישיה על  דרוש  כ  יה  מוסמכת  רשות  מצד  הוראה  פי  על  או  אמצעי    הילשדין  לספק  וכן 

 ה. בטיחות מיוחדים אחרים אם פורטו בחוז

לנציג   5.30 "נאמן  ודות אחריות מקוריות או מוטנה תע המזמיעל הקבלן למסור  בעות בחותמת 

מונפלמ הקבלן,  ובחתימת  עלקור"  ש-קות  יבואנים,  או  יצרנים  המסופקיםידי  חומרים    ל 

ה קיימת  למקום  שלגביהם  החומרים  אותם  כל  עבור  מסירת  בוח מבנה,  על  דין  פי  על  ה 

גביהם חובה  ימת ללא קידרישה כזו במפרט למרות ש   תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה

 פי דין. -על

לא  מנהל  5.31 אך  רשאי,  על  הפרויקט  דעתו,-חייב,  שיקול  שהביא    לפסול   פי  חומרים  עת  בכל 

כו הקבל המבנה,  למקום  שלא  לם  ן  ובתנאי  החלפתם,  את  ולדרוש  חלקם,  עומדים  או 

מהפ קנבת שנמנע  בעובדה  אין  אולם  מקובלים,  ו/או  רלוונטיים  משום ים  סמכותו  עלת 

 הביא הקבלן. מע לטיב או לכמות החומרים שו משתורש אאישור מפ 

הפרויקט בכתב, הל הפרוייקט או הורה מנהל  ידי מנשציוד וחומרים נפסלו על    בכל מקרה 5.32

לביצוע  הצש עוד  נחוצים  אינם  והחומרים  חייב  יוד  מאתר הקהעבודות,  להוציאם  בלן 

מהמו  העבודות יאוחר  ולא  האפשרי  הפר בהקדם  מנהל  בהודעת  שנקבע  צ  ויקט.עד  יית  לא 

,  בעיניהום המבנה לכל מקום שיראה  המזמינה להוציאם ממק  הקבלן להוראה זו, רשאית

)והמזמינ  הקבלן  חשבון  לעל  רשאית  תהיה  לפי  נכ ה   לקבלן  שיגיעו  מהכספים  העלויות  ות 

נזק שנגרם    נה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרמו להם, זולתמי חוזה זה(, והמז

 .על ידי המזמינה או מי מטעמהמורה נות חבמזיד או ברשל

מנה 5.33 כי  בעובדה,  אחר  אין  תפקיד  בעל  כל  או  הפרויקט  אתל  הפעיל  לא  המזמינה,    מטעם 

לה  עלסמכותו  פסולים    ורות  חומרים  של  והחלפה  לסילוק  כדי  פסולה,  מן  מנ ועבודה  וע 

ולדרוש בסיומה   גמר העבודה  נוספות המזמינה לסרב לאשר את    ונים,ותיק   ביצוע עבודות 

 בחוזה על נספחיו.ת עד להבאת המבנה לרמה הנדרש הכול

ול   קבלןה 5.34 חשבונו  על  לספק,  דמתחייב  הפרויקט,  מנהל  הוראות  מהחומרים  וגמאופי  ת 

הדרושים לביצוע הבדיקות    ים, כוח האדם וכל יתר האמצעהעבודות שנעשו וכן את הכליםו
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ושרת בעלת  מא   דה ת מעבמרים לבדיקלהעברתם של החוידי אחרים או  -במקום המבנה על

 ורה מנהל הפרויקט.הקבלן, הכול כפי שי א  , שבעלותן יישתקן

עיכוב ב 5.35 לביצוע העבודות כתוצאה ממעשנגרם  ו/או מחדל אשר  דעת מנהל הפרויקט לא  ה 

הי ה ולא  עליהם  שליטה  לקבלן  העיכוב  יתייתה  את  למנוע  אפשרות  לו  הקבלן    –ה  רשאי 

ם  יקבע את שיעור הארכת המועדיייקט  הפרו  ת העבודות ומנהלמועד השלמלבקש ארכה ב

הנ  מהעיכוב  להנגזרים  הודיע  הקבלן  כי  בתנאי  וזאת  העיכו "ל  דבר  על  הפרויקט  ב  מנהל 

 בדיעבד.   נאים שגרמו לעיכוב ולאבמועד גילויי הת

ול לעיל  האמור  סגר הסלמרות  איבה,  פעולות  ספק,  מתקנות  רת  הנובע  בסגר  מדובר    )לא 

חיר ו/א ום(שעת  גשם  ימי  שלג,  י  ו  בדחיילא  הקבלן  את  כמזכים  השלמת  ת  חשבו  מועד 

 המבנה. 

או  ומרים שלו ו/ד והח הציו  ,הכסאותלאה לשמור על  מובהר כי הקבלן נושא באחריות המ 5.36

תחם העבודה, גם בלילות ובזמנים  במ בכל זמן בו ישאיר את הנ"ל  שיסופקו על ידו, לרבות  

עבודות. יבוצעו  לא  תהסדר  בהם  הקבלן  מטעם  שמירה  בת  ועל  אחריוהיה  המלאה  תו 

 .  מזמינהעד למסירה סופית של המבנה ל  ינהלתיאום ואישור המזמף חשבונו, ובכפו

 

 לוח זמנים  .6

העבודות,  ן  הקבל 6.1 עד  אספקה  וייצור  הכוללות  ישלים  קלנדריים  י   90בתוך    ממועדמים 

בתוך    ןומסירת   הכיסאות  התקנתהשלמת  ו  המזמינה על ההסכם עם הקבלן   חתימתממועד  

לעניין  חיו  פ ונסהסכם  מופיעות בבהתאם להוראות הוהכל  ,  נוספים  דרייםקלנ  ימים  15עד  

 לוחות זמנים.

  5.22יף  סעו  ודיטוריוםבא בצע עבודתו  יעדיין  שהקבלן הראשי  צעו בזמן  העבודות יבושככל  

אות הסכם זה  עם הקבלן הראשי בהתאם להורהלו"ז  תיאום  פוף לבכ   עובוצ ודות י, העב יחול

ופת ביצוע העבודות. במקרה של  קלהביא להארכת ת  עשוי , אשר  )ד( שלעיל5.22סעיף  בפרט  ו

ת ה בשל  העבודות  ביצוע  תקופת  הלו"ז  ארכת  קביאום  הקבלן  לל   הכיסאותלן  של  עם  ו"ז 

  .כה כנ"לאו פיצוי בגין הארו/או תמורה ו/  כל תוספת   הכיסאות   לןהראשי לא תשולם לקב 

   .שלעיל )ד(5.22רט בסעיף לוח זמנים בהתאם למפו יכין  הקבלןבמקרה שכזה 

ח הזמנים.  לפגוע בזכות המזמינה לסטות מלון בלוח הזמנים כדי לגרוע ו/או  אימובהר כי   6.2

ו/או  הל הפמנ הזמנים    עת ולשנות את לוח  כלנציג המזמינה יהיו רשאים לסטות ברוייקט 

 עבודה.  אתר הפרוייקט או כל חלק מההתקדמות העבודה בבהתאם ל

כי אם ב 6.3 זמן שהומובהר בזאת,  נציג המזמינה שקצבכל  יקבע  ע"י קבלן  יצוע העבודה  ב   א 

בכת  –איטי    הכיסאות המזמינה  נציג  והקביודיע  לקבלן  מתב  מלן  לנקוט  בכל חייב  יד 

 העבודה במועד.   החשת הקצב והשלמת  יחהאמצעים הדרושים כדי להבט

  וט באמצעיםב העבודה הדרוש ו/או לא ינקצעמוד לדעת נציג המזמינה בקהיה והקבלן לא י

להפסיק את עבודת הקבלן  חר התראה, תהיא רשאית המזמינה  לא שיורה לו נציג המזמינה,  

ו/או  ולהחליפ  באחר  העלהקטיו  היקף  את  לקבלןן  ולמסרה  זה  חוזה  פי  על  או  /ו  בודה 

עיניה.קבלנים אחרים   ראות  וההוצ  לפי  הנזקים  כתוצאה מפעולותכל  שיחולו    –אלו    אות 

 יהיו על חשבון הקבלן. 

של איחור    שבוע ש"ח בגין כל    5,000מינה סך של  מזהצדדים, כי הקבלן ישלם ל   מוסכם בין 6.4

על   אושר  לא  המזמינה, אשר  מעבהשל  ידי  העבודה  בלוחות  מת  הנקובים  למועדים  בר 
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הנובע  ם, הזמני איחור  בלוחות    למעט  בסמסטייה  כמפורט  כפיצוי    6.2עיף  הזמנים  לעיל, 

ב האיחור.  עקר אשר יעמוד למזמינה  ד אחרוע מכל סעמוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לג

ל רשאית  תהא  בקזז  המזמינה  כפיצוי  לה  שיגיע  סכום  כנכל  איחור  כלגין  שיגיע    גד  סכום 

 ממנה לקבלן.  

 

 סודיות .7

הביא לידיעת כל אדם , או למסור, או ללהעביר, להודיע  יב לשמור בסוד ולאחיהקבלן מת 7.1

גו התכף  ו/או  את  הרשימות,אחר  ו  ניות,  הנ המפרטים  יתר  והמסמכים  כל  בות  לריירות 

שתגי ידיעה  כל  ו/או  בהעתקים  בעקיפין  ו/או  במישרין  אליו  לפרוייקטע  על  קשר  כל  , 

ו/או    נו על ידי הקבלןפרוייקט, בין שהוכת  קשור בהקמוכן כל נתון או חומר ה  מערכותיו,

 על חשבונה. או מטעמה ו/או  המזמינה ו/י על חשבונו, ובין שהוכנו ע"   מטעמו ו/או

למסור או להביא לידיעת כל בסודיות ולא להעביר להודיע או  ר  חייב הקבלן לשמו בנוסף מת 7.2

גוף אחר אדם   י  ו/או  נה ו/או עקב  מי בקשר למז  ליו במישרין או בעקיפין דיעה שתגיע אכל 

 הסכם זה.  ביצוע

ע  האמור 7.3 יחול  זה  יבסעיף  על  המועסקים  ו/או  הקבלן  ס  דול  לאחר  או גם  ההסכם  יום 

 פסקתו.  ה

  

 ותי הקבלן הפסקת שיר .8

זה  האמור בכל מק   אףעל   8.1 ומכל סיב ום אחר בהסכם  ה שתראה  רשאית המזמינה בכל עת 

על כך,  הודעה בכתב לקבלן  ן  כולו, או מקצתו לידי סיום ע"י מת ביא הסכם זה  יה להבעינ 

ימים מיום מתן    7אריך הנקוב בהודעה, אשר יהיה לפחות  יסתיים ההסכם בת  במקרה זה

  ה. ודעה האמורהה

המזמינה   8.2 רשאית  כולה בנוסף  את  ו/או  מהשירותים  חלק  לתקופה  פסיק  זמני  באופן  לם, 

לשתיקבע   או  ידה,  ידועה    תקופהעל  של  בלתי  בכתב  הודעה   במתן  וזאת  ימים    7מראש, 

 מראש.

ובתוך תקופה  ותים באופן זמני, כאמור לעיל  הופסקו חלק מהשיר הסכם לסיומו או  הובא ה 8.3

על   תעלה  חודששלא  לח  יםשלושה  המזמינה  ביתחליט  ו/או  צודש  זה  הסכם  של  עו 

ש בהשירותים  לעמוד  זה  הסכם  ימשיך  ויחייבהופסקו,  ה  תוקפו  האת  לגבי  משך צדדים 

 על שלושה חודשים, ם לתקופה העולה  ה ויופסקו השירותיהיביצועו ומתן השירותים לפיו.  

לקבל מהמזמינה    יהיה זכאי   למעט במקרה של כח עליון, יובא ההסכם לידי סיום והקבלן

ה לע  תמורהאת  עד  בפועל  שביצע  השירותים  הסכומים בור  השירותים.   הפסקת    מועד 

ט  ה סילוק מלא ומוחלוואישורו כי ידוע לו כי התשלום מה  ולמו לו כנגדלן יש המגיעים לקב

 ודה כאמור.  ו בגין הפסקת העבשל כל תביעותי

ל  בשהעבודה  ות את המשך ביצוע  עכב או לדחאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמינה ל  8.4

 מי מטעמו.  למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או  נסיבות הנובעות ו/או הקשורות

ה ה 8.5 סיובא  לידי  לסעיף  הסכם  בהתאם  המ  8.1ום  תשלם  אותוזמלעיל  בעד  לקבלן  חלק    ין 

ש עמהעבודות  בפועל  ביצע  מנהל  הוא  אישור  ניתן  בגינם  ואשר  ההסכם,  סיום  למועד  ד 

הפרוייקט.  ידי הקבלן ואושרו על ידי מנהל  ל  וצעו בפועל עעבודות אלה בקט כי אכן  הפרוי 

לו  הפסקת העבוד  בגין   לפיצוי כלשהוהקבלן לא יהיה זכאי   ות למעט תשלום שכרו המגיע 
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ו לו  כנגד אישורו כי ידוע לו  אמור לעיל, ישולמגיעים לקבלן , כלעיל. הסכומים המ  ורכאמ

וכי ידוע  של כל תביעות לא ומוחלט  כי התשלום מהווה סילוק מ  כי אינו זכאי לפיצוי    לויו 

 ין הפסקת השירותים.כלשהו בג 

ההסכם 8.6 כ   הובא  סיום  בסעיף  לע  8.1בסעיף  אמור  לידי  כאמור  או  ת  9.1יל  לא    האלהלן 

ביצוע העבודה לקבלן אחר לפי    א רשאית למסור אתתר עם הקבלן ותההמזמינה קשורה יו

 ראות עיניה.  

  בלת אישור המזמינה, יפצה הקבלן ק  ו במהלך ביצוע העבודה ללאאת פעילות הקבלןהפסיק  8.7

ההפ הנזקים,  כל  על  המזמינה  וההוצאואת  שנגסדים  למזמינה  ת  הפסקת  רמו  עקב 

 השירותים ע"י הקבלן. 

 

 טול ההסכםבי .9

ה 9.1 ההפר  ההסכם  את  הקבלן  או  יסודית,  בתוך  פרה  תוקנה  שלא  אחרת  מיום    7פרה  ימים 

תרופות, להן היא זכאית לפי  ה  הא המזמינה זכאית לכלה, תעה על ההפרשניתנה לקבלן הוד

דות לכל קבלן  את המשך העבומסור  לן ולקבעם ה  ק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכם החו

שייר והקאחר  לו,  מלהפריבל אה  מנוע  יהא  להתען  או  לעכב  כזאע,  מסירה  בכל  ת, רב 

ה החומרים,  בכל  זו  למטרה  להשתמש  רשאית  תהא  הציווהמזמינה  והכלים,  שירותים  ד 

 ה.  הקבלן, ללא כל תשלום נוסף מצידי שסופקו על יד

בביצ 9.2 הכרוכות  וההוצאות  העהיה  אובווע  על  בהשל  דה  יעלו  מגיעים  מתה  שהיו  הסכומים 

הקבלן לשאת בהפרש.    על ידו, יהיה על ו הושלמה העבודהה זה אילו בוצעה אוזקבלן לפי ח ל

הוצאה   כל  לנכות  זכאית  לקב מים  כזאת מהסכו המזמינה תהא  זמן  באותו  ואם    לןשיגיעו 

 .  ל הקבלן לשלם למזמינה את היתרהאלה לא יספיקו לכך יהיה ע

במקמהא ע  לגרו  לימב 9.3 לעיל  חס  מור  פטירת הקבלן  של  ו/א רה  נכסים  ו  וחלילה  כונס  מינוי 

י הוצל"פ כנגד הקבלן או רכושו תהא  המזמינה רשאית  ו/או פתיחת הליכ   ו/או מינוי מפרק

 ה להתקשר עם קבלן אחר. שיודעה מוקדמת, ותהא חפלא האת הסכם ל לבטל

 

 התמורה .10

המפ 10.1 לביצוע השירותים  בהסכם  בתמורה  לע ורטים  במלואם תש זה  לקבלן  יל  לם המזמינה 

המפובתמורה   לסכומים  הכמוי התאם  בכתב  בתורטים  כות  מע"מ  )להלן:    דין ספת 

 "(. התמורה"

 מדדים.התאם לתנודות הבהתיקרות   י על התמורה לא תחולמובהר כ  למען הסר ספק 10.2

 התמורה באופן הבא: זמינה תשלם לקבלן את  המ 10.3

ת כל  הגע עד  מולאחר  יום    45ף  בחלולם  מורה ישומהת  60%בשיעור של  ן  תשלום ראשו  -1

 תר. הכסאות לא

נת כל התק  מתהשליום לאחר    45מהתמורה ישולם בחלוף    30%תשלום שני בשיעור של    -2

 הכסאות באתר. 

ישולם  מה  10%בשיעור    חרוןאו ישי  תשלום של  -3 תחייבויות  מלוא ה  לאחר מילויתמורה 

חו לפי  זההקבלן  ערבות    גדכנ,  זה  לסעבבדק  קבלת  כנגד  להלן,  ש  13יף  התאם 

,  להסכם זה  כנספח ג'על הצהרה על העדר תביעות בנוסח המצ"ב    הקבלן  חתימת
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מ   45  וזאת סיום  ימים  הפקבלה  ומנהל  האדריכל  ע"י  העבודות  של    רויקטופית 

   .מנהל הפרויקטור החשבון ע"י ואיש

 ם:הסכומים הבאיאת וכן מהחשבון הסופי וחשבון   כל חשבוןתפחית או תקזז מ  המזמינה 10.4

 . ביטוח   -נספח גב 2ט בסעיף  הוצאות ביטוח כמפורבגין  -1

   .ןים וחשמל שצרך הקבלמ  צריכתעלויות  -2

   לם על ידו.ן בהתאם להסכם זה ולא שווטל על הקבלה  אשר כל סכום -3

ולא   10.5 וסופיים  קבועים  הינם  לעיל  הנקובים  החוזה  לרבות  ימחירי  שהיא,  סיבה  מכל  שתנו 

ושינ החומרים  בעלות  העבודה/ ויים  מיסים  או  אחר  ו/או  שינוי  כל  נקבע  ו/או  אם  אלא   ;

 ה. זהדבר במפורש בהסכם 

וגישה    שות לאספקה, שינוע, אחסוןאות הקשורות והדרוצלים את כל ההוחוזה כול מחירי ה 10.6

תוספלאת כל   מטעמו  למי  ו/או  לקבלן  תשולם  לא  זאת  ובכלל  או    תר,  דרכים  הכנת  בגין 

 .  דרכי גישה

כאשר המזמינה תעמיד    ים לביצוע העבודות,קור חשמל ומלמם חיבור  מחירי החוזה כוללי 10.7

 מים וחשמל.   קורותמלרשות הקבלן 

שתומצא ע"י  שבונית מס  תווסף מס ערך מוסף כנגד חעל ידי המזמינה י  םכל תשלום ששולל 10.8

שישולם    ות ניכויים עפ"י הדין מכל סכום כהקבלן למזמינה כדין. המזמינה תהא רשאית לנ

אם אלא  המציא    לקבלן  אישוכן  אהאחרון  לנהוג  השלטונות  ניהול  ר  על  אישור  כולל  חרת 

  . סקת עובדים לפי חוקעספרים וה

מצהי 10.9 אישור  רהקבלן  בידו  יש  לצור  כי  הנדרשים  המס  ההתקשרותרשויות  בהסכם    ך 

ר על  ו כן ימציא הקבלן למזמינה אישומ ומתחייב כי בכל עת יהיו בידו האישורים הנ"ל. כ

 ידרש על פי כל דין. אישור אחר שבמקור וכל  גובה ניכוי המס 

 

 אחריות לנזקים  .11

לנק  11.1 חייב  הזהירווהקבלן  אמצעי  בכל  על  ט  הדרושים  בפת  נוהג  ו/או  דין  העבודה  י  אתר 

לשם   נזק  ובסביבתו  לפמניעת  שיבוצעו  העבודות  ידי  על  אדם  כל  של  לגופו  או    ילרכושו 

 ה מהן.  לה או כתוצאע עבודות אוהציוד שישמשו בביצו  חומריםה לכיסאותהסכם זה ו/או 

שר  קאו מי מטעמה בשיגרמו למזמינה ו/ ן אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה ואבד יהיה  הקבלן  11.2

הנובע   ו/או  השיר עם  ומתן  ביצוע  עקב  פיו/או  על  מי    ותים  ו/או  הקבלן  ידי  על  זה  הסכם 

מי ידי  על   ו/או  או  מטעמו  דין  כל  פי  על  אחראי,  למעשיו    שהקבלן  הסכם,  פי  ו/או  על 

ה בכל נזק,  נ ות או עוולה אחרת, ויפצה את המזמירשלנ   ה שהיא, לרבותיו, מכל סיב למחדל

 יום שידרש לעשות כן.  ימים מ   7מור, תוך אוצאה ואובדן כ הפסד, ה 

והשטחים    זק למבנה לרבות המערכות, המתקנים הקיימים במקום המבנהמקרה של נ  בכל 11.3

יהיהי, מעשה א ישה, הנובע מסיבה כלשהסמוכים, כולל דרכי הג מחויב    ה הקבלן ו מחדל, 

ט ולהביא  קדי מנהל הפרויי-ובזמן שייקבע על  יאת הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשר   לתקן

שעם   תלכך  במצב  המבנה  יהיה  ומתאיםהשלמתו  היה    קין  החוזה.  להוראות  פרטיו  בכל 

מקומו  מזמינה רשאית לבצעו ב ון, כולו או חלקו כנדרש, תהא הקוהקבלן לא ביצע את התי

 הכרוכה בכך. הוצאה   לן יישא בכלוהקב

ל המזמינה ו/או  שלגוף ולרכוש    הוצאה ואבדן שיגרמו  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, הפסד, 11.4

ו/או למי מטעמו,  עצמו  שלישי כלשהו ו/או לקבלן    או לכל צד/מעובדיה ו/או מי מטעמה ו  מי
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ע  המזמינה תתבזה.  היה והשירותים על פי הסכם  או הנובע ו/או עקב ביצוע ומתן  /בקשר ו

לן לשפות את  לעיל, יהיה על הקב   רבגין אחריותו של הקבלן על פי האמו לשלם סכום כלשהו  

כלשהו אלא אם ניתנה על  ילמה סכום  אמור ובלבד שהמזמינה לא שזמינה בכל תשלום כמה

של   מראש  הודעה  לקבלן  יס יימ  30ידה  שהקבלן  מנת  על  הדרישה,  על  ו/או  ם  הדרישה  יר 

בלן גרם לה או אחראי לה, תאפשר  עה משפטית אשר הק ביד המזמינה ת. הוגשה נגישלמה

', לפי  ו/או על ידי צירופו כצד ג בשמה של המזמינה    וכנגד תביעה ז  מינה לקבלן להתגונן זהמ

עה משפטית או אחרת  יול דעת המזמינה. היה ותשלם המזמינה סכום כלשהו בכל תב שיק

לביצוע המזמינה    בקשר  תהא  לנכוהעבודה  כזכאית  סכום  כל  שיגיאמת  סכום  מכל  ע  ור 

 לקבלן.   

העבו 11.5 את  לבצע  הקבלן  יגרם  ד על  שלא  באופן  ו ות  לגוף  נזק  מתקן /כל  ו/או  מבנה  שכן,   או 

כתו נזק  ונגרם  ממעשיווהיה  חשבונו,    צאה  על  מיידית  אותו  לתקן  עליו  מחדליו,  ו/או 

ולו  , כת התיקון לא ביצע א  ט והמפקח, היה והקבלןות רצון המזמינה, מנהל הפרוייקעלשבי

ה הכרוכה  הקבלן ישא בכל הוצאותהא המזמינה רשאית לבצעו במקומו    או חלקו כנדרש,

  בכך.

 להסכם זה.  פח ה'כנסהמצ"ב    צהרה על מתן פטור מאחריותהקבלן יחתום על ה

 להסכם זה. 'זכנספח על כתב השיפוי המצ"ב  במועד החתימה על הסכם זה יחתום הקבלן 11.6

 

   ביטוחים .12

הקבלן    כי על  או על פי כל דין מובהר בזאת/זה ו  הסכם  פיהקבלן על    גרוע מאחריותמבלי ל  12.1

המצוה  ינספח  הוראות יחולו   ג'ג'  ים ספחכנ  רפיםביטוח  זהל  3ג'-ו  2,ג'1,    ים הוו ומ   הסכם 

 חלק בלתי נפרד ממנו. 

 

  ערבויות .13

המי 13.1 הבטחת  חוזה  לו לשם  תנאי  של  והמדויק  הנכון  יהיי  הקבלן,  ידי  על  הקבזה  על  לן  ה  

ול וכתנאי    ימי עסקים ממועד החתימה על  7תוך    מסור לידי המזמינהלהמציא  הסכם זה, 

כנספח ף  נוסח המצורב  ת אוטונומית בלתי מותנית ערבות בנקאי  ודות,תן צו התחלת עבלמ

זה  1ב' " לה מערך החוזה בהתאם    %5בגובה של    להסכם  ולהלן:  )לעיל    ערבותצעת הקבלן 

 .ה על הקבלןבות תחולנהוצאות הער"(. ביצוע

מר ביצוע  ימים מתאריך ג  60ם  וצאתה לידי המזמינה ועד תף מיום המערבות זו תהא בתוק

 . ______י עד ליום ה לפי הסכם זה, קרהעבוד

ה 13.2 תוחזערבות  רצביצוע  לשביעות  זה  חוזה  פי  על  העבודה  ביצוע  לאחר  לקבלן                וןר 

לן  ובכפוף לחתימת הקבהל הפרויקט;  על ידי מנשלמת העבודה על ידה והמזמינה ואישור ה

ד'  בהעדר תביעות בנוסח המצ"  על כתב ערבות בנקאית  ; וכנגד מסירת  להסכם זה  כנספח 

של  בגוב כלל החוזה    5%ה  בנוסח  ל  ש  נה הראשונהלשמערך  להלן,  כמפורט  תקופת הבדק 

ב'המצורף   )  2כנספח  החוזה  " לעלמסמכי  ולהלן:  הבדקיל  הע הוצא"(.  ערבות  רבות ות 

 .תחולנה על הקבלן

 . ינהלידי המזממיום המצאתה למשך שנה תוקף בות זו תהא בער

למה  ת ומסירת תעודת השה את השלמת העבודוינ תחל עם אישור נציג המזמפת הבדק  ותק 13.3

  אם יחוייב  ו.יכות לא ה אחראי למוצר ובה הקבלן יהי  ,שנים  חמשספק וסופה בחלוף  לידי ה
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כלפי   קביעההקבלן  פי  על  ממזמינה  משפט  בית  בדק  ת  לתקופת  מעבוסמך  אחריות  ר  או 

על ידו, כי    פקות לעבודות הקבלן לרבות הציוד שסור הנ"ל הקשולתקופות הקבועות בחוק  

והאחראז   הבדק  תקופת  בהתאם  תוארך  העבודות  יות  כל  את  לבצע  חייב  יהיה  והקבלן 

 יחוייב בו.    ןחיוב שהמזמי  ולשאת בכל  נוחשבו ל  דרשות בגין כך עהנ

  ו ו על יד תאמה שיתגלו בעבודות שבוצע נזק או אי ה  אי לתקן כל פגם און יהיה אחרהקבל 13.4

 בפרוייקט תוך תקופת הבדק. 

ת   הנתהוו 13.5 תוך  נזק או קלקול  בפרוייקט,  ה מכל סיבה הקשורה  או אי התאמ קופת הבדק, 

הקבל ידי  על  העבודה  בהתבביצוע  או  הקבלן   אם ן  חייב  המכר,  בחוק  או    למפורט  לתקן 

מנהל    י דרישת נציג המזמינה ו/אוכנ"ל, הכל לפכל נזק או תיקון    על חשבונו  לבנות מחדש

 רוייקט ולשביעות רצונם.  פה

  30לא יאוחר מאשר תוך  קופת הבדק  , קלקול או נזק שיתגלו בתקן כל פגם, ליקויתהקבלן י 13.6

. היה הפגם או ת הקבוע בחוק המכר, לפי המוקדםחרתקופה א  יום מיום שהתגלו או בכל

  ת יום קבלן תוך זמן קצר ככל האפשר מ י יתקנם הקבל נם אינו סובל דיחוכאלה שתיקוהנזק 

ק בזמן  פגם, ליקוי, קלקול או נז   ייקט בכתב. התגלהו דרישת נציג המזמינה ואו מנהל הפר

הפר ביצ מנהל  ו/או  המזמינה  נציג  רשאי  הפרוייקט  לדוע  הפגם,  רווייקט  לתקן  מהקבלן  ש 

 אושר על ידם. ר ובדרך שתקלקול או הנזק, לאלתהליקוי, ה

במוב 13.7 כי  בזאת  אחראי  הר  הקבלן  יהיה  מקרה  חיוכל  על    בלכל  ו/או  המזמינה  על  המוטל 

פי חוק המכר, בעהקבלן   ולבדק,  ל  ובחוק המכר כמפורט בהסכל הקשור לאחריות  זה  כם 

הבנקאית הערבות  בהמצאת  לגר  ואין  ל  ועכדי  המזמינה  מזכות   לפגוע   סכומי  ו/או  תבוע 

  בכל דרך הוצאותיו ונזקיו מן הקבלן  או לגבות את  פים ו/או אחרים ו/סעדים נוס   כסף ו/או

 אחרת.

או   13.8 הנזק  או  תיקון הפגם  כא היה  ההתאמה הכרחי  בי  יותר  גדול  נזק  למנוע  שתהא  די  לא 

תקן את הנזק בעצמה או  ל  ות להודיע על כך לקבלן תהא המזמינה רשאית אך לא חייבת שה

יחבאמצעות   כזה  ובמקרה  הקבלן  אחרים  ההוצאו זיר  את  בקש למזמינה  שהוצאו  ר ת 

    ראשונה.לתיקון, מיד עם הדרישה ה

  

 היתרים ורישיונות  .14

דין  ל  הנדרשים על פי כיונות  הריש דיו כל ההיתרים, התקנים ור ומתחייב, כי ביימצה   הספקנ 14.1

של היתר, אישור,  בהעדרו    הקבלןוע ההסכם על ידי  יצי הסכם זה. בשירותים על פ למתן ה

 זה. סודית של החואמור יחשב להפרה ייון, תקן כ ריש

 

 הסבת ההסכם .15

לצד  ל  הזכות  למזמינה 15.1 ממנו,  חלק  או  זה,  הסכם  רשהעביר  נטילת  ללא  מאת  לישי  שות 

ובלבד   אי  שלאהקבלן,  מזכויתפגענה  על    ות זה  זה.  הקבלן  כדי  פי הסכם  לעיל  אין באמור 

 להסכם זה.    8 סעיףהמזמינה לפי   מזכויותרוע לג

או  /כם זה ולפי הסו/או להעביר חיוביו  לפי הסכם זה  להסב את זכויותיו  אינו רשאי  הקבלן   15.2

 . מראש ובכתב  לא בהסכמת המזמיןא, זכויותיו כולן או מקצתן לאחר

 

 עביד חסי עובד מי  אי תחולת .16



41 

 

 

 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

לבין    י ליצור בין הקבלן או מי מטעמוכדהקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו   16.1

יחסי   מעבידהמזמינה  העובדים  עובד  כל  וכי  מטעם,  ביצוע    שיועסקו  לצורך  הקבלן 

לא יהיה בינם ובין  של הקבלן בלבד, ו  י הסכם זה, יהיו ויחשבו כעובדיםפ"ע ויותיו  התחייב

 עובד ומעביד.ה כל יחסי המזמינ 

מי וכל   ה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאו ודכל התשלומים לעובדי הקבלן )לרבות שכר עב 16.2

  לומי מסים וכל יתר ההוצאותיאלי אחר( תשוה, וכל תשלום סוציטל או מלומס אחר או ה

השייהס וכל   ביצוע  עם  בקשר  והאחריות  הרכונים  על  יחולו  ידו  ותים,  על  וישולמו  קבלן, 

 הא אחראית להם בכל צורה ואופן.זמינה לא תוהמ

קיום    ו/או למי מטעמו בשל  סכום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיום  היה והמזמינה תתבע לשל 16.3

שולם על ידי  יכאמור ש קבלן את המזמינה בכל סכום  עביד, ישפה הול של יחסי עובד מכביכ

 שות כן על ידי המזמינה.  ים מיום שנדרש לעמי  7הקבלן, וזאת בתוך 

 . זהיסודית של החו הפרהוה ה תהועיף זתו של סהפר 16.4

 

 צוע על ידי המזמין או מי מטעמובי .17

ימלא   17.1 לא  התחייבויו  הספקאם  ה את  פי  על  פיזור  תיו  לרבות  ובמועדן,  במלואן  הסכם 

כיסאות   המהר,  האודיטוריוםמערכות  במקומות  והתקנתן  רשאי    יועדיםכבתן  כך,  לשם 

אחר    חלקה, בעצמה, באמצעות מבצע  לה אוזה, כו  סכםאת ההעבודה נשות  מין לבצע אמזה

ויסייע  כאמהמזמין לפעול  יב כי לא ימנע מן  ימצהיר ומתח  הקבלן ובכל דרך אחרת,    או ור 

 למזמין או למי שייקבע בביצוע העבודות כאמור.  

ין  זמיל, יהא המלע   18.1יף  סע כאמור בויפעל המזמין    ות האמור, במקרה לי מבלי לגרוע מכל 17.2

מכל    הקבלןחלים על    הסכם זה כל הוצאות והחיובים שעל פי  ת את  או לנכוות  רשאי  לגב

למ שיגיע  שהוא,  בסכום  זמן  בכל  יהא  צע  לגבות  המזמי וכן  או  הערבויות  לחלט  רשאי  ן 

 בכל דרך אחרת.  הקבלןהוצאותיו מן 

 

 הבטיחות בעבודהר לפקודת קשאחריות ב .18

חוק  הקבל 18.1 את  מכיר  שהוא  בזה  מצהיר  ען  הפיקוח  הארגון  ואת    1954  -  תשי"דעבודה,  ל 

הבטיחות   תש"ל בעבודה  פקודת  חדש(,  שפ  1970-)נוסח  וכי  ווהתקנות  פיהן  על  הוא  רסמו 

צמו לנהוג על פיהן ולוקח על עצמו את כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש  מקבל על ע

הא  נגדו מנהל  ו/או  המזמינה  נגד  המתכננים  פרויו  ו/או  המפקח  ו/או  על  יקט  עבירה  עקב 

והתהורה הקקנות  אות  העבודות.  ביצוע  בעת  מתחהנ"ל  את  בלן  ולשפות  לפצות  בזה  ייב 

ד כל תביעה ו/או נזק אחר שיגרם למזמינה  ו/או המפקח בעאו מנהל הפרויקט  /ו   המזמינה

 כל האמור לעיל.   יןו/או למנהל הפרויקט ו/או המפקח  בג 

, ויהיה  5קנות  ת  1988  ש"חתקנות הבניה ת  נהל עבודה שיתן את שרותיו עפ"יבלן ימנה מהק 18.2

קיום  חראי על הבטיחות ו א והוא יהיה ה 6בהם וכן עפ"י תקנה  ע הנדרש אחראי ליישום ובצו

 , וזאת ללא תמורה נוספת פרט לשכר החוזה.וגבי עובדיהתקנות ל

התאם להוראות  ב  הקבלן יבטיח לעובדיו תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים ורווחתם 18.3

 לחוזה זה.   'ו בנספחהמופיע  התאם לנוסחן ובכל דין החל בעניי

 יף זה. ( כדי לגרוע ו/או להגביל את האמור בסע 8)ה() 22עיף ת סבהוראו  אין 18.4

 . זהיסודית של החו הפרהוה ה תהושל סעיף זתו הפר 18.5
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 

 

 ובדיםע  רישיונות כניסה והרחקת .19

 .  ע"י המזמין כפי שינתנו )ככל שינתנו(הוראות הבטחון  הקבלן מתחייב לפעול ע"פ  19.1

האתר כל אדם המועסק על ידו  ם מנהל הפרוייקט להרחיק מרישה מטעדכל    בלן ימלאהק 19.2

אות אבאתר,   התנהג  הפרוייקט,  מנהל  לדעת  מוכשר  ם  אינו  או  הולם  בלתי  באופן  אדם  ו 

דרישה כאמור  וע תפקידיו. אדם שהורחק לפי  יצ בבלמלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות  

  הרחקת אדם לפי ר העבודות.  פין, באתיבעק   רין וביןישלהעסיקו, בין במלא יחזור הקבלן    -

לא לעיל  כאמור  המפקח  חוזמתגרע    דרישת  לפי  והתחייבותו  הקבלן  כולל  אחריות  זה  ה 

 עמידה בלוח הזמנים. 

 

 מיתסמכות מקו .20

וסמכים  ע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המל עניין הנוב דית לגבי כחוט הייפוסמכות השי  20.1

 .בירושלים

הליך    ייחודית   ההינ   זו  סמכות 20.2 יתנהל  ולא  הקבובלעדית  הסמכות   עפ"י  שלא  ועה  כלשהו 

 זה.  יףעבס

 

 כללי  .21

 ין בהסכם זה משום מתן בלעדיות לספק לשירותים המוגדרים בהסכם א   -העדר בלעדיות   21.1

 זה באמצעות כל צד שלישי.  םים נשוא הסכאת השירות  בלאית לקרשוהמזמינה זה 

כי המזמינה  ו  אודיטוריוםאספקת כסאות  ת בקשר לולעדין לספק בנת הר בזה כי לא תימוב 21.2

 מספקים אחרים. דיטוריוםאו ת ש כסאו תהיה רשאית לרכו

יחשב  ויתר   21.3 לא  זה,  הסכם  מהוראות  הוראה  הפרת  על  למשנהו  הצדדים  הוויתור  אחד 

ם זה. כל  הוראה, או כל הוראה אחרת בהסכ  מכן של אותהפרה שלאחר  ה  על כל   ורכווית 

או  א  ויתור, אחר  הנחהרכה,  תוקף  מטעם  בר  יהיה  לא  בכתב הצדדים,  נעשה  אם  אלא   ,

 .צד ו "י אותונחתם ע

יהי 21.4 לא  זה  הסכם  מתנאי  הצדדים. שינוי  שני  ידי  על  וחתום  בכתב  נעשה  לא  אם  תקף  ה 

 ות או וויתור. ע ים טענת מנים זה לא תקסכלפי ה וברישה לקיום חי הימנעות מד

זה  הצדדים    כתובות 21.5 הסכם  כמפור הילצורכי  במנו  וכבט  לו  זה  וא  הודעה בקשר להסכם  ל 

מסישת +אישור  רשום  בדואר  ע"יישלח  הגיע צד    רה  כאילו  תיראה  למשנהו,  לידי  אחד  ה 

תוך   במקרה  72הנמען  או  הדואר  לבית  מסירתה  ממועד  ביד  שעות  מסירה  בעת   -  של 

 רתה. סימ

 

 

 צדדים על החתום: הולראיה באו 

 

    ________ ________  _______ ________ 

    הקבלן    נה המזמי       
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 

 

 כתב כמויות והצעת הקבלן  כניים,ת, מפרטים טתוכני –להסכם ' נספח א
 
 

 נספח תנאים מיוחדים   -להסכם  1'נספח א
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 חוזה בלן בלוח זמנים ובשאר תנאי ההקבנקאית לעמידת נוסח ערבות  - 1'בנספח 

 )לא להגשה במכרז(  

 לכבוד 
   וג ע"רשיץ והרצפלי תן של מכללוללת הרצוג מיסודמכ

  ירושלים, 58וב המלך ג'ורג' 'היכל שלמה', ברח
  לים שירו

 ( נה"המזמילן: לה)
 

 ,א.ג.נ.
 

 זמנים ובשאר תנאי החוזה ערבות מס'                                     לעמידת הקבלן בלוחהנדון: 
 

לפיכם  ים בזה כב ו ערקבלן"( הננ : "החייב" או "ה ___ )להלןת ____________________ לבקש .1
ובלתי ממוחלטת, בלתי חבערבות אוטונומית,   עד    נאי לתשלוםת  בכל  ותניתוזרת  לסך סכום של 

למדד  ש הצמדה  הפרשי  בצרוף  הקרן"(  "סכום  )להלן:  ש"ח   ......... לצרל  בקשר  כןהמחירים   ,
כיסאות  ייצור,  עבודת  לביצוע   והתקנת  בינכ דיטוריום  אואספקה  הסכם  פי  הקבעל  לבין  לן  ם 

 ום הערבות"(. הלן: "סכל)
 
הקרן   .2 למדדסכום  צמוד  לצר  יהיה  הלתפשמ  יכפ  כןהמחירים  ע"י  המרכזית  רסם  שכה 

 סטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(.לסטטי
של    המדד  יהיה  היסודי"  _____________שפו"המדד  החודש  ביום  לחודש    15  -רסם 

 ודות(. ______נק _)__  ______________
לענין החדש"  י   "המדד  זו,  שפורסםערבות  המדד  לקבלה  נו לאחר  הא  עלוקודם  דרישתכם  פי    ת 

 ות זו. ערב
זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החד ש עלה לעומת המדד  הפרשי ההצמדה לענין ערבות 

יהיו הום השווה למכ הסכ   -הפרשי ההצמדה    היסודי,  בין  לפלת ההפרש  יסודי  ה מדד  מדד החדש 
ניסודי. אם הכום הדרישה, מחולק במדד הבס נשלם לכם  ד היסודי,  מדהמוך ממדד החדש יהיה 

הנאת   דרישתכם  הסכום  לפי  הצמדה  הפרשי  כל  ללא  הערבות,  לסכום  עד  בדרישתכם  קוב 
ב מתארהראשונה  ימים  משבעה  יאוחר  לא  על  כתב,  דרישתכם  קבלת  כיך  לפי  תובתנו  ידינו, 
אנו  המפורטת   ס  נשלםלעיל,  כל  שלכם  ובלבד  בדרישה  הנקוב  על  כום  יעלה  הערבות  לא  סכום 

על י הצמדה, מ רש פספת הבתו ומבלי שתהיו חייבים    יכם חובהבלי להטיל  להוכיח את דרישתכם 
 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
ל כל  ישה מפעם לפעם עש הערבות בדרתם זכאים ורשאים לממלמרות האמור בכל מקום אחר, א .3

ובלבד שסךה לכם מת א שיירסכום     לם שות שנמתוך סכום הערב  כל הסכומים  וך סכום הערבות 
סכום הערבות. אנו נשלם מידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים    יעלו על  ערבות זאת לאלכם בגין  

 במועד שנידרש. 
 
במללפ .4 זו  ערבות  תממשו  לא  אם  תישאריכך,  אחת,  בפעם  מ  ואה  זאת  במלוא  ערבות  לפעם  פעם 

לגבי הק  ת יתר  תוקפה  הפסכום  בצרוף  ממומשת  הבלתי  כ רן  הצמדה  זו  רשי  בערבות  על  אמור 
 . יהאתנ

 
ות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמנע מתשלום  בטל הערבנהיה רשאים לאנו לא   .5

והנכתב ערבו  פי על   ועילה שהיא,  סיבה  זה מכל  במפות  בזה  על  נו מוותרים  ומראש  כל טענה  רש 
 ך.בקשר לכ

 
  שי.ת להסב את הערבות לצד שלירשאי  תהא לא ההמזמינ  .6

 
יבת להימסר לנו בכתב עד  ה מכם חי___ וכל דריש____________ ליום  בתוקף עד תהיה  תהערבו .7

   מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.
 

 בכבוד רב,  
 

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

 .. ..........סניף..........        
 בל. נוסח אחר של ערבות לא יתקשום  רה:עה
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 הבדקות הקבלן בתקופת יום התחייבוית לקיבנקא ותנוסח ערב – 2נספח ב'

 )לא להגשה במכרז( 
 

 לכבוד 
   ג ע"רמכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצו

 שלים, ירו 58ך ג'ורג' מת במבנה 'היכל שלמה', ברחוב המלבשלוחה של המכללה הממוק
  שלים ירו

 "המזמינה"(  )להלן: 
 

 א.ג.נ.,
 
 ת הבדקחייבויות הקבלן בתקופלקיום הת                               ערבות מס'            דון: נה
 

ה כלפיכם  ב", או "הקבלן"( הננו ערבים בז"החיי____ )להלן:  ____________לבקשת _______ .1
בובלתי מותנ טת, בלתי חוזרת  בערבות אוטונומית, מוחל תשלום סכום של עד לסך ל תנאי לכית 

"סכום  של )להלן:  ש"ח  למדד  "הקרן  .........  הצמדה  הפרשי  בצרוף  בקשר  לצרכן  המחירים(   ,
 הערבות"(.   "סכוםבינכם )להלן  עפ"י הסכם ק ויות הקבלן בתקופת הבדלהתחייב

 
  הסטיקכזית לסטטים ע"י הלשכה המרוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרססכום הקרן יהיה צמ .2

 .(המדד"אחר שיבוא במקומה )להלן: " ילכלי או ע"י כל מוסד רשמומחקר כ
חו  של  המדד  יהיה  היסודי"  _____________שפו"המדד  הדש  ביום  לחודש    15  -רסם 

 ת(. _נקודו__ )________ ____________
ז ערבות  לענין  החדש"  וקוד"המדד  לאחרונה  שפורסם  המדד  יהא  דרישתכםו,  לקבלת  פי    ם  על 

 . וות זערב
דש עלה לעומת המדד  חמדד הושבו כדלהלן: אם יתברר כי הו יחההצמדה לענין ערבות זהפרשי  

יהיו ה די  דש למדד היסוין המדד החב   ום השווה למכפלת ההפרשהסכ   -פרשי ההצמדה  היסודי, 
נמוך מהמדד היסהדרישה, מחולק במדד היסודי. א  בסכום ודי, נשלם לכם  ם המדד החדש יהיה 

הנא הסכום  ללאדרישתכם  בקוב  ת  הערבות,  לסכום  דרישתכם  כל    עד  לפי  הצמדה  הפרשי 
מתאריך  אשונההר ימים  משבעה  יאוחר  לא  על    בכתב,  דרישתכם  כתובתנו  קבלת  לפי  ידינו, 
לעיל,  פוהמ לכםרטת  נשלם  סכום  אנו  יעלה    כל  שלא  ובלבד  בדרישה  הערבות  הנקוב  סכום  על 

ומבלי שתהיו חייח את דרכלהו  עליכם חובהדה, מבלי להטיל  בתוספת הפרשי הצמ   יביםישתכם 
 .בהנער לדרוש את התשלום תחילה מאת

 
עם על כל  לפש הערבות בדרישה מפעם  זכאים ורשאים לממ  למרות האמור בכל מקום אחר, אתם .3

ובלבד שסך כל הסכוכם מתוך  כום שייראה לס מים מתוך סכום הערבות שנשלם  סכום הערבות 
הסכומים הנדרשים  פעם  אנו נשלם מידי פעם ב  הערבות.  םסכו  לא יעלו עלבגין ערבות זאת  לכם  

 רש. במועד שניד
 
במלוא ל .4 זו  ערבות  תממשו  לא  אם  תישארפיכך,  אחת,  בפעם  לפעם    ה  מפעם  זאת  לוא  במערבות 

סכתוקפה   יתרת  הקרן  לגבי  הצמדום  הפרשי  בצרוף  ממומשת  על  הבלתי  זו  בערבות  כאמור  ה 
 תנאיה. 

 
רשאים להמנע מתשלום  היה עילה שהיא, ואנו לא נל סיבה וכ ות מלבטל הערב ו לא נהיה רשאיםאנ .5

פי כ והננוב תב ערעל  ועילה שהיא,  סיבה  זה מכל  במפו  ות  בזה  כל טענה  מוותרים  על  ומראש  רש 
 ר לכך.קשב
 

 .הסב את הערבות לצד שלישי רשאית ל  זמינה לא תהאהמ .6
 

עד מועד    ימסר לנוהבת לשה מכם חיי_______ וכל דריבות תהיה בתוקף עד ליום ________הער .7
 .  ה תהיה הערבות בטלה ומבוטלתעד זזה. לאחר מו

 
 

 בכבוד רב,  
 .............  בנק...........        

 
 . ............סניף.........        

 
 של ערבות לא יתקבל.  שום נוסח אחר :הערה
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 ביטוח  -ספח ג' נ

הקבלן .1 מאחריות  לגרוע  כעל  או  ו/זה    הסכם לפי    מבלי  די פי  ומבלי  ןל  עצמ  תוטלנשהמזמינה  ,  ה  על 

כלפי הקבלן,  א כלשהי  ללעבודות  ביטוח  זמינה  מהרוך  עתחריות  פוליסה  עלפי  בודות קבלניות  ביטוח 

( וסכומי  ף לתנאים, סייגים, גבולות אחרי כפוב  "(ות הקבלניותביטוח העבוד"  להלן: כמפורט להלן  ות 

הכלול העצמית  לביטההשתתפות  בפוליסה  העבודותים  הפל הקב  וח  לביטניות,  העבודות  וליסה  וח 

 טים להלן:רהמפו את פרקי הכיסוי תכלול לניות הקב

1.1. ( רכוש  -(  1פרק  כנב:    נזק  שייגרם  יטוח  צפוי,  בלתי  פיזי,  נזק  או  אבדן  ומרים, חל ות  עבודולגד 

ען  למ  .ותצוע העבוד במשך תקופת ביתי נפרד מהעבודות,  ומהווים חלק בל  ותם באתר העבודהנמצאי

להוות חלק    נועדונים ואמצעים אחרים, אשר לא  ל על ציוד, מתקח  זה אינו   ר כי פרק המוב   הסר ספק 

 .תם על ידי הקבלן או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודו ר מובאימהעבודות ואש בלתי נפרד

1.2. ( שלישיאחריו  -(  2פרק  צד  כלפי  כ:  ת  חבות  שלישי  ביטוח  צד  פי  לפי  על  חבות  של  לביטוח  דין 

ר  תרם בארוע בלתי צפוי שייגירכוש מאבדן ו/או נזק לנית ו/או אגיעה גופפגין  בבפוליסה    המבוטחים

ביצוע    ותהעבוד  תקופת  ועקותהעבודבמשך  ביצוע,  של    ב  אחריות  בגבול    ₪  10,000,000העבודות, 

 . ת הביטוחלמקרה וסה"כ לתקופ

  דש[ ו/אוחוסח  הנזקין ]נ   יסה על פי פקודתהמבוטחים בפוללכיסוי חבות  :  ידיםחבות המעב  -(  3פרק ) .1.3

, לכיסוי מקרה  בעבודות   על ידם  םועסקיהעובדים המ  מים, תש"ם, כלפיות למוצרים פגו חוק האחרי

ו/או  מוו ו/או מחלה  ת  גופני כתוצאה מתאונה  ביצוע הע  תוך מקצועית  נזק  ועקב  בגבול  בודכדי  ות, 

 ת הביטוח. וע ובסה"כ לתקופר ילעובד, לא₪  20,000,000מסך של  האחריות לא יפחת 

 קבלני המשנה. ו  קבלןגם את ה, בנוסף למזמינה,  ולת הקבלניות יכל טוח העבודו בוטח בבימשם ה .1.4

  יהיה על ידי ניכוי  על ידי הקבלןתשלום  . הת ביטוח העבודות הקבלניותאת עלו  יעביר למזמינההקבלן   .2

המזמינה  ש תשלוםתבצע  בפוולא    מכל  המזמינה  ששילמה  מהתשלום  הביותר  עלות  בגין  . יטוחעל 

לשיעור    רן מעבשיידרש מאת הקבל  התשלוםעור  ת להגדיל את שיאת הזכו  המלעצ  תומרשינה  המזמ

ין היתר עקב  ישולם על ידי המזמינה ביים לחול בגובה הפרמיה ש ים העשו האמור, באופן יחסי לשינוי

העבודותשינוי   לע  .בהיקף  לאמור  הוצאה  בנוסף  כל  למזמינה  ישלם  הקבלן  ויל  לטיפול  או  /הקשורה 

 ת הקבלניות.טוח העבודות תחת ביותביעניהול 

שיידכ .3 התשלום  בשיעור  הגדלה  לנ ל  בשיעורירש  ו/או  לעיל  כאמור  מהקבלן  ההשתתפות  סכום    כוי 

הר  , יבוצעו בתיאום עם הקבלן. מוב הביטוח כמפורט לעילהעצמית המוטל על הקבלן על פי פוליסות  

 הקבלן לכך.ש הסכמת רתידין זה ולא יל דעת בלעדי לענ עם זאת, כי למזמינה יהיה שיקו

ח  המבוט   , מוסכם כי בקרות מקרה ביטוחזה  סכםהל פי  כל התחייבויותיו של הקבלן ע בכפוף למילוי   .4

( פרק  פי  הקב1על  העבודות  לביטוח  הפוליסה  של  הביט לניות,  (  למי  תגמולי  ו/או  למזמינה  יועברו  וח 

דעשה שיקול  פי  על  בכתב  תורה  ל  רמובהתה הבלעדי.  מזמינה  כי  לני  נתונהנה  י מזמבזאת  הול  הזכות 

ביר  ינה תע. המזמאחרת(  תורה      אלא אם המזמינה)ניות  הקבל  ול מבטח ביטוח העבודותמשא ומתן מ 

שיתקבלו( עד לגובה הסכום    ת המבטח )אם ובמידהלקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו מא

שאשייד כפי  הנזק,  או  האבדן  לקימום  ערש  ידיושר  המבט  נהיהמזמ  ל  ואו  זאהח  בהתאם  שמאי,  ת 

בלה הקבלן  ובניכו תקדמות  הנזק  או  האבדן  סכושיקום  הנקוב   םי  העצמית    בפוליסה   הההשתתפות 

כוסו תחילה כל נזקי  זה זה ובכפוף לכך שהמגיעים למזמינה על פי חו  חובותסולקו תחילה כל  בלבד שו

והמזמינה שייק,  כפי  לתנאי השעבוד  בכפוף  וייק זאת  )במידה  עם הבנבבעו  ה עו(  גורם  או    לווהמק  כל 

 .  ההמזמינאת האבדן ו/או הנזק, לשביעות  שיקם  הקבלן, ובכפוף לכך כי  ככל שקיים()אם ו ווה אחר מל
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הביטוח .5 בתגמולי  די  היה  פיצ  ,לא  לשם  בפושהתקבלו  המבוטחים  כל  העבודות  וי  ביטוח  ליסת 

ידי  הקבלניות,   לנז  באופן יחסי, ככלהמזמינה  יחולקו התגמולים על  ו/או להם  בהם נשא    קיםשניתן, 

 . ף לכך שכוסו תחילה כל נזקי המזמינהו, בכפהמזמינהשל  הלפי שיקול דעת חראי כל מבוטח,א

בסעיףאוית .6 כאמור  הפוליסה  כלית מהווה    ,לעיל  זה  ר  מאור  הוא  ואין  בלבד  את  לי  .  המזמינהחייב 

יסת  נוסח פול בוש  נע מכל שיממירת סודיות ולהיבכתב וכנגד התחייבות הקבלן לשמ   ,הקבלן  לדרישת

פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות,  ק  תבל העק אפשר לקבלן ל, המזמינה תותהעבודות הקבלניביטוח  

הקבהקבלן   העבודות  ביטוח  פוליסת  תוכן  את  ללמוד  במתחייב  בקי  ולהיות  לפני  לניות  תנאיה  כל 

העב  ביצוע  תנ  ודהתחילת  לרבות  תנאיה  כל  את  וולקיים  בחום  עבודה  ע/אי  שמירה  פאו  דרישות    יל 

 . פורט בפוליסה ונספחיהאו כל דרישה כמהמבטחים ו/

מצההקבל .7 מלהעי ן  מנוע  יהיה  הוא  כי  בזה  ומאשר  כלר  כל  פי  לות  מטעמה  מי  ו/או  טענה,  המזמינה 

טוח העבודות הקבלניות ו/או טיב  באשר לתוכן ו/או היקף בי  ם,שה  דרישה מכל מין וסוגתביעה ו/או  

שלה ככל  קדמבטח/ים.  הקבלן  להר   ייםעת  היקצורך  את  העבודו חיב  ביטוח  לערוך  ף  או  הקבלניות  ת 

נוסביטוחי לערוך    רשאיים,  פם  ו/או  להוסיף  הביהקבלן  הוא את  חשבונו  על  כאמור,  הנוסף    טוח 

 .  מבוטח נוסף בפוליסותיוסיף את המזמינה כובמקרה כאמור, 

ת  טוח העבודועל פי בי  יעהת עילה לתבו אירוע העשוי להומיד על כל    תחייב להודיע למזמינההקבלן מ  .8

כן  ע  הקבלניות.  פעולה  לשתף  הקבלן  המזמתחייב  בי   ינהמם  תביעת  מימוש  לשם  שיידרש  טוח  ככל 

לן, יהיה הקבלן אחראי  י דיווח על ידי הקב סגרת ביטוח העבודות הקבלניות כאמור. במקרה של אבמ

לנ לבלעדי  או  לו  שייגרמו  אובדן  ו/או  ש  מזמינה זקים  לצד  תהל או  ולא  טענל יה  ישי  כל  כלפי  ו  ה 

המזמינההמז ר ת  מינה.  בכ  תישאהא  לקזז  או  צורלתבוע  דיו  הל  אי  בגין  לו  שיגרם  נזק  כל  וח  שהיא 

 מזמינה.  הבלעדי של ה  הור לעיל וכל זאת בהתאם לשיקול דעתכאמ

מצה .9 והקבלן  ביר  לשאת  ההשתתפמתחייב  ביטוח סכומי  בפוליסה  הנקובים  העצמית  העבודות    ות 

 .   תוהקבלני

מובהרפהס   להסרת .10 ביטוח    ק,  הקבלניכי  ו/א העבודות  הסיכונים  את  יכסה  לא  האיות  ו/או  רו  ועים 

 להלן.   13 ם במסגרת ביטוחי הקבלן המפורטים בסעיףן לבטחמקרי הביטוח אשר על הקבל 

שומרת   .11 בפול  המלעצהמזמינה  שינויים  לבצע  הזכות  ללא  את  הקבלניות  העבודות  ביטוח  צורך  יסת 

בא  היקף הכיסוי הניתן לקבלן יוכדי לצמצם את    נוי שיש בולם כל שיו, אהקבלןם של  דמוקבאישור  

 . עויעתו בכתב בתוך זמן סביר קודם ביצו דלי
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המקורי של העבודות. היה  פי לוח הזמנים -על טוח העבודות הקבלניות יהיה בתוקף בתקופת הביצוע בי .12

ביטוח  ובמועד פי  על  נותרו עוהעבודות הקבלני   סיום תקופת הביצוע,  על  ת כלשהן  ובוד ת,  ידי  לביצוע 

מכל רשאי  הקבלן,  אזי  שהיא,  בחירת-לע  ינה המזמ   ת סיבה  תוקף  הפי  הארכת  על  להצהיר  ביטוח  , 

על   יערוך  כי  ביטוח עבוד העבודות הקבלניות או להורות לקבלן  על שם  חשבונו,  ות קבלניות על שמו, 

המקבלנ המזמינה,  שם  ועל  מטעמו  משנה  ה י  עבודות  את  שנותרוקבטח  בפרו ילב   בלן    ,ואת  יקטצוע 

ו טרם  ידי הקבלן ו/א -בודות שטרם בוצעו עלעשל ה   הביטוח כאמור את מלוא ערכן   מקרה כזה, יכסה ב

העבודות לא תפחת מתנאי    פוליסת ,  ימה עבודתןוכן חלקים שנמסרו ו/או הסתי  נמסרו לידי המזמינה

יהיה  לפיו הוא   לול סעיףכ יח הביטוינה. מ נערך על ידי המזות האחריות אשר בביטוח העבודות שומגבול 

מפקח  רבות היכלול את המזמינה ו/או מי מטעמה לו  מינה,ביטוח אחר הנערך על ידי המזקודם לכל  

  בדבר מבוטח. הביטוח יכלול סעיף ו/או המשכירה בשם הואת קבלני המשנה ו/או בעלי הזכויות במבנה 

)למ מטעמ  םכלפי כל הבאיאו  /ו  ויתור על תחלוף כלפי המזמינה וכי    זדון(גרם לנזק בלפי מי שכעט  ה 

יום   60לפחות רשום, הודעה על כך בדואר   ם תשלח למזמינהאאלא  וח לא יבוטל ולא ישונה לרעה הביט

 מראש.   

חתימת    שממועד  הרין,  זה ו/או על פי כל די  הסכםעפ"י  הקבלן    התחייבויות  או/ומבלי לגרוע מאחריות   .13

זה   מבניהם    המוקדם  לפי,  ותהעבוד   לאתר  כניסתו  וא /ו  ותהעבוד   עוביצ  תחילת  ממועד  אוהסכם 

מצד  ו ,  דותהעבו  לביצוע  וכתנאי פניה  או  דרישה  בכל  צורך  לערוך    ,זמינההמללא  הקבלן  מתחייב 

  וזאת,  הבאיםהביטוחים    את  לבישרא  ביטוחים  תלעריכ  מורשית  ביטוח  בחברת ,  חשבונו  עלולקיים,  

או  /ו  ההסכם  פי  עלהשירותים    ו/או מתן  בדקה או  /ו  יותר האח  תקופתאו  / ו  ההסכם  תקופת  כל  למשך

  תקופה   למשך  גם,  מוצרה  חבות  וביטוח  מקצועית  אחריות  ביטוח  נייןע וללן  כמפורט לה ,  שלו  הארכה  כל

  תקופת  תום   רלאח  שנים  7-מ  פחות  לא  מקרה  בכלו,  דין  פי  על  ישנותההתי  תקופת   לתום  ועד   נוספת 

 (:"הקבלן ביטוחי: ")להלן העבודות ביצוע

חדל מקצועי מצד  מ ו/או  בלן, על פי דין, בגין מעשה  אחריותו של הק  לכיסוי  -  תת מקצועיוחרי א  ביטוח .14

מי מטעמ  ו/או  לרבוהקבלן  בכל הקשור ו  לרבות  השמטה  ו/או  טעות  ו/או  רשלנות  השרותים  ת    למתן 

קופת  תרה אחד ובסה"כ ל₪ למק  4,000,000לא יפחתו מסך של  , בגבולות אחריות אשר  העבודות  ו/או

מסמכות בתום    החריג   ר ל: מרמה ואי יושר עובדים, ג או הגבלה בקשיכלול חרי  ביטוח לא הח.  הביטו 

ם פתאומי ובלתי  ו עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, זיהוהייה אלב, אובדן השימוש, הש

הר צפו לשון  והוצאת  השמצה  דיבה,  רכו,  עי,  או  לגוף  נזק  כספי,  לש.  שנזק  מורחב  את  פהביטוח  ות 

או המשכירה בגין  / ומבנה  ו/או בעלי הזכויות במטעמה   ה ו/או מי  ובדיו/או ע  הליו/או מנה  ינההמזמ

או של הבאים מטעמו  וטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/היות מ חבות אשר עלולה ל

הנ  כנגד  טענות  שיועלו  ככל  מחו/או  ו/או  למעשה  אחריותם  לעניין  ו/א "ל  הקבלן  של  הבאים    ודל  של 

הביטו ממטע סעו,  יכלול  צולבח  אחריות  כאילו  יף  הביטוח  ייחשב  לפיו  אחד  ב נערך  ת  כל  עבור  נפרד 

בת    ח כולל תקופת גילוירוע מביטוח חבותו של הקבלן כלפי המזמינה. הביטובלי לגמיחידי המבוטח, מ

  כל  עבודות אוה  ד בו החל בביצועיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועחודשים. התאריך הרטרואקט  6

 .הלראשונה למזמינ קשר אליהן  ב  שירותי
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גוף ו/או רכוש של אדם  לשהו ל ת הקבלן, על פי כל דין, בגין נזק כואחרי  בגין  -ביטוח חבות המוצר   .14.1

ו/או שווקו ו/או    מוצר שסופקו ו/או הותקנוכל  או  בקשר עם העבודות ו/ו/או גוף כלשהו עקב ו/או  

טו ו/או  הקבלשיוצרו  ידי  על  הבאי  ןפלו  מו/או  בגבטם  אחריועמו,  מסולות  יפחתו  שלא  של  ת  ך 

אח  4,000,000 למקרה  ובס₪   לתקופת  הד  לשה "כ  מורחב  הביטוח  אתביטוח.  ו/או    פות  המזמינה 

מנהלי   העובדי  מטעמ  הו/או  מי  הזכויו  הו/או  בעלי  אחר ו/או  בגין  המשכירה  ו/או  במבנה  מי    יותת 

ו/או עובדיה    או מנהליה/ו  מזמינההות  ו/או אחרי  ולן ו/או מי מטעמלמעשי ו/או מחדלי הקב  מהם

תקופת גילוי    ח כולל, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. הביטו תעבודועקב המוצרים/האו מי מטעמה  /ו

ייב  וח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחא אם ערך הקבלן ביטחודשים מתום תוקף הביטוח אל  12בת  

ות או  סירת העבודמממועד    ר אוחיהיה לא מ  ה רואקטיבי בפוליסמהאמור בסעיף זה. התאריך הרט

הנובע    גם נזקלמען הסר ספק הפוליסה כוללת    עמה.  טמי מ  ו/או המוצרים למזמינה ו/או  חלק  מהן

מו אינה  ואשר  הקבלן  שביצע  מעבודה  בפוליסהישירות  כהגדרתו  לאחר    צר  אירע  שהנזק  ובלבד 

 . ה הושלמה ונמסרה למזמינהשהעבוד

]נ , על פי פקשל הקבלן  ותו ביטוח אחרי –אחריות מעבידים  ביטוח   .14.2 וסח חדש[ ו/או חוק  ודת הנזיקין 

עובדיו,  1980-ם פגומים תש"םילמוצרהאחריות   ו/או  בגין מ , כלפי  נזק שכלי  ו/או  גוף  נזק  ו/או  וות 

נפשי   מקצועית  נזק  מחלה  לרבוו/או  עבודתם,  עקב  ו/או  כדי  בגבולות  תוך  לשירותים,  בקשר  ת 

וח. הביטוח לא  "כ לתקופת הביט ה אחד ובסה₪ למקר   20,000,000ך של  ס אשר לא יפחתו מ  אחריות 

דה, העסקת נוער, חבות בגין וכלפי  ות עבובלה בקשר ל: עבודות בגובה, ימי ושעגאו ה/יכלול חריג ו 

קבלני הי  קבלנים,  ועובדיהם,  הביטמשנה  למעבידם.  המבוטח  וייחשב  את  ה  לשפות  מורחב  וח 

מעובדי הקבלן  מעביד כלפי מי  ושא בחבות  מי מהם נ  כי   אם נטען   הי דו/או עוב  ה מנהליו/או    נההמזמי

 כלפי עובדיו.   הקבלן  נושא באחריות שילוחית לעניין חבות  םמי מהו/או נטען כי 

או אובדן לגוף  /בלן, על פי דין, בגין כל נזק ו יטוח אחריותו של הק ב  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   .14.3

ייגרם לצד  ו/או רכוש, שנגרם ו/או  ק, בשלישי שלהו  ו/או  ו/שר  כדי  ביצוע התוך  עקב  שירותים,  או 

אש אחריות  לא  בגבולות  של  י ר  מסך  אחד  4,000,000פחתו  למקרה  הביטוח.  ובסה"  ₪  לתקופת  כ 

ו/או הג חריג  יכלול  ל: אש, עשהביטוח לא  והנפ בלה בקשר  ה, פריקה  ן, התפוצצות, מכשירי הרמה 

וכל בגין  חבות   , קבלניוטעינה  קבלנים  ועובד   פי  מצד  תביעות    ,יהםמשנה  לביטוח  תחלוף  המוסד 

לרכל יחשב  המזמין  רכוש  צדאומי.  המזמ   שלישי.  וש  את  לשפות  מורחב  מנהליו/נה  יהביטוח    ה או 

לת על  בגין אחריות שעלולה להיות מוט  המשכירהו/או    הבמבנ ו/או בעלי זכויות אחרים    הו/או עובדי 

ו/או מחדל עקב מעשי  מימי מהם  ו/או  הבי  י הקבלן  סע  טוחמטעמו.  לפיו  יף אחריות  יכלול  צולבת 

 כל אחד מיחידי המבוטח.  עבור שב הביטוח כאילו נערך בנפרדייח

 כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:  ם לעיל  מפורטיים  הביטוחה .14.4

ל  הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" ע   נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסחסוי בביטוחים אינו  היקף הכי .14.4.1

 ל.טוח המפורט לעי לכיסוי הביבהתאמה  ,סותולות בפולי לכל ההרחבות הכ 

החורגת מסטנדרט    המבוטחרבתי ו/או כל חריג לעניין התנהגות    שלנות בפוליסות לא קיים חריג ר .14.4.2

ביסו מלווה  ו/או  סביר  א של מבוטח  פזיזות  של  נפשי  בפוליסוד  לחילופין  אי אכפתיות  מבוטל  ו  ת 

כ ו/או  רבתי  רשלנות  החריג  לעניין  חריג  המבותל  מסהטח  נהגות  מחורגת  של  סביר  טנדרט  בוטח 

פזיזו  ו/או בכדי לגרוע  כאמור  י אכפתיות, אולם אין בביטול החריג  את או  מלווה ביסוד נפשי של 

 .  1981 -"א וק חוזה ביטוח התשממזכויות המבטח וחובות הקבלן על פי ח
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קיום .14.4.3 אי  ו/או  ו/או    הפרה  הפוליסות  תנאי  של  לב  עבתום  המוטלות  לא    ל החבות    ע תפגהקבלן 

 פי הפוליסות.  קבלת שיפוי על המזמינה ל בזכויות 

ו/או בעלי הזכויות במבנה    מינהדי המזים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ימ ם קודהביטוחים הינ .14.4.4

שה בדבר שיתוף בביטוחי  ר על הזכות ו/או טענה ו/או דריבטחו של הקבלן מוותו/או המשכירה, ומ

 המזמינה.  

יהי .14.4.5 לבדו  לתש  ההקבלן  הנקווההשתתפויוהפרמיות    לוםאחראי  העצמיות  בביטוחים  ת  בות 

 .  המפורטים לעיל

ויתויהב .14.4.6 בדבר  מפורש  סעיף  כוללים  זכותטוחים  עובדי  ר  ו/או  המזמינה  כלפי  ו/או    ההתחלוף 

בנה ו/או המשכירה, ובלבד שהאמור  ו/או בעלי הזכויות במ  תלמידיה  ו/או  הו/או מי מטעמ   המנהלי

 ונת זדון. ם לנזק מתוך כו ובת מי שגר יחול לט   אף לזכות התחלו בדבר הוויתור על

רשאי   .14.4.7 אינו  אא לבטל  המבטח  אלא  לרעה,  לשנות  ו/או  הביטוחים  שת  כן  למזמינה  ם  המבטח  לח 

שינוי לרעה    י כניסתו של ביטול הביטוח ו/אויום לפנ   60עשות כן  הודעה בדואר רשום על כוונתו ל

 של הכיסוי הביטוחי. 

א  או/יוד וצאת  המבטח    "יםנ כל הסיכו"ביטוח   .14.5 העבודות על ידי הקבלן  חר המובא לאתר  כל רכוש 

לא    עבורוו/או   )ואשר  מטעמו  בלת  מהווהו/או  נפרדחלק  מורחב  בנוסף,  מהעבודות(.    י  אש  ביטוח 

הע את  כו המבטח  והחומרים,  הרבודות  או  ייצורם  בעת  מקצתם,  או  למקום  לם  מחוץ  כבתם 

  . ושוד  יצהרונזקי טבע, פ  ת אדמהרעידב לרבות  חמורסיכוני אש    ובדן או נזק עקבהפרויקט, מפני א

בס  ויכלל   יםהביטוח ויתורדעיף  כלפי    בר  תחלוף  זכות  מטעמו  א/ונה  המזמיעל  הבאים  ו/או  כל  ה 

וכל גורם אחר  עצים  היו,  וכן כלפי כל הקבלנים  ירה, ות במבנה ו/או המשכו/או בעלי הזכוי  תלמידיה

לביצוע   אולםהקשור  לט  אל   רכאמו  רויתוו ה  העבודות,  שגיחול  אדם  בזדון.ובת  לנזק  אף    רם  על 

רש הקבלן  לעיל  שלהאמור  הביטוח   אאי  את  ל     בסעיף  יםהמפורט   יםלערוך  במלואזה  או    םעיל, 

 ל במלואו. יחולהלן   14ף  בסעי , בכפוף לכך שהפטור המתוארםבחלק

או נזק    ןובדמפני א  דותוהעב   בביצוע  טעמומ  מי  או/ו   הקבלן  את  ישמש  אשר  דסיהנ  מכני  לציוד  ביטוח .14.6

ות,  נזקי טבע, נזק בזדון, מהומות ופרע  ,אדמה  פריצה, שוד, רעידת  סוי בגין צפוי לרבות כי  פיזי ובלתי

יכו שלא  אחריות  בגבול  ג'  לצד  נזקים  בגין  כיסוי  מלל  הנדסי.  ש  2,000,000  -פחת  כלי  כל  בגין  "ח 

מטעמו    או הבאים/ן ו מחדלי הקבל  יותה למעשה ו/או מורחב לכלול את המזמינה בגין אחרהביטוח  

ל  כ או /ו ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמינה   בדבר הביטוח יכלול סעיף  ת צולבת. לול סעיף אחריוויכ

הקבלנים, היועצים וכל גורם    שכירה, וכן כלפי כלו/או בעלי הזכויות במבנה ו/או המ  ההבאים מטעמ

לים  כ   ק בזדון.שגרם לנז   אדםחול לטובת  יכאמור לא    ר ויתוהור הקשור לביצוע העבודות, אולם  אח

יסוי  כלול כלהרחיב הכיסוי בביטוח הצמ"ה לעיל ל  תחייבייבים בביטוח חובה, הקבלן מ אשר אינם ח

 ימוש בכלי הצמ"ה.  הצמ"ה ו/או עקב הש בגין נזקי גוף בגין כל נזק גוף שיגרם מכלי

  של  רכב ה כלי  ותב לר העבודות  רת גבמס או /ו  בקשר  וישמש  או /ו  יובאו אשר הרכב  כלי כל  עבור ביטוח  .14.7

 : להלן  טכמפור, משנה  ניקבל

 כב.  בכלי רדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש  פי-עלחובה כנדרש   ביטוח .14.7.1

  ₪   1,000,000  של  מסך  חתיפ  שלא  רכב  בכלי  ושהשימ   עקב  שלישי  צד  רכוש  בגין  אחריות  ביטוח .14.7.2

  מקיף   ביטוח וך  רלע  שלא  רשאי   ןל הקבל, מוסכם כי  האמור לעי  למרות  .הרכב  לכלי  מקיף  וביטוח

במלוג  צדט  )למע אולם  '(,  בחלקו,  או  יחול    הרכב  לכלי  אובדןאו  /ו  נזק   כלב  כזה  במקרה  גםאו 

 . יחול במלואו  להלן 14  בסעיף הפטור
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מתחיי  מצד  דרישה   בכל   צורך   ללא .14.8 ימים    7-מ   וחריא   לא ,  למזמינה  להמציא  הקבלן   ב המזמינה 

  וחר על עריכת ביט אישו,  וקדםהמ  לפי,  תודוהעב  ביצוע  ת תחיל  ימים לפני  15מחתימת ההסכם או  

ל בהתאם  מקצועית,  כנס אנוסח  אחריות  להסכם  המצ"ב  הביטוח  עריכת  ג' ישור  חלק    1פח  ומהווה 

  מבטחעל ידי    חתום  שהוא,  (מקצועית"  עריכת ביטוח אחריותאישור  בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

  ומקדמי  תלהמ  תנאי   ינהה  כאמור  חיטו ר עריכת הבואיש  שהמצאת  לו  עידו  כי,  מצהיר  הקבלן.  הקבלן

תמו  צועלבי כל  ולתשלום  זכאית  יכו,  רההעבודות  תהא    יצוע ב  את  ןהקבל  מן  למנוע  המזמינה 

ק הקבלן ימציא את אישורי  . למען הסר ספהאמור  המועד  עד  הומצא  לא  שהאישור  במקרה  העבודות

להוראות  הביטו  בהתאם  הביטוחח  על  א  המפקח  רשות  כל  בא רת.  חו/או  לגרו  מוראין  ע  כדי 

ימציא  בכתב    רישה מאת המזמינה דל פי  הביטוחים על פי הסכם זה. ע  ת הקבלן לעריכתמהתחייבו

סכם זה  חייבויותיו על פי ההקבלן בהתאם להתהאחריות המקצועית    פוליסת ביטוחהעתק    הקבלן 

 יום הבקשה. ימי עסקים מ 2  וזאת תוך

מצ .14.9 דרישה  בכל  צורך  מתחיילא  המזמינה  להמ  בד  יאוחר    למזמינה,  ציאהקבלן  לפני    15-מלא  יום 

חבות מעבידים  ביטוח  ואישור עריכת    עריכת ביטוח מוצרעל    אישור,  מסירת העבודות או חלק מהן

לנו בהתאם  שלישי,  צד  כלפי  הביואחריות  עריכת  אישור  להסכםסח  המצ"ב  ג'  טוח  ג   2כנספח     3'ו 

"אישור  לן:  לה)  -ו  "(רבות המוצחוח  עריכת ביט  ראישוזה )להלן: "ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם  

ואחרערי מעבידים  חבות  ביטוח  ככת  "ליות  שלישי  צד  חתום  בהתאמה  (,  פי  ידישהוא  מבטח    על 

א  שהמצאת  לו  ידוע  כי  מצהיר,  הקבלן  הביטוח  יישור הקבלן.  מתלה    עריכת  תנאי  הינה  כאמור 

אות  תאם להורה ח בהביטו  י שוריקבלן ימציא את אתמורה. למען הסר ספק הכל  לתשלום  ומקדמי  

  לעריכת הביטוחים על פי הסכם זה. על  הקבלןבאמור כדי לגרוע מהתחייבות  על הביטוח אין המפקח 

דר המזמינה  פי  מאת  פוליס בכתב  ישה  העתק  הקבלן  המוצר,ביטוח    תוימציא  חבות    חבות  ביטוח 

  2  תוך  תוזאי הסכם זה  פתחייבויותיו על  הקבלן בהתאם לה, של  לפי צד שלישימעבידים ואחריות כ

 יום הבקשה. מי עסקים מ י

  ביטוח ת  עריכ  ר אישו  את ,  המזמינהקבלן להפקיד בידי  ה, על  תום תקופת ביטוחי הקבלן  עם   מיד .14.10

חבו ביטוח  עריכת  אישור  מקצועית,  עריאחריות  ואישור  המוצר  מעבידים  ת  חבות  ביטוחי  כת 

נוספת   ופ בגין הארכת תוק  ,ת כלפי צד שלישיואחריו על פי    ההתקשרות  ופתכל תק במשך    לתקופה 

בקשת  כםההס פי  נוספות  ועל  לתקופות  גם  לאמור    לאחר  המזמינה  בהתאם  העבודות,  מסירות 

 . יל לנספח זהלע  13 בסעיף

וח  ו/או פוליסות הביט   הביטוחים  כתערי  אישורי  את  בדוק ל  תחייב  לא  אך   תרשאיתהא    המזמינה  .14.11

  האמור  בגין  תאמהה  אי  של  ה מקר  בכל   כי  יב ימתח   והקבלן ,  עילל   כאמור  הקבלן   ידי  על   שיומצאו 

פוליסות    הביטוח    ריכת ע  באישור   כל  יבצע   זה  בהסכם  האמור   לבין  הקבלן  שהמציא  ח הביטוו/או 

  האישור  נשוא   הביטוחים  את   להתאים  מנת   על   דרשו שיי  הרחבה  או /ו   התאמה  או/ו  תיקון   או /ו   שינוי

בכל מקזה  הסכם   פי  על  ייבויותיולהתח אי התאמה  .  של  קיום  שבאיגין האמור  ברה  הביטוחים  ור 

חים  לגרום לשינויי הביטומתחייב  הקבלן    ,כם זה המציא הקבלן לבין האמור בהסאו בפוליסות ש/ו

ובא העניין  לפי  בחוזר מתוקנים  ולהמציאם  מיידי  מופן  יאוחר  על    ימים  3  -לא  מדרישת המזמינה, 

 .  כאמור מם להוראות הסכם זהמנת להתאי
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ו/או  הפוליסו  וא/ו   האישורים  תבדיקב  אין  כי,  םמוסכ .14.12   כדי  לעיל  מפורטכ  השינויים  ישתבדרת 

,  טיבם,  קבלן  ביטוחי  לגבי  יאשה   יותאחר  כל   או /ו   חובה  כל   המטעמ   מי  או/ו  זמינה המ  על להטיל  

  פי  על   הקבלן  על  וטלת המ   שהיא  חובה  מכל  לגרוע  כדי  הןב  ואין ,העדרם  לגבי  או  ,ותוקפם,  היקפם

  אם   בין  ,לאו  אם  ן ובי  לעיל  מפורט כ  שינויים  עריכת   שהרנד  אם  בין  זאת  , דין  כל  פי   על   ו א/ו  זה  הסכם

 . לאו  םא וביןו/או הפוליסות  הביטוחים יכת רע ורי איש נבדקו

ב  המזמינה  ידי  על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  יהיו  הקבלן  ביטוחי .14.13 ו/או  ו/או  עלי הזכויות במבנה 

בהתייחס  ה  המשכיר העבודות  בתקופת  ה)למעט  ביטוח  הקבל עלפוליסת  א  תניובודות  ם  ולמעט 

.  (מטעמו  מיאו  / ו  בודות על ידי הקבלןעליסת  לעיל לעניין עריכת פו   12יף  ליסה כאמור בסע נערכה פו

על כמו   מפורש  תנאי  הקבלן  ביטוחי  יכללו  י-כן,  לא  בהםפיו  יחול  ולא  במשך    בוטלו  לרעה  שינוי 

הביטוח למזמינהתקופת  המבטח  מסר  כן  אם  אלא  בדוה  ,  כך,  על  לפאודעה  רשום,  יום    60  חותר 

התנאותיהן בתום לב על  או  /יסות ולי הפו הקבלן סעיף על פיו הפרת תנאיכללו ביטוחי    ראש. בנוסףמ

הקבל יד המזמינה י  מזכויות  תגרע  לא  מטעמו  מי  ו/או  הפולי   לקבלת  ן  פי  על  הקבלן  שיפוי  וכי  סות 

 פיהן.  לת ע עצמית החלו שיאה בהשתתפויותום דמי הביטוח עבור הפוליסות ולנלבדו אחראי לתשל

  שה ו/או תביעה כנגד המזמינה יאו דרו/או למי מטעמו כל טענה ו/  כי לא תהיה לו  מצהיר  קבלןה .14.14

  ו/או המשכירה עלי הזכויות במבנה  ו/או ב   האו תלמידי /ו  האו מי מטעמ/ ו  ה מנהלי  אוו/  ה ובדיאו ע/ו

  זקנ  כל  גיןב,  תשור בעבודוקו כל גורם אחר הו/א  "להנ  כל  של  מטעמם  מיאו  / ו  יםבמבנ  שוכריםאו  /ו

עם  /ו  מטעמו  מי  וא /ו  ןהקבל  ידי  על  יובא  אשר  רכוש  לכל  שייגרם  בדןאו  או/ו בקשר  עבורו  או 

  רכב  כלי  רבותל)  ם ו/או השירותי  תעבודוישמש בקשר לו/או כל רכוש אשר    םהשירותיאו  ו/  דותהעבו

  דות ו/אווהעבגישה לאתר    רכוש ו/או מניעתעקב נזק ל  רבות נזק אובדן תוצאתי( ולשהוא  סוג  מכל

  מטעמו   מיאו  /ו  הקבלן   ערך  אם  בין  תוזא,  את הנ"ל מאחריות לנזק כאמורוכי הוא פוטר    ,םהשירותי

 לנזק  שגרם  אדם  פיכל  יחול  לא  הפטור,  לאו  אם  וביןו/או ביטוח אבדן תוצאתי    כאמור  רכושל  יטוחב

למען  בזדון ספק,  .  פטור לה כדי    יםבא   לעיל  פטורההסר  כל  על  הקיים    וסיף  לטובת  כבהסאחר  ם 

 א לגרוע ממנו. ול  האו מי מטעמ ו/ המזמינה 

  בהתאם  הקבלן  בביטוחי  אחריותה  ולותגב  ואת  הביטוח  סכומי  את  עת  בכל  דכןעל  ייב ח  יהיה  הקבלן .15

 .  מפעילותו יםהנובע  הביטוח לצרכי

ו   טוחיםבי  בעריכת  צורך   יש  הקבלן  ולדעת  היה .16   קבלןה  רשאי,  ל"הנ   חיםלביטו  משלימים  או/נוספים 

 י כל דין. פו על ות הקבלן על פי הסכם זה ו/א לי לגרוע מאחרי מבכנדרש,   אלו וחיםטבי לערוך

ולקיהקבלן   .17 לשמור  את  מתחייב  ביטוחים  פוליסות  הוראות  הקבלןכל  המבטח    י  כלשונן,  והוראות 

 ל כל הוראות הבטיחות והזהירות. ע בכלליות האמור לעיל, לשמור עומבלי לפגו

ולא  ים באופן מלא ובלעדי,  אחראי לנזק  בלןיהיה הקן,  וחי הקבל טבי  ות פוליסותאאת הורהקבלן    פרה .18

כל נזק כספי  המזמינה ו/או מי מטעמה על  כלפי  ות  או אחר לו כל תביעות ו/או טענות כספיות ו/  היינהת

 עקב כך. ו/או אחר שיגרם לו  

 . וחי הקבלןט בקשר לביעצמיות י הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות אחראי לתשלום דמ הקבלן .19

בזאת  במו .20 הב הר  קיום  בו  כי  אין  את  יטוחים  לשחרר  אחר  הקבלן כדי  ש מכל  כלפי  והיות  בה  חב  א 

ג'  או כלפי צו/   המזמינה   יום הביטוחים כאמור, ואין בקו//או על פי כל דין  זה  הסכםמכוח  לשהו  כ ד 

יהיה בכך    וח הפוליסות, לאחברת הביטוח את חובתה לתשלום מכ  הפרה  הקבלן.להתנות על אחריות  

הסכם זה  על פי    וותיח אחרמכו  וא חב בתשלומו ל סכום שה יה חייב לשלם כ והוא יה   לןקב הגנה ל  שוםמ

 .  אף שסכום זה אמור היה להשתלם מטעם חברת הביטוח ין, עלכל ד ו/או על פי 
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ישה מזערית  נם בבחינת דרי , הבביטוחי הקבלןם סכם כי גבולות האחריות המפורטילמען הסר ספק מו .21

  צהירמ  קבלןוה  דין  כל  פי  על  או/ו  זה  כםהס  לפי  חבותו  אממלו  אותו  פוטרת  נהישא  ת על הקבלןלהמוט

ו  כנגד  דרישה  או/ו  תביעה   או/ו   נהטע   כל  מלהעלות  מנוע  הוא  כי,  ומתחייב   מטעמה   מי  או/המזמינה 

 והיקפם.    הנדרשים  הביטוחים  הותמ  לגבי  או/ו  האמורים האחריות תלגבולו בקשר

פי    תיותחייבויוהאו  /ו   הקבלן  תומאחרי  לגרוע   בלימ .22 עעל  ו/או  זה  דיןהסכם  פי    מתחייב  הקבלן ,  ל 

מטעמו  ספקי/ קבלני   כל  יעתד לי  יא להב יוהמשנה  מנהליו,  עצים,  ,  ו/או  ל  קשרבעובדיו  עבודות 

ה  , את השירותים ולקבל בכתב את האמור בכל סעיפי  זה,  הסכמתם לאמור בסעיפים    ביטוח להסכם 

וע מכלליות האמור,  פורש ומבלי לגר)לרבות במ  יפים אלו עת ס ל פי הוראועתחייבותם לפעול  אלו ואת ה

אישור   לעיל  14  עיףבס  הפטור  ביטוח(.  יוהמצאת  ספק,  למען    עריכת    כלפי  אחראי   יהא  הקבלן הסר 

  ו/או השירותים בוצעו  עבודותה   אם  בין,  במלואםאו השירותים  /ו  עבודותל   בקשר'  ג  צדאו  /ו  המזמינה

 . או יועץ/ו  ומשנה מטעמ קספ /קבלןאו /ו דוי על

זה, לרבות לא הציג את אישורי    םבהסכ  יבויותיו בקשר לסעיף הביטוחקבלן אחת מהתחילא מילא ה .23

הדהביטו  קיום יהווה  ביטוח,  פוליסות  ו/או  המבטח  בחתימת  של  חים  יסודית  הפרה  זה.  בר  הסכם 

 טוח הנ"ל.  יר עם פוליסות הב ור את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשאולם לא יהיה בכך לפט
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 נ ספח ג'1-  אישור על עריכת ביטוח אחריות מקצועית 

 אריך הנפקת האישור: ת וחים אישור קיום ביט 

ט בה. המידע המפורט באישור זה  בהתאם למידע המפור ה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף,ה מהוואישור ביטוח ז
ה לבין התנאים הקבועים  ורטים באישור זהתנאים שמפ ירה בין ת ל סת, במקרה ש א ריגיה. יחד עם זאינו כולל את כל תנאי הפוליסה וח

 רה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. עט במקיטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למב יסת הבפול

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטח ה מבקש האישור 

יפשיץ  מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ל 

 ר והרצוג ע" 

 ים  שירות ☒ שם

פקה  אחר: אס☒

  של כסאות והתקנה
ות תחזוקה )כולל  ושיר 

 ( יםשירות וחלק 
 
 

 מזמין  שירותים ☒

 ודות אחר: מזמין  העב☒

 ת.ז./ח.פ.  580565281מספר רישום  

 מען  לון שבות  א  1הישיבה 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
גבולות   חלוקה לפי

 אחריות או סכומי ביטוח 

ספר  מ
 הפוליסה 

  חנוס
ומהדורת  

 סה יפולה

  תאריך
 תחילה 

יך  תאר
 סיום 

אחריות/ סכום  גבול ה
 ביטוח 

ם בתוקף וביטול  ינוספ כיסויים 
 חריגים  

וי בהתאם  וד כיסיש לציין ק
 לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

  308, 304,   303, 302,  301 ₪  4,000,000     צועית אחריות מק
עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי   -
י  בעל ו ו/או י טעמו ו/או תלמידמ
משכירה  בנה ו/או ה כויות במזה

האישור  שכתובתם   בקששל מ
מען מבקש   ור זהלצורך איש

,  318, 315,  309האישור, 
נהליו ו/או עובדיו ו/או  מ  - 320

ר  האישובקש מי מטעמו של מ
ת במבנה ו/או  ו/או בעלי הזכויו 

לצורך  המשכירה שכתובתם  
  אישור זה מען מבקש האישור, 

321  ,325 ,327,  328  ,332  
   חודשים 6  –

 

 מבוטח למבקש האישור(: הבין   ף, לשירותים המפורטים בהסכםהשירותים )בכפופירוט  

009  ,029 

 ינוי הפוליסה  יטול/ש ב

בר בד  האישור למבקשהודעה  משלוח אחרל  יום 60ייכנס לתוקף אלא   לא  ביטוח, פוליסת  שלל ביטו או האישור  מבקש לרעת  שינוי
 טול. יהשינוי או הב 

 ישור את החתימ 

 בטח: המ
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 וצר שור על עריכת ביטוח חבות המאי  -2'ג נספח

 ור: הנפקת האיש תאריך  שור קיום ביטוחים יא

המפורט   בהתאם למידע המפורט בה. המידע ,בתוקף וליסת ביטוחפישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  א
שמפורטים באישור זה   ירה בין התנאים מקרה של סת בם זאת, עחד וחריגיה. י  כל תנאי הפוליסהבאישור זה אינו כולל את  

עם   סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב בפולי הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאיםלבין ה 
 מבקש האישור. 

 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטח ה מבקש האישור 

  תמיסודן של מכללו מכללת הרצוג 

 ע"ר  גרצו ליפשיץ וה 

אספקת  ☒ שם

 ריםמוצ

אחר:  ☒

ה אספק
והתקנה של  

כסאות ושירות  
)כולל   חזוקהת

 (שירות וחלקים
 

 ים מזמין שירות ☒

 מין המוצרים מז☒

 אחר: מזמין העבודות ☒

 

 . ת.ז./ח.פ  580565281מספר רישום 

 מען  אלון שבות  1הישיבה 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
י  לפ   חלוקה

  גבולות
או   אחריות
  סכומי 

 ח יטוב

מספר  
 וליסה הפ

  נוסח
ומהדורת  

 סה הפולי

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

אחריות/ סכום  הגבול 
 ביטוח 

  וביטול  בתוקף  נוספים כיסויים 
   חריגים

  בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 ' ד  חלנספ

 בע מט סכום 

אחריות  
 המוצר 

או  עובדיו ו/ - 308, 304,  302 ₪  4,000,000    
או  י מטעמו ו/ממנהליו ו/או 

 שור ל מבקש האיש למידיו ת
הזכויות במבנה ו/או   ו/או בעלי
בתם לצורך  וה שכתהמשכיר

,  ראישור זה מען מבקש האישו
מנהליו ו/או   - 320, 318,  309

ו של  עובדיו ו/או מי מטעמ 
ו/או בעלי  מבקש  האישור 

המשכירה  הזכויות במבנה ו/או 
שכתובתם לצורך אישור זה  

,   321 ,מען מבקש האישור
 ודשים  ח 12 – 322,  328

 

 בין המבוטח למבקש האישור(:   בהסכם)בכפוף, לשירותים המפורטים ירוט השירותים פ

009  ,029 

 טול/שינוי הפוליסה  בי

  ורהאיש למבקשהודעה  משלוח לאחר  יום 60ייכנס לתוקף אלא   לאיטוח,  ב  פוליסת  שלביטול  או האישור  מבקש לרעת  שינוי
 ו הביטול. אבדבר השינוי 

 ר מת האישויחת

 המבטח: 
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 ים ואחריות כלפי צד שלישי  דמעבי   אישור על עריכת ביטוח חבות  -3ג' נספח

הנפקת  תאריך  טוחים יום ביאישור ק 
 האישור: 

פורט  בהתאם למידע המפורט בה. המידע המ , בתוקף פוליסת ביטוחוטח ישנה  וה אסמכתא לכך שלמב אישור ביטוח זה מהו 
ורטים באישור זה  פים שמבמקרה של סתירה בין התנאת, גיה. יחד עם זאוליסה וחריתנאי הפ   לת כינו כולל אאבאישור זה 

ר זה מיטיב עם  קרה שבו תנאי באישוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במים בפו לבין התנאים הקבוע 
 מבקש האישור. 

 האישור  מבקש מדמע העסקה  אופי מבוטח ה בקש האישור מ

מכללות  סודן של יג ממכללת הרצו 

 שיץ והרצוג ע"ר ליפ

שירות  אחר: ☒ שם

ר  עבותחזוקה 
 ת  וכסא

 

 מזמין שירותים ☒

 
 

 ת.ז./ח.פ.  580565281מספר רישום 

 מען  אלון שבות  1הישיבה 

 יסויים כ

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או  

 כומי ביטוח ס

מספר 
 הפוליסה 

נוסח  
הדורת  ומ

 הפוליסה 

ריך  את
 תחילה

ך  יתאר
 סיום 

ת/ סכום  בול האחריוג
 ביטוח 

ל כיסויים נוספים בתוקף וביטו
 ים  גחרי

ח  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספ
 ד'

 מטבע סכום

ו/או  עובדיו   - 308, 304,  302 ₪  4,000,000     צד ג'
ו  מנהליו ו/או מי מטעמו ו/א 

  תלמידיו של מבקש האישור 
נה ו/או  ב בעלי הזכויות במו/או 
ם לצורך  ה שכתובתרשכי המ
ש  שור זה מען מבקאי

,  318, 315,  309האישור, 
נהליו ו/או עובדיו ו/או  מ  - 320

   ל מבקשמי מטעמו ש
האישור ו/או בעלי הזכויות  

  במבנה ו/או המשכירה
ור זה  שכתובתם לצורך איש
  321מען מבקש האישור, 

,322  ,328 ,329   

אחריות 
 מעבידים

או  ובדיו ו/ע - 308,  304  ₪ 20,000,000    
ו/או  ו/או מי מטעמו מנהליו  

  ר תלמידיו של מבקש האישו 
ו בעלי הזכויות במבנה ו/או  או/

תם לצורך  שכתוב  המשכירה
אישור זה מען מבקש  

 - 320,319,  309האישור, 
ובדיו ו/או מי  מנהליו ו/או ע

האישור  מטעמו של מבקש  
ו/או  ו/או בעלי הזכויות במבנה 

  ובתם לצורךתהמשכירה שכ 
שור  ן מבקש האיור זה מעשאי
,322  ,328 ,329 

 האישור(:  למבקש שירותים המפורטים בהסכם בין המבוטחלפוף, פירוט השירותים )בכ

009 ,029 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

  האישור קשבלמהודעה  משלוח לאחר  יום 60ייכנס לתוקף אלא   לא ביטוח,   פוליסת  שלביטול  או ור האיש מבקש לרעת  נוישי
 או הביטול. השינוי  רבדב

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 ושחרור המזמינה  עדר תביעותה ה על הצהר -נספח ד' 

 

הח ...אנו  והסו "מ  הכולל  החשבון  את  להגיש  בזה  מתכבדים  "החשבון  ......  )להלן:  לפי  -הסופי"( 

בי בגין  שבצענ...........   .  ............ עבודות  "העבודצוע  )להלן:  בהתאם  וו  בינינו ז לחות"(  מיום    ה 

 "החוזה"(. ...... )להלן: ....

 

 :בזאת כלהלן םאשריהננו מצהירים ומ

 

חשבון הסופי  תמורת העבודות הינו כמפורט ב  מזמינה המאושר ע"י  סופי ה כי הסכום הכולל וה א.

 "התמורה הכספית"(. לסך ............. ש"ח )להלן: ועולה 

 

תהיינה    אין לנו ולא   נהמזמי הע"י    י המאושרפהסו רט בחשבון  ומורה הסופית כמפכי פרט לת ב.

הבאים מכוחם או מטעמם,    ו כלפיהוא כלפי .......... ו/אמכל סוג ש  תוטענ  לנו כל תביעות ו/או

 ובע ממנו. ל הכרוך בו ו/או הנ בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כ 

 

נו בסך  לעה  היתרה המגי   .... ש"ח ובקבלת ורה הסופית קבלנו עד כה סך .....כי על חשבון התמ  ג.

 זה.ו את מלוא התמורה לבצוע החו..... ש"ח קבלנל ........ש

 

  מזמינה כוחה של ה גדר בחוזה במלואו ומייפים  ות כמו יבים לבצע את סעיף האחריאנו מתחי  .ד

לו    לממש הניתנת  התיקהערבות  כל  נבצע  ולא  במידה  עת  ע"י  בכל  שיידרשו  והליקויים  ונים 

 ינה. המזמ

 

 

 ם נו על החתובאולראיה 

 

 ...........  דש ........ שנת..... לחו יום ....ה

 

 

                                

 הקבלן            

 

 

                                   חתימה: עד ל

 

 

 

                         תאריך:
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 הצהרה על מתן פטור מאחריות  -להסכם נספח ה' 

 : __________  תאריך

 בוד לכ 
 ע"ר  של מכללות ליפשיץ והרצוג ג מיסודןוהרצמכללת 

 ירושלים 
 "( ינה)להלן: "המזמ 

 

 ת  הצהרה על מתן פטור מאחריוהנדון:  

     אספקה והתקנת כיסאות אודיטוריום ייצור,לביצוע עבודות בקשר עם חוזה 

י  ש ימותי ו/או בשעלוהנדסי אשר בב  י משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכניהריני להצהיר בזאת כי הננ .1
 פרויקט שבנדון.  עבודות בע היצואו מתקנים המשמשים אותי בב /וללא הגבלה כל ציוד אחר ולרבות 

 תי זאת, הריני מתחייב כדלקמן: לאור הצהר  .2
שר מובא לאתר העבודה  ן או נזק לציוד האמור לעיל אבד הנני פוטר את המזמינה  מכל חבות בגין או .א

ונת זדון ולמעט  ת למעט במקרי נזק מתוך כו י, כל זא תילו או לשם פע   וריי מטעמי או עב על ידי ו/או מ
 רה. שמיכנגד חברות 

המזמינה מכל אחריות   .ב פוטר את  על  הנני  ומוותר  לעיל  הציוד המוזכר  של  גניבה  ו/או  פריצה  לגבי 
כלפי המז מי מטעמה במקרה שכזהמישיבוב  ו/או  כוונת  נה  נזק מתוך  זאת למעט במקרי  זדון    כל 

 רה. חברות שמי נגדולמעט כ 
עמי ו/או קבלני משנה ו/או  ט י מו מ ין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/אר את המזמינה מכל חבות בגהנני פוט .ג

ורי או לשם  עבי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או צד שליש
 וונת זדון. ודות כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כפעילותי באתר העב 

מור  אד ליגו י משנה המועסקים על ידי, בנאו תביעה מצדי ו/או קבלנ/דרישה ו  וו/א תעלה טענה  ה ו הי .ד
נני מתחייב לשפות את המזמינה ו/או מי מטעמה בכל תשלום ו/או  לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, ה

 בהם לרבות הוצאות משפטיות. ו הוצאה שישא 
פוה .ה ואחזיק  אערוך  כי  בזה  מצהיר  חריני  לביטוח  אחריות   לביטוח    הליסופו  המוצר  בותליסה 

לי אחריות על פי החוזהתקוה ל  אישור עריכת הביטוח, במשך כ, כאמור במקצועית   פה בה קיימת 
 שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין. 

 
 אנו על החתום ב ולראיה

 בכבוד רב 

_____ ____________________       ______     ________ 

  תאריך           המצהיר בלןמה ושם  הקחתי
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 הצהרת בטיחות -להסכם ' וספח נ

 לא אם כן נאמר אחרת:א שלצידםהיו למונחים הבאים הפרשנות רת בטיחות זו י בהצה .1
המכרז    קבלן, ספק, משתמש, נותן שירותים וכל מי המועסק על ידו לצורך ביצוע ההתקשרות   -הקבלן   .א

שיץ  ן של מכללות ליפלת הרצוג מיסוד מכל  עבור  יוםטוריסאות אודיהתקנת כאספקה ו  ייצור,לעבודות  
 . והרצוג ע"ר

 ע"ר. צוג הרפשיץ והרצוג מיסודן של מכללות לי   מכללת  -מזמינהה .ב
 הממונה על בטיחות מטעם המזמינה /או נציגו. - הממונה על בטיחות .ג
 טיחות בשטח. בממונה מטעם הקבלן ל –נאמן בטיחות  .ד

המ  .2 מטה  החתום  עואני  לצורךעסיק  עבודבי  בדים  וה  יצור,יות  צוע  אודאספקה  כיסאות      יטוריום תקנת 
חות של המזמינה ו/או נציגו בדבר הנחיות  טיעל הב לקבל תדריך בטיחותי מהממונה, מתחייב בזאת והתאמות

במ העבודות.  תחלנה  בטרם  זאת   וכל  במזמינה,  הנהוגות  לקבלנים  אציג  סבטיחות  זה  בטיחותי  תדרוך  גרת 
.  ת באתר העבודותי העבודוידי לצרכ  ציוד שיופעל על/ וסמך( לכלי רכבדק מיקות )בוובד וי, ביטוח  מכי רישמס

 ב לחתום על  טופס "הצהרת בטיחות". ייני מתחבתום התדריך הבטיחותי הרי
או לעכב הכנסת כלי רכב ו/או  /אני הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לי כי בסמכות הממונה על הבטיחות, למנוע ו  .3

)לא צ העבודותיוד  שתר  עונ(  לדאינו  הבטיחות  ה  ו  רישות  הרישוי   הביטו /ו/או  ו/או  או  "בודק  ח   בדיקות  
 מוסמך" כחוק. 

מצה .4 הקבלן  בזאאני  ות  יר  דין\שאני  כל  פי  על  והגהות  הבטיחות  דרישות  קיום  על  נקפיד  עובדי  סדרי    \או 
 ידו. על מי שהוסמך נה ו/אוראות הממונה על הבטיחות במזמיוהעבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם לה 

ההנחיות הבטיחות לקבלנים    המשנה מטעמי אתלקבלני    או\ובדי וכי מסרתי לכל ע   בלן מצהיר בזאתי הקאנ .5
 דה. בואתר העב

אני הקבלן מצהיר בזאת כי מחובתי לספק לעובדי את הכלים המתאימים ואביזרי ציוד המגן האישי כנדרש   .6
ולוודולבצ ציוד הבטא תקינוע העבודות, להפקיד לפקח  הנת והשימויחות  דגמי הש  בו.  ציוד המגןכון    כלים, 

 יסוק  ולמקצוע. לע בהתאם דה יתאימו לתקנים המקובלים בוש ונעלי העבוביזרי הלהאישי, א
לאחר   א.   אני הקבלן מצהיר בזאת כי  לא אקים כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשטח משטחי המזמינה, אל7

 . מתקןבנה או ה המ  דויק להקמתהשטח המשאקבל אישור ויוקצה לי 
קני  מתבשטחי  דרישות הבטיחות והגהות גם    יים ולציית לכלחייבים  לשמור, לק מתאו עובדי   \ו  אני הקבלן .8

 העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על ידינו, כמפורט בנספח זה. 
  צועטיחות" לבייתרי הבישות בדבר חובת ההצטיידות ב"ה ר אני הקבלן מתחייב לנהוג ולמלא בקפדנות אחר ד .9

במקומות בהם קיים סיכון    יתוך או עבודותולביצוע עבודות ר   יםמתקנים מסוכנ  קווי חשמל ו/אוליד  עבודות  
 .אש

י הקבלן מתחייב על  העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור  אנ .10
תאונה" במ  ()"כמעט  ו/או  העבודות  באתר  המשאירעו  איןתקני  כנ" בה  זמינה.  מלודעה  הקבלן  ל  את  שחרר 

 ק ו/או הביטוחים וכו'. געים, מכוח החוובת הדו"ח לכל הנומח ו/או בא כוחו 
הק .11 העזר  בל אני  במתקני  אש  כיבוי  וציוד  ראשונה  עזרה  אמצעי  של  מתאים  מלאי  אחזקת  על  מתחייב  ן 

 שברשותי.  
ולנס  תאם לצורך באמבע בהודה, יוס העב בודה באתר  מהלך העתחייב כי אם מי מעובדי יפגע במאני הקבלן   .12

ברכב   והפינוהקאו  )במידה  הבלן  מחייב  אינו  יבטי  מקרה  בכל  באמבולנס(  הקבסעה  של    לןיח  הפינוי  את 
 עובדיו. 

לעבודה   .13 ובכתב,  במזמינה,  הבטיחות  על  מהממונה  מראש,  היתר  לבקש  מתחייב  הקבלן  גלויה,  ב אני  אש 
שיידרש במהלך  ד  על סיכון מיוחאו לכל מתקן ב   שמל  , חדרי חקודם, חדרי פים כימיילאזורי אחסון חומרי

 תי. עבוד
כי "אישורי  אני הק .14 גוף האישור,  "  הכניסהבלן מצהיר בזאת  על  לאתר העבודות, בתוקף לתקופה המצוינת 

בר סמכא  פני כל  בד קבלן וישמשו אמצעי זיהוי בוחתומים ע"י הקב"ט או בא כוחו, ימצאו בכל עת בידי כל ע
השוהמחו  המזמינה.עם  מט אדם  כל  העבודובת  באתר  )קב ת  ה  זיהוי  תג  כלשאת  ומבקרים  אחד(  לנים 

 הקב"ט לפי דרישתם. /ות הבטיח להזדהות בפני ממונה על
או להמעיט מחובתי  \או לפגוע ו\אני הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי  אין בחתימתי על  הצהרה זו כדי לגרוע ו .16

 ל דין . מחויב על פי כ  נני ת  בהן הגהוהבטיחות והדרישות לקיים  את  
 

 ______________. : ן הקבלןטלפו;  לן: ______________כתובת הקב ;  __ן: ______________ בלשם הק
  חותמת הקבלן:_______________. 

  
 _____________   _____________ 

 חתימת הקבלן    תאריך       
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 ______________________ ה+ חותמת:מי תמורשה חמת  חתי                              _תאריך: _________

 כתב שיפוי  -' זנספח 

 
,  ו גוף הפועל מטעמםאדם אקט, או כל קח, מנהל הפרוי המפ פי המזמין,כל  היה אחראי,בלן יהק .1

פים"(, וישפה אותם מפני כל אחריות, נזק,  שוצדדים המ, או מייצג אותם )להלן "המועסק על ידם

 תביעה, או פסיקה אשר תוטל עליהם או תוגש נגדם, בין השאר בגין:

 או דם ו/זקי גוף או מקרה מוות של כל אנ *

 רכוש ו/או או  פסד כל חפץו הנזק א *

 ה מכל סוג שהוא,תביע  אחריות או כל *
רמו עקב ביצוע העבודות, או הנובעות מפעולה  נגות ו/או  או עקיף מקורן ו/או נובע  אשר באופן ישיר 

או גוף הפועל מטעמו, בביצוע   ו/או מחדל כלשהו של הקבלן, עובדיו, קבלני המשנה שלו, או כל אדם

  ום בו מאוחסנים אואו מק ת מבוצעות מקום בו העבודובכל ודות. זאת העב שר לביצוע ו בהקא

 השייכים לעבודות.   נמצאים חומרים

וגש תביעה נגד מי מהצדדים המשופים )בין אם רק נגדם, ובין אם בצירוף צדדים  ת מקרה בו בכל .2

צדדים  ד הבתביעה נג לטפל   אמור לעיל, אזי יהיה על הקבלןכנוספים(, הנובעת מאחריות הקבלן 

 גדם. ם כל סכום שיפסק נו לשלויהיה עלי  על חשבונו הוא,פים  המשו

 יום על כל  תביעה ממועד שהובאה לידיעתו.  14  קבלן תוךאו צד משופה אחר יודיע ל המזמין  .3

ן  ום אחר המגיע או יגיע לקבלן מ כ ערבויות הביצוע והבדק שניתנו למזמין, סכום העיכבון, או כל ס .4

 י זה. שיפו על פי כתב יותיו של הקבלן חבו  טוחה למלויכב מין, ישמשוהמז

משפטי בין בפסיקה או בפשרה,  ך בים בהליים או מי מהם, יימצאו חיי שהצדדים המשופ בכל מקרה .5

ום הנפסק,  כבגין תביעה נזיקין כלשהי הנובעת מביצוע העבודות כאמור, הקבלן ישלם את מלוא הס

 ליך. לרבות כל הוצאות הה 

.  ים מקבלת דרישהימ  7שיפוי זה תוך כתב  יעים על פיאת הסכומים המגופה שלם לצד משן לעל הקבל  .6

יה צד משופה רשאי לקבלו בין השאר מתוך הערבויות שבידי  יה כנדרש,   לא שילם הקבלן את הסכום

 המזמין או מתוך יתרות המגיעות לקבלן כאמור לעיל. 

המגיעים  וגבית הכספים  יפוימוש כתב השמי  גין הוצאותגם ב  הקבלן ישפה את הצדדים המשופים .7

עות מכתב שיפוי  ובבויות הנלה עקב אי עמידת הקבלן בחזדקק להליכים א במידה וצד משופה יינו, בג

 זה.

בון  כבמהלך העבודות, יהיה המזמין רשאי לעכב מתוך הסכומים המגיעים לקבלן, בנוסף לכספי הע .8

עות בהליך  פתוחות, או תביעות לכסות תבי  עתודרושים לד יהיו המוסכם בחוזה, סכומים אשר

 שופים. רות נגד הצדדים המהיווצ

מותנות בכך שצד משופה הודיע לקבלן במועד על תביעה  ה שיפוי ז בויות הקבלן הנובעות מכתבכל ח .9

 על מנת שהקבלן יוכל להתגונן. 

 

 __________________     __ ____________________ 

 לן חתימת הקב       תאריך  


