חוזה מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות
פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,תיעול
ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון
דף ריכוז תו י החוזה – מהווה חלק בלתי פרד מהחוזה
סעיף בחוזה )בת אי המכרז(
מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת
מקום הפרויקט :
השרון
בפ קס ע ף ראשי  200ובסיווג ג' 3לפחות
הקבלן
סיווג
+ע ף ) 260ה חת קווי ביוב ,מים ו יקוז(
הקבל ים:
קבוצת סיווג ב' 1-לפחות )הקבלן או קבלן
מש ה מטעמו(
32
____________________ ₪
התמורה או סכום החוזה:
דמי בדיקות:

על חשבון הקבלן

19.2

דמי עיכבון:

5%

33

מועד ההתחלה:

המועד הקבוע בצו התחלת עבודה בכפוף
לזכויות המזמין

משך הביצוע:

 18חודשים קל דריים מן המועד הקבוע 15
בצ.ה.ע.

ערבות ביצוע:

בשיעור ) 10%עשרה אחוז( מהיקף העבודות 44
בתוספת מע"מ

ערבות בדק:

בשיעור ) 10%עשרה אחוז( מהיקף העבודות 44
בתוספת מע"מ

פיצוי בגין איחורים

 ₪ 1,000בגין כל יום איחור לתקופה של 15.7 30
ימי האיחור הראשו ים ,ופיצוי של ₪ 3,000
בגין כל יום איחור וסף החל מהיום ה .31

מועד
חלקיים:

תשלום

חשבו ות שוטף  45 +יום הכל כמפורט בהוראות 33
הסעיף
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חוזה מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות
פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,תיעול
ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון
ש ערך ו חתם ברמת השרון ביום ______ בחודש ______ ש ת 2019

בין:

 .1רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מרחוב אושיסקין  5רמת השרון
)להלן " :החברה"(
 .2שרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ
מרח' אושיסקין  5רמת השרון
)להלן" :התאגיד"(
החברה והתאגיד ייקראו להלן" :המזמין" .כל אחד מהם ייקרא "יחיד
המזמין"
מצד אחד

לבין_________________________ :
_________________________
ת.ז/.ח.פ/.ח.צ______________.
מרח' ___________ מס'______
ישוב ____________ מיקוד _________
טלפון __________ פקס ___________
ע"י מורשי החתימה מטעמו:
 .1שם ___________________:ת.ז_____________:.
 .2שם ___________________:ת.ז_____________:.
)להלן" :הקבלן"(

מצד ש י

הואיל:

והמזמין פירסם מכרז משותף מס'  6/2019לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים
וביוב ,סלילת כבישים ,דיפון ,תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון
)להלן" :המכרז"(;

והואיל:

והקבלן ,אחרי עיון ובחי ה זהירה של החוזה ,על כל ספחיו ,ושל שאר מסמכי המכרז ,הגיש
למזמין הצעה ,לביצוע ומילוי כל האמור במכרז ,בהתאם לת אים המפורטים במסמכי המכרז;

והואיל:

וועדת המכרזים של המזמין החליטה בישיבתה מיום ________ כי הצעת הקבלן תוכרז
כהצעה הזוכה במכרז ;

והואיל:

והצדדים מעו יי ים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והות ה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ,ספחים וכותרות
 .1.1המבוא לחוזה זה וה ספחים לו מהווים חלק בלתי פרד ממ ו ,ואלה ספחי החוזה :
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.1.1.1

ספח  - 1תעודת השלמה עבור עבודות רימו ים.

.1.1.2

ספח 1א' – תעודת השלמה עבור עבודות שרו ים.

.1.1.3

ספח  - 2תעודת סיום עבור עבודות רימו ים.

.1.1.4

ספח 2א' – תעודת סיום עבור עבודות שרו ים.

.1.1.5

ספח  - 3וסח ערבות ב קאית "ביצוע" עבור רימו ים

.1.1.6

ספח 3א' – וסח ערבות ב קאית "ביצוע" עבור שרו ים

.1.1.7

ספח  - 4וסח ערבות בדק עבור רימו ים.

.1.1.8

ספח 4א' – וסח ערבות בדק עבור שרו ים.

.1.1.9

ספח  - 5הצהרה על העדר תביעות עבור רימו ים.

.1.1.10

ספח 5א' – הצהרה על העדר תביעות עבור שרו ים.

.1.1.11

ספח  - 6ספח ביטוחי הקבלן.

.1.1.12

ספח 7א' -ספחי בטיחות רימו ים

.1.1.13

ספח  7ב' – ספח בטיחות שרו ים.

.1.1.14

ספח – 8טופס אישור מסירת העבודה לרימו ים ולעירייה

.1.1.15

ספח 8א' – טופס אישור מסירת העבודה לשרו ים

 .1.2כותרות הסעיפים ועדו לשם ה וחות בלבד ולא תשמש ה לצורכי פרש ות החוזה.
.2

הגדרות
בחוזה זה יהיו למו חים המפורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים לצדם ,אלא אם הקשר
הדברים מחייב משמעות אחרת:
 .2.1החברה :רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ.
 .2.2העירייה :עיריית רמת השרון.
 .2.3התאגיד :תאגיד המים והביוב שרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ
 .2.4המזמין :החברה והתאגיד.
 .2.5הקבלן :המציע שזכה במכרז ,לרבות ציגיו )כולל קבל י המש ה מטעמו( ,עובדיו,
שלוחיו ,יורשיו ומורשיו המוסמכים ,יועצים ומתכ ים מקצועיים ,ולרבות כל קבלן
מש ה הפועל בשמו או בשבילו לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת המ הל
כהגדרתו להלן.
 .2.6האתר :תחום ביצוע העבודות על פי גבולות הביצוע ש קבעו בתכ יות שבמסמכי
החוזה.
 .2.7מסמכי החוזה :כל מסמכי מכרז פומבי משותף מס'  6/2019על כל ספחיהם ,בין
שצורפו ובין שלא צורפו ,לרבות מפרטים ,שרטוטים ,תכ יות ,הודעות לקבל ים,
מסמכי הבהרות ,וכן הצעת הקבלן ,על כל ספחיה ,וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג
שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.
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 .2.8הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות :מסמך שהוצא לפ י הגשת ההצעות ,בין ביוזמת
המזמין ,בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה של
המשתתפים במכרז ,אשר מבהיר ו/או מש ה ו/או מתקן את מסמכי המכרז.
 .2.9המה דס :מה דס העירייה ומה דס התאגיד או מי מטעמם.
 .2.10עבודות הפיתוח :בהתאם לתכ יות ולמפרט ולכתב הכמויות – מסמך ה'.1
 .2.11עבודות המים והביוב :בהתאם לתוכ יות ולמפרט ולכתב הכמויות – מסמך ה'.2
 .2.12העבודות :עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,דיפון
תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון ,לרבות כל העבודות,
הפעולות ,ההתחייבויות והמחויבויות שעל הקבלן לבצע על פי האמור במסמכי
המכרז/חוזה זה ,על ספחיהם ,בין אם הם מפורשים ובין אם לאו.
 .2.13המפקח :אדם או תאגיד מטעם המ הל שאושר ע"י החברה והתאגיד לפקח על עבודות
הפיתוח ועבודות המים והביוב על כל מכלוליהן .למפקח אין סמכות להתחייבות
כספית.
 .2.14המ הל :מי שמו ה על ידי המזמין כמ הל העבודות )להלן גם":מ הל הפרויקט"(.
 .2.15שכר החוזה :הסכום שיתקבל כמכפלת מחירי סעיפי כתבי הכמויות בכמויות שיבוצעו
בפועל ,ב יכוי אחוז הה חה ה קוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע "העבודות"
לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום ה קוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל
הפחתה שתופחת מהסכום ה קוב בהתאם להוראות החוזה.
" .2.16מחירון דקל" – מחירון דקל לעבודות ב ין ותשתית )עבודות קבל יות( שבתוקף במועד
פרסום המכרז ללא תוספת קבלן ראשי או כל תוספת אחרת .למען הסר כל ספק
תעריפי מחירון דקל יהיו קבועים לכל אורך תקופת המכרז.
" .2.17מחירון משכ"ל" – מחירון משכ"ל טו לעבודות פיתוח  2018ללא תוספת קבלן ראשי
או כל תוספת אחרת .למען הסר כל ספק תעריפי מחירון משכ"ל יהיו קבועים לכל אורך
תקופת המכרז.
 .2.18חוק הפרש ות ,התשמ"א ,1981-יחול על החוזה ,כאשר לצורך פרש ות רואים את
החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק ה "ל.
 .2.19לצורך פרש ות חוזה זה ,לא יובא בחשבון הכלל של "פרש ות כ גד המ סח" ,ולפיכך אין
לראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכ ו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו
בפרש ותם .כמו כן ,כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המש ה בחוזה זה ועדו אך ורק
ל וחיות בלבד ואין להן פקות כלשהי בפרש ות החוזה.
.3

הצהרות והתחייבויות הקבלן
 .3.1כי הוא בעל ידע ,יסיון ,מומחיות ומיומ ות והיכולת הדרושים לשם ביצוע העבודות
שוא חוזה זה בהיקף ,ברמה ,בשיטה ,באופן ובאיכות הקבועים בחוזה זה.
 .3.2כי בדק את כל הבדיקות ה חוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל
התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ,לרבות סיור באתר ,למידת מיקומם של הדרכים והעזרים
שבשטח ,למידת תשתיות המים וביוב וכל תשתית אחרת /וספת ,על קרקעית ותת
קרקעית ,והיכרות עם ת אי העבודה הספציפיים והוא מוותר בזאת על כל טע ה ו/או
דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המזמין בקשר עם כך.
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 .3.3כי הוא מעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כוח האדם ה דרש על פי ת אי הסף
והמפרט הכללי המיוחד ,בהכשרה ,ברמה האישית ובכמות הדרושים לשם ביצוע
העבודות בהיקף ,ברמה ,בשיטה ,בת אים ובאופן הקבועים בחוזה זה.
 .3.4כי ידאג להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה ב ושא בטיחות וגהות
ולא יעסיק עובדים אשר לא עברו הכשרה מתאימה.
 .3.5כי בבעלותו הכלים ,הציוד והאמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף ובכמויות
ה דרשות על פי חוזה זה על כלל ספחיו ,לרבות המפרט הכללי המיוחד.
 .3.6כי במועד חתימת חוזה זה יש בידיו את האישורים כדלקמן ,כי במהלך כל תקופת חוזה
זה ו/או התקופה המוארכת ,לפי הע יין ,ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים ,כמו
גם כל אישורים ה דרשים לשם ביצוע העבודות וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפ י מי
מיחידי המזמין לפי דרישתו:
א .אישור בדבר יהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול
חשבו ות ותשלום חובות מס( ,תשל"ו – .1976
ב .אישור עוסק מורשה מטעם שלטו ות מע"מ.
ג .אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון ,כי הקבלן מפריש יכויים
ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות ,בהתאם להוראות
הדין.
 .3.7כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש גדו ו/או גד מ הל ממ הליו ו/או
גד עובד מעובדיו ו/או גד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו ,במישרין ו/או בעקיפין,
בביצוע עבודות עפ"י חוזה זה ,כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון.
 .3.8כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש גדו ו/או גד מ הל
ממ הליו כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים ,תש "א –  1991בש ה שקדמה
למועד חתימת חוזה זה.
 .3.9כי אין בחתימתו על חוזה זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או מחדל,
של כל חוזה אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או כפוף לו.
 .3.10הקבלן מצהיר ,מתחייב ומסכים להגיש את כל המסמכים ,הרישומים והטפסים
ול קוט בכל הפעולות ה דרשות לפי הדין החל.
 .3.11הקבלן מצהיר ,מתחייב ומסכים ,כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס
למתן הודעות ,קבלת רישיו ות ותשלום מסים ואגרות.
 .3.12כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוע ות ובמיומ ות אותה ,בקפד ות וביעילות ,הכל
לשביעות רצו ו המלאה של המזמין.
 .3.13הקבלן מצהיר ומתחייב לבצע את העבודות שוא המכרז והחוזה בהתאם להוראות כל
דין ,ולרבות בהתאם למפרטים הכלליים והמיוחדים ,לה חיות ,לכללים ,לאמות מידה
ולהוראות רשות המים ו/או הממו ה על תאגידי המים והביוב )הן משפטיות והן
ה דסיות(.
 .3.14הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של העבודה ,והוא יבצע את
העבודות תוך שמירה מוחלטת על כל הוראות הבטיחות ,ותוך עמידה בכל כללי וחוקי
הבטיחות בעבודה בשים לב למהות העבודות שוא החוזה.
 .3.15הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל תו תקן ישראלי שקיים.
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 .3.16הקבלן מתחייב כי ככל שהוצג על ידו במסגרת הצעתו למכרז קבלן מש ה לביצוע
עבודות המים והביוב ,הוא מתחייב לבצע את עבודות המים והביוב באמצעות קבלן
המש ה שאושר בלבד ,והוא לא יהא רשאי להחליפו אלא מטעמים מיוחדים בלבד
ובאישור מראש ובכתב מאת התאגיד ,הן לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות המחליף.
.4

סמכויות המ הל
 .4.1סמכות ש תייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה על פי חוזה זה ,אי ן
גורעות מזכויותיהם של המ הל או ב"כ להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה
פעולה.
 .4.2סמכות ש תייחדה או פעולה שרשאי או חייב ב"כ המ הל לעשותה לפי חוזה זה ,אי ן
גורעות מזכויותיו של המ הל להשתמש באותה הסמכות או לעשות את אותה הפעולה.

.5

תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ו יהול יומן
 .5.1המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים
שמשתמשים בהם וטיב המלאכה ש עשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה .כן רשאי הוא
לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ,את הוראות המ הל ואת הוראותיו הוא.
 .5.2הוראות המפקח ,בכפוף לאמור בחוזה זה ,תחייב ה את הקבלן.
 .5.3הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ,ולכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכ ס בכל עת לאתר
העבודות ולכל מקום אחר שבו עשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום
שממ ו מובאים מוצרים ,חומרים ,מכו ות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.
 .5.4אין לראות בזכות הפיקוח ש ית ה למפקח ו/או למ הל על ביצוע העבודה עפ"י חוזה
זה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן.
 .5.5הפיקוח ה "ל לא יטיל על המזמין ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי ולא ישחרר את
הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי מלוא מסמכי החוזה.
 .5.6הקבלן י הל יומן עבודה )להלן" :היומן"( ,שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים המשקפים
לדעתו את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
 .5.7היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר לקבלן או לבא
כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו ,תוך ) 7שבעה(
ימים ממסירת ההעתק כאמור ,על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח .דבר הסתייגותו
של הקבלן יירשם ביומן.
 .5.8הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה ,אולם רישומים אלה
לא יחייבו את המזמין.
 .5.9לא הודיעו הצדדים או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור ,רואים אותם
כאילו אישרו כו ות הפרטים הרשומים ביומן.
 .5.10רישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם באופן ובמועד האמורים ,ישמשו
כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם ,אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה
לדרישת כל תשלום על פי החוזה.
 .5.11היומן יהא בבעלות המזמין.

.6

איסור הסבת החוזה

-7מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים,
תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון

 .6.1אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממ ו וכן אין הוא רשאי להעביר
או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש בכתב.
 .6.2אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה ,אלא בהסכמת
המזמין מראש ובכתב .הודיע הקבלן למ הל בכתב על רצו ו למסור את ביצועו של חלק
כלשהוא מהעבודה לקבלן מש ה ,שיצוין בהודעה ,יודיע המ הל לקבלן בכתב תוך זמן
סביר על הסכמתו או הת גדותו לכך ,בכתב .על אף האמור מובהר כי הוראה זו לא
תחול לגבי קבלן מש ה אשר הוצג על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז ,אם וככל
שהוצג ,והוא אושר על ידי המזמין במסגרת הצעת הקבלן למכרז.
 .6.3תן המזמין את הסכמתו במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה
האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ,והקבלן ישא
באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה ,באי כוחם ועובדיהם.
 .6.4האמור לעיל לא יחול לגבי קבלן מש ה לעבודות מים וביוב אשר הוצג על ידי הקבלן
במסגרת הצעתו למכרז ,אם וככל שהוצע כזה ,ולגבי קבלן מש ה זה לא יהא רשאי
הקבלן להחליפו אלא מטעמים מיוחדים בלבד ,ובאישור מראש ובכתב של התאגיד הן
לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות המחליף.
 .6.5הקבלן מצהיר בזה ,כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבל ים לעבודות ה דסה
ב איות ,תשכ"ט 1969 -בע פים ובסיווגים הכספיים כ דרש במכרז ,ומתחייב לא למסור
לקבל י מש ה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממ ה אלא אם אותו קבלן
מש ה רשום בהתאם להוראות החוק האמור .הקבלן מתחייב כי קבלן המש ה שהוצג
על ידו במסגרת הצעתו למכרז ,אם וככל שהוצג ,אוחז בסיווג קבל י מתאים )הן בע ף
המתאים והן בסיווג המתאים( וכי במשך כל תקופת העבודות יהא רשום ברשם
הקבל ים ככזה.
 .6.6במידה והקבלן הי ו תאגיד ,הוא מתחייב בזאת ,כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו
הוא לא יעביר מ יות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מ יות חדשים אשר יחזיקו
במ יות שמק ות זכות ליותר מ 25%-מהדיביד דים או מזכויות ההצבעה באסיפות
בעלי המ יות ,או המק ות זכות למ ות רבע או יותר מהדירקטורים בתאגיד ,אלא אם
קיבל הקבלן הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.
.7

היקף החוזה ועבודות וספות
 .7.1הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כוח-אדם ,החומרים ,הכלים,
הציוד ,המכו ות וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,ה חוץ לשם כך.
 .7.2המזמין שומר לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות וספות אשר
יתברר כי יש לדעת המזמין צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודות שוא חוזה זה ,אם
וכח דחיפות ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר והתמורה תחשב ועפ"י מחירי
יחידה המפורטים בכתב הכמויות.
 .7.3מובהר בזאת כי הזמ ת עבודות וספות על ידי החברה יחייבו אותה בלבד ,והזמ ת
עבודות וספות על ידי התאגיד יחייבו את התאגיד בלבד.
 .7.4לא מצא מחיר יחידה בכתב הכמויות ,התמורה עבור העבודות ה וספות תיקבע על פי
מחירון משכ"ל ב יכוי אחוז הה חה שהוצע על ידי הקבלן בהצעתו למכרז.
 .7.5לא מצא מחיר יחידה במחירון משכ"ל ,כאמור ,התמורה עבור העבודות ה וספות
תיקבע על פי מחירון דקל ב יכוי אחוז הה חה שהוצע על ידי הקבלן בהצעתו למכרז.
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 .7.6לא מצא מחיר יחידה במחירון דקל ,תיקבע התמורה על פי יתוח מחיר שיוגש ע"י
הקבלן ויאושר מראש ע"י המ הל .למען הסר כל ספק קביעתו של המ הל הי ה סופית .
 .7.7המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות בהתאם
להוראות כל דין ,הליו ,משאביו וצרכיו ,וזאת מבלי שהדבר יק ה לקבלן זכות לשי וי
המחיר שהוצע על ידו בהצעתו למכרז ו/או זכות לפיצוי ו/או כל תשלום וסף אחר.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן זה לעיל ,מודגש כי עיריית רמת השרון ערכת
למכרז התייעלות א רגטית שבמסגרתו יספק הספק הזוכה גופי תאורה חסכו יים )לד(
לתאורת רחובות )להלן" :הספק"( .החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש גופים
כאמור מאת הספק ולהתקי ם בין באמצעות הספק ובין באמצעות הקבלן ,הכל
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
.8

סתירות במסמכים ,הוראות מילואים וסדרי עדיפויות בין המסמכים
 .8.1בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות ת אים אלה לבין הוראה במסמך אחר
מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו חתם חוזה זה ,תגבר ההוראה
הבאה להוסיף על זכויות המזמין ,לפי שיקול דעת המזמין.
 .8.2גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למש ה או שהיה הקבלן מסופק
בפירושו ה כון של מסמך או כל חלק ממ ו ,או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו
אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  -יפ ה הקבלן בכתב למ הל והמ הל ייתן הוראות
בכתב ,לרבות תכ יות לפי הצורך  -בדבר הפירוש שיש ל הוג לפיו.
 .8.3רשאי המ הל ,וכן המפקח ,להמציא לקבלן מזמן לזמן ,תוך ביצוע העבודה ,הוראות -
לרבות תכ יות לפי הצורך  -לביצוע העבודה.
 .8.4בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכ י המיוחד או בכל מסמך אחר
ממסמכי החוזה ,סדר העדיפות – לע יין הביצוע – יהא כדלהלן:
 .8.4.1דרישות הדין והרשויות המוסמכות ,כולל תכ ית המתאר.
 .8.4.2תוכ יות לביצוע.
 .8.4.3הוראות החוזה ,כולל ת אי המכרז והמפרטים הטכ יים.
 .8.4.4הצעת הקבלן.
 .8.5בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכ י המיוחד או בכל מסמך אחר
ממסמכי החוזה ,סדר העדיפות – לע יין התשלום – יהא כדלהלן:
 .8.5.1מדידה בפועל שאושרה על ידי המפקח;
 .8.5.2כתב הכמויות;
 .8.5.3אופ י מדידה מיוחדים;
 .8.5.4מפרט טכ י מיוחד;
 .8.5.5תכ יות;
 .8.5.6מפרט כללי;
 .8.5.7ת אי החוזה.
 .8.6ב וסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים
הטכ יים לבין עצמם ,יכריע המ הל לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן י הג לפי
הוראותיו.
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.9

אספקת תכ יות
 .9.1התוכ יות וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מן המכרז הם רכושו וק יי ו הבלעדי
של המזמין ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם ,כולם או מקצתם ,אלא למטרת
החוזה ולביצוע העבודות בלבד .המזמין יספק לקבלן תכ יות עדכ יות לביצוע העבודות.
 .9.2הקבלן יודיע למפקח על התוכ יות ,תוכ יות העבודה ,וההוראות הדרושות ,או
שיידרשו ,לביצוע העבודות בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין של ביצוע
העבודות ולא יגרום לאיחור או עיכוב בגמר העבודות והשלמתן.
 .9.3העתקים מכל מסמך ,המהווה חלק מהחוזה ,יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות,
והמ הל ,המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו ,יהיה רשאי לבדוק
ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

.10

ביצוע העבודה לשביעות רצון המ הל והמפקח
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,לשביעות רצו ם המוחלטת של המ הל והמפקח וימלא
לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המ הל ושל המפקח ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאי ן
מפורטות בחוזה.

.11

ויתור על הודעה וטריו ית והודעות
 .11.1ש י הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות וטריו יות ועצם
הפרת החוזה או אי קיומו או אי קיום כל ת אי הימ ו ישמשו במקום התראה או
הודעה כזאת.
 .11.2כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד ש י לפי חוזה זה ,תי תן במכתב רשום לפי הכתובת
של הצד הש י המפורטת בחוזההודעה ש שלחה בדואר רשום ,די ה כדין הודעה
ש מסרה ביד ,כעבור  48שעות מזמן מסירתה בדואר.

.12

תאור האתר
 .12.1העבודות תתבצע ה במקרקעין ה מצאים באתר.
 .12.2הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד וסביבתו ,לרבות מצבו הפיסי
והמשפטי ,וכן ,כי הוא בדק את מצב ות אי הקרקע והתשתיות הקיימות באתר ,ומצא
אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.
 .12.3מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי לקבלן אין ולא תהיי ה זכויות ק יי יות כלשהן באתר
ו/או במתק ים ,לרבות זכויות מכח חוק הג ת הדייר 1972-ו/או כל חוק אחר שיבוא
במקומו .מעמדו של הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד ,וכל עוד רשות זו ית ת על ידי
המזמין .בכל מקרה לא תהיה לקבלן זכות עכבון באתר ו/או בעבודות והוא יעבירם
למזמין במועדים הקבועים בחוזה זה או על פי דרישת המזמין לפי המוקדם.
 .12.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת ,כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן,
הופך זה להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר ,לרבות יקיון האתר.
 .12.5על הקבלן לתאם את קבלת שטח ההתארג ות ,כהגדרתו להלן ,מול גורמי המזמין
השו ים כולל ביצוע התאומים ה דרשים בגין זאת .ללא שטח התארג ות לא יתן יהיה
להתחיל בעבודות אלא אם התקבלה הוראה אחרת בכתב ע"י המ הל .בסיום העבודה
או בכל עת על פי דרישת המזמין ,על הקבלן להחזיר שטח זה לידי בעליו קי וללא כל
מפגעים .לכל המאוחר ,הקבלן מתחייב לפ ות את שטח ההתארג ות תוך ) 10עשרה(
ימים מקבלה ראשו ית של העבודות או על פי הוראת המפקח .למען הסר כל ספק כל

 - 10מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים,
תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון

העלויות הכרוכות בהתארג ות ובשימוש בשטח ההתארג ות לרבות השבת מצבו
לקדמותו כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות ואין הקבלן רשאי לקבל כל תמורה
וספת בגי ן.
 .12.6ידוע לקבלן שהעבודות תתבצע ה באזור הכולל תשתיות רבות ,על קרקעיות ותת
קרקעיות ,וכי באחריותו התיאום המלא בין כל התשתיות ומ יעת כל פגיעה בהן.
.13

בדיקות מוקדמות
 .13.1הקבלן מאשר כי ערך לפ י הגשת הצעתו למכרז ,בדיקות של האתר וסביבתו ,את טיב
הקרקע ,את דרכי הגישה לאתר ,את מיקומן של מערכות תשתית באתר ובסמוך לו
והחיבורים אליהן ,ואת כל יתר הגורמים וה סיבות העשויים להשפיע על ביצוע
התחייבויותיו על פי המכרז ו/או החוזה.
 .13.2הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו מיקומו של האתר .על הקבלן ל קוט בכל האמצעים לשמירה
על האתר ביום ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש וב פש .לא תוכר שום
תביעה בגין הפרעות ,פגיעות ,הת גדויות הן כספיות והן להארכת לוח הזמ ים ש קבע
במכרז ,ולא תשולם לקבלן כל תמורה אחרת /וספת בגין ביצוע דרכי גישה לאתר.
 .13.3הקבלן מצהיר ,כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצע ה בסמוך לשטחים בהם קיימים
צ רת ,תאי ביקורת ,שוחות ,תשתיות חשמל וטלפון ,וכן תשתיות על ו/או צמודות
ומערכות ומתק ים וספים ,הן מעל הקרקע והן מתחתיה.
 .13.4לא תוכר כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי כו ה של כל
האמור לעיל על ידי הקבלן.
 .13.5ידוע לקבלן כי אספקת מים ,חשמל ,הסדרי ת ועה זמ ים ,אביזרי בטיחות ,גידור
האתר וכל ה דרש באתר ו/או על פי דין ו/או על פי דרישת הרשויות המוסמכות
לצורכי ביצוע העבודה יהיה על חשבון ובאחריות הקבלן.

.14

תאור העבודות
 .14.1הקבלן יידרש ,באחריותו הבלעדית ועל חשבו ו ,לבצע עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת
תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות
צפון" ברמת השרון.
תיאור מפורט של העבודות מפורט במפרט המיוחד ,והוא גובר על כל תיאור בחוזה זה.

.15

תקופת החוזה
 .15.1תקופת החוזה תחל במועד ה קוב בצו התחלת עבודה ,ולתקופה של שמו ה עשר
חודשים ) (18חודשים .צו התחלת העבודות ייחתם על ידי כל אחד מיחידי המזמין .רק
צו שייחתם על ידי ש י יחידי המזמין יהווה צו התחלת עבודות כמשמעותו בחוזה זה.
 .15.2צו התחלת העבודה כולל את הזמן ה דרש לקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את
כל ההיתרים והאישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השו ות.
 .15.3מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יק ה לקבלן כל זכות לחרוג
מהמועד ה קוב בסעיף  15.1לעיל כמועד לסיום העבודות,מסירתן לאישור המפקח,
וקבלתן על ידי כל אחד מיחידי המזמין.
 .15.4למען הסר כל ספק כל עלות הקשורה בהשגת האישורים הי ה על חשבון הקבלן וכלולה
במחירי היחידה השו ים המפורטים בכתב הכמויות.
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 .15.5לפי דרישת המפקח ,ימציא לו הקבלן רשיו ות ואישורים כאמור לפ י תחילת ביצוע
העבודות ,וכן ימציא ,לפי דרישתו של המפקח ,כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת
על התאמת העבודות לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.
 .15.6לאחר קבלת הודעת הזכייה ולא יאוחר ממועד כ יסת הקבלן לאתר ,ימציא הקבלן
למפקח במועד שייקבע על ידי המפקח את הצעתו ללוח זמ ים מפורט .ההצעה תכלול
מועדי ביצוע עבודה ומועדי מסירה ותיערך בכפוף לה חיות החברה וסדר הקדימות
שתקבע עם תחילת העבודות וכפי שיתעדכן על ידי החברה מעת לעת .המ הל יבחן את
לוח הזמ ים המעודכן והוא יהא רשאי לאשרו בחלקו או במלואו .לא אושר לוח
הזמ ים במלואו או בחלקו – יגיש הקבלן בתוך יומיים לוח הזמ ים מתוקן על פי
ה חיות המפקח .לא הגיש הקבלן לוח זמ ים מתוקן כאמור ,יערוך המפקח לוח זמ ים
מפורט וזה יחייב את הקבלן .הקבלן מוותר על כל טע ה ו/או דרישה עקב כך.
 .15.7מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי המזמין יהא רשאי להורות לקבלן בכל עת להמציא
ללוח זמ ים מפורט מעודכן ,והקבלן יבצע זאת לא יאוחר מחמישה ימים מן המועד בו
ית ה לו הוראת המזמין כאמור .במקרה זה יבחן המפקח את לוח הזמ ים המעודכן
והוא יהא רשאי לאשרו בחלקו או במלואו .לא אושר לוח הזמ ים המעודכן במלואו או
בחלקו – יגיש הקבלן בתוך יומיים לוח הזמ ים מתוקן על פי ה חיות המפקח .לא הגיש
הקבלן לוח זמ ים מתוקן כאמור ,יערוך המפקח לוח זמ ים מפורט וזה יחייב את
הקבלן .הקבלן מוותר על כל טע ה ו/או דרישה עקב כך.
 .15.8פיגור בלוח הזמ ים )ביחס לכל אבן דרך בו כמו גם ביחס למועד השלמת העבודות(
יגרור אחריו תשלום פיצוי מוסכם בגובה  ₪ 1,000בגין כל יום איחור לתקופה של 30
ימי האיחור הראשו ים ,ופיצוי של  ₪ 3,000בגין כל יום איחור וסף החל מהיום ה .31
כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי ל כות את חלקו היחסי )היקף העבודות של כל אחד
מהמזמי ים רימו ים או שרו ים ביחס לסה"כ העבודה הכולל עפ"י האומדן הראשו י
ש קבע לעבודות( מן התמורה המגיעה לקבלן מכל אחד מיחידי המזמין.
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שי וי קצב העבודה
 16.1החליט המפקח כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע ,או
תוך תקופת הארכה ש ית ה להשלמתה  -יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן י קוט מיד בכל
האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה ש קבעה ע"י
המפקח .מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות האמצעים ה דרשים לעמידה בקצב
העבודה ש דרש ע"י המפקח.
 16.2סבר המפקח כי האמצעים ש קט בהם הקבלן אי ם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת
העבודות בזמן הקבוע ,או תוך הארכה ש ית ה להשלמתה  -יורה המפקח לקבלן בכתב על
האמצעים שלדעתו יש ל קוט בהם ,לרבות הגדלת כמות המשמרות ו/או ביצוע עבודות
במקביל ו/או שימוש בציוד מכ י שו ה ,והקבלן מתחייב ל קוט מיד באמצעים האמורים.
מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות אמצעים אלו.
 16.3לא מילא הקבלן את התחייבותו כאמור ,רשאי המזמין לבצע את העבודות כולן או מקצתן,
ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות האמורות,
בתוספת סך של  15%מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות .לצורך סעיף קטן זה תהיה
למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד ,המתק ים ובחומרים ש מצאים באתר ,וזאת ללא
תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.
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 16.4אם יהיה צורך לדעת המפקח ,בכל זמן שהוא ,לסיים את העבודה מוקדם מכפי ש קבע בצו
התחלת העבודות ,יפ ה המפקח אל הקבלן בכתב ,יפרט את השי וי ה דרש במתכו ת העבודה
ומספר הימים בהם דרש הקבלן להקדים את מועד הסיום לעומת המועד המתוכ ן .הקבלן
יגיש למפקח מסמך שבו תפורט העלות ה וספת שיסב לו השי וי בצירוף יתוח מחירים.
המפקח יבחן את יתוח המחירים ויגיש למ הל את חוות דעתו המפורטת הכוללת את תוספת
המחיר הראויה לדעתו בהתאם ל תו ים שהובאו לו ע"י הקבלן .המ הל יקבע את גובה
התוספת שתאושר לפי שיקול דעתו ,וקביעה זו תהיה סופית .המ הל יגיש לקבלן הוראה
בכתב חתומה על ידו ,בה מאושרת תוספת המחיר שקבע .הקבלן יפעל כאמור בהוראה ,וייערך
לסיים את העבודה במתכו ת ש קבעה בהוראה האמורה.
 16.5על אף האמור בכל מקום אחר ,חייב הקבלן ,באם ידרשו זאת המ הל ו/או המפקח ,לדחות כל
עבודה או חלק ממ ה ,אשר לפי דעתו של המ הל ,רצוי לדחותה לזמן אחר .דחיית העבודה
ו/או חלק ממ ה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לקבלן.
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הפסקת העבודה
 .17.1הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמ ים ,במהירות האפשרית ,באופן רצוף וללא
הפסקות ,וימלא אחר דרישות המ הל בכל ה וגע לקצב ביצוע העבודות ,לכמות וסוגי העובדים
והציוד המועסקים באתר ביצוע העבודות ,על מ ת להבטיח את התקדמות ביצוע העבודות לפי
לוח הזמ ים וסיומו במועד הדרוש.
 .17.2הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה
בכתב מאת המ הל ,מכל סיבה שהיא בהתאם לת אים ולתקופה שיצוי ו בהוראה ,ולא יחדש
את ביצוע העבודות ,אלא אם ית ה לו על ידי המ הל הוראה בכתב על כך.
 .17.3הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לפי סעיף קטן  17.2לעיל ,י קוט הקבלן באמצעים
להבטחת העבודות ולהג תן לפי הצורך ,כפי שיאושרו על ידי המ הל.
 .17.4בכפוף לאמור בסעיף קטן  5להלן ,הוצאות ש גרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמ ית של ביצוע
העבודות לפי הוראות המ הל ,ישולמו לפי ההוראות הבאות :
 .17.4.1בגין הפסקת עבודה עד  180ימים רצופים מסיבה ה עוצה במזמין – לא תשולם לקבלן כל
הוצאה או תשלום למעט בגין הוצאות התארג ות מחדש בגובה ) 15,000₪להלן" :הוצאות
התארג ות"( .עד תום  180הימים כאמור ,המזמין יודיע לקבלן אם יידרש לחזור לעבודה
אם לאו .יוחזר לעבודה ,ישולמו לו הוצאות ההתארג ות כאמור ,בלבד .לא יוחזר ,יבוא
ההסכם לכדי סיום והפיצוי היחיד לו יהא זכאי ,הי ו החזר עבור הוצאות ישירות שיוכיח
הקבלן כי גרמו לו )להלן" :הוצאות ישירות"( .לא מסרה הודעה מאת המזמין לקבלן עד
תום  180הימים ,הקבלן יהא רשאי לסרב לחדש את העבודה ובמקרה כזה יבוא ההסכם
לסיומו והקבלן יהיה זכאי להוצאות הישירות ,בלבד.
 .17.4.2בגין הפסקת עבודה עד  90ימים רצופים מסיבה ה עוצה בצד שלישי שלמזמין אין שליטה
לגביה – עד  90ימים רצופים לא תשולם לקבלן כל הוצאה או תשלום לכל מקרה בודד.
מעל  90ימים רצופים ועד  180ימים רצופים תשולם לקבלן עם חזרתו לעבודה ובכפוף
לה ,החזר עבור הוצאות ש גרמו לקבלן בפועל ואשר יאושרו על ידי המ הל .בתום 180
ימים ידו ו הצדדים באופן חזרת הקבלן לעבודה כאשר לקבלן תהא הזכות לסרב לשוב
לעבודה ובמקרה זה יבוא ההסכם לכדי סיום והפיצוי היחיד לו יהא זכאי הי ו פיצוי
בהתאם לסעיף זה.
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 .17.5הוראות סעיף זה יחולו ובלבד שהקבלן מסר למ הל ,תוך  30ימים מיום קבלת הודעת המ הל
בדבר ההפסקה ,הודעה בכתב על כוו תו לבקש את תשלום ההוצאות ,וכי תוך שלושים )(30
ימים מיום חידוש העבודות יגיש דרישה מפורטת ומ ומקת בציון סכום ההוצאות ש גרמו לו
בפועל בצירוף אסמכתאות מתאימות .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המ הל ,לאחר קבלת
בקשת הקבלן ולאחר ש ית ה לקבלן אפשרות להשמיע את טע ותיו.
 .17.6למרות האמור בסעיף זה לעיל ,לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כלשהן עקב מילוי הוראות
המ הל בקשר להפסקת ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,בכל אחד מן המקרים המפורטים
להלן:
 .17.6.1קבעו בהסכם תקופות להפסקות בביצוע העבודות ,כולן או מקצתן.
 .17.6.2קבעו על ידי המ הל הפסקות מחמת ת אי מזג האוויר ,העלולים לפגוע בבטיחותן או
בטיבן של העבודות ,כולן או מקצתן.
 .17.6.3קבעו על ידי המ הל הפסקות לצורכי ביצוען התקין של העבודות ,או לצורכי בטיחות
העבודות ,כולן או מקצתן.
 .17.6.4קבעו על ידי המ הל הפסקות ש ובעות ממעשה ו/או מחדל של הקבלן.
 .17.6.5קבעו על ידי המ הל הפסקות ה ובעות מהוראות הרשויות.
 .17.6.6קבעו על ידי המ הל הפסקות ה ובעות כתוצאה מכוח עליון.
 .17.6.7הקבלן הפר הפרה יסודית את ההסכם או שלדעת המ הל הוא הפר הפרה אחרת של
ההסכם ,ואי ו מתקן את ההפרה האחרת בתוך המועד ש קבע בהתראה בכתב שקיבל על
כך מהמזמין או המ הל.
 .17.7הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לצמיתות )שלא בשל מעשה ו/או מחדל הקשור
בקבלן( לאחר ש יתן על ידי המזמין צו התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל,
יגיש הקבלן ,תוך שלושים ) (30יום מהיום בו ית ה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע העבודות
לצמיתות ,חשבון סופי לגבי אותו חלק העבודות שבוצע על ידו בפועל ,טרם מועד מתן
ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות .הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור העבודות אשר
הושלמו עד לאותו מועד של הודעת ההפסקה כפי שיקבע על ידי המ הל לאחר ש ית ה לקבלן
אפשרות להשמיע את טע ותיו ולהציג בפ יו את החשבון הסופי ואסמכתאות מתאימות.
 .17.8תשלום ההוצאות הוא סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות לפיצויים
כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה ,והוא ייעשה בכפוף לחתימת הקבלן על כתב ויתור וסילוק
טע ות.
 .17.9מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל ,בכל מקרה שבו הודיע המ הל על ביטול ההסכם
לצמיתות )שלא בשל מעשה ו/או מחדל הקשור בקבלן( הקבלן י קוט בכל הצעדים ה דרשים
על מ ת) :א( להשלים את העבודות שהשלמתן דרשה בהודעה על ביטול ההסכם; )ב( לעצור
את כל יתר העבודות; )ג( להעביר למזמין באופן מסודר את כל המסמכים ,מתק ים ,עבודות
וחומרים ה וגעים לעבודות שבוצעו על ידו עד למועד ההודעה על הביטול כאמור; )ד( להימ ע
מהתקשרויות וספות עם קבל י מש ה ו/או ספקים כלשהם ו/או מהגדלה אחרת כלשהי של
התחייבויותיו בקשר עם העבודות )למעט ביחס לעבודות שהשלמתן דרשת על פי סעיף קטן
)א( לעיל(; )ו( לפ ות את אתר ביצוע העבודות באופן מסודר בהתאם להוראות המ הל.
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.18

שי ויים בהיקף העבודה וסיוג בלעדיות
 .18.1הקבלן יבצע כל שי וי במתכו ת העבודה ,לרבות שי ויים בעבודה לעומת הקבוע
בתוכ יות ,שי וי בלוח הזמ ים וכיו"ב כפי שיידרש ע"י המ הל.
 .18.2מובהר כי כל תוספת ו/או שי וי אשר יתבקשו על ידי מי מיחידי המזמין ויזכו את
הקבלן בתשלום כלשהו ,בהתאם להוראות סעיף זה להלן – יישא אותו מזמין בעלות זו
בלבד ,והיא לא תחייב את יחיד המזמין האחר.
 .18.3שי ויים ,תוספות והפחתות
 .18.3.1המ הל רשאי להורות בכל עת על כל שי וי בעבודה או בחלק ממ ה ביחס לכל מה
ש וגע לאופייה ,לאיכותה סג ו ה ,סוגה ,גודלה ,כמותה ו/או ממדיה של העבודה
ו/או כל חלק ממ ה וכיוצא בזה ,הכל כפי שימצא ל כון ,לרבות בשל עיכוב בעבודה,
פיגור בזמ י הביצוע על ידי הקבלן וכיו"ב ,והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו
לרבות פרוק ,הריסה וכו' של חלקי העבודה או עבודות שבוצעו .ההוראות יי ת ו
בכתב באמצעות "פקודת שי ויים".
 .18.3.2מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה ,רשאי המפקח להורות על:
א.

הגדלת הכמויות ה קובות ברשימת הכמויות והמחירים או הקט תן.

ב.

השמטת פריטים ה קובים ברשימת הכמויות והמחירים.

ג.

שי וי באופי ,בסוג ובאיכות של הפריטים ה קובים ברשימת הכמויות
והמחירים.

 .18.3.3האמור בחוזה זה לגבי הקט ת היקף החוזה יחול ,בשי ויים המחוייבים ,גם לגבי
הגדלת היקף החוזה.
 .18.3.4הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל הכמויות המצוי ות במפרטים ובכתבי הכמויות
ית ות באומדן ,וכי מחירי היחידה לאחר שהופחתה מהם הה חה שבה קב הקבלן
בהצעתו לא ישת ו עקב קבלת תוצאות שו ות במדידה הסופית שתיערך לאחר ביצוע
העבודה.
 .18.3.5היה והתגלה שי וי בכמויות העבודה בשטח ביחס לכמויות המצוי ות במפרטים
ובכתב הכמויות המהווים את הבסיס לחוזה ,אשר יש בו כדי להגדיל את שכר
החוזה ביחס לאותו פריט ,על הקבלן לדווח על כך מיידית בכתב למ הל ולקבל את
אישורו לשי וי שכר החוזה בגין שי וי כאמור .להסרת הספק יובהר ,כי הקבלן לא
יהא זכאי לכל תוספת לשכר החוזה בגין שי וי בכמויות העבודה ,אשר לא אושר
מראש ובכתב על ידי המ הל ,למרות כל האמור בחוזה זה.
 .18.3.6כל עוד לא קבע אחרת מפורשות בחוזה ,ייקבע ערך השי וי שבוצע לפי המפורט
המפורט בסעיף  7לעיל ביחס לעבודות וספות.
 .18.3.7למ יעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שי וי כלשהו לפי
סעיף זה ו/או ביצוע עבודות וספות מחמת אי קביעת ערכו של השי וי ,ועליו לבצעו
מיד עם קבלת הוראה מהמפקח .המפקח יקבע את ערך השי ויים תוך  30יום מיום
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מתן הוראת שי ויים /תוספות לקבלן .כן אין הקבלן רשאי לעכב ביצועה של עבודה
כלשהי לפי חוזה זה מכל טעם שהוא לרבות מחלוקת בקשר עם התמורה בגי ה או
אי תשלומה.
 .18.3.8מובהר בזאת כי הוראת שי ויים/תוספות אשר אי ה קובעת במפורש הארכה
והשלמת העבודה אי ה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.
 .18.3.9מובהר ומוסכם כי אם ית ה הוראת שי ויים כאמור לעיל בשל כך שהקבלן לא
קיים הוראה מהוראות החוזה או התחייבות ש טל על עצמו לפיו ,הרי אין במתן
הוראת השי ויים כדי לגרוע מכל זכות של המזמין לפי החוזה או לפי כל דין.
 .18.3.10בכל מקרה לא ישולם לקבלן רווח קבל י ו/או רווח קבלן ראשי על עבודות וספות
או חריגות שבוצעו ע"י קבל י מש ה או כאלה שמחירן לקח ממחירון דקל ,מחירון
משכ"ל או כתב הכמויות.
 .18.4תשלומי עבודה יומית )רג'י(
 .18.4.1המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השי ויים ו/או התוספות בעבודה יומית
)עבודות רג'י(.
 .18.4.2הוראות המפקח י ת ו בכתב ,ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא ש ית ה לו
הוראה כתובה כאמור .שיטת העבודה תקבע על ידי המפקח אולם אין בכך כדי
לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי חוזה זה ל יהול העבודה ,לטיב העבודה או
לכל ע ין אחר הקשור בעבודה ,והוראות החוזה יחולו גם על עבודות אלה.
 .18.4.3למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזה כי הקבלן ימלא
אחר כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק
על ידו או מטעמו בביצוע העבודה היומית ,או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע
העבודה היומית .הכל  -לפי שיקול דעתו של המפקח .הקבלן יחליף את המועסק
והציוד ,כאמור ,על חשבו ו ,וכל ההוצאות ה ובעות מהחלפה כזו תחול ה עליו.
 .18.4.4היה ולא כללו מחירי עבודות יומיות בכתב הכמויות יקבעו מחירי העבודה היומית
על פי המפורט להלן ו/או לפי מחירון מוסכם בין הצדדים הכל על פי שיקול דעת
המפקח:
הפעלת צמ"ה ו/או כוח אדם וחומרים  -על פי מחירון משכ"ל ללא תוספת
קבלן ראשי או כל תוספת אחרת ,ב יכוי הה חה ש קב הקבלן בהצעתו
למכרז ,ללא תוספת קבלן ראשי ובהעדר סעיף מתאים בו ,על פי מחירון
דקל ב יכוי הה חה כאמור.
 .18.4.5למען הסר ספק ,בכל מקרה יכללו מחירי העבודה היומית שיקבעו על פי סעיף קטן
זה ,כל הוצאה שהיא של הקבלן ,לרבות רווח ,הוצאות ,הבאת ציוד ופועלים לאתר
העבודה והסעתם ממ ו ,וכל הוצאה אחרת.
 .18.4.6סיווג הפועלים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה
שהוטלה עליהם לביצוע .המפקח הוא שיקבע ,לפי שיקול דעתו ,את הסיווג שיי תן
לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.
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 .18.4.7שי וי היקף העבודה ייעשה באמצעות דרישה בכתב של המפקח לאחר אישור
המ הל.
 .18.4.8היה וחרג הקבלן מהיקף העבודה ללא דרישה בכתב ,וללא אישור המ הל בכתב ,לא
יהא זכאי לתמורה כלשהי מאת המזמין.
.18.4.9

המזמין רשאי להוסיף עבודות באתר או מחוץ לאתר ,בכל מקום ,בגבולות ההוספה.

 .18.4.10התמורה לקבלן בגין ההגדלות ,ההקט ות ו/או השי ויים תהיה כקבוע בסעיף
התמורה להלן.
.19

טיב החומרים
 .19.1כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש בעבודתו יהיו חדשים ,מאיכות מעולה,
מהסוגים כפי ש קבעו במפרט הטכ י ו/או בכתב הכמויות ו/או ע"פ קביעת המ הל
והמפקח ולשביעות רצו ם המלאה.
 .19.2הקבלן יגיש לאישורו של המפקח דוגמאות של כל החומרים והציוד קודם שייעשה בהם
שימוש במסגרת העבודה .הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התק ים ו/או
מכו ים אחרים מוסמכים עפ"י דין ועל פי הוראות המ הל תחול ה על הקבלן .כל
החומרים והציוד שיסופקו לצורך המשך העבודה יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו.
 .19.3מובהר ומוסכם בזה כי עובר להגשת הדוגמאות לאישור המפקח כאמור לעיל ,ימציא
הקבלן אישורים על תו תקן ישראלי ממכון התק ים הישראלי.
 .19.4וכח המפקח כי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אי ו מתאים לדוגמא שאושרה ו/או
אי ו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את החומר ממקום העבודה,
תוך  24שעות מקבלת הוראה מטעם המפקח לעשות כן .קביעתו של המפקח אי ה
ית ת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי .סרב הקבלן לעשות כן ,רשאי
המפקח להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו .עלות פעולתו זו של המפקח תהא על
חשבו ו של הקבלן.

.20

כפיפות ודיווח
 .20.1לצורך יהול ,תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות ימ ה המזמין מפקח מטעמו.
 .20.2המפקח י הל את ביצוע העבודות ,יקבע לוחות זמ ים ,שלבים לביצוע העבודות ,ויפקח
על ביצוע העבודות.
 .20.3המפקח יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן ,בין
היתר ,יערך מעקב אחר ביצוע העבודות .מועד ,תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י
המפקח .הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף ציג מוסמך מטעמו.
 .20.4הקבלן יאפשר למפקח גישה וחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה.
 .20.5המפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר לאופן ביצוע העבודה והחומרים בהם עשה
שימוש לצורך ביצועה.
 .20.6הקבלן יהא כפוף להוראות המ הל והמפקח ,ויפעל על פי כל הוראה וה חיה שתי תן על
ידם בקשר עם החוזה ,ובכללן הצורך לבצע תיקו ים ופעולות אחזקה שו ות הן
בתמורה והן שלא בתמורה ,הכול כמפורט בחוזה .בכלל זה רשאים המ הל ו/או
המפקח לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות ,והקבלן יהא מחויב
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לפעול בהתאם להוראותיהם .לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום וסף ,המתבססת
על קביעת סדרי עדיפויות על ידי המ הל ו/או המפקח.
 .20.7הקבלן ידווח למ הל ולמפקח באופן שוטף על ביצוע עבודותיו ,על כל בעיה והתפתחות
באשר להן ,וכן על כל ושא הקשור לביצועו של החוזה.
 .20.8הרשות בידי המפקח לדרוש מהקבלן לש ות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אי ה
מתאימה או אי ה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר .במסגרת זו
רשאי המפקח לדרוש שכלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר
והקבלן מתחייב לבצע מייד את דרישות המפקח ,בכפוף להוראות סעיף .20.10
 .20.9מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין ביצוע דרישות אלה .עוד
יובהר אי הצגת דרישות כאמור אי ה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את
העבודה בטיב ובקצב המות ים בחוזה.
 .20.10מובהר ,כי המפקח אי ו מוסמך לאשר כל חריגה מת אי החוזה ,המחייבת תשלום
וסף.
 .20.11לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום וסף ,המתבססת על אישור המפקח.
.21

מ הל עבודה
 21.1במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה ,חייב הקבלן להעסיק מ הל עבודה ,מוסמך ומאושר
ע"י המפקח .מ הל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל
שעות העבודה .ההוראות או ההסברים שי ת ו למ הל העבודה ,ע"י המ הל או המפקח ,יחשבו
כאילו ית ו לקבלן.
 21.2מ הל העבודה יהיה מ הל עבודה מוסמך לעבודות תשתית על ידי משרד הכלכלה שהי ו בעל
יסיון מוכח של ) 7שבע( ש ים לפחות בתחום ,וכן בעל יסיון בעבודות פיתוח ושדרוג
תשתיות ,ובכלל זאת תשתיות מים וביוב ,והוא יהא אחראי על קיומם של כל ת אי הבטיחות
באתר ה דרשים על פי כל דין ועל פי הוראות החוזה על ספחיו.
21.3

דבר מי ויו של מ הל עבודה ידווח לכל הרשויות המוסמכות.

 21.4מ הל העבודה יוחלף רק באישורו של המפקח ו/או המ הל ,מראש ובכתב.
 21.5המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להחליף את מ הל העבודה מכל סיבה סבירה שהיא,
והקבלן יפעל להחלפתו בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ 14-ימים ממועד קבלת דרישה על
החלפת מ הל העבודה.
מה דס ביצוע
 21.6הקבלן יעסיק מה דס ביצוע לצורך תכ ון וביצוע שלבי העבודות .במידה והקבלן לא ימ ה
מה דס הביצוע בהתאם להוראות האמורות ו/או ימ ה מה דס ביצוע שלא יאושר ע"י המזמין
ו/או שהמזמין יידרש להורות לקבלן לסיים את העסקתו של מה דס הביצוע בשל איכות
עבודה ירודה ו/או שאי ה בהתאם להוראות החוזה או הדין ,יהא רשאי המזמין למ ות
מה דס ביצוע שיעמוד בכל הדרישות ,והקבלן יידרש לשאת בעלות העסקת מה דס ביצוע זה
 במישרין או באמצעות קיזוז מתוך התמורה המגיעה לקבלן..22

ביקורת ואישור המ הל/המפקח
 22.1המ הל ו/או המפקח רשאי/ם לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות שוטפות לבדיקת כל
הקשור בעבודות כ דרש מהקבלן בחוזה .גילה המ הל/המפקח ליקויים כלשהם בעבודות
במהלך ביקורו ו/או בדיקתו ,יעביר בכתב לקבלן הוראות לתיקו ם המיידי.
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 22.2המ הל/המפקח יהיו רשאים לערוך סיורי ביקורת לבדיקת טיב העבודה המבוצעת ע"י הקבלן
עפ"י החוזה.
 22.3תיקון ליקויים אשר תגלו בסיורי ביקורת ע"י המ הל/המפקח יבוצע ע"י הקבלן תוך פרקי
הזמן שייקבעו ע"י המ הל/המפקח.
 22.4בגמר ביצוע העבודה ה דרשת ,יודיע על כך הקבלן המ הל/למפקח .המ הל/המפקח יבדוק את
עצם וטיב ביצועה של אותה עבודה ויפרט בפ י הקבלן בכתב ,ברשימה שתיחתם על ידו ועל
ידי הקבלן ,את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה שיש לתק ם ו/או שי ויים שהי ו מעו יין
שיבוצעו בה.
 22.5הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל השי ויים כמפורט ברשימה ובמועדים
ה קובים בה ,ככל ו קובים מועדים כאמור ,לשביעות רצו ו של המ הל/המפקח כאמור.
 22.6לאחר שתוק ו הליקויים והפגמים ובוצעו השי ויים לשביעות רצו ו של המ הל/המפקח ,ייתן
המ הל/המפקח אישור בכתב על סיום ביצועה של אותו עבודה.
 22.7מובהר בזאת כי מתן אישור כאמור הי ו ת אי לתשלום התמורה האמורה להלן או כל חלק
ממ ה.
 22.8מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אין באישור המ הל/המפקח כדי לשחרר את הקבלן
מאחריות ו/או מחויבות כלשהי מכוח החוזה ,ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה
בדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם ,ליקוי או זק שיתגלה במתק ים בקשר עם
העבודות שוא החוזה.
.23

מדידת כמויות
 23.1העבודה שבוצעה בפועל ,וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפועל ,יקבעו על ידי המפקח
על סמך מדידות שיבוצעו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן .המודד יהא מודד בעל השכלה
מתאימה ו יסיון של לפחות חמש ) (5ש ים במדידה של פרויקטים הדומים במהותם ובהיקפם
לעבודות שוא החוזה ,לרבות מדידת עבודות ה חת תשתיות מים וביוב.
 23.2כל המדידות תירשמ ה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמ ה על ידי המפקח
והקבלן .מובהר למען הסר כל ספק ,כי העבודות שוא מכרז זה ,הן עבודות הפיתוח והן
עבודות המים והביוב ,ימדדו על ידי המפקח אולם יאושרו סופית על ידי ה ציג המוסמך של
החברה והתאגיד ,בהתאמה.

.24

ביצוע מקצועי
 .24.1כל העבודה תבוצע בהתאם למפרטים הטכ יים ,להוראות המפקח ולחוזה ובאורח
מקצועי כון ,לשביעות רצו ו של המפקח .אישורו של המפקח לביצועה של עבודה או
מטלה מכוח חוזה זה ,לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.
 .24.2בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ו כון ,לדעת המפקח ,יחויב הקבלן עפ"י דרישת
המפקח לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן ,לשביעות רצון המפקח.
 .24.3תגלה פגם בעבודה או בדרך ביצועה ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר
סיבות הפגם ושיתק ו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח .היה הפגם כזה שאין הקבלן
אחראי לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין .היה הפגם כזה
שהקבלן אחראי לו לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן
חייב לתקן על חשבו ו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.
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 .24.4למזמין שמורה הזכות לגבות מן הקבלן ,בכל דרך ,את הסכומים ה דרשים עפ"י שיקול
דעת המ הל לתיקון עבודה שהוא טוען תיקון ו/או פגומה לדעתו ,וזאת במקום לדרוש
מן הקבלן לתק ה.
 .24.5אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים וספים או חלופיים עפ"י
כל דין או חוזה.
.25

יהול האתר ושטח התארג ות ושמירה על הבטיחות והסדרי ת ועה
" .25.1שטח התארג ות" לע יין סעיף זה :שטח תחום לצורך התארג ות הקבלן לביצוע
העבודות לרבות מיקום משרדי הקבלן ,חומרים ,ציוד ,כוח אדם ,צמ"ה וכדומה ,כפי
שייקבע על ידי המזמין .בכל מקרה ,לקבלן לא תהא חזקה באתר ההתארג ות והוא
יהיה רשאי לעשות בו שימוש אך ורק בהתאם להוראות החוזה.
 .25.2הקבלן מתחייב לספק על חשבו ו הוא :שמירה ,גידור ,תמרורים )לרבות פ סים
מהבהבים ושאר האמצעים ה דרשים להסדרת ת ועה( ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו
ו וחיותו של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך ,בהתאם להוראות המפקח ו/או
להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
 .25.3הקבלן מתחייב להציב ,על חשבו ו ,משרד אתר ,בת אים ,במועדים ובהתאם לה חיות
והמפרטים המפורטים בפרק המוקדמות ) (00ת אים כללים ומפרטים טכ יים
מיוחדים.
 .25.4מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההתחברויות למים ,חשמל וכו' באתר ההתארג ות כולל
למשרד האתר תהיי ה על חשבון הקבלן בלבד.
 .25.5הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לא שים המועסקים באתר ,לא יכ ס לאתר או
לאתר ההתארג ות במהלך העבודה ,למעט המ הל ,המפקח ו/או בא כוחם.
 .25.6הקבלן יוודא כי האתר/שטח התארג ות לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן
שהוא ,לא יוקמו כל מב ים מעבר למב ים שוא החוזה וההכרחיים לביצוע העבודה
שוא החוזה ,והקבלן לא יאפשר לי ה באתר מעבר לצורכי השמירה.
 .25.7הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך ב וחיות הציבור
ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך,
שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.
 .25.8הקבלן ייתן ,ללא כל תמורה וספת ,אפשרות פעולה אותה ,לפי הוראות המפקח ,לכל
קבלן אחר המועסק ע"י המזמין ,ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח ,וכן
לעובדיהם הן במקום העבודה והן בסמוך אליו ,וכן ישתף עימם פעולה .כמו כן יאפשר
להם הקבלן את השימוש במידת המצוי והאפשר ,בשירותים ובמתק ים שהותק ו על
ידיו ,ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור
מאת ה זקקים בהתאם למקובל בע ף.
 .25.9הקבלן יהא אחראי ,על חשבו ו וללא כל תמורה וספת לעריכתם של כל התאומים
ה דרשים לצורך ביצוע העבודות שוא החוזה ,הסדרי ת ועה באתר העבודות ,הזמ ת
משטרה ותאום תשתיות ,כולל שכירת הציוד והא שים ה דרשים על פי התוכ יות
שבפרשה הטכ ית.
 .25.10הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף את עודפי החומרים והפסולת ממקום ביצוע
העבודות וסביבותיו .הקבלן ימקם בכל שטחי ביצוע העבודות מכלים ו/או פחים
לאגירת פסולת ויפ ה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתר .מיד עם גמר ביצוע
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העבודות י קה הקבלן את האתר ויסלק ממ ו את כל מתק י העבודה ,החומרים
המיוחדים ,האשפה והמב ים הארעיים ,מכל סוג שהוא ,וימסור אותו לידי המזמין
כשהוא קי ולשביעות רצו ו של המפקח .הקבלן יפעל בכל פעולות ה יקוי והסילוק
דלעיל על פי הוראות כל דין לרבות לע יין שמירה על איכות הסביבה.
הקבלן יפ ה את פסולת הב יין ו/או כל פסולת אחרת ,כולל הריסות ,למקום פי וי
פסולת מאושר ומוכר על ידי הרשויות המוסמכות ויציג בפ י המ הל ו/או המפקח
הוכחות לכך .הקבלן יציג עם תחילת עבודתו חוזה/חוזה התקשרות עם אתר מורשה
לפי וי פסולת .למען הסר ספק יובהר ,כי בגין האמור בסעיף זה לא יהא הזכאי לקבלת
כל תוספת תמורה ,לרבות אגרות ,היטלי הטמ ה וכיו"ב.
מבלי למעט מהאמור בסעיף זה ,בכל מקרה בו הקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו
כאמור בסעיף זה ו/או בכל מקרה בו יתברר לחברה ו/או לתאגיד כי פסולת הקבלן
גרמה ל זקים כלשהם בתשתיות המים ו/או הביוב ו/או בתשתיות קיימות ו/או
בעבודות פיתוח ותשתית שכבר בוצעו באתר ביצוע העבודות ,יהיה הקבלן חייב לשפות
את התאגיד בגין זקים אשר גרמו לו כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו כאמור ,בסך
) ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים חדשים( בגין כל שוחה ו/או קו או צי ור מים ו/או ביוב
אשר יזוקו.
"פסולת הקבלן" ,לע יין סעיף זה ,ש וצרה כתוצאה מביצוע העבודות מכוח חוזה זה.
 .25.11הקבלן ימ ה מטעמו ממו ה על הבטיחות בעל השתלמות ע פית לב יה ותשתיות.
 .25.12מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות הבטיחות הקבועות בחוזה זה ,ימלא
הקבלן גם אחר הוראות הבטיחות המפורטות ב ספח  3לחוזה.
 .25.13הקבלן יהא אחראי לביצוע כל הסדרי הת ועה )תכ ו ם וביצועם( וזאת ללא כל תמורה
וספת/אחרת ,ויראו את הצעת המחיר של הקבלן ככוללת את עלות הסדרי הת ועה.
.26

שעות וימי מ וחה
 .26.1הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאי ם ימי מ וחה
כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,1948-ובלבד שהמשך העבודה
בימי המ וחה כאמור אי ו דרוש באופן דחוף לשם מ יעת סכ ה או הפרעה בלתי סבירה
לביטחון הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכ ה או הפרעה כאמור ,ו יתן על
כך אישור המפקח.
 .26.2הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכו ה כמשמעותה בתק ות מפגעים )רעש
בלתי סביר מציוד ב יה( ,התשל"ט 1979-לצרכי חפירה ,ב יה או כיו"ב באזור מגורים
בין השעות  19:00ל 06:00 -למחרת ובימי מ וחה ,כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון
ומשפט ,התש"ח ,1948-זולת אם הפעלת המכו ה דרושה באופן דחוף לשם מ יעת סכ ה
או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכ ה או
הפרעה כאמור ,ו יתן על כך אישור המפקח.
 .26.3הוראות סעיף זה יחולו גם על כל קבלן מש ה אשר יועסק ע"י הקבלן והקבלן יהיה
אחראי לקיומן.

.27

שמירת הסביבה
 .27.1לא ייכרת כל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של המ הל ובאישור הרשויות
המוסמכות במידה ו דרש .אם יכרות הקבלן ,או מי מטעמו ,עץ כלשהו ,ללא הסכמה
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כאמור ,יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י המ הל וכמו כן ,יהא על הקבלן ל טוע
עץ אחר במקומו ,עפ"י קביעת המ הל.
 .27.2הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו ,כל חומר או מחצב שלא על פי
הרשאה מפורשת בכל דין או חוזה ,ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול ,אדמה,
סלעים ,כורכר וכיו"ב )להלן" :חומרי תשתית"(.
.28

עתיקות
 .28.1אם יתגלו ,במהלך ביצוע העבודות ,עתיקות ,כמשמעותן עפ"י כל דין ,יפסיק הקבלן את
עבודתו ככל שהיא מתקשרת עם אותן עתיקות ,ויודיע על כך מיידית למפקח ,למ הל
ולרשות העתיקות ,וכן י קוט בכל אמצעי הזהירות ה דרשים למ וע פגיעה באותן
עתיקות.
 .28.2אין בהפסקת העבודה עקב מציאת עתיקות בכדי לש ות את לוח הזמ ים לביצוע
העבודות אלא אם אישרו המ הל ו/או המפקח ארכה .הקבלן יהא מחויב להמשיך בכל
עבודה אחרת שאי ה קשורה בעתיקות אלו.
 .28.3מובהר בזאת ,כי כל העתיקות ,החפצים והממצאים הארכיאולוגיים אשר ימצאו באתר
הי ם כסיה הבלעדיים של מדי ת ישראל.
 .28.4הקבלן מתחייב לפעול על פי ה חיות רשות העתיקות ול קוט בכל אמצעי זהירות שיורו
לו ,לשם שמירה על העתיקות ,ובכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות
העתיקות.
 .28.5הפעולות למטרת הצלת העתיקות ו/או כל פעולה אחרת שיהא בה כדי למלא את
דרישת הרשויות הרלוו טיות יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.

.29

סיום העבודות ,תעודת השלמה ותקופת הבדק
 .29.1עם סיום העבודות ידווח הקבלן למפקח על סיומה.
 .29.2המפקח יתאם סיור מסירה בהשתתפות הקבלן ,ו ציגים מוסמכים של כל אחד מיחידי
המזמין .בתום הסיור יפרט המפקח ,בתיאום עם כל אחד מיחידי המזמין לגבי
עבודותיו ,בפ י הקבלן בכתב ,ברשימה שתיחתם על ידי המפקח ועל ידי הקבלן ,את
הליקויים והפגמים שמצא לגבי כל אחת מן העבודות ושיש לתק ם ו/או שי ויים שיש
צורך לבצעם על פי שיקול דעתו המקצועית של המפקח.
 .29.3הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השי ויים כמפורט
ברשימה ,לשביעות רצו ו של המפקח ושל כל אחד מיחידי המזמין.
 .29.4לאחר ביצוע התיקו ים לשביעות רצון כל אחד מיחידי המזמין ,קבלת תוכ ית עדות
) (AS MADEשל העבודה בהתאם למפרט המיוחד אצל כל אחד מיחידי המזמין,
וחתימה על מסמך העדר תביעות לכל אחד מיחידי המזמין ב פרד כמפורט ב ספח 5
וב ספח 5א' להלן יוציא כל אחד מיחידי המזמין ב פרד לקבלן תעודת השלמה לגבי
חלקו ב וסח ספח  1ו ספח 1א' להלן בה יצוין תאריך השלמת העבודה ע"י הקבלן.
מובהר בזאת כי כל אחד מיחידי המזמין יוציא לקבלן תעודת השלמה באופן פרד
אולם הוצאת התעודות תתואם בין יחידי המזמין ,ואף אחד מהם לא ימסור תעודת
השלמה ללא שתי תן תעודת השלמה גם על ידי יחיד המזמין האחר.
 .29.5במידה והעבודות יבוצעו בהתאם לה חיית המפקח בשלבים ,יחול האמור בסעיף זה
לגבי כל שלב ב פרד .במקרה כאמור ,זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור חלק
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העבודה שבוצעה על ידו ,כפופה תהא למתן אישורו של המפקח ושל המזמין כמפורט
לעיל.
 .29.6מובהר בזאת כי אין באישורו של המ הל או כל גורם אחר ,של או מטעם המזמין ,בכדי
לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או המזמין או עובדיהם או כדי
ליצור אחריות כל שהיא של המזמין או שלוחיהם כלפי הקבלן.
 .29.7עם גמר העבודה יפ ה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו ,וידאג על חשבו ו להשבת
המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקי ות ,לפי הע יין
ובשי ויים המתחייבים מהקמת העבודות ,ובכלל זה יתקן כל זק אשר גרם לכבישים,
ריצוף ,שוחות ,שטחי גי ון או כל מתקן או פרט אחר במקום ביצוע העבודה על פי
ה חיות המפקח.
.30

תקופת הבדק ותעודת גמר לכל אחד מסוגי העבודות
 .30.1בסעיף זה ולע יין החוזה "תקופת הבדק" – התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה,
כקבוע בתעודת ההשלמה ,וסיומה כעבור ) 12ש ים עשר( חודשים.
 .30.2תקופת הבדק תחל לגבי העבודות בכללותן ,והיא תמ ה החל ממועד מתן תעודות
ההשלמה על ידי ש י יחידי המזמין כאמור בסעיף  29.4לעיל.
 .30.3כל ליקוי ,קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת הבדק בעבודה ה ובעים ,לדעת
המפקח ,משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע שלא עפ"י החוזה,
או ה ובעים מכל סיבה שהמפקח יראה את הקבלן כאחראי לה ,יתוק ו ו/או יושלמו
ע"י הקבלן ועל חשבו ו ,תוך  48שעות ,וכפי שיקבע ע"י המפקח בהודעה בכתב.
 .30.4לא עשה כן הקבלן ,יוכל כל אחד מיחידי המזמין לבצע עבודות תיקון בעצמו ,על חשבון
הקבלן ולגבות את הסכומים מן הקבלן או ל כותם מסכומים המגיעים לקבלן מאותו
יחיד המזמין עפ"י כל דין או חוזה.
 .30.5כל אחד מיחידי המזמין רשאי גם לוותר על התיקו ים האמורים ,ולחייב את הקבלן
בסכום שיקבע ע"פ שיקול דעתו המפקח כשווה לערך התיקו ים הדרושים.
 .30.6בחלוף תקופת הבדק ,ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המפקח ,שהועברו אליו
במהלך תקופה זו ,יוציא המפקח בתיאום ציגי המזמין המוסמכים לקבלן שתי
תעודות גמר/סיום – האחת ,לגבי חלקו בעבודות הפיתוח ,והש ייה לגבי חלקו בעבודות
המים והביוב ב וסח ספח  2ו ספח 2א' המאשרות כי הקבלן עמד בעבודות הבדק
ה דרשות במהלך תקופת הבדק האמורה לגבי אותו סוג של עבודות .תעודת הגמר לכל
אחד מסוגי העבודות תהווה אסמכתא להחזרת ערבות הבדק מאת אותו יחיד המזמין
לו ית ה ערבות הבדק .למען הסר ספק מובהר כי תעודות הגמר יי ת ו באותו המועד
לגבי שתי סוגי העבודות וכי עיכוב בהשלמת תיקו י הבדק לגבי סוג עבודה אחד ,יגרום
לאי הוצאת תעודת גמר לגבי סוג העבודה האחר.
 .30.7קבלת תעודת גמר לגבי עבודות הפיתוח לא יהוו אישור להשלמת עבודות המים והביוב
ולהפך ,ועל הקבלן לקבל תעודות גמר לכל אחד מסוגי העבודות ב פרד.
 .30.8מובהר בזאת כי אין באישור כאמור בס"ק  30.6לעיל בכדי לשחרר את הקבלן מכל
אחריות המוטלת עליו מכוח החוזה או ע"פ כל דין או והג.
 .30.9תגלה פגם בעבודה לאחר סיום תקופת הבדק ,ה ובע מביצוע העבודה שלא בהתאם
לת אי החוזה ,וזאת במהלך תקופה של שלוש ) (3ש ים לאחר סיום תקופת הבדק ,יהיה
הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבו ו ,תוך פרק זמן קצוב כפי שיקבע
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המפקח הרלוו טי ואם הפגם אי ו יתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים
לאותו יחיד מזמין.
.31

רשימת תביעות
 .31.1הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש קל דרי רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים
בגין ביצוע עבודות וספות ו/או שי ויים מכל סוג ומין שהוא – פיתוח )יוגש לחברה( או
מים וביוב)יוגש לתאגיד( ,ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך
החודש החולף.
 .31.2תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור לעיל ,יראו את הקבלן כאילו ויתר עליה
לחלוטין וללא ת אי ,פרט אם הודיע בכתב ,בסוף החודש כאמור ,על כוו תו להגיש את
התביעה.
 .31.3לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים וספים שלא
הות ה עליהם ,בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוו תו להגיש את התביעה ,יראו את
הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא ת אי.

.32

תמורה
 .32.1בגין ביצוע עבודות הפיתוח וכל מחויבויותיו לפי החוזה על כל ספחיו ,יהא הקבלן
זכאי לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוו טיים של עבודות הפיתוח
שבכתב הכמויות ,כפי ש קבעו על ידי החברה ,ב יכוי הה חה שהוצעה על ידי הקבלן
בהצעתו למכרז ,בכמויות שבוצעו בפועל בהתאם לקביעת המפקח )להלן" :התמורה
עבור עבודות הפיתוח"(.
 .32.2בגין ביצוע עבודות המים והביוב וכל מחויבויותיו לפי החוזה על כל ספחיו ,יהא
הקבלן זכאי לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוו טיים של עבודות
המים והביוב שבכתב הכמויות ,כפי ש קבעו על ידי התאגיד ,ב יכוי הה חה שהוצעה על
ידי הקבלן בהצעתו למכרז ,בכמויות שבוצעו בפועל בהתאם לקביעת המפקח ו ציג
התאגיד המוסמך )להלן" :התמורה עבור עבודות המים והביוב"(.
 .32.3התמורה עבור עבודות הפיתוח והתמורה עבור עבודות המים והביוב ייקראו להלן:
"התמורה".
 .32.4התמורה עבור עבודות הפיתוח תשולם על ידי החברה בלבד ,והתמורה בגין עבודות
המים והביוב והחזרת המצב לקדמותו שבגי ן תשולם על ידי התאגיד בלבד .אף אחד
מיחידי המזמין לא יחוב בתשלום עבור עבודה שבוצעה ליחיד המזמין האחר ,והקבלן
מאשר כי חיובי יחידי המזמין ה ן חיובים פרדים ולא שלובים ו/או תלויים ו/או
קשורים.
 .32.5הקבלן יהא מ וע מהעלאת כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כ גד יחיד המזמין אחד
בגין אי קבלת תשלום מאת יחיד המזמין האחר.
 .32.6לתמורה יתווסף מע"מ בשיעורו על פי דין.
 .32.7למען הסר ספק ,מובהר כי כמות היחידות ,המפורטות בכתב הכמויות אי ה מחייבת
את המזמין לכל ע יין שהוא .התמורה תשולם לקבלן על ידי כל אחד מיחידי המזמין,
על בסיס מחירי היחידה שהוצעו על ידו במסגרת הצעתו ,אך ורק בגין עבודה שבוצעה
על ידו בפועל ובכמות שבוצעה כאמור ואושרה על ידי המפקח.
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 .32.8מובהר בזאת כי התמורה לעיל הי ה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי העבודה ולרבות כל
פעולה ומטלה לוות המתבצעות במסגרתה ,לרבות כל הוצאה ה דרשת לצורך ביצוע
העבודה בשלמותה עד למסירתה במסירה סופית למזמין ,שיאה בכל הוצאות הציוד,
כח האדם והחומרים ה דרשים לביצוע העבודה ,הסדרי ת ועה וכיו"ב ,והכול כמפורט
במפרט הטכ י וביתר מסמכי המכרז.
 .32.9למען הסר ספק מובהר כי עלות פי וי עודפי אדמה ופסולת הקבלן ,כהגדרתה לעיל,
כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגי ה תמורה וספת/אחרת.
 .32.10למען הסר כל ספק פי וי עודפי אדמה ופסולת מכל סוג שהוא הי ה באחריות המלאה
של הקבלן כולל מציאת האתרים המורשים לכך ,תשלום כל ההיטלים ,האגרות
והמיסים ותשלום עבור הובלת החומר ו/או הטמ תו .הצגת תעודות המשלוח לפי וי
האדמה והפסולת לאתר מורשה יהוו ת אי מקדים לתשלום החשבון הסופי לקבלן.
 .32.11בכל הקשור להסדרי ת ועה ,תשולם לקבלן תמורה בהתאם לכתב הכמויות .התמשכות
הביצוע של העבודות לתקופה של עד  6חודשים מעבר לתקופת הביצוע לא תזכה את
הקבלן בכל תשלום וסף.במידה ותידרש עבודת לילה כהגדרתה בחוק ,לא תשולם
לקבלן כל תמורה וספת בעדה .אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לשלם
לעובדיו בהתאם לחוק.
 .32.12מוצהר בזה כי פרט למקרים בהם אמר במפורש כי המזמין ישא בהוצאה כלשהי,
תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר קבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.
 .32.13אחוז הה חה בו קב הקבלן בהצעתו למכרז ,יישאר בתוקפו ללא כל שי וי ו/או עדכון
במהלך כל תקופת החוזה.
 .32.14מובהר ומוסכם כי ,ת ודות במדדים מכל סוג שהוא ,בריבית ,בשכר עבודה ,במסים,
אר ו ות ,תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ החוזה לא יש ו את
תעריפי הזכייה ה "ל.
 .32.15למען הסר כל ספק יובהר כי שי ויים במדד מחירי הב יה ו/או בכל מדד אחר לא יגרמו
לעדכון תעריפי הזכייה ה "ל והם יישארו בתוקפם ללא כל שי וי ו/או עדכון במהלך כל
תקופת החוזה.
.33

ת אי תשלום
 .33.1הקבלן מחויב בהגשת חשבו ות פרדים – חשבון עבור עבודות המים והביוב יוגש
לתאגיד ,וחשבון עבור עבודות יוגש לחברה.
 .33.2התמורה בגין עבודות הפיתוח תשולם לקבלן במועדים כדלקמן:
 .33.2.1הקבלן יגיש למפקח חשבון קבל י חלקי )לרבות חישוב כמויות מפורט עם דפי ריכוז(
עבור עבודות הפיתוח שבוצעו על ידו בחודש הקודם וזאת עד ל 5-לכל חודש בגין
החודש שקדם לו ובו יפורטו:
 .33.2.1.1ערכן של חלק העבודות שבוצעו מיום התחלת ביצוע העבודות עד לסוף
החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבון ,לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי
פקודת שי ויים.
 .33.2.1.2חישובן של הכמויות ממועד הגשת החשבון הקודם ועד למועד הגשת
החשבון ה וכחי.
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 .33.2.1.3ערכן של עבודות וספות ,ככל שבוצעו ,בצירוף דף הסבר מפורט לביצוע
העבודות כשהוא מאושר מראש.
 .33.2.2כל חשבון שיוגש לאחר ה 5-לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב .החשבון
ייערך על גבי תוכ ה ממוחשבת בהתאם לה חיות המפקח אשר תי ת ה לקבלן
ובאופן כפי שיורה המפקח .חשבון שיוגש מאוחר ממועד זה או בשו ה מן האופן
ה דרש לעיל ,תהיה החברה רשאית לדחות את תשלומו עד לחודש הבא .כל
החשבו ות יוגשו כחשבון מצטבר מתחילת העבודות.
 .33.2.3החשבון הקבל י החלקי ייבדק על ידי המפקח ובתוך ) 21עשרים ואחד( יום ממועד
קבלת החשבון הקבל י החלקי ,על ספחיו ,אצל המפקח )להלן" :אישור המפקח"(.
המפקח יעביר לידי המזמין את אישור המפקח.
 .33.2.4החשבון הקבל י החלקי כפי שאושר לתשלום באישור המפקח ,ישולם לקבלן בת אי
תשלום של שוטף  45 +יום ממועד קבלת אישור המפקח במשרדי החברה .התשלום
יבוצע כ גד חשבו ית מס.
 .33.2.5מוסכם בין הצדדים כי המחירים על גבי כתב הכמויות ב יכוי הה חה שהציע הקבלן
הי ם מוחלטים ואי ם מוצמדים למדד כלשהו.
 .33.2.6העבודה תסתיים עם קבלתה על ידי החברה ו תי ת תעודת השלמה לקבלן על ידי
החברה או מי מטעמה עבור עבודות הפיתוח.
 .33.2.7אישור תשלומי הבי יים כאמור בסעיף זה וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום
הסכמת החברה ו/או המפקח לטיב העבודה ש עשתה ו/או לאיכותם של החומרים
ו/או ל כו ותם של אומד ים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הבי יים וכל
התשלומים ה "ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן ,בכפוף ועד לאישור החשבון
הסופי.
 .33.2.8קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו ,יחזירם לחברה מיד עם דרישה
ראשו ה ,בתוספת ריבית והצמדה מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.
 .33.2.9מובהר בזה למען הסר ספק ,כי סך כל חשבו ות הבי יים לא יעלה בכל מקרה על
) 95%תשעים וחמישה אחוזים( מערך החוזה.
 .33.3התמורה בגין עבודות המים והביוב תשולם לקבלן במועדים כדלקמן:
 .33.3.1הקבלן יגיש לתאגיד חשבון קבל י חלקי )לרבות חישוב כמויות מפורט עם דפי ריכוז
ובליווי סקיצות/מדידות( עבור עבודות המים והביוב שבוצעו על ידו בחודש הקודם
וזאת עד ל 5-לכל חודש.
 .33.3.2החשבון הקבל י החלקי ייבדק על ידי המפקח ועל ידי ציג התאגיד המוסמך ובתוך
 21יום ממועד קבלת החשבון הקבל י החלקי יעביר המפקח לידי הקבלן פירוט
בדבר הסכומים שאושרו על דיי ציג התאגיד המוסמך לתשלום.
 .33.3.3הקבלן יגיש חשבו ית מס עבור החשבון הקבל י החלקי שאושר לתשלום על ידי
המפקח ועל ידי ציג התאגיד המוסמך עד ה 5-לחודש ,וחשבו ית המס תשולם

 - 26מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים,
תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון

לקבלן בת אי תשלום של שוטף  45 +ממועד קבלת אישור המפקח במשרדי התאגיד.
התשלום יבוצע כ גד חשבו ית מס.
 .33.3.4מוסכם בין הצדדים כי המחירים על גבי כתב הכמויות ב יכוי הה חה שהציע הקבלן
הי ם מוחלטים ואי ם מוצמדים למדד כלשהו.
 .33.3.5העבודה תסתיים עם קבלתה על ידי התאגיד ו תי ת תעודת השלמה לקבלן על ידי
התאגיד או מי מטעמו עבור עבודות המים והביוב.
 .33.3.6אישור תשלומי הבי יים כאמור בסעיף זה וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום
הסכמת התאגיד ו/או המפקח לטיב העבודה ש עשתה ו/או לאיכותם של החומרים
ו/או ל כו ותם של אומד ים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הבי יים וכל
התשלומים ה "ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן ,בכפוף ועד לאישור החשבון
הסופי.
 .33.3.7קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו ,יחזירם לתאגיד מיד עם דרישה
ראשו ה ובתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום קבלת הדרישה ועד ליום התשלום
בפועל.
 .33.3.8עיכבון  -מובהר בזה למען הסר ספק ,כי סך כל חשבו ות הבי יים לא יעלה בכל
מקרה על ) 95%תשעים וחמישה אחוזים( מערך החוזה אשר יעוכבו בידי התאגיד
וישוחררו לפקודת הקבלן בעת תשלום החשבון הסופי.
 .33.4כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג ,החלים ,או אשר יחולו בעתיד על העבודות
יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .כל אחד מיחידי המזמין י כה מהסכומים שיגיעו
לקבלן כל סכומים שעליו ל כות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה
והעברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן.
 .33.5הקבלן מצהיר כי ידוע לו שכל אחד מיחידי המזמין י כה מכל תשלום שישולם לו על פי
חוזה זה מיסים ו/או תשלומי מלוות חובה ו/או היטלים בשיעורים שהוא יהיה חייב
ל כותם במקור לפי הדין אלא אם ימציא הקבלן לכל אחד מיחידי המזמין לפ י
תשלומו של כל תשלום כ "ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקט ת שיעור ה יכוי
כאמור.
 .33.6הקבלן מצהיר כי ידוע לו שכל אחד מיחידי המזמין י כה מכל תשלום שישולם לו על פי
חוזה זה את כל הק סות והפיצויים המוסכמים שיחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של
כל ה דרש ממ ו במסגרת החוזה.
.34

סילוק שכר החוזה )חשבון סופי(
 .34.1לא יאוחר מתום שישים ) (60יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה ומסירת העבודות
למזמין ,יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי פרד עבור עבודות הפיתוח ועבור עבודות
המים והביוב ,שכל אחד מהם יהא בליווי תוכ יות מתאימות ומסומ ות ,יתוחי
מחירים של סעיפי שי ויים וכל יתר המסמכים ה דרשים )"החשבון הסופי"(.
 .34.2משכר החוזה יופחתו כל תשלומי הבי יים ששולמו לקבלן ,וכן כל סכום אחר ששולם
לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה ,אם שולם ,לרבות ,מקדמה אם שולמה,
דמי השתתפות בביטוח עבודות קבל יות ,ק סות ,הורדות על טיב ביצוע לקוי ,פיצויים
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וכיו"ב ,וב יכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה
אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.
 .34.3לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעף לעיל ובתוך פרק הזמן ה קוב
לעיל ,רשאי המזמין ,אך לא חייב ,לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד
המסמכים ה מצאים ברשותו ,וחשבון סופי זה ייחשב כאילו ערך על ידי הקבלן ויחייב
את הצדדים לחוזה.
 .34.4לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור לעיל ,והמזמין לא התחיל לערוך את
החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן ,יחשב הדבר כוויתור מצד
הקבלן על זכותו להגיש חשבון סופי וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד
ביצוע העבודות כולו בחשבו ות חלקיים ,ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי
מהמזמין.
 .34.5כל אחד מיחידי המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי ,כפי שאושר על ידי
המפקח ו ציג יחיד המזמין ,בת אי שוטף  +שישים ) (60יום ,מיום אישור החשבון
הסופי על ידי כל אחד מיחידי המזמין.
 .34.6מובהר כי כל אחד מיחידי המזמין יהא האחראי הבלעדי לתשלום החשבון הסופי ה וגע
לעבודותיו בלבד ,ולא יחול חיוב הדדי ו/או משולב בכל ה וגע לתמורה לקבלן.
 .34.7מוצהר בזאת שתאריך הגשת החשבון הסופי ,לצורך מרוץ הזמן לאישורו ולפירעו ו,
יראה כ דחה עד שיוגש לכל אחד מיחידי המזמין ,בין היתר ,גם אחרון מבין המסמכים
הבאים:
 .34.7.1תוכ יות עדות )":("AS MADE
 .34.7.2הצהרה בדבר חיסול תביעות לכל אחד מיחידי הצדדים ב וסח המצורף
כ ספח  5ו ספח 5א' לחוזה ,חתומה על ידי הקבלן.
 .34.8מוצהר ומודגש בזה שכל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון
הסופי ה וגע לעבודותיו בלבד ו/או את התשלום בגי ו עד לגמר ביצוע כל התיקו ים
וההשלמות וסילוק כל הליקויים שפורטו בפרוטוקול "קבלת העבודות" לשביעות רצו ו
המלאה של כל אחד מיחידי המזמין ,ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן
כלפי כל אחד מיחידי המזמין עפ"י החוזה ופי וי מקום העבודות מכל פסולת שהיא,
מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן.
 .34.9מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין ,אך לא חייב,
לבצע כל פעולה שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות לשכור שירותים כלשהם,
לרבות עריכת החשבון על ידי מה דס עצמאי שאי ו עובד המזמין ,הדפסות ,העתקות
ושירותי משרד אחרים וכיו"ב ,וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן וי וכו משכר
החוזה כאמור לעיל.
 .34.10הערבות לביצוע החוזה שהופקדה בידי כל אחד מיחידי המזמין ,תוחזר לקבלן באופן
עצמאי ובלתי תלוי ביחיד המזמין האחר ,רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה
לפי החשבון הסופי על ידי כל אחד מיחידי המזמין ,ובת אי שהקבלן הפקיד בידי כל
אחד מיחידי המזמין את ערבות הבדק.
.35

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש
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 .35.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי ל כות מן התמורה
המגיעה ממ ו לקבלן את הפיצויים המוסכמים המפורטים להלן :
האירוע

הפיצוי המוסכם

איחור בלוח הזמ ים

 ₪ 500) ₪ 1,000לכל יחיד מזמין(

הפרת בטיחות

 ₪ 2,500) ₪ 5,000לכל יחיד מזמין(

אי מילוי הוראה של המפקח/מ הל בתוך הזמן ש קבע  ₪ 500) ₪ 1,000לכל יחיד מזמין(
לכך בהוראה
אי זמי ות )הגעה לביצוע בזמן שיורה המפקח(

 ₪ 500) ₪ 1,000לכל יחיד מזמין(

 .35.2כל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי ל כות את סכום הפיצויים המוסכמים לעיל מכל
סכום שיגיע לקבלן מאותו יחיד מזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי ,וכן
יהא כל אחד מיחידי המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי
מימוש הערבויות .למען הסר ספק מוצהר בזאת ,כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים
האמורים לעיל ו/או מתשלום סכום הפיצויים בגין הפרת הבטיחות ו/או בתשלום
הפיצויים המוסכמים לעיל כשלעצמם ,ו/או ב יכויים מהקבלן ,משום שחרור הקבלן
מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי
החוזה.
 .35.3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל אחד
מיחידי המזמין לפיצויים בגין כל זק ש גרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן,
לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים.
 .35.4הפיצויים המוסכמים לעיל ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרת הבטיחות ו/או
הפיצויים המוסכמים לעיל ,משקפים את ה זק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם
כתוצאה מההפרות האמורות לעיל ו/או מהפרת הבטיחות ו/או מהפרות כאמור ,והם
ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל זק ,ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה
או לפי כל דין.
.36

כוח אדם
העסקת עובדים
 .36.1הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי המכרז
ו/או החוזה.
 .36.2הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי אזרחות ישראלית ,או
עובדים זרים בעלי היתר עבודה חוקי במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם
ללוח הזמ ים .בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,היתר או רישיון על פי דין,
חייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים שהי ם בעלי הרישיון ,ההיתר או
הרישום.
 .36.3הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,וכן יקיים ת אי
עבודה אותים ,בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של
עובדים במדי ה באותו ע ף ובאותו האיזור.
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 .36.4הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל הת אים הסוציאליים ה ובעים ו/או הקושרים
להעסקתם ,וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי ] וסח משולב[ ,תשכ"ט.1968-
 .36.5הקבלן מתחייב להבטיח ת אי בטיחות וגהות באתר העבודות ול קוט בכל אמצעי
הזהירות הדרושים למ יעת תאו ות עבודה ,וכן להבטיח ת אים אותים לשמירת
בריאות העובדים ורווחתם כ דרש על פי כל דין.
 .36.6הקבלן מתחייב ל הל בכל מהלך העבודות ,לשביעות רצון המזמין ,פ קסי כוח אדם,
בהם ירשמו  -שמו ,מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד ,וכן את ימי עבודתו .הקבלן
מתחייב להמציא למזמין ,לפי דרישתו ,את פ קסי כוח האדם לשם ביקורת ,וכן
להמציא למזמין ,לפי דרישתו ,מצבת כח אדם חודשית ,שבועית ויומית שתכלול את
חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם.
 .36.7מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אין בין
המזמין לבי ו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,יחסי עובד מעביד .על אף האמור לעיל ,אם
ב יגוד לכוו תם המפורשת של הצדדים ,יקבע כי שררו יחסי עובד ומעביד בין כל אחד
מיחידי המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,אזי מתחייב הקבלן לשפות
את כל אחד מיחידי המזמין בגין כל הוצאה ו/או זק שיגרמו לו בשל כך.
השגחה מטעם הקבלן
 .36.8הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כוח אדם ל יהול מקצועי וה דסי על
ביצוע העבודות )להלן" :כוח אדם יהולי"( .כוח האדם ה יהולי יהיה ברמה מקצועית
גבוהה ובעלי יסיון מוכח ב יהולן של עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה ושא
חוזה זה .היקף כוח האדם ,יסיו ו ומומחיותו יהיו בהתאם לכל דין וחוק.
 .36.9הקבלן מתחייב ,כי כוח אדם יהולי ימצא באופן קבוע באתר ,וי הל את כל העבודות
באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.
 .36.10מי וי חברי כוח האדם ה יהולי יהא טעון את אישורו ,מראש ובכתב ,של כל אחד
מיחידי המזמין .כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי
כוח האדם ה יהולי ,מבלי ל מק את החלטתו .דרשה החלפת חבר כוח האדם ה יהולי,
ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועדת תי תה .למען הסר ספק מובהר
בזאת כי הוראות סעיף מש ה זה יחולו גם על חבר כח האדם ה יהולי אשר מו ה
בעקבות דרישת החלפה כאמור.
 .36.11כל הוראה ו/או הודעה שיי ת ו על ידי מי מיחידי המזמין למי מכוח האדם ה יהולי,
ייחשבו כאילו ית ו לקבלן עצמו.
 .36.12מובהר בזאת ,כי לא יהא בעסקתו של כוח האדם ה יהולי או של מי מחבריו ,כדי
לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או
כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצוע כון ומלא של העבודה
בהתאם לחוזה זה.
הרחקת עובדים מאתר העבודות
 .36.13הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם
המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות מכח האדם ה יהולי ,לרבות קבלו מש ה
ועובד המועסק על ידי קבלן מש ה ,אף אם הסכימה המזמין בעבר להעסקת מי מהם,
אם לדעת המזמין הת הג אותו אדם שלא כשורה או שאי ו מוכשר למלא תפקידו ,או
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שהוא מבצע ברשל ות את תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא יחזור
הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר העבודה או בביצוע העבודה.
.37

העדר יחסי עובד -מעביד
 .37.1יחסי הצדדים על פי חוזה זה ה ם יחסי מזמין-קבלן עצמאי ,ושום הוראה מהוראות
חוזה זה לא תחשב כיוצרת יחסי עבודה בין מי מיחידי המזמין לבין הקבלן ואו מי
מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו .הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות
בהעסקת עובדיו ,לרבות שכר עבודה וכל הת אים הסוציאליים הקבועים בדין ,והוא
מתחייב לקיים את כל חובותיו ,מכוח כל דין ,כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו
בקשר לעבודה.
 .37.2היה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת ,כי בין מי מיחידי
המזמין לקבלן ו/או לעובדי הקבלן וצרו יחסי עבודה אזי מוסכם ומוצהר ,כי התמורה
שתשולם כוללת את כל הת אים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן ועובדיו
בגין ביצוע העבודה ,והקבלן מתחייב לשפות ולפצות את אותו יחידי המזמין אם יחויב
בהליך כלשהו ,משפטי או מ הלי ,לשלם תשלומים שכאלה לעובד הקבלן ו/או למי
מטעמו.

.38

זכויות מקרקעין וזכויות אחרות
 .38.1מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא באתר ,על כל חלקיו ,מתק יו
וציודיו ,תהיי ה למזמין בלבד ולפיכך מצהיר בזאת הקבלן ,כי ידוע לו שאתר העבודות
הועמד לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ,וכי אין לו ולא תהיה לו בכל
תקופת החוזה כל זכות ק יי ית ו/או זכות אחרת במקרקעי האתר.
 .38.2המזמין יהיה רשאי בכל עת ,ובפרט במקרה של הפרת החוזה ע"י הקבלן ,להורות
לקבלן לפ ות את מקרקעי האתר ולסלק את ידו מהם ,ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או
טע ה בקשר לכך.
 .38.3כמו כן ,הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה ו/או דרישה ו/או זק ו/או הוצאה
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פט טים ,מדגמים ,סמלי מסחר ,זכות יוצרים או
זכויות דומות בדבר השימוש ,תוך כדי ביצוע העבודה ,במתק י העבודה ,במכו ות או
בחומרים או בציוד שיספקו על ידי הקבלן.

.39

חומרים וציוד במקום העבודה
 .39.1בסעיף זה "חומרים" פירושו :חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה מטרת
ביצוע העבודה והשלמתה ,לרבות אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים,
וכן מתק ים העתידים להיות חלק מן העבודה.
 .39.2חומרים וכן מב ים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע
העבודה והשלמתה ,יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור ,לבעלות המזמין.
 .39.3חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה ,למטרת ביצוע העבודה
והשלמתה ,אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב.
יחזרו הציוד והמב ים הארעיים ועודפי חומרי הב יה לרשותו של הקבלן ,והוא יוציאם
ממקום העבודה.
 .39.4כל אימת ש פסלו ציוד וחומרים על פי הוראות האמורות או הוראה המפקח בכתב,
שהציוד והחומרים אי ם חוצים עוד לביצוע העבודה ,רשאי קבלן להוציאם ממקום
העבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור ,חדלים החומרים מלהיות עלות המזמין.
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קבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם אפשרי
ולא יאוחר מהמועד ש קבע כאמור .מ ע הקבלן מלעשות כן ,רשאי המזמין ,לאחר מתן
הודעה מוקדמת בכתב של  7ימים ,למכרם ,ולאחר שת כה ממחירם את כל ההוצאות
הכרוכות במכירתם ,יזכה כל אחד מיחידי המזמין את חשבון הקבלן בעודף שיוותר.
 .39.5הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש בהם
לצורך ביצוע החוזה ,אולם בכל מקרה מן המקרים רשאי המזמין להשתמש בזכויות
המוק ות לו על פי אותו סעיף ,וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה
לזכויות המזמין.
 .39.6אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד
כלשהם ,והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.
.40

בדיקת חלקי עבודה ש ועדו להיות מכוסים
 .40.1הקבלן מתחייב למ וע את כיסויו ו/או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה ש ועד
להיות מכוסה ו/או מוסתר ,ולא לכסותו ,אלא לאחר קבלת הסכמתו של המפקח .הפר
הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן זה ,יחשוף הקבלן ,על חשבו ו הוא ,ועל פי
הוראות המפקח ,את החלק שהוסתר ו/או כוסה ,ולאחר מכן ,ועל פי הוראות המפקח,
יחזירו הקבלן לתיקו ו .לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה ,רשאי
המ הל לפעול לחשיפתו של החלק האמור ,ו/או להחזירו לתיקו ו ,ולחייב את הקבלן
בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.
 .40.2הושלם חלק מהעבודה ש ועד להיות מכוסה ו/או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח בכתב
שהחלק האמור מוכן לבדיקה ,והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את
החלק האמור מהעבודה ,לפ י כיסויה ו/או הסתרתה.
 .40.3הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח
לצורך בדיקתו ,בחי תו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקו ו לשביעת רצו ו של המפקח.
לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה ,רשאי המ הל לחשוף ,לקדוח
קידוחים ולעשות חורים ,בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקו ו ,ולחייב את
הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.
 .40.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  40.3לעיל תחול ה על הקבלן ,פרט
אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן  40.1לעיל והבדיקות הוכיחו שהמלאכה
בוצעה כהלכה ,לשביעות רצו ו של המפקח.
 .40.5הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,ושמי מיחידי המזמין אלץ להוציאן ,רשאי
אותו יחיד המזמין ל כותן מכל סכום שיגיע ממ ו לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן יהיה
רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

.41

סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
 .41.1המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי מהלך העבודה:
א .על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה ,בתוך תקופת זמן אשר תצוין
בהוראה ,בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.
ב .על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים.
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ג .על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה ,שהוקם על ידי
שימוש בחומרים בלתי מתאימים ,או במלאכה בלתי מתאימה ,או ב יגוד לת אי
החוזה.
 .41.2כוחו של המפקח לפי סעיף קטן  1לעיל יפה לכל דבר ,על אף בדיקה ש ערכה על ידי
המפקח ועל אף כל תשלום בי יים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
 .41.3לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  1לעיל ,יהא רשאי כל אחד
מיחידי המזמין לבצעה על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע
ההוראה ואותו יחיד המזמין יהא רשאי לגבותן או ל כותן מכל סכום שיגיע ממ ו
לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
.42

אחריות
 .42.1כללי
" .42.1.1הקבלן" יהא אחראי עפ"י דין לכל זק שהוא ,בין ל זק גוף בין ל זק רכוש ,בין ל זק
ממון ולכל זק אחר שייגרם ל"מזמין" ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה
ממעשה או מחדל מצד "הקבלן" ו/או הבאים מטעמו  ,ה ובע ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,מביצוע עבודתו עפ"י חוזה זה ,בין במהלך תקופת החוזה ובין לאחר מכן,
בין אם גרם על ידו בין אם גרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל ה תון למרותו.
 .42.1.2הוראות סעיף זה על כל תתי סעיפיו יחולו לגבי כל אחד מיחידי המזמין ללא תלות
באחר .ויתור של מי מיחידי המזמין על זכותו לפי סעיף זה לא יחייב את יחיד
המזמין האחר ולהפך.
 .42.2אחריות לעבודה
 .42.2.1מיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לכל אחד מסוגי העבודות,
ולמשך כל תקופת הבדק עבור כל אחד מסוגי העבודות ,יהא הקבלן אחראי לשמירת
אתר העבודה והעבודה ,לרבות המב ים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם.
בכל מקרה של זק לעבודות ו/או לאתר העבודה מסיבה כלשהי לרבות ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,כתוצאה משטפו ות ,רוחות ,סערות ,שלגים וכיו"ב יהא על הקבלן
לתקן את ה זק על חשבו ו ,ובמהירות המרבית ,ולהביא לידי כך שעם השלמתה
תהיה העבודה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין והמתאימות בכל
פרטיהן להוראות החוזה .הוראות הסעיף תחול ה גם על כל זק שיגרם על ידי
הקבלן ו/או קבל י מש ה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע
עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.
 .42.2.2הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המזמין לכל זק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או
קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות ,בין שה זק או הקלקול גרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש ,והוא פוטר את המזמין ו/או את
עובדיו ו/או כל אדם ה מצא בשרותו ,מכל אחריות לכל אובדן ו/או זק לגוף או
לרכוש ,כאמור.
 .42.2.3הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ,זק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור
ה מצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או
כל אדם ה מצא בשרותו ,מכל אחריות לכל אובדן ו/או זק לגוף או לרכוש ,כאמור.
 .42.2.4בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי ל זקים על פי פרק זה ,רשאי וזכאי המזמין לקבל
מאת הקבלן ,לפי דרישה ראשו ה בכתב ,פיצוים מלאים עבור זקים שלא תוק ו
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במועד שקבע המזמין ו/או עבור זקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט
שלא יתוק ו ו/או שאי ם ית ים לתיקון ,והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי
המזמין וקביעותיו תהיי ה סופיות ובלתי ית ות לערעור.
 .42.3אחריות לגוף או לרכוש
 .42.3.1הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל זק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאו ה מכל מין וסוג
שהוא ,לרבות זק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד ,לרבות כל אחד
מיחידי המזמין ו/או לכל רשות עירו ית או ממשלתית ו/או לקבל ים האחרים ו/או
לכל מב ה המצוי באתר העבודה ו/או כל מב ה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל
צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה
מביצוע העבודה על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבל י מש ה
המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו
ו/או שלוחיו ו/או קבל י המש ה שלו ,בין בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת
הבדק לגבי כל אחד מסוגי העבודות .הקבלן ישא בתשלום כל ק ס ו/או פיצוי ו/או
תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או
מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם .כן יהיה הקבלן אחראי לכל זק אחר במידה
שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת ה זיקין ) וסח חדש( ו/או לפי כל דין
אחר ל זקים שייגרמו כאמורלמזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות
ולרבות בתקופת הבדק עבור כל אחד מסוגי העבודות.
 .42.3.2כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר
יהיו ושא לתביעה כ גד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין זק או אובדן ,כאמור ,עד אשר
ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון יחידי המזמין.
 .42.3.3הקבלן ישפה את כל אחד מיחידי המזמין על כל סכום שאותו יחיד המזמין יחויב
לשלם ,או שישלם ,בגין זק או אובדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן  1ו/או על
פי כל דין לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השו ות .כאמור ,כל אחד מיחידי
המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה
כ גד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין זק או אובדן ,כאמור ,עד אשר תיושב ה תביעות
אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון יחיד המזמין ,בכפוף לכך שתימסר לקבלן
הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותי תן לו אפשרות להתגו ן מפ יה.
 .42.3.4הקבלן ישפה ו/או יפצה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל זק שיגרם לו עקב שגיאה
מקצועית של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או הז חה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב
שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה
של רשל ות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.
 .42.4אחריות מקצועית
 .42.4.1הקבלן יפצה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל זק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה
מקצועית ו/או רשל ות ו/או הז חת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או
משימוש בחומרים או באביזרים לקויים או מטיב לקוי.
 .42.4.2אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,תחול גם לגבי מקרה של רשל ות מקצועית
שתתגלה לאחר סיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היתה אמור
להתבצע על ידי הקבלן או על ידי קבל י המש ה מטעמו ,או על ידי מי מעובדיו ו/או
שליחיו.
 .42.5אחריות ל זק סביבתי
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 .42.5.1הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה שלא
לצורך באיכות הסביבה ו/או ב וחות הציבור ,ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך
בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל או הרכוש ציבורי
כלשהו ,והוא י קוט בכל אמצעים הדרושים ,כדי להבטיח את האמור לעיל.
 .42.5.2כן יהיה הקבלן אחראי לכל זק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש ,דרך,
שביל ,מדרכה ,וכן לרשת המים ,הביוב ,התעול ,החשמל ,הטלפון ו/או לכל תשתית
קרקעית או עילית אחרת )להלן" :תשתיות"( ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שה זק
ו/או הפגיעה גרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן .הקבלן
מתחייב לתקן את ה זק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור ,באחריותו ועל חשבו ו,
ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית ש יזוקה .אם
לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר ,מתחייב
הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח ציג הרשות המוסמכת הרלוו טית ,כגון:
חברת חשמל ,בזק ,חברת מקורות ,מע"צ וכיו"ב ,ול קוט בכל אמצעי ההג ה
הדרושים ,בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות הרלוו טיות.
 .42.6אחריות לעובדים ולשלוחים
 .42.6.1הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחו ם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או
ה מצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים על פי דין
לעובד או לכל אדם אחר ה מצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאו ה או זק
כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות לרבות במהלך ביצוע התיקו ים בתקופת הבדק
עבור כל אחד מסוגי העבודות ,והוא פוטר בזאת את המזמין מאחריות כלפי עובדים
המועסקים על ידו ,לרבות זק ש גרם לאדם המספק שירותים ,חומרים או מוצרים,
קבל י מש ה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבל י
המש ה .כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים
אשר יהיו ושא לתביעה כ גד הקבלן בגין זק או תאו ה ,כאמור ,עד אשר ייושבו
תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון אותו יחיד המזמין.
 .42.6.2הקבלן ישפה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל תשלום שיחויב לשלם כתוצאה מאי -
קיום התחייבותו שבסעיף קטן  .1דרש יחיד המזמין לשלם סכום כלשהו עקב
מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודות ,ישפה אותו
הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה כ גד הקבלן בגין זק או אבדן,
כאמור ,עד אשר תיושב ה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון יחיד
המזמין.
.43

ביטוח
43.1

מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור
בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לערוך ,לרכוש ולקיים ,על חשבו ו לפ י מועד תחילת העבודות
שוא חוזה זה )להלן " :העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באיזה מאתרי העבודה על ידו
ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מבין ש י המועדים ה "ל( ולמשך כל זמן ביצוען של
העבודות וכן לע יין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט בסעיף  43.4להלן,
את הביטוחים המפורטים להלן ,בהתאם לת אים המפורטים בחוזה זה )להלן" :הת אים
המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן ל ספחים  ) ,6ספח הביטוח על כל חלקיו והת אים
הכלולים בו ( למסמכי המכרז והחוזה המהווה חלק בלתי פרד ממסמכים אלו )להלן:
"אישורי ביטוחי הקבלן"( אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )שכולם יחד
יקראו להלן" -ביטוחי הקבלן"(:
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מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יערוך ויקיים פוליסות ביטוח בת אים המפורטים להלן
וב ספחי הביטוח המהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז והחוזה.
43.1.1

43.1.2

ביטוח כל הסיכו ים עבודות קבל יות
א.

פרק א' ביטוח העבודות,
המבטח במלוא ערכן את העבודות ,הציוד וכל רכוש אחר בבעלות ו/או
באחריות הקבלן המשמש את הקבלן בביצוען של העבודות שוא חוזה זה

ב.

פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,
המבטח את אחריותו של הקבלן והבאים מטעמו על פי דין ,בקשר עם ביצוע
העבודות בקשר עם חוזה זה.

ג.

פרק ג' חבות מעבידים
המבטח את אחריותו של הקבלן כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או
מטעמו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות
קבל ים ,קבל י מש ה ועובדיהם.

ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את אחריותו של הקבלן והבאים מטעמו על פי דין בשל תביעה ו/או
דרישה בגין רשל ות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך
תקופת הביטוח ,בגין כל פגיעה גופ ית ו/או זק שמקורם במעשה ו/או מחדל
רשל י של הקבלן ו/או מ הליו ו/או עובדיו ו/או קבל י המש ה בקשר עם העבודות
שוא חוזה זה.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של  6חודשים
לאחר תום תקופת הביטוח.
הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין
כלפיו בגין ביצוע העבודות.
על פי דרישת המזמין בכתב מתחייב הקבלן להמציא לו העתקים מפוליסת
הביטוח כאמור בסעיף זה.

43.1.3

ביטוח חבות המוצר
המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1980
בגין פגיעה גופ ית ו/או זק אשר גרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן
בקשר עם חוזה זה )להלן" :המוצר"(.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר ,תקופת גילוי של  12חודשים
לאחר תום תקופת הביטוח.
הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין
כלפיו בגין ביצוע העבודות.
על פי דרישת המזמין בכתב מתחייב הקבלן להמציא לו העתקים מפוליסת
הביטוח כאמור בסעיף זה.

 43.1.4ביטוח כלי רכב וציוד ה דסי:
א .הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הה דסי שבבעלותו ו/או
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בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כ דרש על פי
דין בגין פגיעה גופ ית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח
אחריות כלפי צד שלישי בגין זק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי
הרכב ,בגבולות האחריות המקובלים בע ף הביטוח למקרה ובמצטבר
לתקופת הביטוח.
ב .כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכו ים לציוד מכא י ה דסי הכולל ,בין
היתר ,ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש
בציוד מכ י ו/או ציוד ה דסי בגבול אחריות בסך של  1,000,000ש"ח לתובע,
למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח .בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים
ה וגעים ל זקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבל יות.
ג .מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח כל הסיכו ים לציוד מכא י ה דסי
)כמפורט בסעיף  43.1.4ב' לעיל ( ואולם האמור בסעיפים א' ) – (1א' )(4
ל ספח ) 1ג'( הצהרה על מתן פטור מאחריות יחול לגבי כל זק לציוד מכא י
ה דסי כאילו ערך הביטוח בגי ו".
ד .למען הסר ספק ,מוסכם כי המו ח "רכב" כולל מ ופים ,מלגזות ,טרקטורים,
מחפרים ,מחפרו ים ,גוררים וכן כלים עים ממו עים מכל סוג.
 43.2ב וסף לאמור לעיל ,ומבלי לגרוע ממ ו ,מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבו ו הוא
למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים ,הציוד ,המתק ים
וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות ,במלוא ערכם מעת לעת
בפ י כל זק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי ת אי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 43.3ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים ה ערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף
 42זה ,יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבל ים וקבל י מש ה
)בביטוח אחריות מעבידים ככל וייחשבו לעובדיו( וכן את אחריותם הישירה של כל
קבל י המש ה והבאים מטעמו וב וסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן
לכלול את החברה )להלן" :החברה"( ו/או שרו ים )להלן " :התאגיד"( ו/או מ הליהם
ו/או עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם כמבוטחים וספים בגין כל
מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן" :יחידי המבוטח"(.
 43.4הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים ה דרשים בקשר עם העבודות שוא
חוזה זה ,במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף .עם זאת ,את ביטוחי אחריות
מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתייש ות
על פי הדין לכל פעילות אשר עשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על ספחיו.
 43.5ביטוח הקבלן ה ערך על פי סעיף ) 43.1.1א'( לעיל )פרק א' העבודות( ,יכלול ויתור על כל
זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם ו/או
עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על
זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם ל זק בזדון.
 43.6מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי ה ערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו ערכו ב פרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
 43.7פוליסות ביטוחי האחריות ה ערכות על ידי הקבלן יכללו ת אי מיוחד לפיו הפוליסות
כאמור יורחבו לכלול את החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או מ הל
ו/או מפקח העבודות מטעמם )למעט אחריותם המקצועית של מ הלי העבודות
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והמפקחים מטעמם של החברה ו/או התאגיד( בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי
ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבל י מש ה מטעמו – הכול כמפורט ב ספח ביטוחי הקבלן
ספחים ) 1א'( ו – ) 1ב'(.
 43.8כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי ,במפורש ,כי רכוש החברה ו/או
התאגיד שבו פועל הקבלן ,אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח
ש ערך בהתאם לסעיף ) 43.1.1א( לעיל בפרק א' ביטוח העבודות( ,ייחשב כרכוש צד
שלישי ,לע יין ביטוח זה .למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או
בעלי מב ים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש
צד שלישי ,בכפוף לאמור לעיל למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל הקבלן וה מצא
בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.
 43.9במועד חתימת חוזה זה ,כת אי לקבלת צו לתחילת ביצוע איזה מהעבודות שוא חוזה
זה ,הקבלן ימציא לחברה וגם לתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן הרלוו טי לעבודה
המבוצעת עבור מי מהם כ דרש ב ספח הביטוח המצורף לחוזה כשהוא חתום כדין על
ידי חברת הביטוח )ב וסחו המקורי( .מוסכם בזה כי המצאת אישורי ביטוחי הקבלן
חתומים כאמור לעיל מהווה ת אי יסודי לקיום החוזה.
 43.10ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה והתאגיד ,לא
יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכת אי לקבלת צו לתחילת ביצוע איזה מהעבודות שוא
חוזה זה ,מכתב הצהרה לפטור מאחריות החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם ו/או
עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם בהתאם ל וסח "פטור מאחריות-
הצהרה" ,מצורף לחוזה זה ומסומן כ ספח ) 1ג'( )ב וסחו המקורי( כשהוא חתום כדין
על ידי הקבלן.
 43.11ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה והתאגיד ,לא
יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכת אי לקבלת צו לתחילת ביצוע איזה מהעבודות שוא
חוזה זה ,ספח ת אים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם ל וסח המצורף לחוזה זה
ומסומן כ ספח ) 1ד'( )ב וסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 43.12מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לע יין הסבת החוזה ,ובמקרה בו העבודות
שוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן מש ה מטעם הקבלן ,מתחייב הקבלן
לדאוג כי בידי קבלן המש ה תהיי ה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות
בהתאם לת אים ולסכומים ה דרשים ב ספח עריכת ביטוחי הקבלן ) ספחים ) 1א'( ו –
) 1ב'((.
 43.13למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא ה ושא באחריות כלפי החברה ו/או
התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיה םו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין
מעשה או מחדל בביצוע העבודות שוא חוזה זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי
קבל י המש ה ,והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או התאגיד ו/או
מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או זק
שייגרם למי מהם ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבל י
המש ה ,בין אם אובדן ו/או זק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 43.14הקבלן מתחייב לקיים בדייק ות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן ה ערכות
כמפורט בסעיף  43.1לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או
על ידי החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח
העבודות מטעמם כדי לממש את זכויותיהם על פי ת אי הביטוח בעת הצורך ,לרבות
הצטרפותו לתביעה של החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או מ הל
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ו/או מפקח העבודות מטעמם ,על פי פוליסות הביטוח ,אם יידרש לכך על ידם.
 43.15ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה וב ספחיו ,מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח
בגין איזה מהביטוחים ה ערכים בהתאם לסעיף  43.1לעיל )ביטוח על ידי הקבלן(,
מתחייב הקבלן לפ ות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג
כי ציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת ה זק .מובהר כי על הקבלן לפעול
על פי הוראות ציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל ה דרש ,לרבות להעביר לו כל מידע
שידרוש.
 43.16ב וסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרש ה להשבת המצב
לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פי וי פסולת והריסות .הקבלן מתחייב
לשאת בכל ההוצאות שתידרש ה להשבת המצב לקדמותו והחברה והתאגיד מתחייבים
להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין ה זק בפועל ,וסכום זה בלבד.
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על
ידי חברת הבטוח )לרבות ההשתתפות העצמית( וכי החברה והתאגיד לא יהיו חייבים
לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.
 43.17ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה ,מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי
פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבל יות ,בגין זקי רכוש ,ישולמו לחברה או
לתאגיד )בהתאמה לפי סיבות האירוע( ,אלא אם מי מהם הורה אחרת בכתב למבטח.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לע יין זה .תיקן הקבלן בעצמו
זק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור ,בשלמותו ,לשביעות רצון מ הל העבודה ו/או
המפקח מטעם החברה או התאגיד ,או שטרם קיבל מהחברה ו/או מהתאגיד תשלום
עבור העבודה ש יזוקה  ,מתחייבים החברה והתאגיד ביחד ולחוד להורות למבטח בכתב
על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או
ה זק אך לא יותר מאשר הסכומים ששולמו בפועל ע"י המבטחים .
 43.18ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות
בסעיף  43.1לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה ולתאגיד )בהתאמה ולפי סיבות
האירוע( .הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או התאגיד ו/או מי
מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה
ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם ל הל המשא ומתן בעצמם ,ביחד ו/או לחוד בהתאם
להחלטתם.
 43.19מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של זק לעבודות ,על
הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם ל הלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת
הביטוח ו/או החברה ו/או התאגיד ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
 43.20הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או
התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם ,יהא
הקבלן אחראי ל זקים שיגרמו לחברה ו/או לתאגיד ו/או למ הליהם ו/או לעובדיהם
ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם ,באופן מלא ובלעדי ולא תהיי ה לו כל תביעות
ו/או טע ות ,כספיות או אחרות ,כלפיהם והוא יהא מ וע מלהעלות כל טע ה ,כאמור.
 43.21כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או
מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם בדבר עלות תיקון זקים מבוטחים שאירעו במהלך
העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את ה זקים מטעם חברת הביטוח.
 43.22כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או
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התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם באופן
מלא בגין כל זק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי ה ובע מהפרה ו/או אי
קיום של ת אי מת אי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מ הליו ו/או העובדים
המועסקים על ידו ו/או קבל י מש ה מטעמו.
 43.23ביטוחי הקבלן יכללו ת אי מפורש על פיו הי ם ראשו יים וקודמים לכל בטוח אשר ערך
על ידי החברה ו/או התאגיד וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טע ה ו/או דרישה בדבר
שיתוף ביטוחי החברה ו/או התאגיד ,לרבות כל טע ה או זכות המפורטים בסעיף 59
לחוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981ולרבות כל טע ה של "ביטוח כפל" כלפי החברה
ו/או התאגיד וכלפי מבטחיה.ם
 43.24ביטוחי הקבלן ה ערכים על פי ספחי ביטוחי הקבלן ) ספחים ) 1א'( ו – ) 1ב'(( יכללו
ת אי מפורש על פיו המבטח אי ו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לש ותם
לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות שוא חוזה זה )להלן" :תקופת הביטוח"( ,אלא אם
כן תישלח לחברה ,לתאגיד ולקבלן ,הודעה בכתב ,באמצעות דואר רשום ,שישים )(60
יום מראש על כוו תו לעשות זאת .וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשי וי
לרעה שכאלו לגבי החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או מ הל ו/או
מפקח העבודות מטעמם אם לא שלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים
) (60הימים ממועד משלוח ההודעה.
 43.25בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ,לחברה ולתאגיד כי מי מביטוחי הקבלן עומד
להיות מצומצם או מבוטל ,כאמור בסעיף  43.24לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו
הביטוח מחדש ולהמציא לחברה ולתאגיד אישור עריכת ביטוח חדש ,לפ י מועד הצמצום
או או השי וי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
 43.26הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כ גד החברה ו/או
התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין זק
שהוא זכאי לשיפוי בגי ו ,או שהיה זכאי לשיפוי בגי ו על פי הביטוחים ש ערכו לפי ספח
ביטוחי הקבלן ) ספחים ) 1א'( ו – ) 1ב'(( ,ו/או הפרת ת אי מת אי איזו מהפוליסות
ה "ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם ל דרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או
התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל
אחריות ל זק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית ה קובה בפוליסה .,ובלבד
שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות ,לא יחול לטובת אדם שגרם ל זק בזדון.
 43.27מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת
בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם
ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם .למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף
 43.27זה מתייחס ל זקים ה עוצים בביצוע העבודות ושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או
כל מי מטעמו.
 43.28מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו/או בשי ויים ,כדי
להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או התאגיד ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור
בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי
כל דין.
 43.29לא יאוחר מ) 7 -שבעה( ימים לפ י מועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן ,מתחייב
הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף  43.9לעיל ,בגין הארכת
תוקפם לתקופה וספת ,הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן,
במועדים ה קובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הי ו מחויב לערוך ביטוח על פי החוזה על
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ספחיו.
 43.30הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין ) וסח מקורי(
כאמור בסעיפים  43.25 43.9ו ,43.29 -והצהרות חתומות על ידי הקבלן ,כאמור
בסעיפים  43.10ו 43.11 -לעיל ,מהווים ת אי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור ו/או
הצהרות כאמור בהתאם לחוזה ,והחברה ו/או התאגיד ,בהתאמה ,יהיו רשאים )ביחד
ו/או לחוד( למ וע מן הקבלן תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות שוא חוזה זה ,וזאת
ב וסף לכל סעד השמור לחברה ו/או לתאגיד עפ"י החוזה או הדין.
 43.31מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת ספחי ביטוח העבודות ) ספח  6על כל חלקיו
ו ספחיו( ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי
הקבלן למוסכם ,טיבם ,תוקפם ,היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של
הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם ו/או
עובדיהם ו/או על מי מהבאים מטעמם.
 43.32למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור
לעיל לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן ,והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו
שוא החוזה גם אם יימ עו ממ ו ביצוע עבודות ו/או הכ סת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל
אי הצגת האישורים במועד .בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים ה "ל על ידי
הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.
 43.33הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח ה ערך על-פי סעיף  1ב ספח עריכת
ביטוחי הקבלן ) ספח  ,(6מעת לעת ,כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של העבודות ו/או
הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר חוזה זה.
 43.34למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או ת אי
הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח ,הי ם דרישה
מי ימאלית המוטלת על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את חשיפתו ל זקים ולחבויות ולקבוע
את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או ת אי הביטוח בהתאם .הקבלן מצהיר
ומאשר כי הוא יהיה מ וע מלהעלות כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או
התאגיד ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או
גבולות האחריות ו/או ת אי הביטוח המי ימאליים כאמור.
 43.35החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם רשאים )אך לא חייבים( לבדוק את אישורי
הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שי וי או תיקון
שיידרש על מ ת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח לחוזה זה על
ספחיו.
 43.36הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם
ביחס לאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט
לעיל ו/או פוליסות הקבלן ,אי ה מטילה על החברה ו/או התאגיד ו/או מי מטעמם כל
חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או
לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן
שוא חוזה זה ו שוא כל דין.
 43.37הקבלן מתחייב למלא אחר ת אי פוליסות הביטוח ה ערכות על ידו ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את
תוקף הביטוחים ולהמציא ,לבקשת המזמין בכתב ,אישורים על תשלומי דמי הביטוח,
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לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיי ה בתוקף במשך כל תקופת העבודות
שוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על ספחיו.
 43.38ב וסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,קבע בביטוחי הקבלן כי הפרה ו/או
אי קיום בתום לב של ת אי מת אי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מ הליו
ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם
ו/או עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי
ביטוחים אלו.
 43.39לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם
או בחלקם ,יהיו החברה ו/או התאגיד רשאים ,אך לא חייבים ,ומבלי לפגוע בזכויות מי
מהם לפי חוזה זה או על פי דין ,לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם
את דמי הביטוח על חשבו ו של הקבלן .ובלבד שהחברה ו/או התאגיד ,בהתאמה ,הודיעו
ביחד ו/או לחוד לקבלן על כוו ת מי מהם לעשות כן  14יום מראש ובכתב .כל סכום
שהחברה ו/או התאגיד שילמו או התחייבו בתשלומו בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור
של  20%מסכומים אלו כאמור יוחזר מיד לחברה ו/או לתאגיד ,בהתאמה על פי דרישתו
הראשו ה של מי מהם .לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה ,החברה
ו/או התאגיד תיהיו רשאים ,בהתאמה ובהתאם ל סיבות ,ל כות סכומים אלו מכל
סכום שיגיע ממי מהם לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיו רשאים לגבותם מהקבלן בכל דרך
אחרת ובלבד ששלחו ביחד ו/או לחוד בהתאם ל סיבות ,לקבלן הודעה בכתב של  14יום
מראש.
 43.40ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות
ממלכתי וכל הצווים ,תק ות וכדומה ,שהותק ו לפי החוקים ה "ל ,ובעיקר אך מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות שוא
חוזה זה ,באופן מקרי או זמ י ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים
לכל הזכויות שעל פי החוקים ה "ל.
 43.41ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל
דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים ל פגעי תאו ות דרכים )הפלת"ד(
וכל הצווים ,התק ות וכדומה ,שהותק ו לפי החוקים ה "ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות שוא חוזה זה,
לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמ י ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה,
מורשים ל הוג ברכב מ ועי על פי החוקים ה "ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם
העבודות שוא חוזה זה.
 43.42ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל
הוראות החוקים והתק ות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל
רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומ יעת זקים אותם יש לקיים באתר העבודות.
 43.43ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או התאגיד ו/או מ הליהם ו/או
עובדיהם ו/או מ הל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי הביטוחים ה "ל לקבלת שיפוי
ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או
הגופים המתאימים .למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הי ו הסיבה הקרובה
ל זק.
 43.44הקבלן מתחייב לקיים על חשבו ו את כל דרישות החברה ו/או התאגיד ו/או מ הל ו/או
מפקח העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקשור להג ה על העבודות בשלבי ביצוען
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ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל ה וגע להתק ת ו/או ל קיטת אמצעי הג ה כ גד
זקי טבע.
 43.45הקבלן מתחייב לקיים שמירה אותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר
ביצוע העבודות.
 43.46ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או
לאחר מסירתן ,לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות
במקרקעין בהם מתבצעות העבודות שוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות
לרבות על פי הסכמים ש חתמו בין מי מהם לבין החברה ו/או התאגיד .החברה והץאגיד
מתחייבים ביחד ולחוד להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כ "ל.
 43.47למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין
הביטוחים ה ערכים על פי סעיף  43זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל
מקרה זק ו/או תביעה כ גד המבטח על פי פוליסות הביטוח ה ערכות על ידו יחולו על
הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על החברה ו/או התאגיד ו/או על מי מטעמם.
 43.48מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  43זה בקשר לביטוח אי ה באה לגרוע מכוחם של
הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן ל זקים באם יגרמו כאמור בסעיפים
אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
 43.49ב וסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי
החברה ו/או התאגיד ,ביחד ו/או לחוד ובהתאם ל סיבות והחלטת כול אחד מהם יהיה
רשאי לעכב כל סכום לו הי ו זכאי על פי ת אי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה העומדת
לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה .ובת אי שהגורם המעכב הודיע
על כך לקבלן ,בכתב) 7 ,שבעה( ימים מראש .מוסכם בזה על החברה ו/או התאגיד כי עם
תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על החברה והתאגיד,
יושב לקבלן הסכום המעוכב ב יכוי הוצאות ש גרמו לחברה ולתאגיד )באם גרמו( בקשר
עם התביעה לתגמולי הביטוח,
 43.50מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  43זה )ביטוח(,
כולן או חלקן ,מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
.44

ערבות ביצוע וערבות בדק
 .44.1להבטחת קיום כל התחייבויותיו כלפי החברה בתחום ביצוע עבודות הפיתוח שוא
חוזה זה ,ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימתו על חוזה זה ,ערבות ב קאית צמודה,
אוטו ומית ובלתי מות ית בשיעור ) 10%עשרה אחוז( מהיקף עבודות הפיתוח על פי
כתב הכמויות ב יכוי ה חת הקבלן )להלן" :ערבות הביצוע לחברה"( עפ"י ה וסח
המצורף לחוזה זה כ ספח  .3ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת החוזה ועד
 90יום לאחר סיומה או עד גמר כל העבודות הפיתוח המתבצעות מכוח חוזה זה ,עפ"י
המאוחר מבי יהם.
 .44.2ב וסף ,להבטחת קיום כל התחייבויותיו כלפי התאגיד בתחום ביצוע עבודות המים
והביוב שוא חוזה זה ,ימציא הקבלן לתאגיד במעמד חתימתו על חוזה זה ,ערבות
ב קאית צמודה ,אוטו ומית ובלתי מות ית בשיעור  10%מהיקף עבודות המים והביוב
על פי כתב הכמויות ב יכוי ה חת הקבלן ובתוספת מע"מ )להלן" :ערבות הביצוע
לתאגיד"( עפ"י ה וסח המצורף ללחוזה זה כ ספח 3א' .ערבות הביצוע תהיה בתוקף
לאורך כל תקופת ההחוזה ועד  90יום לאחר סיומה או עד גמר כל עבודות המים והביוב
המתבצעות מכוח חוזה זה ,עפ"י המאוחר מבי יהם.
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 .44.3מובהר כי ערבות הביצוע לחברה וערבות הביצוע לתאגיד יהיו אוטו ומיות ,פרדות
ובלתי תלויות ,והן יופקדו בידי כל יחידי המזמין – ערבות הביצוע לחברה תהיה
לפקודת החברה ותופקד בידה ,וערבות הביצוע לתאגיד תהיה לפקודת התאגיד ותופקד
בידיו.
 .44.4בתום התקופה האמורה בסעיפים  44.1ו 44.2-לעיל ,ובהתקיים הת אים ה קובים
בסעיפים קט ים  44.7ו 44.8-להלן ,ישיב כל אחד מיחידי המזמין ,באופן פרד ובלתי
תלוי ,את ערבות הביצוע שהופקדה בידיו ,וזאת מבלי לגרוע מסמכותו הכללית של כל
אחד מיחידי המזמין ב פרד לחילוט הערבות כמפורט בס"ק  44.6להלן ,ומבלי לגרוע
מכל סעד או תרופה הקיימים מיחידי המזמין מכוח כל דין או חוזה.
 .44.5סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד כקבוע ב ספחים  3ו3-א' להלן
 .44.6כל אחת מערבויות הביצוע תהא ית ת למימוש תוך  7ימים מדרישתו ע"י יחיד
המזמין ,ללא הגבלות ו/או הת יות כלשהן .כל אחד מיחידי המזמין יחליט ,עפ"י שיקול
דעתו הבלעדי ,אם יש מקום לממש הערבות ,כולה או מקצתה.
 .44.7ערבות הביצוע לחברה תוחזר לקבלן ,כאשר יומצאו המסמכים הבאים לידי החברה:
א .החשבון הסופי וחשבו ית המס בסכום החשבון הסופי המאושר לתשלום עבור
עבודות הפיתוח;
ב .העתק מתעודת השלמה של עבודות הפיתוח;
ג .ערבות ב קאית חדשה לפקודת החברה ,להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת
הבדק עבור עבודות הפיתוח ,אשר תוקפה יהיה ל 12 -חודשים מיום מתן תעודת
ההשלמה עבור עבודות הפיתוח ,ושיעורה  5%מן החשבון הסופי המצטבר
המאושר ע"י החברה )להלן" :ערבות בדק לחברה"( .ת אי ערבות הבדק לחברה
יהיו על פי וסח כתב הערבות המצורף כ ספח  4לחוזה זה.
 .44.8ערבות הביצוע לתאגיד תוחזר לקבלן ,כאשר יומצאו המסמכים הבאים לידי התאגיד:
א.

החשבון הסופי וחשבו ית המס בסכום החשבון הסופי המאושר לתשלום עבור
עבודות המים והביוב;

ב.

העתק מתעודת השלמה עבור עבודות המים והביוב;

ג.

תוכ ית עדות של עבודות המים והביוב

ד.

ערבות ב קאית חדשה לפקודת התאגיד ,להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת
הבדק של עבודות המים והביוב ,אשר תוקפה יהיה ל 12 -חודשים מיום מתן
תעודת ההשלמה לעבודות המים והביוב ,ושיעורה  5%מן החשבון הסופי המצטבר
המאושר ע"י התאגיד כולל מע"מ )להלן" :ערבות בדק לתאגיד"( .ת אי ערבות
הבדק יהיו על פי וסח כתב הערבות המצורף כ ספח 4א' לחוזה זה.

 .44.9מובהר כי ערבות הבדק לחברה וערבות הבדק לתאגיד יהיו פרדות ובלתי תלויות ,והן
יופקדו בידי כל יחידי המזמין – ערבות הבדק לחברה תהיה לפקודת החברה ותופקד
בידו ,וערבות הבדק לתאגיד תהיה לפקודת התאגיד ותופקד בידיו.
 .44.10הוארכה תקופת חוזה זה:
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א.

רשאי כל אחד מיחידי המזמין לעדכן את גובה ערבות הביצוע שהופקדה בידו,
לפי שיקול דעתו ,ולדרוש מן הקבלן למסור לידיו את הערבות המעודכ ת.

ב.

הקבלן ימציא לאותו יחיד המזמין את הערבות המעודכ ת עד  7ימים לפ י תום
תוקפה של ערבות הביצוע כאמור בס"ק א' לעיל.

ג.

כ גד מסירתה של הערבות המעודכ ת יחזיר יחיד המזמין לקבלן את ערבות
הביצוע הקודמת אשר מצויה בידו .לא מסרה הערבות המעודכ ת ע"י הקבלן,
רשאי כל אחד מיחידי המזמין לחלט את ערבות הביצוע הקודמת שבידו ,וזאת
מבלי לגרוע מסמכותו הכללית לחילוט ערבות כאמור לעיל ,ומבלי לגרוע מכל
סעד או תרופה הקיימים ליחיד המזמין מכח כל דין או חוזה.

ביטול החוזה ותוצאותיו
 .45.1מוסכם בין הצדדים כי כל אחד מיחידי המזמין יהא רשאי לבטל את החוזה מיידית
בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:
א.

מו ה לקבלן כו ס כסים מכוח כל דין ,ו/או הוכרז כפושט רגל ,או  -במידה והי ו
תאגיד  -יתן לגביו צו פירוק.

ב.

גד הקבלן או מי ממ הליו פתחה חקירה פלילית או הוגש גדו כתב אישום ,או
הורשע ב וגע למעשים שהרשעה לגביהם הי ה בבחי ת עבירה שיש עימה קלון.

ג.

הקבלן או מי מטעמו תפס או חשד בג יבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה
מרמה.

ד.

הוכח למזמין כי הקבלן אי ו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה בריאותית,
כספית ,טכ ית ,או מכל סיבה אחרת.

ה.

הקבלן הפר את החוזה הפרה יסודית ולא תיקן אותה בתוך  48שעות ממועד
קבלת הודעת המזמין על כך בכתב.

ו.

הפרה יסודית משמעה הפרת אחד או יותר מן הסעיפים המ ויים בסעיף 49
להלן.

ז.

הקבלן הי ו שותפות ואחד מן השותפים פטר או הוכרז פושט רגל או מו ה לו
כו ס כסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה.

מובהר בזאת ,כי אין המקרים המ ויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחי ת רשימה
סגורה ,וכי אין במ ייתם בכדי לגרוע מזכות המזמין לבטל החוזה מכוח כל עילה שבדין,
ובכלל זה לבטל החוזה עקב הפרתו על ידי הקבלן.
 .45.2על אף האמור לעיל ,מוסכם בזאת כי החברה תהא רשאית לבטל את התקשרותה עם
הקבלן בכל ה וגע לעבודות הפיתוח באופן פרד ובלתי תלוי מהתחייבויות התאגיד,
ובהתאם התאגיד יהא רשאי לבטל את התקשרותו עם הקבלן בכל ה וגע לעבודות
המים והביוב באופן פרד ובלתי תלוי מהתחייבויות החברה .בוטל החוזה עם אחד
מיחידי המזמין – תבוטל ההתקשרות לגבי עבודות הקבלן כלפיו בלבד.
 .45.3בכל מקרה של ביטול החוזה כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או חוזה ,תחול ה ההוראות
הבאות:
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א.

זכויותיו של המזמין ,חובותיו של הקבלן והביטחו ות מטעמו לא יפגעו ,כל אלה
יישארו בתוקפם המלא ,כאילו לא בוטל החוזה.

ב.

המזמין יוכל לחלט את ערבות הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים
למטרת השלמת האמור בחוזה זה.

ג.

המזמין יהא רשאי לעכב בידו כל מיטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותו
וזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכוח החוזה.

האמור בסעיף זה אי ו בא על מ ת לגרוע מסעדים וספים או חלופיים המגיעים למזמין
עפ"י כל דין או חוזה.
 .45.4הודיע המזמין או מי מיחידיו לקבלן על ביטול החוזה מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות
עפ"י האמור לעיל ,יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין העבודות אשר בוצעו
על ידו בפועל עד להודעת המזמין כאמור וזאת מאת כל אחד מיחידי המזמין ב פרד
בשים לב למהות העבודות שבוצעו ,וזאת ב יכוי כל ההוצאות וה זקים ש גרמו ו/או
יגרמו למזמין עקב הפרת החוזה ע"י הקבלן ,לרבות פיצויים מוסכמים.
 .45.5קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז )להלן" :הזוכה
המאוחר"( ,יבוטל חוזה זה ,והקבלן מתחייב לפ ות את שטח העבודה לטובת הזוכה
המאוחר .במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת המזמין ,פרט
לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המ הל.
 .45.6למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
המזמין ,בגין ההליך שבוצע.
.46

זכויות פט טים
הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,זק ,היטל וכיוצ"ב שי בעו מפגיעה
בזכויות פט טים ,מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש במכו ות או
בחומרים או בפריטים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

.47

אמצעי ההג ה להעברת משאות
 .47.1אם לביצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שהעברה עלולה לגרום זק
למב ים כלשהם ,לכביש ,גשר ,חוטי חשמל ,חוטי טלפון ,צי ור ,כבל וכיו"ב באם לא
ישתמשו באמצעי הג ה מיוחדים  -יודיע הקבלן בכתב למפקח לפ י ההעברה על פרטי
החפץ שיש להעבירו ועל תכ יתו להבטחת אמצעי ההג ה המתאימים.
 .47.2הקבלן י קוט בכל אמצעי ההג ה המתאימים על חשבו ו הוא ,על מ ת למ וע זקים
כאמור בסעיף קטן  45.1דלעיל.

.48

אספקת חשמל ומים
הקבלן יספק על חשבו ו את החשמל והמים הדרושים לביצוע העבודות כמפורט במפרט
המיוחד.

.49

שימוש או אי שימוש בזכויות
 .49.1הימ עות המזמין מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוק ית לו על פי החוזה במקרה
מסוים או בכלל  -אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו
מקרה או בכלל.
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 .49.2הסכמה מצד המזמין לסטייה בת אי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממ ה גזרה שווה למקרה אחר.
 .49.3כל ויתור או ארכה לת אי החוזה או להוראות ש ית ו על פיו ע"י המזמין או מטעמו ,לא
יפגעו בזכויות המזמין ,ולא ישמשו כצידוק או הג ה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד
הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה.
.50

קיזוז
המזמין רשאי לקזז כ גד כל סכום המגיע לקבלן מאת יחיד המזמין על פי החוזה ,כל חוב ,בין שקצוב
ובין שאי ו קצוב ,המגיע לאותו יחיד המזמין מהקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין .מובהר בזאת,
כי הוראות סעיף זה אי ן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

.51

סמכות השיפוט
 .51.1מוסכם על הצדדים כי על חוזה זה יחול הדין הישראלי ,וכי לבתי המשפט בתל אביב
בלבד ,תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין
הצדדים בקשר לחוזה זה.
 .51.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט
המוסמך לא תהווה עילה לשי וי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

.52

עיסוק בהרשאה ו יהול ספרים
 .52.1הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו
 .1975 .52.2הקבלן י הל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו שוא חוזה זה כ דרש על פי כל דין
כלפי שלטו ות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של חוזה
זה.
 .52.3הקבלן י הל תיק יכויים כדין לכל עובדיו ,יפריש עבורם את כל ההפרשות ה דרשות
על פי הדין וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של החוזה.
 .52.4במעמד חתימתו של החוזה ו/או סמוך לכל ש ת כספים חדשה ,ימציא הקבלן לכל אחד
מיחידי המזמין אישור על גובה יכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי .מוסכם
בזאת כי במידה ולא יומצא לכל אחד מיחידי המזמין אישור כאמור במועד ,לא יהא
זכאי הקבלן לכל החזר מאותו יחיד המזמין בגין סכומי יכוי ש וכו מהתמורה בהעדר
אישור כאמור ,וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן.

.53

פרש ות
 .53.1במקרה של סתירה ,בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה ברורה ומפורשת
במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה יכריע המ הל בשאלה איזו הוראה מבין
ההוראות תהא עדיפה על רעותה) ,אשר על כן יש ל הוג על פיה( .הכרעת המ הל תהא
סופית ובלתי ית ת לערעור.
 .53.2גילה הקבלן סתירה בין הוראות החוזה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו ה כון של
מסמך ממסמכי החוזה או מסמך אחר ה וגע לו יפ ה מיד למ הל לשם קבלת ה חיות
כיצד ל הוג.
 .53.3ה חיות המ הל יי ת ו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפ יה .מובהר בזאת
כי ההכרעה בע יי ים המפורטים לעיל תהא תו ה באופן מוחלט ובלעדי בידי המ הל
וכי הקבלן יהא מחויב ל הוג על פי ה חיותיו והוראותיו של זה.
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.54

ויתור
 .54.1ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד הש י לבצע
מכוח דין או חוזה לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור
כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.
 .54.2כל ויתור ,ארכה או ה חה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם עשו מראש
ובכתב ו חתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

.55

הפרה יסודית
 .55.1הוראות סעיפים  42-44 ,37 ,36 ,35 ,30 ,29 ,25 ,21 ,20 .18 ,15 ,6 ,3לחוזה זה הי ן
בבחי ת ת אים עיקריים בחוזה ,והפרתן תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

.56

כתובות והודעות
 .56.1כתובות הצדדים הי ן כמפורט בכותרת לחוזה.
 .56.2כל מסמך או הודעה לע יין חוזה זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים ,וכל
מסמך ש שלח בדואר רשום כאמור ,יראו אותו כאילו תקבל ע"י ה מען עם תום 72
שעות מתאריך המשלוח.

.57

שי וי החוזה
אין לש ות איזו מהוראות חוזה זה ,אלא במסמך בכתב ובחתימת ש י הצדדים.

.58

הודעות
כל הודעה שתשלח על פי חוזה זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת לחוזה זה,
תחשב שהגיעה לתעודתה תוך  72שעות ממועד משלוחה.

.59

אישור החוזה
חוזה זה טעון את אישור המזמין ,וכן כל אישור אחר הדרוש על פי דין.
ולראייה באו הצדדים על החתום
__________________________
החברה
__________________________
התאגיד
__________________________
הקבלן
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ספח 1

תעודת השלמה עבור עבודות רימו ים
על פי סעיף  29לחוזה ש חתם בין רימו ים-החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ ושרו ים תשתיות מים וביוב
בע"מ לבי כם מכוח מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת
תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,דיפון  ,תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת
השרון) ,להלן" :החוזה"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה ,הרי י מאשר בזה ,כי העבודה ,המתייחסת ל
____________________________________________ בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות
רצו י ,לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפ י ,כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה
האמורה שטרם הושלם לשביעות רצו י ,כאמור ברשימה המצורפת.
יובהר בזה כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקו י בדק ואחריות כאמור בחוזה
וב ספחיו ,לתקופה הקבועה בהם.

___________________
המפקח
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ספח 1א'

תעודת השלמה עבור עבודות שרו ים
על פי סעיף  29לחוזה ש חתם בין רימו ים-החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ ושרו ים תשתיות מים וביוב
בע"מ לבי יכם מכוח מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת
תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,דיפון ,תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת
השרון) ,להלן" :החוזה"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה ,הרי י מאשר בזה ,כי העבודה ,המתייחסת ל
____________________________________________ בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות
רצו י ,לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפ י ,כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה
האמורה שטרם הושלם לשביעות רצו י ,כאמור ברשימה המצורפת.
יובהר בזה כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקו י בדק ואחריות כאמור בחוזה
וב ספחיו ,לתקופה הקבועה בהם.

___________________
המפקח
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ספח 2

תעודת גמר/סיום עבור עבודות רימו ים

אל :הקבלן
על פי סעיף  30של החוזה ש חתם בין רימו ים-החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ ושרו ים תשתיות מים
וביוב בע"מ לב יכם מכוח מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות,
ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת
השרון ,א ו מאשרים בזה כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן,
בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות רצו ו המלאה.

___________________________________________________________
חתימה
תפקיד
שם
תאריך
__________________________________________________________
חתימה
תפקיד
שם
תאריך
__________________________________________________________
חתימה
תפקיד
שם
תאריך
___________________________________________________________
חתימה
תפקיד
שם
תאריך

__________________
המזמי ה

________________
תאריך
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ספח 2א'

תעודת גמר/סיום עבור עבודות שרו ים
אל :הקבלן
על פי סעיף  30של החוזה ש חתם בין רימו ים-החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ ושרו ים תשתיות מים
וביוב בע"מ לב יכם מכוח מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות,
ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת
השרון ,א ו מאשרים בזה כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן,
בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות רצו ו המלאה.

___________________________________________________________
חתימה
תפקיד
שם
תאריך
__________________________________________________________
חתימה
תפקיד
שם
תאריך
__________________________________________________________
חתימה
תפקיד
שם
תאריך
___________________________________________________________
חתימה
תפקיד
שם
תאריך

__________________
המזמי ה

________________
תאריך
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ספח 3

וסח ערבות ביצוע עבור רימו ים
שם המוסד הב קאי ___________________

תאריך____________

לכבוד :
רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

ה דון :כתב ערבות מס' _________
על-פי בקשת _________________________ח.פ/.ח.צ/ .ת.ז)___________ .להלן " -הקבלן"( א ו
ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______________ש"ח )______________אלף
שקלים חדשים( )להלן " -סכום הקרן"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד ה ובעים מהצמדת סכום הקרן למדד
כמפורט להלן )להלן " -הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם חוזה ש חתם בין רימו ים-החברה לפיתוח רמת
השרון בע"מ ושרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ לבין הקבלן בעקבות מכרז מכרז פומבי משותף מס' 6/2019
לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,דיפון ,תיעול
ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון )להלן " -החוזה"( ולהבטחת מילוי שלם ומלא ,ע"י
הקבלן של כל ת אי החוזה.
א ו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
הגעתה אלי ו של דרישתכם הראשו ה בכתב ,ולא יאוחר מ 7-ימים לאחריה ,מבלי להטיל עליכם לבסס או
ל מק את דרישתכן בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הכספים כאמור ,או איזה מהם ,תחילה
מאת הקבלן ,בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכן טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד
לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך כל דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה "ל.
בכתב זה "מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרו ה כון למועד ביצועו של כל
תשלום בפועל עפ"י כתב זה )להלן " -המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין החודש בו
חתמה התחייבות ו זו )להלן " -המדד היסודי"( יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת
המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבות ו עפ"י כתב זה הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואי ה ית ת לביטול.
כתב התחייבות ו זה אי ו יתן להעברה וגם/או להסבה .
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לש ת ______ ועד בכלל.
תאריך_____________:

ב ק______________
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ספח א'3

וסח ערבות ביצוע עבור שרו ים
שם המוסד הב קאי ___________________

תאריך____________

לכבוד :
שרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ

ה דון :כתב ערבות מס' _________

לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרי ו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בשיעור של
________________  ) ₪ימולא כאן לפי  10%מסכום הצעת המציע כפי שהתקבלה על ידי התאגיד
בתוספת מע"מ( לביצוע כל התחייבויות ה ערב על פי הסכם ש חתם בין המציע לבין שרו ים ורימו ים
בקשר עם עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,תיעול דיפון  ,ו יקוז מתחם
פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון מכוח זכייתו במכרז פומבי משותף .06/2019
הסכום ה "ל צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה באופן הבא:
)א( מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___ __/שפורסם ביום _________שהוא ____________ קודות
)יש למלא את מדד הבסיס של ערבות המכרז(.
)ב(

המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפ י דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

ערבות ו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.
ערבות ו זו ה ה ערבות אוטו ומית בלתי תלויה וא ו שלם לכם תוך שבעה ) (7ימים מתאריך דרישתכם
הראשו ה בכתב כל סכום עד לסכום ה "ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין
הסכום ה דרש על ידיכם על פי ערבות ו זו ,מבלי שתצטרכו ל מק דרישתכם ,או לבסס אותה ,או לתת ל ו
כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע.
אם יתברר כי המדד החדש מוך בהשוואה למדד הבסיס ,שלם לכם את סכום הקרן.
ערבות ו זו אי ה ית ת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
טופס זה חייב בחתימה +חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הס יף.
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ספח 4

וסח ערבות בדק עבור רימו ים
שם המוסד הב קאי ___________________

תאריך____________

לכבוד :
רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

ה דון :כתב ערבות מס' _________
על-פי בקשת _________________________ח.פ/.ח.צ/ .ת.ז)___________ .להלן " -הקבלן"( א ו
ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______________ש"ח )______________אלף
שקלים חדשים( )להלן " -סכום הקרן"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד ה ובעים מהצמדת סכום הקרן למדד
כמפורט להלן )להלן " -הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם חוזה ש חתם בין רימו ים-החברה לפיתוח רמת
השרון בע"מ ושרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ לבין הקבלן בעקבות מכרז מכרז פומבי משותף מס' 6/2019
לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים ,תיעול דיפון ,
ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון )להלן " -החוזה"( ולהבטחת מילוי שלם ומלא ,ע"י
הקבלן של כל ת אי החוזה.
א ו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
הגעתה אלי ו של דרישתכם הראשו ה בכתב ולא יאוחר מ 7-ימים לאחריה ,מבלי להטיל עליכם לבסס או
ל מק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הכספים כאמור ,או איזה מהם,
תחילה מאת הקבלן ,בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה
לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך כל דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה "ל.
בכתב זה "מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרו ה כון למועד ביצועו של כל
תשלום בפועל עפ"י כתב זה )להלן " -המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ובמבר
 2019שפורסם בחודש דצמבר ) 2019להלן " -מדד הבסיס"( יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה
להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבות ו עפ"י כתב זה הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואי ה ית ת לביטול.
כתב התחייבות ו זה אי ו יתן להעברה וגם/או להסבה .
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לש ת ______ ועד בכלל.
תאריך_____________:

ב ק______________
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ספח 4א'

וסח ערבות בדק עבור שרו ים
תאריך____________

שם המוסד הב קאי ___________________

לכבוד :
שרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ
ה דון :כתב ערבות מס' _________
לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן:
"ה ערב"( א ו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
_________________ ש"ח )במילים _________________________________( בלבד )להלן:
"סכום הערבות"( שתדרשו מאת ה ערב בקשר להסכם לביצוע פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב,
סלילת כבישים ,תיעול דיפון ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון מכוח זכייתו במכרז
פומבי משותף שפורסם על ידי שרו ים ורימו ים .06/2019
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"( בת אי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לע יין ערבות זו יהא מדד חודש ובמבר  2019שהתפרסם בתאריך  , 15.12.2019והעומד על
__________________ קודות.
"המדד החדש" לע יין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לע יין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש
בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה מוך מהמדד היסודי שלם לכם את הסכום ה קוב בדרישתכם עד לסכום הערבות
ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשו ה בכתב ,לא יאוחר מחמישה עשר ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידי ו לפי
כתובת ו המפורטת לעיל ,א ו שלם לכם כל סכום ה קוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות
בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת ה ערב.
כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר ל ו בכתב בס יף בכתובת ___________________,
כשהיא חתומה ע"י מ כ"ל החברה או ממלא מקומו .דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של
מ כ"ל החברה תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם
החברה.
התשלום כאמור לעיל יעשה על יד ו על דרך של העברה ב קאית לחשבון החברה עפ"י הפרטים שיימסרו על
ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על יד ו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על יד ו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה "ל.
ערבות זו אי ה ית ת לביטול ,להעברה או להמחאה והי ה בלתי חוזרת.
בכבוד רב,
________________
טופס זה חייב בחתימה +חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הס יף.
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ספח 5

הצהרה על העדר תביעות רימו ים
לכבוד :
רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
א.ג,. .
ה דון :הצהרה על חיסול תביעות
ה י/א ו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:
כי הסכום המצטבר בסך___________________  ₪כדין )___________________
.1
_____________________________שקלים חדשים( שאושר ל ו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא
עבודות הפיתוח ,כאמור בחוזה מס'___________ ש חתם ביום _____________ בי י ו לבין רימו ים
חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ ושרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ בדבר ביצוע עבודות הפיתוח )"ביצוע
עבודות הפיתוח"( הי ו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/ל ו מאת רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון
בע"מ ,תמורת ביצוע עבודות הפיתוח.
כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל ,אין ל ו ולא תהיי ה ל ו כל תביעות ו/או טע ות ו/או דרישות
.2
מכל סוג ומין כלשהם כלפי רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או
מטעמה ,בקשר לביצוע עבודות הפיתוח ו/או כל הכרוך בהן ו/או ה ובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה.

ולראיה בא ו על החתום:

תאריך;_____________:

חתימת הקבלן וחותמתו____________________:
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ספח 5א'
לכבוד :

הצהרה על העדר תביעות שרו ים

שרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ
א.ג,. .
ה דון :הצהרה על חיסול תביעות
ה י/א ו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:
כי הסכום המצטבר בסך___________________  ₪כדין )___________________
.1
_____________________________שקלים חדשים( שאושר ל ו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא
עבודות הפיתוח ,כאמור בחוזה מס'___________ ש חתם ביום _____________ בי י ו לבין רימו ים
חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ שרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ בדבר ביצוע עבודות המים והביוב
)"ביצוע עבודות המים והביוב"( הי ו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/ל ו מאת שרו ים תשתיות מים
וביוב בע"מ ,תמורת ביצוע עבודות המים והביוב.
כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל ,אין ל ו ולא תהיי ה ל ו כל תביעות ו/או טע ות ו/או דרישות
.2
מכל סוג ומין כלשהם כלפי שרו ים תשתיות מים וביוב בע"מו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או מטעמה,
בקשר לביצוע עבודות המים והביוב ו/או כל הכרוך בהן ו/או ה ובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה.

ולראיה בא ו על החתום:

תאריך;_____________:

חתימת הקבלן וחותמתו____________________:
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ספח 6

ספח ביטוחי הקבלן

ת אים מיוחדים לביטוחי הקבלן
המזמי ה לע יין סעיפי האחריות והביטוח ב ספח זה משמעותו  :שרו ים תשתיות מים וביוב
בע"מ ו/או רימו ים החברה הכלכלית לרמת השרון בע"מ ו/או עיריית רמת השרון ו/או תאגידים
עירו יים ו/או חברות עירו יות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או בחריהם ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם
.1

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים ,ה דרשים בקשר עם העבודות שוא הסכם זה ,במשך
כל התקופה בה יהא הסכם זה בתוקף .עם זאת ,את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר ,על
הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתייש ות על פי דין לכל פעילות אשר עשתה על
ידו בקשר עם הסכם זה על ספחיו.

.2

ביטוחי הקבלן המפורטים ב ספח זה יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן
כלפי המזמי ה כל אדם אחר הבא בשמו של המזמי ה ו/או הפועל מטעמו ,וכן כלפי כל הקבל ים,
המתכ ים ,והיועצים הקשורים בביצוע העבודות ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף
לא יחול לטובת אדם שגרם ל זק בזדון.

.3

פרק ב' בביטוח עבודות קבל יות  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ה ערכת על ידי הקבלן תורחב
לכלול את המזמי ה )להלן" :יחידי המבוטח"( כמבוטחים וספים ותהייה כפופה לסעיף "אחריות
צולבת" ,על פיו יראו את הביטוחים כאילו ערכו ב פרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית תכלול בין
היתר תקופת גילוי של ) 6ששה( חודשים ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי של  ) 12ש ים עשר (
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח

.5

ב וסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממ ו ,את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר ,על הקבלן
להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתייש ות על פי דין .מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום
הוראות סעיף זה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן )אף אם הסתיימו העבודות( על
כל המשתמע מכך .במקרה כאמור המזמי ה יהיה רשאים )אך לא חייבים ל הוג כאמור בסעיף
 2121להלן(.

.6

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים וספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן,
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח ה וסף כאמור .בכל ביטוח רכוש
וסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמי ה וכל הבאים
מטעמם ,אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם ל זק בזדון.

.7

ביטוחי הקבלן יכללו ת אי מפורש על פיו הי ם ראשו יים וקודמים לכל ביטוח אשר ערך על ידי
המזמי ה ומבטחי הקבלן מוותרים על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
המזמי ה ,לרבות כל טע ה ו/או זכות ,כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ,1981 -
לרבות כל טע ת "ביטוח כפל" כלפי המזמי ה וכלפי מבטחיהם.

.8

ביטוחי הקבלן ה ערכים על פי דרישות ספח זה יכללו ת אי מפורש על פיו המבטח אי ו רשאי
לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לש ות לרעה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם כן תישלח
המזמי ה ,הודעה בכתב ,באמצעות דואר רשום) 60 ,ששים( יום מראש על כוו תו לעשות זאת .וכי
לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשי וי לרעה שכאלו לגבי המזמי ה אם לא שלחה
הודעה כאמור ובטרם חלוף ) 60ששים( הימים ממועד משלוח ההודעה ה "ל.
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.9

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לע יין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו העבודות שוא
הסכם זה או חלק ממ ו יבוצעו על ידי קבלן מש ה מטעם הקבלן ,מתחייב הקבלן לדאוג כי גם בידי
קבלן המש ה תהיי ה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה ,לרבות בהתאם לת אים
ולסכומים ה דרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא ה ושא באחריות כלפי המזמי ה ו/או עובדיהם ו/או
בגין מעשה ו/או מחדל בביצוע העבודות שוא ההסכם ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבל י
המש ה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמי ה ו/או עובדיהם )בהתאם למקרה( בגין
כל אובדן ו/או זק ,אשר ייגרם למי מהם ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב העבודות שבוצעו על ידי
קבלן המש ה ,בין אם אובדן ו/או זק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

.10

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ,מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות הביטוח
ה ערכות על פי הסכם זה ,מתחייב הקבלן לפ ות באופן מידי לחברת הביטוח ולהודיע לה על קרות
האירוע ,ולדאוג כי ציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת ה זק .מובהר ,כי על הקבלן
לפעול בהתאם להוראות ציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל ה דרש ,לרבות להעביר לידיו את כל
המידע שידרוש.

.11

ב וסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות ,אשר תידרש ה להשבת המצב לקדמותו
מיד לאחר קרות האירוע ,לרבות פי וי פסולת והריסות .הקבלן יישא בכל ההוצאות שתידרש ה
להשבת המצב לקדמותו המזמי ה יעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין ה זק,
וסכום זה בלבד .למען הסר ספק מובהר ,כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור,
אשר יועבר על ידי חברת הביטוח ,וכי המזמי ה לא יחוב כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי ההוצאות
כאמור.

.12

ב וסף לאמור לעיל ,מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' "ביטוח העבודות" בפוליסה
לביטוח העבודות הקבל יות ,בגין זקי רכוש ,ישולמו ישירות למזמי ה ,אלא אם המזמי ה הורה
אחרת בכתב למבטח .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לע יין זה .תיקן
הקבלן בעצמו זק המכוסה לפי הסכם הביטוח כאמור ,בשלמותו ,לשביעות רצו ו של מ הל
הפרויקט מטעם המזמי ה ) ככל שיש ו מ הל פרויקט באתר(  ,או שטרם קיבל מאת המזמי ה
תשלום עבור העבודה ש יזוקה ,מתחייב המזמי ה להורות למבטח על תשלום תגמולי הביטוח לידי
הקבלן עד לגובה הסכום הדרוש לשם קימום האבדן או ה זק אך לא יותר מאשר הסכומים
ששולמו בפועל ע"י מבטחי הקבלן.

.13

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם ,כי בכל מקרה של זק לעבודות המבוטחות בהתאם
להסכם זה ,על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם ל הלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם
חברת הביטוח ו/או המזמי ה ו/או מ הל הפרויקט מטעם המזמי ה ) ככל שקיים מ הל פרויקט
באתר(
בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים ה "ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה
כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

.14

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע המזמי ה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או
משו ה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח ,כאמור בסעיף  88לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפ י מועד הצמצום ו/או השי וי לרעה ו/או
ביטול הביטוח כאמור.

.15

ב וסף לאמור לעיל ,בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמי ה מתחייב הקבלן להמציא למזמי ה בתוך
) 14ארבעה עשר( ימים ממועד קבלת הדרישה ,העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים
שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם
העבודות ואשר אי ם כללים במסגרת ספח "אישור ביטוחי הקבלן" ,כמו כן מתחייב הקבלן לתקן
את פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמי ה ,כדי להתאימן להוראות הסכם זה.
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.16

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי גבולות האחריות ו/או ת אי הביטוח המתחייבים מן האמור
בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן ,הי ם בדבר דרישה מי ימאלית המוטלת על הקבלן,
ועל הקבלן לבחון את חשיפתו ל זקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ות אי הביטוח
בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר ,כי הוא יהיה מ וע מלהעלות כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי המזמי ה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המי ימאליים כאמור.

.17

ב וסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,קבע כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של ת אי
מת אי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומ הליו לא יפגעו בזכויות המזמי ה ,על
פי ביטוחים אלו.

.18

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמי ה באופן מלא,
בגין כל זק ,אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי ה ובע מהפרה ו/או אי קיום
ת אי מת אי איזו מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מ הליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על
ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו.

.19

המזמי ה רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי
הקבלן כאמור לעיל .הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמי ה ביחס לאישורי
הביטוח ,אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמי ה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות
שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה כדי
לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

.20

הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן ,וכל
תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות
ה "ל כלשו ן ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות ה כללות
בפוליסות הביטוח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיי ה
בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

.21

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם ,יהיה
המזמי ה רשאי אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי דין ,לערוך את
הביטוחים כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמי ה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבו ו
של הקבלן .כל סכום המזמי ה שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד המזמי ה על פי
דרישתו הראשו ה בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של  .20%לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות
המזמי ה על פי הוראות סעיף זה ,המזמי ה יהיה רשאי ל כות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממ ה
לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן יהיה המזמי ה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

.22

ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל
הצווים ,תק ות וכדומה ,שהותק ו לפי החוקים ה "ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ,באופן מקרי או זמ י ,יהיו בכל עת
ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים ה "ל.

.23

ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות
החוקים והתק ות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל מזמי ה אחרת
בדבר אמצעי זהירות ומ יעת זקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות.

.24

הקבלן מתחייב לקיים על חשבו ו את כל דרישות המזמי ה ו/או המבטחים בכל הקשור להג ה על
העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל ה וגע להתק ת ו/או ל קיטת
אמצעי הג ה כ גד זקי טבע.
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.25

הקבלן מתחייב לקיים שמירה אותה על הרכוש ,הציוד והכלים המובאים על ידו אל אתר ביצוע
העבודות.

.26

ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר
מסירתן ,לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם
מתבצעות העבודות שוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים
ש חתמו בין מי מהם לבין המזמי ה .המזמי ה להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כ "ל.

.27

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אי ה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו
הבלעדית של הקבלן ל זקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

.28

הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופק ה על ידו עבור פרויקט זה ,ופרויקט זה בלבד,
יכללו את ההרחבות המצ"ב ,המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבל יות,
וכן הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים.

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמי ה כמפורט ברישא למסמך זה ,הקבלן ,קבל י
המש ה של הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם ,מפ י אובדן ,זק ואחריות הקשורים
ו/או ה ובעים מביצוע העבודות.

הגדרת העבודות  :עבודות פיתוח תשתיות ,הנחת תשתיות מים וביוב ,סלילת
כבישים ,דיפון ,תיעול וניקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת
השרון.
ערך העבודות לא יפחת מהצעת המחיר שהוגשה ע"י הקבלן ) ללא מע"מ (

ביטוח עבודות קבל יות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
.1

פרק א'  -ביטוח העבודות הקבל יות:
אובדן או זק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח .הכיסוי יחול גם על
עבודות אשר תבוצע ה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן עצמו.
שווי העבודות הקבל יות הי ו ע"פ ערך הפרויקט.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות :

.1.1

יכלל כיסוי להוצאות פי וי הריסות עד לסך של  10%מסכום הביטוח ,לכל אירוע ,על בסיס זק
ראשון ) .הרחב ( .3.6.1

.1.2

יכלל זק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  30%מסכום הביטוח ,לכל אירוע ,על בסיס זק ראשון.
) הרחב ( .3.2

.1.3

יכלל כיסוי אבדן או זק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או מזמי ה בסך של 20%
מסכום הבטוח ,לכל אירוע ,על בסיס זק ראשון ) .הרחב ( .3.3

.1.4

יכלל כיסוי להוצאות בגין תכ ון מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלים ,מה דסים ומומחים
אחרים ,לרבות מ הלי תביעות אך למעט שמאות גדית ,לשם כי ון האבדן או ה זק עד לסך של
 10%מסכום הביטוח ,לכל אירוע ,על בסיס זק ראשון ) .הרחב ( .3.6.2
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.1.5

יכלל כיסוי ה ובע מתכ ון לקוי ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקוייםmunich Re END ) .
 115או וסח לוידס  ) ( 3 DEזק ישיר בשיעור של  40%משווי הפרויקט (

.1.6

יכלל כיסוי ל זק ה ובע מ זקי טבע ורעידת אדמה.

.1.7

.1.8

יכלל כיסוי לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכ יות לתקופה של  30יום בגין שבר מכ י
וקילקולים חשמליים ) .סעיף  .1.4.1.3בפוליסה (
סכום הפיצוי במקרה של זק יעמוד על מלוא כעלות כי ו ו מחדש של הרכוש.

.1.9

הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  24חודש ,אשר לאחריה תהיה בתוקף תקופת
תחזוקה " רגילה " של  12חודש וספים ( ) סעיף  , .1.4.2סעיף  , .5.8.2וסעיף ( .9.7.2

.1.10

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כ גד המזמי ה ו/או
תאגידים עירו יים ו/או חברות עירו יות ו/או גופי סמך מזמי היים ו/או בחריהם ו/או מ הליהם
ו/או עובדיהם ,ולמעט כלפי מי שגרם ל זק בזדון.
מו"מ בזאת כי הכיסוי יישא בתוקפו גם לגבי חלקים ש מסרו או החל השימוש בהם ובכפוף ל וסח
.116 -MR

.2

פרק ב'  -ביטוח צד שלישי:
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 20,000,000.-
ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של  ₪ 20,000,0000.-לתקופת הביטוח.

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
כל אדם  ,שאי ו כלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו,
.2.1
בת אי שאי ו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.
 .2.2יצוין במפורש בפוליסה כי המזמי ה ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
 .2.3הפוליסה מכסה ,בין היתר ,זקי זיהום סביבתי תאו תי.
הפוליסה כוללת הרחבות בגין זק ישיר עקב פגיעה בצי ורות ,כבלים ומתק ים תת קרקעיים
.2.4
בגבול של  ₪ 4,000,000למקרה ,זק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצי ורות ,כבלים ומתק ים תת
קרקעיים עד לסך  4,000,000ש"ח ) ( Endorsement 102 ) .הרחבה ( .7.2
הפוליסה מכסה ,בין היתר ,זקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ
.2.5
פרק א' לפוליסה וסייג  .6.1לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של  4,000,000ש"חEndorsement ) .
( 119
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סייג  ) .6.3רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ( לא יחול על רכוש ה מצא בחזקתו ו/או
.2.6
שליטתו לתקופת העבודה בלבד.
הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כ גד המזמי ה ) הרחבה 1
.2.7
בת אי ביט (
הפוליסה כוללת כיסוי ל זקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של -
.2.8
 5,000,000.ש"ח לאירוע ,הכלול בגבול האחריות של הפוליסה ) .הרחבה  2לת אי ביט (
)  ) ( Endorsement 120הרחבה ( .7.3
הפוליסה כוללת כיסוי בגין זקי גוף וגם או רכוש ה ובעת משימוש בציוד מכ י ה דסי ו/או
.2.9
מכו ה יידת לרבות כזה ה חשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ
פקודת רכב מ ועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים ל פגעי תאו ות דרכים התשל"ה  1976על כל תיקו יו,
גבול האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על  2,000,000.-ש"ח לאירוע ועל  ₪ 4,000,000.-לתקופת
ביטוח ,מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח ) .הרחבות  .7.4ו ( 7.5
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כ גד המזמי ה ו/או
.2.10
תאגידים עירו יים ו/או חברות עירו יות ו/או גופי סמך מזמי היים ו/או בחריהם ו/או מ הליהם
ו/או עובדיהם ,ולמעט כלפי מי שגרם ל זק בכוו ת זדון.

.3

פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים:
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבל י המש ה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות,
בגבולות אחריות של  6,000,000.-ש"ח לתובע ולסך של  20,000,000.-ש"ח לאירוע אחד
ולתקופת הביטוח .
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 .3.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת וער כחוק.
 .3.2הביטוח חל על כל עובד של הקבלן ,קבלן מש ה שלו ועובדיו של קבלן מש ה כאמור ,בין אם קיבל
שכר מהקבלן ובין אם לאו.
 .3.3הפוליסה אי ה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק.
 .3.4הפוליסה תכלול סעיף שיפוי וכן ויתור על זכות השיבוב כ גד המזמי ה ,ולמעט כלפי מי שגרם
ל זק בכוו ת זדון ) .הרחב ( .11.9

.4

ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבל י מש ה וגם או לפועלים מטעמו ,בגבול
אחריות המבטח שלא יפחת מסך  4,000,000.-ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח ש תית ,בגין היפר
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חובה מקצועית ,שמקורה במעשה או מחדל רשל י ,טעות או השמטה ש עשו על ידי מי מיחידי
המבוטח.
 .4.1הביטוח אי ו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות ,אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים,
מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח ,אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.
 .4.2ב יגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ו ספחיה ,הכיסוי ע"פ פוליסה
זו כולל את אחריותו של המזמי ה ה ובעת ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים מטעמו .אין
באמור כדי לפגוע בזכוית המבטח כ גד קבל י מש ה של הקבלן
 .4.3הביטוח מורחב לכסות את המזמי ה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים
מטעמו .לע יין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמי ה בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".
 .4.4התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
 .4.5במקרה שהביטוח בחברת ו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל ,והסיבה אי ה אי תשלום
הפרמיה ו/או סיון הו אה של המבוטח ,מוסכם כי תחול תקופת גילוי זקים ותביעות למשך 6
חודשים וספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברת ו ,וכל אירוע שאירע
בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו ,ייחשב כאירוע עליו מסרה
הודעה במהלך תקופת הביטוח ,ובת אי כי לא רכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה

האחריות.
 .5ביטוח חבות המוצר.
הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין זק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו ,אשר גרם
על ידי או עקב מוצרי הקבלן ,בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא יפחת
מסך  4,000,000ש"ח .
 .5.1התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אי ו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה ,ללא זיקה למועד
תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.
 .5.2המזמי ה כלל בשם המבוטח בכל ה וגע לאחריותו עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור בתוצרי
העבודה של הקבלן ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .5.3בסייג  3.18לפוליסה וספה הסיפא  :על אף האמור ,מבטח לא יחריג זק או מקרה ביטוח
כאשר רשל ות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
 .5.4הביטוח ה ו קודם וראשו י לביטוחי המזמי ה ,וא ו מוותרים על זכות ו לשיתוף ביטוחיו בגין
זק המכוסה בביטוח זה.
 .5.5במקרה שהביטוח בחברת ו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל ,והסיבה אי ה אי תשלום
הפרמיות ו/או סיון הו אה של המבוטח ,מוסכם כי תחול תקופת גילוי זקים ותביעות למשך 12
חודשים וספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברת ו ,וכל אירוע שאירע
בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו ,ייחשב כאירוע עליו מסרה
הודעה במהלך תקופת הביטוח ,ובת אי כי לא רכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה
האחריות.
 ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים ,גבול האחריות
המשותף יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל

.6

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:

 - 65מכרז פומבי משותף מס'  6/2019לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ,ה חת תשתיות מים וביוב ,סלילת כבישים,
תיעול ו יקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון

 .6.1כל הכיסויים הביטוחיים רכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.
 .6.2המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה ,למעט בביטוחי חובה של כלי
רכב ,הורחב כך שהוא כולל גם את המזמי ה ו/או תאגידים עירו יים ו/או חברות עירו יות ו/או
גופי סמך מזמי היים ו/או בחריהם ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם כמפורט ברישא למסמך זה,
המפקח ) למעט אחריתו המקצועית ( ,קבל ים וקבל י מש ה של הקבלן.
 .6.3המזמי ה קבע כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' לפוליסה
לביטוח עבודות קבל יות ) סעיף  ( .4.10וכן לצורך סעיף  15.10בת אים הכלליים של הפוליסה )
ת אי ביט  ( 2016או סעיף  18בת אים הכלליים לפוליסה ) ת אי ביט .( 2013
 .6.4במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם
ובאופן אוטומטי ,ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמי ה אלא אם כן ודיע למזמי ה על כוו ת ו
שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום ,לפחות ) 60שישים( יום לפ י כ יסת הביטול או אי
החידוש לתוקף.
 .6.5הביטוחים שערך הקבלן כוללים ת אי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם
היקפם ו/או שלא לחדשם ,אלא אם כן שלח המבטח למזמי ה הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על
כוו תו לעשות כן ,לפחות ) 60שישים( יום מראש.
 .6.6בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה
– למעט תביעות המוגשות גד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי ,כאשר
התביעה מעוג ת ב זק ליסודות ,ב יי ים ,דרכים ,כל חריג המתייחס למ ופים ,מעליות ,מכשירי
הרמה ,טעי ה ופריקה מכלי רכב ,חפירות ,אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים
רעילים או מזיקים ,מכשירים ס יטריים פגומים ,זיהום שאי ו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור,
קבל ים ,קבל י מש ה ועובדיהם ,עבודות וער כחוק ,או רכוש של המזמי ה ,כ"כ לסייג .14.7
תתווסף הסיפא  -על אף האמור ,מבטח לא יחריג זק או מקרה ביטוח כאשר רשל ות רבתי
תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח.
כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של
.6.7
המבטח על זכותו לתחלוף ) (SUBROGATIONגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף
שלמזמי ה זיקה אליו או שהמזמי ה התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודות ,למעט קבל י
מש ה וספקים של המזמי ה ולמעט כלפי מי שגרם ל זק בזדון.
 .6.8כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות
המזמי ה מחמת אי מסירת הודעה על זק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה היה
ידוע לחברה ו/או לתאגיד  ,שלע יין זה מוגדר כמ כ"ל החברה ו/או התאגיד ו/או חשב החברה
ו/או התאגיד ו/או הממו ה על הביטוחים אצל החברה או התאגיד
כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטי ה ו/או
.6.9
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי
המזמי ה .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמי ה הם הי ו "ביטוח
ראשו י" ,המזכה את המזמי ה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי ת איו ,מבלי שמבטחי
המזמי ה יחויבו להשתתף בכיסוי ה זק או החבות המכוסים בפוליסה ה ערכת לפי החוזה.
 .6.10לא כלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות ,שביתות או השבתות.
 .6.11חובות "המבוטח" ע"פ ת אי והת יות הפוליסה תחול ה על הקבלן בלבד לרבות החובה
לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.
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 .6.12המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים שיוגש תואם לדרישות
ספח זה הי ו ת אי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן המזמי ה ,ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור
ביטוחים המזמי ה לא היה מתקשר עם הקבלן ,אף במחירים אחרים.
 .6.13חריג כוו ה ו/או רשל ות רבתי מבוטל ככל שקיים .על אף האמור ,מבטח לא יחריג זק או
מקרה ביטוח כאשר רשל ות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

ה י מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי הת אים ה דרשים וכי קיבלתי את
אישורם להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית
ע"פ חוזה זה ו ספחיו

תאריך

שם הקבלן

חתימת  +חותמת הקבלן
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ספח 7א'

ספח בטיחות רימו ים
שרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ
רימו ים -החברה לפיתוח רמה"ש בע"מ -

ספח בטיחות וגהות לביצוע עבודות תשתית
בכפוף להסכם מול רימו ים -החברה לפיתוח רמה"ש בע"מ ושרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ )להלן:
"המזמין"(:
 .1הקבלן הי ו "קבלן ראשי" )להלן "הקבלן" ב ספח זה( ומוגדר "כמבצע הב יה" לפי תק ות הבטיחות
בעבודה )ב יה(  ,1988וכל החובות המוטלות בתק ות על "מבצע הב יה" חלות עליו.
 .2מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או ה חיה כאמור ב ספח זה ו/או שתי תן
מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו ,לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור את
הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו באתר העבודה ,אלא תוסיף על כל
חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או והג בטיחות.
 .3מחובת הקבלן ,עובדיו וקבל י מש ה מטעמו ,לעמוד בכל דרישות הבטיחות הקבועות בחוקים ובתק ות
הבטיחות בעבודה וע"פ כל דין ,לרבות :חוק ארגון הפיקוח על העבודה  ;1954פקודת הבטיחות
בעבודה ,תק ות הב יה; תק ות העגור ים; תק ות ציוד מגן אישי; עבודה ברעש ועוד ,תק ים ישראלים,
מפרטים ועוד.
" .4קבל י מש ה" מטעם הקבלן בפרויקט יהיו עם הסמכות לסוג העבודות אותם הקבלן דרש לבצע
במסגרת ההסכם ו/או קבל ים רשומים  -בפ קס הקבל ים" ע"פ חוק "רישום קבלן לעבודות ה דסה
ב איות ,התשכ"ט ) (1969ותק ותיו ,בסיווג המתאים לסוג העבודה ,הכל בהתאם ל דרש לסוג העבודה.
 .5ע"פ תק ות  2,3לתק ות הבטיחות בעבודה )ב יה(  ,1988הקבלן ימ ה מ הל עבודה מוסמך לפיקוח צמוד
על העבודות ,במהלך כל שעות העבודה ,ויוודא את ביצוע ה הלים והוראות הבטיחות.
 .6הקבלן ,לפ י תחילת העבודות ,ישלח למפקח עבודה אזורי טופס "הודעה על ביצוע עבודת ב יה  /ב יה
ה דסית" ומי וי מ הל העבודה" ויקבל את אישורו לביצוע העבודה.
 .7הקבלן ומ הל העבודה מטעמו י הלו באתר "פ קס כללי" כמפורט "בצו הבטיחות בעבודה )פ קס כללי(
.1959
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 .8הצגת שלט
.8.1

הקבלן יציג ,במקום בולט לעין ,באתר שבו מבוצעת פעולת הב יה ,שלטים ע"פ ה וסח ודרישת
ח.ל.ת ,שבהם יצוי ו ,בין היתר ,לפחות הפרטים להלן:
) (1שם הקבלן הראשי" -מבצע הב יה" ומע ו.
) (2שם מ הל העבודה ,מע ו ומס' הטלפון שלו.
) (3מהות העבודה המתבצעת.

 .9מי וי ממו ה בטיחות לפיקוח ,ה חיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן:
.9.1

קבלן ראשי שהי ו "מבצע ב יה" המעסיק ,בעצמו או באמצעות קבל י מש ה מטעמו100 ,
עובדים לפחות בכל אתרי הב יה בו זמ ית ,ו/או בעבודות שבהם יידרש ע"פ דרישת המפקח
מטעם המזמין ,ימ ה ממו ה בטיחות ,בעל "אישור כשירות" בתוקף של מפקח עבודה ראשי,
שעבר השתלמות לע ף הב ייה וב ייה ה דסית ,למתן ה חיות ,יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע
העבודה.

.9.2

המפקח מטעם המזמין ,רשאי לדרוש מהקבלן ,להכין תוכ ית בטיחות מפורטת לביצוע
העבודות .התוכ ית תוכן ע"י ממו ה בטיחות מטעם הקבלן ותכלול סקר סיכו ים  ,תרחישים
הוראות בטיחות להתמודדות עם הסיכו ים שהועלו ו הלי עבודה לשגרה וחירום.

.9.3

לפ י ביצוע עבודות בעלות סיכו ים מיוחדים ו /או במידת הצורך ,ע"פ דרישה של המפקח
ממו ה הבטיחות של הקבלן ,יבצע ביקורים שוטפים באתר ,ע"פ ה ושאים שיקבעו בתוכ ית
הבטיחות )כגון :עבודות במקום מוקף ,התחברות לקווי ביוב קיימים ,ה פות ציוד מיוחדות,
דיפו ים מיוחדים ,קרבה לקווי חשמל וכו'(.

.9.4

מחובת הקבלן לבצע מיידית את כל הליקויים והה חיות של ממו ה הבטיחות מטעמו.

 .10הקבלן יגדר את תחום אזור העבודה ,על פי תק ות הבטיחות ו/או ע"פ ת אי "היתר הב יה" ו/או על פי
ה חיית המזמין ,לרבות שטחי התארג ות בהם הוא מ יח ציוד ,חומרי ב יה ופסולת .סוג הגידור וגובהו
יהיה ע"פ הסיכו ים הצפויים ,לרבות בגדר אטומה לגובה  2מ' לפחות ,ו /או גידור אחר המבטיח הג ה
של הציבור ועוברי אורח מפ י גישה וחשיפה לסיכו ים מעבודות הקבלן.
 .11הקבלן יציב שילוט אזהרה "סכ ה כאן בו ים" בכל היקף אזור העבודות ,בכל ובמרחקים כך שיראו
באופן ברור למתקרב לאזור העבודות ובכל מקרה במרחקים שלא יעלו על  30מטרים.
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 .12השילוט והגידור יכלול הצבת שילוט אזהרה עפ"י כל דין ,כגון :מחסומים ,זהרו ים ,גשרי מעבר,
סימון דרכי גישה ומילוט ,אזור העבודה יסומן בצורה בולטת הכוללת שילוט אזהרה ותאורה לשעות
החשיכה .וכן כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש ו/או יומלץ ע"י המפקח.
 .13באזורים ,בתחום הדרך הציבורית ,אותם הקבלן סוגר עקב ביצוע העבודות ,ישולטו בשלטי הכוו ה
והפ ייה לציבור אל הדרך החליפית.
 .14באחריות הקבלן לתאם ולקבל אישור משטרת ישראל ,בכל המקומות בהם דרש לבצע את העבודה על
הכבישים  /מדרכות או בשולי הכביש.
 .15בהתאם לה חיות משטרת ישראל הקבלן יבצע "הסדרי ת ועה" לרבות :יסמן  /ישלט  /יגדר לרבות
בתמרורים מתאימים ,ע"פ תוכ ית יועץ ת ועה ,את תחום אזור העבודה והגישה לאזור העבודה ,לרבות
שטחים בהם הוא מ יח ציוד ,השילוט והגידור יכלול הצבת ציוד מגן-אזהרה עפ"י כל דין וע"פ ה דרש,
כגון :מחסומים ,זהרו ים ,שילוט אזהרה ותאורה לשעות החשיכה .וכן כל ציוד או אביזרי בטיחות
אחרים כפי שיידרש.
 .16במקומות בהם קיימת סכ ת פילה לעומק העולה  2מטרים ,הקבלן יגדר בגידור ע"פ תק ות הב יה
בגובה של  90-105ס"מ ,הכולל אזן ידי ,אזן תיכון ולוח רגל.
 .17הדרכות:
.17.1

הקבלן ,ידאג להדרכות בטיחות תקופתיות של עובדיו וקבל י מש ה מטעמו ,ב ושא הבטיחות
ובסיכו ים בעבודה ,לרבות :בטיחות כללית ,שימוש בציוד מגן אישי ,בטיחות בעבודת ב יה
וב יה ה דסית ,חפירות.

.17.2

ההדרכות יי ת ו ע"י מ הל העבודה ו/או מדריך בטיחות מוסמך או ממו ה בטיחות ,בהתאם
לתחומים בהם הם מוסמכים.

.17.3

הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבי ו את ה אמר בהדרכה ,וכן את החובה
המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

.17.4

ההדרכה תי תן בכתב ובעל פה ובשפה המוב ת לאותם עובדים .העתקים מאישורי ההדרכה
יהיו באתר ויצורפו "לפ קס הכללי".

 .18הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו ,או
כפי ש דרש עפ"י כל חוק ,לרבות תק ות הבטיחות )ציוד מגן אישי(  .1997מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,יספק הקבלן  -אביזרי בטיחות ,כלי בטיחות ,ציוד מגן לעובדים ,ביגוד ,עליים ,מגפיים עם כיפת
מגן  ,קובעי מגן ,אוז יות מגן ,וכל ציוד אחר ב וסף הדרוש לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן
בעבודה.
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 .19הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד
שבשימושו ,כולל :מדחסים ,מיכלים ,קולטים ,מתק י הרמה ,ציוד ואביזריו ,עגור ים ,סולמות,
פיגומים ,תמיכות ,דיפון חפירות ,וכל ציוד אחר או וסף שיהיה באתר העבודה.
 .20הקבלן יספק ויחזיק באתר ציוד עזרה ראשו ה לעובדיו ע"פ תק ות הבטיחות )עזרה ראשו ה( ,1988
וימ ה אדם שעבר הכשרה על ידי רשות הסמכה להגשת עזרה ראשו ה באתר העבודה .הקבלן יקצה
רכב שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה ,שישמש לפי וי פגעים למתקן רפואי ,או בית חולים
בשעת חירום.
 .21היגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד ה דסי מכ י כבד ,עגור ים או כל ציוד אחר
תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדי ת ישראל .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הפעלת הציוד ה "ל תעשה
בעזרת כוח אדם לווה ,כגון :מאותתים לעגור ים ,מכוו י רכב כבד לאחור וכד' ,וכל זאת ע"י א שים
שהוסמכו והוכשרו לכך ו ושאים עימם רישיו ות הסמכה תקפים בהתאם.
 .22הקבלן יאחסן חומרים דליקים ,או מסוכ ים מכל הסוגים עפ"י ה הלים המחייבים באתר העבודה,
כולל סימו ם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון.
 .23הקבלן יחזיק ,בצמוד לאזור העבודה ,ציוד כיבוי אש לרבות מטפים ,בדוקים ותקי ים כולל בדיקות
תקופתיות וש תיות ע"י בעל מקצוע מוסמך ,כ דרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש באתר העבודה
בכלל ,ובקרבת חומרים דליקים או מסוכ ים בפרט.
 .24הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מ וחה ,רווחה ,שירותים ,מתק י מי שתייה ורחצה ומתק ים
וספים ,כפי ש דרש בכל דין ו/או בת אי הבטיחות והגהות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות
עימו ,וכן יתחזק בצורה תקי ה את המתק ים ה "ל.
 .25הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה מאת מכל אדם המוסמך לכך
מטעם המזמין.
 .26מיקום מב ים זמ יים ,מתק י עזר ,או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך ,יהיה בתיאום עם הרשויות
הרלוו טיות ובאישורן.
 .27הקבלן ,יוודא את תקי ות כלי העבודה ,האביזרים והציוד ה לווה אשר משמשים את עובדיו ,ויחליף
את הציוד הפסול או יתק ו לפי הצורך.
 .28אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך ,או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול
על הקבלן בלבד.
 .29עבודות בשעות הלילה או בת אי מזג אויר קשים או התחברות למתק ים פעילים ,לא יבוצעו ללא
תיאום מוקדם וקבלת אישור בכתב מאת המפקח מטעם המזמין .העבודה תעשה רק לאחר שיבח ו
ההיבטים הבטיחותיים לעבודות מסוג זה ויי קטו צעדים למ יעת היפגעות.
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 .30לא יועסקו באתר ב י וער וילדים ו/או עובדים זרים ששהייתם בארץ אי ה חוקית.
 .31הקבלן ,יפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה ,אשר עשית ב יגוד לחוקים ,תק ות ,ו והלי
הבטיחות ,ואשר לא ממלאת אחר ההוראות וה הלים המפורטים בחוזה זה ,או כל והל אחר שלא
הוזכר לעיל ,או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות באתר העבודה עפ"י ה דרש על פי דין .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו ,יהיה רשאי להורות על הפסקת כל
עבודה כ "ל המבוצעת ב יגוד להוראות הבטיחות והגהות ,וזאת במקרים בהם העבודה לא הופסקה
ע"י הקבלן.
 .32הקבלן ידווח ,על כל אירוע מסוכן ,תאו ה ,או כמעט תאו ה ,באופן מיידי למפקח מטעם המזמין ,ויפעל
לשם מתן ה חיות בטיפול ,תדרוך ,המשך או עצירת העבודה וכו' .הקבלן יעביר מיידית למזמין דו"ח
ברור תאו ה והפעולות ש קטו למ יעת המשך הסיכון או הגורמים לתאו ה או המקרה המסוכן.
 .33הקבלן ,ידווח למשרד העבודה באופן מיידי ,ולא יאוחר מ 3 -ימי עבודה ,על כל התרחשות של תאו ת
עבודה ,בטופס מתאים ,ויעביר עותק למזמין.
 .34זכות גישה :למ הל ,למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י המזמין ,תהא באופן תדיר זכות כ יסה
לאתר העבודות ,או לכל מקום שממ ו מובאים חומרים ,מכו ות ,וחפצים כלשהם לביצוע העבודות,
והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה חופשית זו.
" .35עבודות גובה"
.35.1

"עבודה בגובה" -
כל עבודה ,לרבות גישה למקום עבודה ,שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על  2מטרים,
ולרבות עבודה:
) (1המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תק י;
) (2המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ 45 -מעלות מעבר לגדר או למעקה של
משטח העבודה.
) (3המתבצעת מתוך בימה מתרוממת יידת ,סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.

.35.2

"עבודה בגובה" תבוצע ע"פ המפורט בתק ות הבטיחות בעבודה ,גובה ).(2007

.35.3

"העובדים בגובה" יעברו הדרכה ויוסמכו ,ע"י מדריך מקצועי ומוסמך ע"י משרד התמ"ת
להדרכת "עבודות בגובה" ,בהתאם לתחום העבודה ה דרש ,כמפורט בתק ות הבטיחות
בעבודה ,גובה ).(2007

.35.4

"אזור הסכ ה" -האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה ,שקיימת בו
ת ועת כלים ממו עים ,עובדים ועוברי אורח ,יסומן וישולט למ יעת הימצאות א שים בו; כן
יימצא באזור זה תמיד אדם וסף על העובדים ,יהיה בקשר עין עמם וימ ע ,ככל האפשר,
הימצאות של א שים בו.
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.35.5

בכל עבודה בגובה יצויד העובד בגובה ברתמת בטיחות שתחובר למערכת לבלימת פילה,
שתחובר לקו או ל קודת עיגון אית ה.

.35.6

הקבלן יחזיק ערכות ציוד מגן לעבודה בגובה ,ע"פ ה דרש ולפחות  2ערכות מלאות הכוללות,
לפחות :רתמת בטיחות ,קסדה עם ס טריה ,חבל עבודה עם בולם פילה( .כל הציוד יהיה
לאחר בדיקה ע"פ ה דרש בהוראות היצרן.

.35.7

על העובדים בגובה ל עול עלי בטיחות בעלות סוליה מתאימה גד החלקה.

.35.8

על העובדים בגובה לחבוש קסדת מגן לעבודה בגובה ,הכוללת ס טריה לאבטחה.

 .36עבודות חפירה :
.36.1

עבודות חפירה מכל סוג ולכל עומק ,מחויב בקבלת "היתר חפירה" מהרשויות הרלוו טיות.

.36.2

טרם ביצוע עבודות חפירה מכל סוג ולכל עומק יבוצע הליך תאום וסימון של תשתיות קיימות
וחוצות  ,יש להיעזר בשרטוטים  ,מידע מהלקוח  ,בדיקות גישוש על ידי אמצעי איתור לכבלים
וצ רת תת קרקעיים ואימות מול הסימון בתוכ יות.

.36.3

במקרה של ספק יש להתייחס כאילו קיימת תשתית תת קרקעית במקום .

.36.4

בעת עבודה במקום בו קיים חשש לפגיעה בתשתית ,החפירה תעשה בזהירות מרבית ובעת
הצורך על ידי חפירה יד ית ,זיהוי של תשתית מחייב עבודה יד ית עד לחשיפה מלאה של אותה
תשתית מכל עבר.

.36.5

עבודות חפירה ודיפון תתבצע ה על פי דרישות מפרט מכון התק ים מספר .406

.36.6

כל עבודות חפירה לעומק העולה על  120ס"מ ,שאליה עמור להיכ ס אדם ,מחייבת דיפון
החפירה ,אלא עם בוצעה ע"פ השיפוע הטבעי של שפך הקרקע ,או העבודה מתבצעת באמצעות
תא הג ה.

.36.7

אם בעת התק ת דיפון שקפת סכ ה לעובד בשל מפולת ,יורד לתוך הבור ,החפירה או התעלה
תא הג ה שיק ה לעובד ה מצא בו את מידת הבטיחות הדרושה עד להשלמת העבודה.

.36.8

דיפון חפירה שעומקה עולה על  4מטרים יבוצע ע"פ תוכ ית שתוכן על ידי מה דס אזרחי,
מטעם הקבלן ,ותאושר ע"י מפקח מטעם המזמין.

.36.9

אין לקרב לשפת החפירה כלי רכב ,מחפר ,דחפור ,טרקטור או ציוד ה דסי אחר כיוצא באלה,
עד כדי ערעור יציבות צדי החפירה או הדיפון ,אלא אם כן קטו אמצעים למ יעת התמוטטות.

 .36.10הערמת עפר וחומר חפירה יבוצע הרחק משפת התעלה או הבור ,לפחות למרחק של  50ס"מ,
במקום אשר יאושר על ידי המפקח.
 .36.11יוסדרו אמצעי יקוז לחפירות למקרה של חדירת מי גשם  ,מי תהום או מי קולחין מצ רת או
גובים באתר.
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 .36.12גידור בור ,חפירה או מדרון
 .36.12.1בור ,חפירה ,קיר חצוב או מדרון שלתוכם או לאורך צלעותיהם עלול אדם ליפול
מגובה א כי העולה על  2מטרים יגודר קרוב ככל האפשר לשפה ,באזן יד ובאזן תיכון
מתאימים ,כמפורט בתק ות הב יה ,בחוזק אות למ יעת פילה כאמור.
 .36.12.2אזן יד ואזן תיכון שהותק ו כאמור יהיו במצב תקין כל עוד קיימים החפירה ,הבור,
המדרון או הקיר החצוב ,אך מותר להרחיקם זמ ית אם קיים הכרח בכך כדי
לאפשר העברת חומר ,וזאת לפרק הזמן הדרוש לפעולה זו בלבד ,תוך קיטת
אמצעים הדרושים למ יעת פילת אדם או חמרים.
 .36.12.3בב יה ה דסית ,אם אין זה מעשי ב סיבות הע ין להתקין אזן יד ואזן תיכון ,כ דרש
בתק ת מש ה )א( ,יי קטו אמצעים אותים אחרים למ יעת פילת אדם לחפירה,
בור ,קיר חצוב או מדרון.

 .36.13עליה וירידה אל החפירה:
 .36.13.1הירידה והעלייה לבור או חפירה שעומקם עולה על  1.20מטרים תהיה באמצעות
דרך ששיפועה אי ו עולה על היחס של  1א כי ל 1.5 -אופקי ,אולם מותר להתקין
מדרגות מתאימות או סולם.
 .36.13.2המרחק בין מקום הימצאותו של העובד בחפירה או בבור אל היציאה לא יעלה על 20
מטרים.
 .36.14עובדים באתר העבודה ,בחפירות ובסמוך לכלים ה דסיים ,יהיו חבושים בקסדות ובאפוד
זוהר להקלת זיהויים.
 .36.15חל איסור עבודת עובד בודד בחפירה.

 .36.16ביקורת
 .36.16.1מ הל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה ,מילוי ,חציבה או דיפון בכל אחד
מאלה:
) (1מדי יום לפ י התחלת העבודה;
) (2אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפ י חידושה;
) (3אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפ י חידושה;
 .36.16.2מ הל העבודה ירשום "בפ קס הכללי" את תוצאות הבדיקה.
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 .37מתקן החשמל באתר יעמוד בדרישות המפורטות בתק ות החשמל )מיתקן חשמלי ארעי באתר ב יה
במתח שאי ו עולה על מתח מוך( ,התשס"ב ,2002 -ובחוק החשמל ,לרבות בדיקת "בודק חשמל"
למתקן החשמל למב ים ,לציוד ייד וקבוע ולג ראטור.
 .38הקבלן ,יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי
שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך ,לרבות עבודות הקשורות לחיבור או יתוק חשמל ,או לצורך
כ יסה למתקן חשמל ,והכול בהתאם ל דרש עפ"י כל דין ,לרבות חוק החשמל.

 .39עבודה בקרבת קווי חשמל
)א( לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ -3.25-מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד 33,000
וולט ,או במרחק קטן מ 5 -מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  33,000וולט ,אלא בת אים
האמורים בסעיף מש ה )ב(.
)ב( על אף האמור בתק ת מש ה )א( ,אם מתבצעת העבודה במרחקים קט ים מן האמור בה ,יש ל קוט
צעדים אלה:
) (1העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מ ותקים ממקור אספקת המתח;
) (2אם הדרישה לפי פסקה ) (1אי ה מעשית ב סיבות הע יין ,יי קטו אמצעים מיוחדים כגון
התק ת מחיצות או גדרות למ יעת מגע ישיר ,או בלתי ישיר ,של אדם בתילים של קווי חשמל
ה מצאים תחת מתח; בעת התק ה או פירוק של מחיצות או גדרות כאמור ,יהיו הקווים
החשמליים מ ותקים ממקור אספקת המתח.
)ג( עבודה או ת ועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימ ע כל גיעה בתילי החשמל או העמודים,
לרבות ציודם ,יסודותיהם או עוג יהם ,או התקרבות יתר אליהם.
)ד( לא ישו ו פ י הקרקע בקרבת עמודי החשמל ,יסודותיהם ,עוג יהם או מתחת לתילי החשמל אלא
אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד
לפ קס הכללי.
 .40הפעלת מכו ות וציוד הרמה:
.40.1

הפעלת מכו ות וציוד הרמה תתבצע על ידי בעלי הסמכה כדין.

.40.2

לא תתבצע הכ סת ציוד או הוצאתו כאשר מצא עובד מתחת לעומס.

.40.3

לצורך הע יין ,הכ סת תא הג ה לחפירה מהווה הכ סת ציוד.

.40.4

בכל עבודת ה פה העובדים באזור ,יהיו חבושים בקסדות ובאפוד זוהר.
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 .41דרישות ואישורים דרשים לביצוע עבודת הרמה ע"י מ וף:
.41.1

מיקום העגורן יהיה על קרקע יציבה ומ וקזת– בתיאום עם חברת העגור ים.

.41.2

תעודת בדיקה בתוקף של "בודק מוסמך" לעגורן.

.41.3

תעודת עגור אי מוסמך ,ע"פ סוג ודרגת העגורן ,למפעיל של המ וף.

.41.4

טבלת כושר הרמה של המ וף ,כולל פירוט "כושר ההרמה" בהטיית הזרוע.

.41.5

תעודת בדיקה בתוקף של בודק מוסמך אביזרי ההרמה.

 .42עבודת קידוח וביסוס כלו סאות
.42.1

התחלת העבודה רק לאחר גידור ושילוט שטח האתר .במידה ולצורך העבודה על גבול הגידור
יהיה צורך לפרק גדר מכל סיבה שהיא :תשתיות חשמל ,קו טלפון קו גז ,צי ור מים ,קו מתח
עילי וכו' ,יותקן גידור זמ י וכן תוצב שמירה.

.42.2

הכ סת ציוד קידוח וציוד ילווה לאתר רק לאחר בדיקה של בודק מוסמך ואישורו על
התסקיר שהוא בתוקף כמו כן אישורי ציוד ה דסי של משרד התחבורה ברי תוקף.

.42.3

צוות הקודחים יהיה בעל מיומ ות ו יסיון בעבודה זו ויכלול בתוכו אתת /ע יבן /ורתך .ראש
הקבוצה יהיה בעל כישורים של בו ה מקצועי הצוות יעבור הדרכה לפ י תחילת העבודה
באתר.

.42.4

לפ י כ יסת מכו ות הקידוח ל קודת העבודה חובה להדק את הקרקע לעמידה בטוחה של
מכו ת הקידוח וכן יש להקפיד במיוחד ,בהכ ת מיקום המיצבים .יש להשתמש במשטחי
אבטחה לפי הוראות היצרן.

.42.5

יש להכין מכסים שקוטרם גדול ב 50 -ס"מ לפחות מקוטר בור הקידוח ,אפשרי מעץ/מתוף
כבל ועליו חבית ריקה שהצד האטום יהיה כלפי מעלה ועליו שלט סכ ה -בור פתוח.

.42.6

ככלל אין להשאיר בור פתוח ,ויש לצקת את כל הבורות ש קדחו באותו היום .במידה וקיים
צורך להשאיר בור פתוח ליום המחרת חובה לחסום את פתח הבור ע"י משקולת מבחן של
עגורן הצריח ו/או ע"י ה חת כף של כלי מכ י על פתח הבור ,הכול בתאום עם מ הל העבודה
.הדבר ירשם ביומן העבודה והשומרים באתר יתדרכו בע יין.

.42.7

אין להרים את זיון הברזל לכו ס אלא בעזרת אוז יים שתוכ ו לכך .בכלובי זיון שאין בהם
אוז יים החיבור לאביזר ההרמה )לפחות דו ע פי( לא יעשה בחמש הטבעות העליו ות.

.42.8

אין להרים זיון כלו סאות בעזרת כבל מאולתר של מכו ת הקידוח ושאי ו אביזר הרמה
המאושר ע"י בודק מוסמך ובר תוקף.
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.42.9

מפעיל מכו ה יוודא שאין אחד העומד בטווח ת ועת מגש הפי וי ובטווח הפתיחה בעת יעור
המקדח.

 .42.10על לאפשר לאדם ,להתקרב למרחק הקטן מש י מטרים משפת הקידוח ללא אמצעי למ יעת
מפילה.
 .42.11חובה להרחיק כל אדם ולהתרחק מתחת לעומס ,בעת הרמת כלוב הזיון.
 .42.12באחד הכלים המכ ים ,במקום שמור ו גיש ובידיעת כל העובדים יהיו  2יחידות של חבל
ס פלי ג עם רתמות גוף מלאות ,עטופה באריזה אטומה וייכתב עליה בגדול ערכת חילוץ.
 .42.13באחריות מ הל העבודה לבצע הדרכה לעובדי קידוח כלו סאות .ההדרכה תירשם בפ קס
הכללי.

 .43עבודה בחלל מוקף  /שוחות ביוב
.43.1

הגדרה:
מקום מוקף :חדר ,תא ,מיכל ,בור ,מעבר לאדים ,צי ור כיוצא באלה.

.43.2

ת אים לכ יסה למקום מוקף:
 .43.2.1אין להיכ ס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם תמלאה אחת מדרישות אלה.
) (1האדם ה כ ס לבוש מכשיר שימה מתאים.
) (2קטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמ וע חדירת
אדים ,וכל עוד לא הראה מבחן אות שאין במקום אדים מסוכ ים יהיה האדם
ה כ ס חגור רתמה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק בידי אדם
בחוץ.

 .43.3הכ ות טרם כל כ יסה לחלל מוקף:
יש לקיים את הה חיות להלן ,רישומן ושמירתן בפ קס הכללי:
 .43.3.1אוורור יסודי של המקום ע"י הזרמת אויר חיצו י.
 .43.3.2בכ יסה אל שוחות ביוב ,יש לאוורור את הבור  24שעות לפ י הכ יסה ע"י פתיחת
המכסים של התא והתאים הסמוכים ) 3מכסים(.
 .43.3.3הדרכת בטיחות של העובדים לפ י משימה ,בסיכו ים מהעבודה.
 .43.3.4בדיקת כלי העבודה.
 .43.3.5קיום ציוד לחילוץ מתאים לסוג ואופי העבודה וציוד עזרה ראשו ה שהם במצב תקין
ובדוק.
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 .43.3.6טרול והשבתה ,לפ י הכ יסה למקום המוקף ,של כל מקורות הא רגיה בעלי
פוט ציאל סיכון ,כך שלא יופעלו באקראי.
 .43.3.7לפ י הכ יסה ,יש לבצע בדיקה חזותית של החלל ,כאשר עובד עומד מחוץ לחלל ,כולל
הארה בפ ס למקומות חשוכים ,לזיהוי מפגעים וזוחלים העלולים להימצא.
 .43.3.8קבלת אישור )היתר( מאת ממו ה הבטיחות של הקבלן.

 .43.4בדיקה ע"י גלאי גזים:
.43.4.1

בדיקת יטור האוויר ע"י גלאי הגזים ,תקין ומכויל ע"פ הוראות יצרן ,שיכלול
לפחות  4גזים :אחוז חמצן ,CO ,יטור  - LEL ,H2Sרמת פיצות תחתו ה של גזים
דליקים .במידה וקיים חשש לקיומם של גזים רעילים אחרים יש לבצע יטור גם
להם.

.43.4.2

יש להפעיל ולבדוק ,באוויר הפתוח – מחוץ לפתח "למקום המוקף" ,את גלאי הגז עד
לאיפוסו וקבלת אי דיקציה שאכן הוא פועל ותקין  ,על פי הוראות היצרן.

.43.4.3

במידה וקיימת התראה מהגלאי אין להיכ ס לחלל ,אלא עם קטו צעדים לאוורור
המקום ובמקרה של היעדר חמצן אספקת אויר חיצו י במערכת מתאימה!

.43.4.4

יש להוריד את גלאי הגז בעזרת חבל עד למרחק של כ 5-10-ס"מ מרצפת החלל.

.43.5

עבודה במקום מוקף שהיא גם עבודה בגובה מחייבת גם הסמכה מיוחדת של העובד לתחום
"עבודות בגובה -במקום מוקף".

.43.6

ביצוע עבודה בתוך "מקום מוקף":
.43.6.1

העבודה תבוצע ע"י  2עובדים לפחות שאחד מהם יהיה "האחראי" ויהיה בחוץ
לצורך עזרה וחילוץ בחירום.

.43.6.2

יש לפתוח את פתחי המתקן /מיכל וכו' ,להמתין עשר דקות לפחות  ,לצורך אוורור.

.43.6.3

בכל זמן שהות העובדים בחלל המוקף יתבצע יטור אוויר ע"י גלאי גזים רציף.

.43.6.4

עישון אכילה או שתייה בחלל המוקף אסורים בהחלט.

.43.6.5

עליה וירידה לחלל וממ ו תבוצע כאשר שתי הידיים חופשיות מציוד וכלים.

.43.6.6

הכ סת והוצאת כלים וחומרים תתבצע באמצעות אמצעי הרמה לרבות חבלים.

.43.6.7

אין להיכ ס לחלל המוקף כאשר קיימת בעיית זרימת ביוב או מפלס המים בבור
עולה על שפת התעלה בתחתית הבור.
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.43.6.8

דגש על כך שכאשר העבודה מתבצעת בתא בו קיימת זרימה של ביוב ועל הקבלן
ל טר את גובה מפלס המים בכל עת למ יעת מצב בו עובד ישהה בבור כאשר המפלס
עולה על גובה מגפיו.

.43.6.9

בהישמע צפצוף התראה מהגלאי ,ייצא העובד מיידית מהמקום.

 .43.6.10המשך ביצוע עבודה לאחר התראה מהגלאי – יותר רק לאחר שבוצעו פעולות
לאוורור מאולץ יסודי באמצעות מפוח ,בדיקה חוזרת באמצעות גלאי הגז ולאחר
שהמקום בדק ,ואושר לעבודה ע"י ממו ה הבטיחות  /מ הל העבודה של הקבלן.
 .43.6.11תפקידי ואחריות העובד "האחראי":


מעל פתח כל חלל מוקף יוצב עובד "אחראי" הבקיא בפעילות חילוץ והחייאה.



האחראי יישאר במקומו בכל עת ש מצאים עובדים בחלל המוקף וישמור קשר
מתמיד עם העובדים בחלל המוקף.



האחראי יהיה יצויד במכשיר טלפון עם חיוג מקוצר לשרותי החירום .



במקרה ויש צורך לבצע חילוץ פגע מחלל מוקף או חפירה החילוץ יבוצע על ידי
 2א שים לפחות כאשר אחד מהם יישאר בחוץ וישמש כמאבטח.



כ יסה לצרכי חילוץ תתבצע כאשר המחלץ מצויד באספקת אויר חיצו ית וזאת
ללא קשר ל יטור אוויר.



כל טיפול ב פגע יבוצע מחוץ לחלל המוקף או החפירה.
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ספח 7ב'

ספח בטיחות שרו ים – ראה ספח 7א'
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ספח 8

טופס אישור מסירת העבודות לרימו ים ולעירייה

תאריך_________________ :

לכבוד
הקבלן

על פי החוזה לביצוע העבודה )להלן" :החוזה"( ש חתם בין רימו ים-החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
ושרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ לבי יכם )להלן" :המזמין"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה ,הרי י
מאשר בזה ,כי העבודה ,המתייחסת ל ____________________________________________
בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצו י ,לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם
בפ י ,כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות רצו י ,כאמור ברשימה
המצורפת.
יובהר בזה ,כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקו י בדק ואחריות כאמור בחוזה
וב ספחיו ,לתקופה הקבועה בהם.

___________________
המפקח
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ספח 8א

טופס אישור מסירת העבודה לשרו ים
תאריך_________________ :

לכבוד
הקבלן

על פי החוזה לביצוע העבודה )להלן" :החוזה"( ש חתם בין רימו ים-החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
ושרו ים תשתיות מים וביוב בע"מ לבי יכם )להלן" :המזמין"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה ,הרי י
מאשר בזה ,כי העבודה ,המתייחסת ל ____________________________________________
בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצו י ,לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם
בפ י ,כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות רצו י ,כאמור ברשימה
המצורפת.
יובהר בזה ,כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקו י בדק ואחריות כאמור בחוזה
וב ספחיו ,לתקופה הקבועה בהם.

___________________
המפקח

