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 עיריית אום אל פחם 
 

   8/20193 מכרז מס׳
 

 לביצוע עבודות עפר, קירות תומכים וגידור 
 עין זייתונה  -של תחנת המעבר לפסולת יבשה

 
 

 

עפר, קירות תומכים  ״(, מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודותהעירייה:״-עיריית אום אל פחם )להלן
 עין זייתונה.   -וגידור של תחנת המעבר לפסולת יבשה

₪ כולל מע״מ )התשלום  0002,את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 
ה׳ בין  -מחלקת ההנדסה )בניין העירייה החדש ברח' הראשי(, בימים א׳  -לא יוחזר(, במשרדי העירייה

 . 0051: -09:00השעות 

 . ובאתר הבית של העירייה ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי העירייה
 

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי 
המציע, יימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו 

 . 0041:, שעה 10..201910בתיבת המכרזים, במשרדי העירייה לא יאוחר מיום 

א חייב להמציא אישורים ואסמכתאות בהתאם לדרישות המכרז ולפיהם,  לרבות המצאת המציע במכרז יה
 ₪, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 50,000ערבות בנקאית ע״ס של  

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות, 
ל עפ״י שיקול דעתה ומבלי שתידרש לנמק ולמציע אחד, הכבין מציעים או למוסרה  הזכייהלפצל את 

 החלטתה זו.

 

 

 

 

 ד"ר סמיר מחאמיד 
ראש עיריית אום אלפחם



 

 

 

 

 עיריית אום אל פחם 

   9201/83 מכרז מס'

 לביצוע עבודות עפר, קירות תומכים וגידור של תחנת המעבר לפסולת יבשה עין זייתונה

 כלליים למשתתפים במכרזתנאים 

 כללי . 1

עבודות עפר, קירות תומכים  ״(, מזמינה בזה הצעות מחירים לביצועהעירייהעיריית אום אל פחם )להלן: ״ 1.1
  וגידור של תחנת המעבר לפסולת יבשה בעין זייתונה. 

נספחיו כחלק בלתי תנאי ההתקשרות עם זוכה במכרז יהיו עפ״י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ״ב על  1.2
  נפרד ממסמכי המכרז.

 תנאים להשתתפות .2

 בכלרשאי להשתתף במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז,  2.1
 , המפורטים להלן:תנאי הסף המצטברים

 המתאים"("הסיווג הקבלני -. )להלן 1רמה ג  200 רשום ברשם הקבלנים בסיווג קבלני תקף בענף 2.1.1
 

 להלן ולנוסח המצורף למכרז. 5צרף ערבות בנקאית בהתאם לסעיף  2.1.2

 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות, 2.1.3
 הערבויות האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד )להלן:

 ״(.המציע״

 , שלהלן:)להלן: "אסמכתאות"(יצרף להצעתו את אישורים מסמכים המציע  2.2

אישור רו״ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים  2.2.1
 ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום(,

 .1976 -התשל״ו 

 לניכוי מס במקור.אישור תקף  2.2.2

 העתק של תעודת עוסק מורשה. 2.2.3

היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד ותדפיס מעודכן נכון למועד הגשת  2.2.4
 ההצעות למכרז של רישום התאגיד מרשם החברות, לרבות רישום בעלי המניות.

את המציע בחתימתם על אישור מעו״ד או רו״ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב  2.2.5
 מסמכי המכרז.

 .1כנספח דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף  2.2.6

המתאים, בהתאם לתנאי  קבלניההעתק מהתעודות המעידות כי המציע רשום ברשם הקבלנים בסיווג  2.2.7
 מכרז זה. 



 

 

 .2 כנספחתצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע״י עו״ד בנוסח המצורף  2.2.8
 

ידרש לצרף להצעתו הצהרה המציע י.3 נספחלהלן בנוסח המצורף כ 5ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  2.2.9
)  4נספח כידו, כי תנאי המכרז נהירים לו וכי הוא עומד בכל תנאי המכרז, בנוסח המצורף  חתומה על

 ״(.הצהרת המציעלהלן: ״

 , ככל שיהיו כאלה. מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע 2.2.10
 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. 2.2.11
 

 
 בסעיף זה עלולה שלא להבחן במניין ההצעות. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל 

 הבהרת מסמכי המכרז  .3

חברת ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, יודיע המשתתף בכתב אל מנהל  7 -עד ולא יאוחר מ  3.1
, על סתירות, שגיאות, אי 046314913בפקס מספר  בעירייה הנדסהמחלקת ול 8408413-04בפקס איגל הנדסה 

ר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז ו/או על כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו התאמות או חוס
 של סעיף או תנאי או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

 תן תשובות בכתב,נלעיל והעירייה, אם תראה לנכון לעשות כן, תי 3.1מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף   3.2
לפני המועד האחרון להגשת הצעות. העירייה תמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים 

 וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

מטעמה, אלא אם מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע״י העירייה או מי  3.3
 תשובות אלה ניתנו בכתב.

 תוספת הצעתו תיפסל. ב נקובמציע שלא ינקוב בהנחה או י 3.4

העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים  3.5
״( ואלה תשינויים והבהרוודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן: ״

יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי 
 המכרז ונספחיו.

 ערבות מכרז  .4

₪ לפקודת עיריית אום אל פחם, צמודה  0,0005המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך של  4.1
״(, לפי הנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז ערבות השתתפותלמדד המחירים לצרכן, חתומה כדין )להלן: ״

 .3 כנספחזה 

 . 2010.1.20 םהערבות תעמוד בתוקפה עד ליו 4.2
יום  90במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד  4.3

 נוספים.

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה, כל אימת  4.4
 שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.

 תיפסל. -יה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל הצעה שלא תצורף אל 4.5
 הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע ע״י העירייה כזוכה. 4.6
 בסך  ומית, לפקודת עיריית אום אל פחם,מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד ערבות בנקאית אוטונ 4.7

₪, כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז  ,000100של 
 ״(.ערבות ביצועערבות בנקאית לביצוע ההסכם להלן: ״  5 נספחכזה 

הערבויות תהיינה לפקודת עיריית אום אל פחם, צמודות למדד המחירים לצרכן, חתומות כדין ובלתי מותנות  4.8
לחילוט בפנייה חד צדדית של העירייה, בכל תקופת תוקפו של המכרז או ההסכם, לפי וניתנות על פי תנאיהן 

 ההקשר והעניין, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע״פ תנאי המכרז או ההסכם.

 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע. 4.9



 

 

 ביטוחים . 6

״( ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הספקשהצעתו תוכרז כזוכה )להלן: ״מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע 
הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ״י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות 

 להסכם להלן. 6 כנספחבאישור קיום הביטוחים המצורף 

את אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברות  כי ההצעהאין צורך לצרף למסמלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי 
 ביטוח.

 דרישת פרטים מהמציע  .7

העירייה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע,  7.1
המלאה, ״(, לשביעות רצונה הפרטיםלהשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן: ״

על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה 
 הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

וך המועד שנקבע והיה ולא המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של העירייה ובת 7.2
יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות 

 מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

 הצהרות המציע  .8

טי המכרז וההסכם ידועים המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואשור, שכל פר 8.1
 ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  8.2
 המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

עתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף המציע מצהיר כי הגיש את הצ 8.3
 אחר במכרז וכי היה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.

המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כל שהיא או שלא  8.4
 יע שהיה לה ו/או לעירייה ו/או לרשות אחרת עקב ניסיון רע עם המציע.לקבל הצעתו של המצ

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי הצעתו במכרז תבחן כך שההצעה הכספית לכשעצמה, אינה מהווה את  8.5
 המדד היחידי וכי העירייה תבחן בנוסף להצעתו הכספית גם את ניסיונו בתחום ויכולתו הכלכלית.

כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש המציע מצהיר  8.6
 תיפסל. -באופן חלקי

המציע מצהיר כי ידוע לו כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהיא ואין  8.7
לזוכה במכרז הזמנת רכש כלשהי בהיקף בפרסום או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את העירייה לתת 

כלשהו ואין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של העירייה להזמין עבודות בהיקף כל שהוא מהזוכה 
 במכרז וההזמנה תהא תלויה בתקציב שיעמוד לרשות העירייה.

בין מציעים או למוסרה ה יהמציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפצל את הזכי 8.8
 ל עפ״י שיקול דעתה ומבלי שתידרש לנמק החלטתה זו.ולמציע אחד, הכ

המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא להוציאו אל הפועל,  8.9
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ת להביא לסיומו של החוזה בכל עת שתראה המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכו 8.10
לנכון, עפ״י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית להפסיק 

יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום  30את ההתקשרות נשוא החוזה, ע״י משלוח הודעה בכתב 
 פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות.

ב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה העירייה יהיר כי ידוע לו כי הוא מחויהמציע מצ 8.11
על סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות שלהבטחת הצעתו וכי העירייה רשאית לדרוש להאריך את התקופה 

 לתקופה קצובה נוספת.

 



 

 

ביטוחים בהתאם לדרישות העירייה ובהיקפים המציע מצהיר, כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז, יהא עליו לערוך  8.12
 עליהם תורה, לרבות ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מוצר.

המציע מצהיר, כי ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או  8.13
או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או  תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון, שייעשו במסמכי המכרז

 תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

 על המציע לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם. 8.14

יצרף המציע להצעתו, הצהרה חתומה, בנוסח המצורף בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז,  8.15
 ״(.הצהרת המציע)להלן: ״כמסמך ג׳ 

 

 מסמכי המכרז  .9
מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ״י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם  9.1

 שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז.

כל המחזיק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל  9.2
 שימוש, זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה. 

 מפגש הבהרות וסיור  .10
, במחלקת ההנדסה בעירייה. בתום המפגש יערך 11:00 בשעה 3.10.19 יערך ביום וסיור  מפגש לצורכי הבהרות 10.1

 סיור קבלנים.

 . במפגש ובסיור הקבלניםהמשתתף להקפיד להיות נוכח  על 10.2

 הגשת ההצעות, מועדים  .11
ההצעות ומסמכי המכרז יוגשו כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי  11.1

המציע, יימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו 
   . 14:00 שעה 10.10.19 המכרזים, במשרדי העירייה, לא יאוחר מיוםבתיבת 

משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז, והינו על אחריותו הבלעדית  11.2
 של המציע.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות,  11.3
ונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה רישי

 למכרז תחולנה על המציע.

, כך, שהמחיר שינקוב עבור השירות המוצע יכלול את מלוא 7כנספח  –המציע יגיש הצעתו, הצעת המציע  11.4
רותים, העבודה, הניוד, החומרים, כוח האדם התמורה אותה מבקש לעצמו המציע ובכלל זה גם בגין השי

 והציוד הדרוש לביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז.

 .כולל מע"מהצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד  11.5

 על המציע לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם. 11.6

 המציע לחתום בחתימה וחותמת.ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על  11.7
במקרה בו המחיר לא יהא כדרישות המכרז העירייה תהא רשאית לראות בכך תכסיסנות מצדו של המציע  11.8

 וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות רצונה  11.9
ה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו של העיריי

ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע 
 מכך.



 

 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

 בחינת ההצעות  .12
העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין  12.1

 ההצעות.
העירייה תבחן, במסגרת בחינת ההצעות יחד עם ההצעה הכספית גם את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את  12.2

שעצמה לא תהווה את המדד השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונו של המציע, כך שהצעת המחיר לכ
 הקודם עם המציע.ו היחידי לבחינה ורשאית היא להביא במניין השיקולים את ניסיונ

העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה, או  12.3
מכרז שלדעת בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ה

 העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או של מי  12.4
מתאגיד שלה או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה, בכפוף לקיום 

 שימוע, כנדרש עפ״י דין.

ה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים העיריי 12.5
 מקומיות אחרות. בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע ברשויות 

זוכה  העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהיא ואין בפרסום או בהכרזה על 12.6
מכרז זה, כדי לחייב את העירייה לתת לזוכה במכרז הזמנת רכש כלשהי בהיקף כלשהו ואין לראות בתוצאות 
מכרז זה משום התחייבות של העירייה להזמין עבודות בהיקף כל שהוא מהזוכה במכרז וההזמנה תהא תלויה 

 בתקציב שיעמוד לרשות העירייה.

ל עפ״י שיקול ויה בין מציעים או למוסרה למציע אחד, הכילפצל את הזכהעירייה שומרת לעצמה את הזכות,  12.7
 דעתה ומבלי שתידרש לנמק החלטתה זו.

, ימלא את המקומות הדרושים מילוי בכתב הכמויות ויציין אופן מלאיה חייב להגיש הצעתו בהמציע יה 12.8
 במספרים ובמילים את אחוז ההנחה המוצע על ידו. 

ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז אי הגשת הצעת מחיר  12.9
או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 
אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות 

 מכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים.ה

 חובת הזוכה במכרז  .13
״( ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו, יהא עליו הזוכהמציע, שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן: ״ 13.1

ימים מתאריך הודעת  07לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו לעירייה, כשהוא חתום כדין, תוך 
בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא לעירייה במעמד החזרת ההסכם כאמור, ערבות בנקאית העירייה לזוכה 

 .  6 לנספח״( ואישור קיום ביטוחים, בהתאם ערבות ביצוע)להלן: ״ (5 נספח)לביצוע החוזה 

לעיל, כולם או מקצתם, תהא  13.1לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס״ק  13.2
העירייה רשאית עפ״י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את הערבות המצורפת להצעת 

ה את העירייה על לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה, והזוכה יפצ 5המציע, כאמור בסעיף 
 כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו ואין  13.3
באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על 

 עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

יע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום, אליה תצורף הערבות הבנקאית שצורפה מצ 13.4
 להצעתו במכרז.

 בכבוד רב, 

עיריית אום אל פחם        



 

 

 

 (1נספח )           
 
 
 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 מידע ארגוני

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

  ____________________________________ שם המציע: 

  _________________ מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי:

  __________________________________ כתובת המשרד הרשום:

  ________________________________ כתובת הפעילות:

  _________ טלפון סלולארי: ________________ מספר טלפון קווי:

  _______________________________ מספר פקסימיליה:
  _________________________ ( :MAIL-Eכתובת דואר אלקטרוני )

             ________________________________________ הקשר מטעמנו למכרז הינו גב׳/מראיש 
  ______________________________________________________ סלולארי: מס׳ טל'

 החברה תחייבנה אותנו. ופניותיו, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי
 

 בכבוד רב,

 חותמת וחתימת המציע
 



 

 

 

 (2נספח )       

 

 וכתב התחייבות המציע תצהיר

 לכבוד

ועדת 

המכרזים 

 ג.א.נ.

 38/2019כתב התחייבות המציע מכרז מס' הנדון: 

  _____________________ ,נושא במשרת __________________ נושא ת.ז. _______________________ אני הח״מ
״ ( במכרז שבנדון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר המציע) להלן: ״ ________________________________ ב

 את
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

עבודות עפר, קירות  לביצועבעל ותק וניסיון מוכח של שלוש השנים לפחות שקדמו להגשת הצעתו למכרז זה,  .1
  תומכים וגידור של תחנת המעבר לפסולת יבשה בעין זייתונה. 

 המתאים.   קבלניהרשום ברשם הקבלנים בסיווג  .2

המציע, תביעות משפטיות ו/או לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי  .3
הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע 

 על המשך תפקוד המציע.

אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה  .4
 שיש עמה קלון.

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז  .5
התראה על כך וכן תהא רשאית  לתןוהחוזה והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש 

בין היתר ולא רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר 
לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך 

 קב הפרת התחייבויות זו.כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה ע

 חתימה וחותמת המציע חתימת המורשה תאריך

 אישור

 הופיע/ה בפני ______________ עו״ד, מאשר/ת בזאת כי ביום __________________________ אני הח״מ,
 
 וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב _____________ נושא/ת ת.ז. __________________________ 
 

התצהיר המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על  בשם 
  וכתב התחייבות זה.



 

 

 

 (3נספח )           
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 תאריך
 לכבוד

 עיריית אום אל פחם 

 א.ג.נ., 

 כתב ערבות מס'הנדון: 

״( המציע)להלן: ״ _____________ ח.פ. _______________________________________ על פי בקשת
 אנו

₪( וזאת בקשר עם  אלף חמישים₪ )במילים  50,000–ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל 
עין  -עפר, קירות תומכים וגידור של תחנת המעבר לפסולת יבשהלביצוע עבודות  38/2019מס'  ההשתתפות במכרז

 להבטחת מילוי התנאים ודרישות המכרז.זייתונה 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל תוך 
או באופן כלשהו, או לדרוש את  שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,

הסכום תחילה מאת המציע, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

את תשלומו של הסכום הנ״ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  מאתנואתם תהיו רשאים לדרוש 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ״ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ״ל.

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ה. מרכזית לסטטיסטיקערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע״י הלשכה ה

לא י התאריך הנ"ל ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחר 10.1.2020 םערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליו 
 ענה. ת

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין 
 כתב ערבות זה.

 

 ____________________בנק                           ___________________תאריך
 
 

 

 



 

 

 

 (9נספח )

 מפרט הדרישות 

 (4נספח )                                

 הצהרת המציע

 לכבוד

 עיריית אום אל פחם 

 א.ג.נ., 

 קירות תומכים לביצוע עבודות עפר, 38/2019 מכרז מס'הנדון: 
 המעבר לפסולת יבשה בעין זייתונה וגידור של תחנת            

1.  

אני הח״מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של העבודה  .2
 נשוא המכרז.

המשפיעים על הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים  .3
ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי. וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה, השתתפתי במפגש 
ההבהרות וביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה, התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל 

 שכרי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

ו למתן מידע וסיוע למשתתפים לאמוד את היקף העבודה במכרז. הנתונים, הנתונים במסמכי מכרז זה, נועד .4
מושתתים על פי מיטב הידיעה ותתכן סטייה מהמידות המצוינות. הנתונים נועדו לצורך הערכת היקף העבודה 
ע״י המשתתפים, אינם תחליף לסיור והמשתתפים נדרשים לסייר בכל האתרים ובכל מרחב העיר, לאמת ולוודא 

 נאים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות עצמם ועל חשבונם.את הת

למען הסר ספק, לא תתקבלנה, לאחר הגשת ההצעות, כל טענות מצד המשתתף לאי התאמה בין הנתונים  .5
המופיעים בטבלה לבין המציאות בשטח. במידה וככל שיהיו הפרשים בין המצב בפועל לבין הנתונים בתוכנית 

 ותן בפני המנהל לפני מועד הגשת ההצעות למכרז.העבודה, באחריות הזוכה להעל

 , חשמל, מים וביוב, ניקוז,הנני מצהיר כי הצעתי מביאה בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת .6
עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת 

 הקרקע, כולם או חלקם.

שוכנע על יסוד ידיעותיי ובדיקותיי המוקדמות כי מחירי המחירון, מניחים את דעתי ומהווים מהיר כי אני הנני מצ .7
או  תנאי המכרז או השטח תמורה הוגנת לכל התחייבויותיי לפי ההסכם. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד

 מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי.

צרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי הנני מ .8
כולל מע״מ. ₪  50,000מבוילת וצמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בסך 

ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו, ועפ״י בקשת העירייה ניתן  10.1.2010 םהערבות תהא בתוקף עד ליו
 יהיה להאריכה בעוד שלשה חודשים נוספים.

 



 

 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .9
הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל  .א

 הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.
 מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז.ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על  .ב
 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז. .ג

 
הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ״י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז,  .ד

 דיי עפ״י חוק שכר מינימום לפחות.לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעוב
המחירים הכוללים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין  .ה

כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, עפ״י הכלול במפרט 
 .הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת 

 זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל. הצעתנו .ו
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא וכי העירייה שומרת  ידוע לי כי,  .ז

 לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים או יותר.
 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ״י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות רצון  .10
 , ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.העירייה ו/או הממונה מטעמה

 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: .11

ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז להמציא לכם ערבות בנקאית לקיום ההסכם ואישור  14תוך  .א
 ביטוח, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

יום מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז, להתחיל בביצוע העבודות נשוא )במילים : שבעה ימים(  07תוך  .ב
 המכרז.

לעיל כולן או מקצתן העירייה תהא  10אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .12
רפת להצעתי זו ולהתקשר רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצו

 עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.

כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על  .13
 עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

העירייה עקב הפרת כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .14
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא המכרז לפחות שכר  .15
 .1987בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ״ז 

 

 

 

 

 



 

 

 

התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת ויתור בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל  .16
 סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

 פרטי החותם/ים מורשה החתימה מטעם המציע:

 _____________________________________________________________________שם המציע: 

 __________________________________________________________________________ח.פ.:

 _______________ ת.ז.________ ______________________ שם החותם מורשה החתימה מטעם המציע

 _______________________ טלפון: ____________________________________________כתובת:

  _____________________________________פקס:________________________ מס׳ סלולרי טלפון

: 13חתימה+ חותמת __________________תאריך:

__________________________________________ 
  



 

 

 

 5נספח מס                                                                                                                                 
 מפרט טכני מיוחד  

 38/2019 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'
 
 

 מוקדמות - 0פרק מס' 
 

   תיאור העבודות  0.1

 
הכנה ופירוק, עבודות עפר, קירות תומכים וגידור, שלב א' בהקמת תחנת מעבר   עבודות ביצועמתייחס למכרז/חוזה זה 

כן כל יתר עבודות הלוואי והעזר הדרושות בהתאם ומיחזור פסולת יבשה של עיריית אום אל פחם בעין זייתונה ו
  .לתכניות ולהוראות המפקחלמפרט הכללי,  למפרט המיוחד,

 
 היקף המפרט  0.2

 
הנזכר ברשימת המסמכים  ן, ילביצוע העבודות הכלולות בחוזה זה מורכב מהמפרט הכללי לעבודות בניהמפרט הטכני 

 לעיל, וכן ממפרט מיוחד זה, הבא להשלים את המפרט הכללי. 
כל האמור במפרט מיוחד זה, בא להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ואינו מבטל אותם, אלא אם 

 משמעי מניסוח דרישות המפרט המיוחד. -או נובע באופן חדצוין הדבר במפורש 
 אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט מיוחד זה. 

 
 היקף העבודה   0.3

 
בכל תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה והכמויות 

 לרבות ביטול סעיפים בכתב הכמויות. מידה שהיא, 
 

 מצדומודגש בזה כי שינויים בהיקף העבודה לא ישמשו בשום מקרה עילה לקבלן לתביעה  למען הסר כל ספק שהוא
 שהוא. אחר היחידה כפי שנקב בהם בהצעתו או מכל סוג  לשינוי מחירי

 
 

 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט, כתב כמויות ותכניות   0.4
 

יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ואין זה מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בתכנית תמצא את ביטויה הנוסף 
 במפרט, או להיפך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, ו/או דו משמעות, ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר במסמכים 
 השונים, יחשב סדר העדיפויות לפי הרשום להלן: 

 
)המוקדם עדיף על  תקנים ותנאי חוזה ,: תכניות, מפרט טכני מיוחד, מפרט טכני כללי, כתב כמויותלצרכי ביצוע

 המאוחר(.
אופני מדידה ותשלום על פי המפורט במפרט : )במידה ויהיה צורך במדידה לצורכי תשלום( לצרכי מדידה ותשלום

 כתב כמויות, תכניות, מפרט טכני כללי ותנאי חוזה )המוקדם עדיף על המאוחר(.הטכני המיוחד, 
 

התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי 
המסמכים, להעיר את תשומת לבו של המפקח על כך, לפני ביצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של המפקח לגבי 

 טיב, אופן ביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכד'.
 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה    0.5

 



 

 

 

הקבלן מצהיר בזה כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את תנאי המקום, דרכי הגישה אליו, מיקומם של המתקנים 
 הסמוכים וכן תנאי וטיב הקרקע במקום. 

 מצהיר בזה הקבלן כי הכיר את תנאי העבודה וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו.  ,כמו כן

 
ריים את המפרטים, את התכניות ואת כתבי הכמויות וכי יבצע את הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בו

עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונם וככתבם ו/או בכפוף לתכניות לביצוע של הקבלן, מפרטי יצרני הציוד והוראות 
 המפקח. 

 כמו כן, מצהיר הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה. 

 
ה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנ

בתכניות ו/או בשאר מסמכי החוזה הזה. על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת התכניות למציאות 
 באתר. 

 רכי העבודה, תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו. וכל דרכי הגישה שתידרשנה לצ
 

 אום עם גורמים אחרים ית 0.6
 

 במפרט הכללי.  510041 -ו 0048תשומת לבו של הקבלן מופנית לסעיפים  
עיריית אום אל פחם, על כל אגפיה, , תאגיד המים, בנוסף לכך, יתאם הקבלן את עבודתו עם כל גורם רלוונטי כמו 

עפ"י דין ו/או לתאם את עבודתו ן חייב וכן עם כל גורם אשר הקבל , חב' "בזק"חברת החשמלהביוב והניקוז מי עירון, 
 המפקח הורה לו על תיאום זה. 

 
 0051אום ובשיתוף פעולה מלא כמפורט בסעיףי, יחויב הקבלן בת0.5כן ומבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף כמו 

או ע"י עיריית אום אל ידי המזמין -סקו באתר עלשיוע ותחזוקה בניהבמפרט הכללי עם קבלנים אחרים וספקי ציוד, 
 תוך צמצום ההפרעות ההדדיות למינימום ההכרחי. פחם וזאת 

 
עבור קבלנים וספקים בהתאם להוראות המפקח. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יספק כל שירות הנדסי הנדרש באתר 

הקבלן יבצע עבודות אלה לרבות עבודות לוואי ועזר כגון סימון ומדידות תוך שיתוף פעולה מלא ותיאום מושלם עם 
 הקבלנים והספקים האחרים שיועסקו ע"י המזמין בהקמת המפעל.

 
 באתר מטעם הקבלן  ים  מנהל 0.7

 
אזרחי בעל השכלה של מהנדס פרויקט" מנהל ", יעסיק במשך כל תקופת הביצוע הפרויקטתיאום רכי ניהול וולצ

לפחות או הנדסאי שנים  5מוכח של ניהול פרויקטים מורכבים של בעל ניסיון הרשום אצל רשם המהנדסים בישראל 
 ית.שנות ניסיון. מנהל הפרויקט יהיה בעל שליטה מלאה )קריאה, כתיבה, דיבור( בשפה העבר 7בעל 

בנוסף לכך יעסיק הקבלן מנהל אתר לצורכי פיקוח וניהול קבלני המשנה וכן פעילויות תיאום אחרות הדרושות במהלך 
 העבודות. 

או הנדסאי לפחות שנים  5מוכח של ניהול פרויקטים של ניסיון אזרחי בעל בעל השכלה של מהנדס מנהל האתר יהיה 
בניהול וביצוע פרויקטים כנ"ל. מנהל האתר יהיה בעל שליטה מלאה )קריאה,  שנים לפחות 7בעל ניסיון מוכח של כנ"ל 

 כתיבה, דיבור( בשפה העברית.
 

ימים מיום חתימת החוזה, על הקבלן להעביר את קורות  7כל אנשי הצוות טעונים אישור מוקדם של המפקח. בתוך 
או לדחות את אנשי הצוות של הקבלן. במקרה החיים של חברי צוות ניהול הפרויקט מטעמו כאמור לעיל על מנת לאשר 

 ימים לכל היותר.     7של דחיית אנשי הצוות המוצעים או חלקם, על הקבלן להציע חבר/י צוות חליפי/ים בתוך 
 
 
 
 

השעות בכל  מנהל הפרויקט יהיה זמין בטלפון סלולריבקביעות באתר העבודה.  יםנוכח ויהימנהל האתר מטעם הקבלן 
 שעות לכל היותר מן התחנה. 2בודות באתר וכן במרחק נסיעה של בהן מתבצעות ע



 

 

 

תוכל לשמש בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח מטעם המזמין  ללא הסכמת המפקח מנהל האתר היעדרות
 עד שובו לאתר. 

 
 ביצוע בשלבים   0.8

 
בחשבון כי העבודה עשויה להתבצע בשלבים כפי  הביאעל הקבלן ל, 0.5מבלי לגרוע מאומה מן האמור לעיל בסעיף מס' 

 שיקבע המפקח וכי המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות בכל שלב לפי ראות עיניו. 
 תקופת הביצוע. הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת 

 
שורו של המפקח, לפני יכל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון א

 שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו. 
שור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם יא

 לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי ו/או חלק ממנה.
 

בנוסף לאמור לעיל יודגש כי המתחם יישאר מגודר בגדר אטומה )פח( במשך כל תקופת העבודות בהתאם לתכנית 
התארגנות מאושרת ע"י הועדה המקומית לתו"ב. על הקבלן להביא בחשבון שעל מנת לעמוד בדרישה זו, עליו יהיה 

לפרק ולהעתיק גדרות פח. המיקום והמפרט הטכני של הגידור הזמני יהיה לשביעות רצונו המלאה של המפקח.  להקים,
מודגש כי הקמה ופירוק/העתקה של הגידור הזמני במהלך הקמת התחנה יבוצעו על ידי הקבלן, על אחריותו  הבלעדית 

 ועל חשבונו.
 

 מעמד המפקח    0.9
 

אשר אינם נוגדים את האמור  להשלים את האמור בתנאי החוזה, מבלי לגרוע מאותם סעיפיםכל האמור להלן בא א. 
 להלן. 

 
בהתאם לתכניות ולמפרטים   עו להשגיח ולהבטיח כי העבודה תבוצב. המפקח במקום הוא בא כוח המזמין ומתפקיד

התכניות וההוראות הנוספות  את תאריכי ומהות המקוריים וכן להעביר ולהסביר לקבלן הוראות ותכניות   חדשות.
 העבודה.  ירשום המפקח ביומן

בוצעה בהתאם לתכניות,  המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסת כל עבודה, אשר לא 
למפרט ולהוראות האחרות, ועל הקבלן למלא אחר דרישות אלה ללא שהות. בלא אישור המפקח, אין הקבלן רשאי 

 לעבור לעבודה אחרת. 

 
כן -לעבודה הנדונה, וכמו ג. המפקח או בא כוחו רשאים לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כבלתי מתאימים

הבדיקות הקבועות בהתאם למפרט ו/או לתקנים הקיימים,  בחינה של כל חומר, נוסף עלרשאים הם לדרוש בדיקה ו
כל זאת על חשבון הקבלן. אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה לכך ע"י המפקח או בא כוחו. נפסל החומר ע"י  

עשות תוך המפקח או בא כוחו לאחר בדיקתו, חייב הקבלן להרחיקו משטח האתר על חשבונו. ההרחקה צריכה להי
 שעות מיום שנמסרה הדרישה לכך ע"י המפקח או      בא כוחו.  48

צוע העבודה, בשלמותה או בחלקה או עבודה במקום מסוים, אם לפי יד. המפקח או בא כוחו רשאים להפסיק את ב
 עפ"י הוראות המפקח או בא כוחו.  דעתם העבודה אינה נעשית בהתאם לתכניות ו/או למפרט ו/או

 
 יח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מיידית של עובד אשר לדעתו אינו מתאים  לעבודה )כולל גם מהנדסה. המפק

 (. יםהביצוע או המודד
 

החומרים, טיב העבודה ואופן  ו. המפקח או בא כוחו יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב
 ביצועה. 

 
 מדידות וסימון     0.10

 



 

 

 

 במפרט הכללי.    51.01.08תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 
  .מדידההכפי שבא לידי ביטוי בתכנית הוא כמו כן, מובא לידיעת הקבלן כי המצב הקיים 

על הקבלן לבדוק את התאמת המצב הקיים למסומן בתכנית המדידה. במידה ולדעת הקבלן קיימות אי התאמות עליו 
 לבצע מדידת מצב קיים עדכנית לפני הביצוע בתחום השטחים בהם היא מתוכננת בעבודות נושא חוזה זה.יהיה 

 המדידה תבוצע ע"י מודד מוסמך וטעונה אישור המפקח מיד עם השלמתה.
 חתימת החוזה. מועד ימים מ 10 -עשה לא יאוחר מ יהגשת ערעור הקבלן למצב הקיים בתכניות ת

 
, שלאור המצב הקיים עפ"י המדידה העדכנית, יבוצעו שינויים בתכניות לביצוע שבידי הקבלן מודגש כי לא מן הנמנע

 .במידה ותתבצע
 למען הסר ספק, שינויים אלה לא יוכלו להוות עילה לתביעה כלשהי או מכל סוג שהוא מצד הקבלן.

 
ע"י המאושרים ע"י המפקח שיוכנו המצורפת לחוזה זה על עדכוניה חישובי הכמויות יוכנו על בסיס תכניות מצב קיים 

 ., במידה ויהיו כאלההקבלן כאמור לעיל
 

על הקבלן להעסיק מודד מוסמך שיהיה אחראי לביצוע כל עבודות המדידה של הפרויקט לרבות סימון גדרות, קווי 
 בנין, יסודות, קירות  וכן לביצוע כל יתר עבודות המדידה במהלך הקמת הפרויקט.

 
. נקודות אלה אשר תשמשנה מוצאים לקביעת גבהים ומיקום באתר נקודות קבעבע על חשבונו המודד של הקבלן יק

 תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח. 
 ובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע במשך כל זמן העבודה.ח
 

העבודה, על הקבלן להחזיק במקום  דת כמויות בנוסף לסימונים הדרושים )לרבות חידוש הסימונים( ולמדי
בקביעות מודדים עם מכשירי מדידה וכלי עזר )כגון: מד מרחק אלקטרוני, מאזנת, סרגלים מעץ מהוקצע, פלסי מים, 

 וכיו"ב( במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע המפקח. 
 

עשה ע"י הקבלן ועל יל צד שהוא,  יכל תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כ
 על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון ללא תמורה בכל עת שיידרש ע"י המפקח.  חשבונו.

 
במידה כל העבודות המפורטות בסעיף זה כולל העסקת מודד מוסמך ע"י הקבלן והכנת תכנית מצב קיים עדכנית, 

 כלולות בסעיפי הכמויות השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. ויידרש, 
 

 ציוד לעבודה     0.11
 

את רשימת הציוד כולל ציוד הובלה שברשותו ואשר בכוונתו להפעיל באתר. הקבלן לא יחל בשום חוזה הקבלן יצרף ל
עבודה אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה יימצא באתר, בכמות ובאיכות הדרושים, לשביעות רצון 

בין הקבלן הראשי לקבלן כדין המפקח. כן יצרף הקבלן להצעתו רשימת הציוד כנ"ל של קבלני המשנה והסכם חתום 
 בות קבלן המשנה לאספקת שירותים בציוד הנ"ל. יהמשנה הודות התחי

 
הציוד לביצוע העבודות וכן לחומרים שהביא או שהובאו ומודגש כי הקבלן יהיה אחראי להציב שמירה על כלי הרכב 

כלשהן מצד הקבלן בגין גניבה, העבודות ולבטח אותם בהתאם לחוזה. לא תוכרנה תביעות  ע"י המזמין לצורך ביצוע 
פריצה ו/או גרימת נזק ו/או אובדן של כל אחד מפרטי הציוד, החומרים ו/או המבנים שהובאו לאתר לצורך ביצוע 

 העבודות. 
 
 קרקעיים  -מתקנים תת  20.1
 

 במפרט הכללי.  קרקעיים(-תת מתקנים 51.01.09תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים  )
 

  קרקעיים במתחם תחנות המעבר וכן בקטע דרך הגישה.-תתעל הקבלן לברר אם והיכן קיימים מתקנים 
קרקעיות -כמו כן על הקבלן יהיה לבצע חפירות "גישוש" על מנת לוודא את המיקום והגובה של המערכות התת



 

 

 

 הקיימות על מנת להתאים את התכניות לחיבור או לחציית מערכות אלה.
 

עשה על פי הוראות האחראיים למתקנים תוך נקיטת מלוא האמצעים יקרקעיים ת-מתקנים תת העבודה בקרבת
 בעבודת ידיים.ידרש, יבמידת וולמניעת פגיעה בהם 

כגון נציגי עיריית אום אל פחם, תאגיד המים, חב' החשמל, חב'  עשה בפיקוח מלא של האחראיים למתקניםיהעבודה ת
ו/או העבודה בקרבתם ייעשו בכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל קרקעיות -ערכות התתהמ ילויג בזק , וכיו"ב.

יחול על אחריותו וחשבונו  במפרט הכללי ולהוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר. כל נזק שייגרם למתקנים אלה,
 של הקבלן. 

 
ת האמצעים הנדרשים להבטחת אום עם הרשויות והגורמים השונים וכן עבור נקיטילא ישולם בנפרד עבור הטיפול והת

 . , ביצוע אמצעים להגנה כגון עטיפות בטון וכיו"ב(חפירה בידייםעבור מתקנים תת קרקעיים )לרבות 
 
 הגנה על עבודות ומתקנים    30.1
 

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את המתקנים והמערכות שתבוצענה במסגרת חוזה זה 
תנועת מי תהום,  זרימות של מי ניקוז, ביוב ושפכים, שטפונות, ,העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה או פסולתמכל נזק 

   כלי רכב ואנשים וכדומה, עד לסוף תקופת הביצוע או עד למסירתו למפקח, המאוחר מביניהם.
בנגר עילי ויש צורך בהפעלת תשומת לב מיוחדת ישים הקבלן לביצוע העבודות בעונת הגשמים שבה האתר מוצף 

 אמצעים מיוחדים לניקוז מהיר של המתחם.
 

כל נזק, במידה שייגרם כתוצאה מגורמים אלה או מגורמים אחרים, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים ובין אם 
 לאו, יתוקן על ידי הקבלן מיידית על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

חשבונו, בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים על מנת למנוע פגיעה במתקנים, במערכות,  ל הקבלן לנקוט, עלע
 בעובדים או בציוד כתוצאה מהעבודות בסמוך למתקנים קיימים.

 
 מניעת הפרעות   40.1
 

צוע, לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג יהקבלן ידאג, במשך כל תקופת הב
שהוא. סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות בורות פתוחים, שלטי ותמרורי עבודה, אי 

 מפקח הורה עליו. השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או ה
להפריע את תנועתם החופשית של  העלולה כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה 

 הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים. 
 

חשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא יכל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן ת
 ישולם עבורן בנפרד. 

 
 צוע  יתנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בב  0.15

 
תבוצע התנועה אך ורק באמצעות  ,רכי כל מטרה אחרת שהיאורכי העברת עפר, מילוי וחומרים אחרים והן לצוהן לצ

 כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים. 
 

חשבונו,  שנכבשו ע"י תנועת כלי רכב עליהם, יתוקן ע"י הקבלן ועל ,כל נזק אשר ייגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים
 לשביעות רצונו של המפקח. 

   חשמל וסילוק שפכים  ,אספקת מים   60.1
 

על  הקבלן להביא בחשבון כי בתחום האתר ובסביבתו הקרובה קיימות כיום  מערכות אספקת מים, ביוב, חשמל, 
 וכיו"ב. 

 אספקת המים, סילוק השפכים ואספקת החשמל לצרכי העבודה ייעשו ע"י הקבלן, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו.
 



 

 

 

התנאים לכך ייקבעו ע"י המפקח ובתיאום מלא עם עיריית במידה ותיווצר אפשרות להתחברות למערכות קיימות , 
 אום אל פחם, ותאגיד "מי עירון", ח.ח.י וכיו"ב, מבלי להגביל.

 

 לוח זמנים ותכנית שלבי ביצוע משך ביצוע    0.18
 

 )מאה וחמישים( יום קלנדריים )לא ינוכו ימי גשם(. 150משך הביצוע של העבודות נשוא מכרז/חוזה זה יהיה 
 

רוט של שלבי יעבודה הכלולה במסגרת חוזה זה ובו פליגיש הקבלן לוח זמנים מפורט יום מחתימת החוזה,  7בתוך 
 הביצוע. לוח הזמנים ייחשב כסעיף עיקרי בחוזה ויהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה. 

 
 טעים בהם יועסק הציוד. אור הפעילויות, הציוד שיועסק לכל פעילות ואת הקילוח הזמנים יכלול בין היתר את ת

 המיובאים מחו"ל שישולבו בפרויקט.והציוד  יש להביא בחשבון את אספקת החומריםכמו כן 
 

 MSכנת מחשב מאושרת כגון: ולוח הזמנים יהיה בעל מבנה של לוח "גאנט" או דומה. לוח הזמנים יוכן באמצעות ת

PROJECT.  שעות לפני התחלת העבודות, יכין המזמין באמצעות  48לא יימסר לידי המזמין לוח זמנים כנדרש עד
הכנתו תקוזז מן התשלומים המגיעים לקבלן. לוח זמנים זה יהיה מסמך המחייב את  ריועציו לוח זמנים ותמורה עבו

 הקבלן לביצוע עבודותיו.
 
 
 ות, תעודות אחריות. טיב החומרים והמלאכה, דמי בדיקת דגימ   90.1
  

 אום והודעה מראש למפקח. יהזמנת ביצוע הבדיקות באתר תבוצע ע"י הקבלן, בת
 

 המפקח יקבע את סוג תדירות וכמות הבדיקות והוא רשאי להזמין ישירות את הבדיקות ולחייב את הקבלן בהתאם. 
 

להבטחת טיב החומרים והמלאכה על הקבלן לבצע בדיקות באמצעות מעבדות מוסמכות לחומרים ולעבודות שלגביהן 
)כהגדרתו בסעיף לעיל( ובתכניות וזאת גם אם לא נדרשת עמידה בקריטריונים ספציפיים של איכות במפרט הטכני 

 צוינה במפורש הדרישה לעריכת הבדיקות.
 

עם תום ביצוע העבודות ואספקת פרטי הציוד השונים, הקבלן יעביר לידי המפקח תעודות אחריות או העתקים של 
 ועברנה למזמין.קבע ע"י המפקח. תעודות האחריות תיתעודות אחריות של פרטי הציוד השונים, הכל כפי שי

 
כל ההוצאות הכרוכות בעריכת הבדיקות לטיב החומרים והמלאכה יחולו על הקבלן לבדו לרבות בדיקות חוזרות, 

 כיו"ב.   והובלות החומרים לבדיקת המעבדות בארץ או בחו"ל 
  



 

 

 

 סילוק עודפי חומרים ופסולת   .200
 

 לצורך סעיף זה, יוגדרו כפסולת: 
 א. עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן. 

 ב. פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודת הקבלן והתארגנותו בשטח. 
 ג.  כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח. 

 ד. כל חומר זר או פסולת אחרת. 
 

, אלא אם יאשר המפקח בכתב את סילוק ל מחוץ לאתר העבודהכל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו א
 הפסולת בתחנת המעבר הקיימת.

 
המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל כל אלה יתואמו 

 ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו. 
כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו  לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם

 לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו. 

 
סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש באותם 

 סעיפים ובין אם לא, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. 
 
 סידור השטח בגמר העבודה    10.2
 

עם גמר העבודה ולפני קבלתה ע"י המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה 
 מאתר העבודה ובסמוך לו. 

ורק אחר כך ולאחר שקיבל את אישור המפקח וכל יתר ההיתרים  הקבלן ימסור את האתר למפקח, במצב נקי ומסודר
  המתקן. הנדרשים על פי כל דין, יוכל להתחיל בהפעלת

 
 משרד למפקח    20.2
 

הקבלן מפקח. עבור ה ורק אךאשר ישמש כמשרד שדה  ,מבנה ארעימטעם המזמין על הקבלן להעמיד לרשות המפקח 
 רשאי להציב מבנים נוספים לצרכיו הוא.

 אום עם המפקח. יהמבנה יוצב באתר במקום שייקבע בת
ית תכניות בגודל יכסאות, לוח קיר לתל 8ס"מ,  80X160יכיל שולחן כתיבה ומ"ר לפחות,  15שטח המשרד יהיה 

1.4X1.0 'כ"ס לפחות.  1.5, ארון מתכת עם מנעול ומזגן מ 
וכן יימצא בו מחשב המחובר לרשת האינטרנט לרבות ברשת  המשרד יהיה מחובר למערכות מים וחשמל זמניות

בנוסף, על הקבלן יהיה להציב תא שירותים נייד, נפרד עבור  .אלחוטית ומדפסת הכוללת אופציה של סריקה וצילום
 המפקח.
 במשך כל תקופת הביצוע. והשירותים קיון המשרד ניוידאג ל אחזקת המשרד והשירותיםשא בהוצאות יהקבלן י

יום לאחר קבלת  20 -ימים לפני תחילת העבודה. המבנה יסולק לא יאוחר מ 7 -המבנה יעמוד לרשות המפקח החל מ
 שעות.  48בודה וסיום החשבונות הסופיים של עבודות הקבלן או כפי שיורה המפקח, בהתראה של  הע

 תקורה.  15המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים דרישות סעיף זה ולחייב בעלויות הביצוע את הקבלן בתוספת % 
יחולו על הקבלן ויראו אותן  ,כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד, אחזקתו השוטפת, פירוקו בתום העבודות 

 ככלולות במחירי היחידה השונים שבהצעתו. 
 

למען הסר ספק כלשהוא, מבנים שייבנו במסגרת החוזה לא יוכלו לשמש את הקבלן ועובדיו והכניסה אליהם תורשה 
לידי  אליהם יועברו אך ורק לצורך ביצוע עבודות גמר. מרגע שהקמת המבנים תסתיים, המפתחות לדלתות הכניסה

 המפקח.
 
 



 

 

 

 שילוט לפרויקט   30.2
 

הקבלן יציב, על חשבונו שלט ובו יצוינו פרטים אודות הפרויקט, במקום שעליו יורה המפקח ולמשך תקופת ביצוע 
 העבודה.

 עם סיום העבודה יפנה הקבלן את השלט למקום שעליו יורה המפקח.
מ' מעל  3.0מ' לפחות, השלט יותקן על גבי מסגרת בגובה  X 2.00 2.5מ"מ, במידות של  2השלט יהיה עשוי מפח בעובי 

ס"מ. כל הפרופילים וחלקי  60x60x80פני הקרקע. המסגרת תהיה עשויה מצינורות מותקנים ע"ג יסודות בטון במידות 
 צבעו על פי הנחיות המפרט ובהתאם להוראות המפקח.יהמתכת יטופלו וי

 
 על גבי השלט יצוינו:

 עבודות המבוצעות.מהות הפרויקט וה -
 העבודה. ני/המזמיןפרטי  -

 פרטי המתכנן. -
  פרטי מנהל הפרויקט והמפקח מטעם המזמין. -
 .הראשי וקבלני המשנה פרטי הקבלן -
 קט.יפרטי מנהל הפרו -

 פרטי מנהל האתר מטעם הקבלן. -

 תאריך גמר משוער. -
 

 המתכנן לפני ייצור השלט.השלט יוכן בתיאום מלא עם נציגי המזמין. פרטי השלט יובאו לאישור 
 לא ישולם בנפרד עבור שלט זה והמחיר עבורו יהיה כלול במחירי העבודות נשוא מכרז/חוזה זה.

 המזמין יהיה רשאי לדרוש אספקה והתקנה של שלט נוסף וזאת ללא תמורה נוספת.
 
 (AS MADEתכניות עדות )  40.2
 

 (  כמפורט להלן.AS MADEתוכניות עדות )על הקבלן להגיש בשלבי הביצוע השונים 
שור השלבים השונים להמשך העבודה. תכניות העדות תבוצענה יהגשת תוכניות ודו"חות בדיקות הינה תנאי הכרחי לא

חתמו על ידו. תכניות העדות תוגשנה במדיה קשיחה )אורגינליים( וכן במדיה מגנטית יע"י מודד מוסמך והתכנית י
 . או בגרסה מתקדמת יותר "2000בתוכנת "אוטוקאד תקליטור ו

המחיר להכנת תכניות העדות וכל הפרטים הנדרשים בסעיף זה יהיה כלול בכל מחירי היחידה שנרשמו על ידי הקבלן 
 ברשימת הכמויות. 

 ת. ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף ונפרד בגין הכנת התכני
 

 להלן תכולת תכניות העדות של המתקן:
 עבודות סלילה.תכנית רומים לאחר , ת רומים של עבודות עפרתכני -

פנימי והיקפי תוך ציון קטרים    ( של מערכות איסוף וסילוק התשטיפים, ניקוזIL) תנוחה ורומי תחתית צינור -
 ומידות.

 מתקן או מערכת שבוצעה במסגרת מכרז/חוזה זה.מבנה, כל  -
 

הנדרשות מתחייב הקבלן לערוך את כל התיקונים ו/או ההשלמות  ,ע"י המפקח"לאחר ביצוע" ת ולאחר בדיקת התוכני
 . השלמת העבודותלפני אישור 

 
  .קבלת אישור המזמין להשלמת עבודות הקמת המתקןתנאי ל הוויהבשלמותן כנת התוכניות הנ"ל ה
 

 על אחריותו הבלעדית של הקבלן. זה וזאת עיכוב במסירת התוכניות המתוקנות יגרור דחייה באישור 
 
 



 

 

 

 הכנה ופירוקעבודות  - 1פרק 
 

 פירוק תחנת מעבר קיימת לפסולת מעורבת    1.1
 

כשלב ראשון של בניית התחנה החדשה, על הקבלן לפרק את התחנה הקיימת לפסולת מעורבת. העבודה כוללת 
הפירוק של משטחי אספלט ובטון, קירות תומכים, גדרות, מבנים, מערכות תשתית וכל אשר בתחום התחנה עד 

 מצעים או קרקע חופשית מפסולת ושאריות מכל סוג שהוא.
 

 כל הפסולת תסולק ע"י הקבלן למטמנה מאושרת לפסולת יבשה. 
 מתחת למבנה השכבות של התחנה החדשה.  נדרש למיין ולגרוס  אלמנטים שיפורקו לשימוש חוזר כחומר מילוי

 

 וריסוס קוטלי שורשים  חפירה /וףחיש 1.2
 

ככלל, עבודות החפירה במסגרת חוזה זה הן לעומק רדוד, יחסית. על כן עבודות החפירה בשטח תבוצענה במסגרת 
החישוף יכלול  הקבלן נדרש לבצע חישוף/חפירה של כל פני שטח האתר., סלילהלפני ביצוע עבודות ה עבודות החישוף.

 . , לפחות, ועד לרומי שתית מתוכנניםס"מ 15הסרת צמחיה כולל השורשים וכן שכבת הקרקע העליונה ולעומק של 
 העבודה כוללת סילוק חומר החישוף מתחום האתר. אין לעשות שימוש בחומר זה למילוי מכל סוג שהוא.

 
המתאים ומאושר ע"י  אפ או כל חומר אחר שהוא-מסוג ראונדריסוס של פני השטח בחומר קוטל שורשים יבוצע בנוסף 

הקבלן יקפיד על ריסוס בריכוזים בהתאם לדרישות היצרן וחלה על  המפקח למניעת התפתחות צמחיה בשטח המפעל.
 הקבלן  האחריות המלאה לאי צמיחה עשבים בתחום האתר.

 
 ת הריסוס מחדש.במידה והצמיחה תתחדש בתחום האתר, הקבלן מתחייב לבצע את עבוד

בשטחים ודרך הגישה מחוץ לתחום האתר בתחום שטחים המיועדים לגינון בתחום ואין לרסס בשום פנים ואופן 
 הגובלים. הקבלן יחויב בכל נזק או תביעה בגין פגיעה בשטחים אלה.

 
חישוף, ניקוי שטחים ממשקעי עפר ופסולת,  לרבות( 51.03.01/02/03)סעיף במפרט הכללי עבודה כוללת כמפורט ה

 אספקת חומרי הריסוס, המינון, הפיזור וכל יתר החומרים והעבודות הדרושות לביצוע מושלם.
 

  עבודות עפר - 2פרק 
 
 כללי    02.
 

 .שלב ראשון בתחנת המעבר המתוכננתלהכשרת  עבודות עפר במסגרת חוזה זה תכלולנה עבודות עפר
 

הכללי, על פי התכניות, המפרט   במפרט 40 -ו 51במסגרת חוזה זה תבוצענה עפ"י האמור לעיל בפרקים עבודות העפר 
 המיוחד ובהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה. 

 
 חפירה   2.1

 
כאמור לעיל, עבודות החפירה במסגרת חוזה זה הן לעומק רדוד יחסית. על כן עבודות החפירה בשטח תבוצענה 

 לעיל.  1.1עבודות החישוף כמפורט בסעיף במסגרת 
 

 לא ישולם בנפרד עבור חפירה בשטח והתשלום עבור החפירה יהיה במסגרת התשלום עבור החישוף וכמפורט לעיל. 
 

 למתקנים חפירה   2.2

מסוגים מתקני ניקוז מבטון, מעבירי מים, תעלות להנחת צנרת מכל סוג, תאי בקרה יסודות לקירות גדר, חפירה עבור: 



 

 

 

  חשב כ"חפירה למתקנים".יוכדומה ת , יסודות מכל סוג שהואשונים
 מתקנים. הבמחיר  נפרד והתמורה עבור עבודה זו תהיה כלולהיצוין בכתב הכמויות סעיף עבור חפירה למתקנים לא 

 
 מילוי מובא מבחוץ    2.3

 
הכללי או מצע סוג ב' על פי  במפרט 51.04.09.05מבחוץ יהיה אך ורק מילוי נברר על פי דרישות סעיף  המובא המילוי

 של הדירוג בדרישות העומדים המפקחמאושרים ע"י  יםאו חומרי בנין ממוחזר הכללי במפרט 51.05דרישות סעיף 
 הנ"ל. החומרים

 
 ותשלום  מדידה

 
 ההידוק אם ובין רגיל הידוק הוא אם בין,  ההידוק את כולל המחיר 51.05לתשלום תהייה לפי לפי סעיף  המדידה

 .מלאה בבקרה ייעשה

 הידוק מילוי מבוקר   2.4

במפרט  51.04.14יבוצע הידוק מבוקר של המילוי. הידוק המילוי יבוצע עפ"י הוראות סעיף  בתכניות כמפורט במקומות
  .96% -, תהיה כאמור במפרט הכללי אולם בשום פנים לא יפחת מ51.04.14.02הכללי. הצפיפות, כהגדרתה בסעיף 

 צפיפות הנדרשת. בדיקות לא יסטה מן ה 3בתנאי שהממוצע של  2%ה המרבית מן הצפיפות לא תעלה על יהסטי

 הרטיבות האופטימלית. + מן /- 4%ת הרטיבות לא תעלה על ייסט

 .2בסעיף  לעיל כאמור המילוי במחיר כלול זו עבודה עבור המחיר
  



 

 

 

   רגיל  הידוק מילוי  2.5

 
 4ע"י  ייעשההידוק  .הכללי במפרט 51.04.14בתכניות, יבוצע הידוק מילוי רגיל כמפורט בסעיף  המסומנים במקומות

 .המכבש,לפחות, מאושר ע"י המפקח, ועד העלמות סימני  ויברציונימעברי מכבש 
 

 הידוק שטחים   2.6
 

ס"מ עפ"י דרישות סעיף  20 -מבשטחי מילוי שעוביים פחות  כןחישוף בלבד ו אוהידוק שטחים יבוצע בשטחי חפירה 
 במפרט הכללי.  51.04.14.01

לא ישולם עבור הידוק  .הכללי במפרט 51.04.14.02סעיף  הוראותלעיל וכן  האמורפי  עלהידוק רגיל  יהיהההידוק 
 שטחים.

 
 הציוד לכבישה והידוק  2.7

 
רכי הידוק וכבישה, כולו או מקצתו וכפי שיקבע המפקח, יהיה טיפוס מאושר והציוד אשר יועסק ע"י הקבלן לצ

 כמפורט להלן: 
 טון, בעל שניים או שלושה גלגלים. 16-20מכבש מכני משקל   -

 תנודות בדקה.  1600-1400טון לפחות, בעל   12-10מכבש ויברציוני במשקל   -

 מכבש קל מאושר להידוק מילוי גרנולרי בבסיס קירות גדר. -

המפוזרות וצינור חלוקה   התקן המאפשר מעקב אחר כמויות המים, עם בעלי הנעה עצמית נקרים למיםט -
 ס"מ       מעל פני השטח המושקה. 30ס"מ,  1.5מ"מ כל  3, נקבים בקוטר 1.5בקוטר "

 
 קבע ע"י המפקח.יעשה בעזרת הציוד המפורט כנ"ל או ציוד נוסף אשר ייהכבישה ת

  

   מצעים  2.7 
 

מסוג א' כנדרש על יהיה המצע במידה ויידרש, בתחום יסודות של קירות בטון וקירות גדר ואחרים, תונח שכבת מצע .
 (.לא יורשה שימוש בכורכר) במפרט הכללי. יורשה שימוש באבן גרוסה וחומר מחצבה 510322פי סעיף 

 
 במפרט הכללי וכמפורט בתכניות.  510324הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי הוראות סעיף 

 במפרט הכללי. 510326בקרת האיכות תיעשה על פי המפורט בסעיף 
 

. דרגת הצפיפות הנדרשת בתחום 100%למען הסר ספק שהוא, דרגת הצפיפות הנדרשת בתחום משטחי אספלט היא 
 .98%רכות תהייה משטחי בטון ומד

 ס"מ.   - 2תהיה עד  עליונה )מתחת לתשתית או האספלט(דרגת הדיוק של רום פני שכבת המצעים ה
 מדרגת הרטיבות האופטימלית המעבדתית של המצעים. 3%-לא תורשה סטייה של יותר מ

 
 

 גידור  עבודות  3.1
 

 גידור קבוע
 

קבועה  גדרתבוצע חוזה /מכרז במסגרת . הכללי במפרט 40-ו 02 בפרקים האמור פי עלתבוצענה הקבוע הגידור  עבודות
 פאנל מגולוון.ועליו  , כובד כמפורט להלן מקיר המורכבת

. נטומ'  2.0ובגובה  מ"מ 0.75הבנויים מלוחות פח מגולוון בעובי  פנאליםמעל קיר הבטון תותקן גדר עשויה כאמור, 
 מ"מ לפחות, להגנה מפני פגיעה מכנית וקורוזיה. 3לים מגולוונים בעובי יותקנו פרופי הפנאליםבקצוות החשופים של 



 

 

 

 
 המדידה לתשלום תהיה בשני סעיפים:

 
בנית קיר כובד. המדידה לתשלום תהיה במ"ק נטו על פי נפח הבטון. המחיר יהווה תמורה מלאה עבור עבודות  .1

היסוד, ברזל הזיון, בנית הקיר פינות קטומות עפר , פיזור והידוק שכבת מצע סוג א' מהודקת, אספקה ויציקת 
2X2  מ', בהתאם לתכניות ובהתאם להוראות המפקח. 6-7ס"מ, אשפרה , מישקים כל 

אספקה והתקנה של גדר עשויה מפרופילים מגולוונים כנ"ל כולל התקנת פלטות פלדה מעוגנות בבטון, צביעה  .2
לתכניות ובהתאם להוראות המפקח. המדידה שלהם בצבע עשיר באבץ, חיבור הפרופילים , הכל בהתאם 

 לתשלום תהיה במ"א בהתאם לפי אורך הגדר.

 
 גידור זמני

 
גדר זמנית תבוצע בגבול התחנה לסגירת עד לבנית שלב ב' של תחנת במעבר. הגדר תהיה עשויה מעמודים עשויים 

המשך הגדר. בין העמודים יש  מ' כך שיוכלו לשמש בעתיד לבנית 2.5מ"מ ובאורך  60X60X3.25פרופילים במידות 
חוטי תיל  מגולוון. בפינות הגדר ובכל עמוד שביעי יש לבצע יסוד בטון במידות  3מ"מ וכן  3להתקין חוטי מתיחה בעובי 

 ס"מ ואלכסון לתמיכה. 50/50/50
 

המדידה לתשלום עבור הגדר הזמנית תהיה במ"א לפי אורך הגדר. המחיר יהווה תמורה מלאה עבור אספקה והתקנה 
 של הגדר כולל יסודות, אלכסונים, חוטי תיל, הכל בשלמות. 

 
 קיר כובד 3.2

 
 התחנה.או החפירה והגדר הקבועה של , יבוצע קיר כובד לתמיכת המילוי כמסומן בתכניותלאורך גבולות התחנה 

 קירות הכובד יבוצעו במידות המופיעות בתוכניות עם אבן בחזית או ללא חזית אבן, בהתאם להוראות המפקח.

 ללא דבש כמפורט בתכניות. 20-מ' לפחות לקרקע הבטון בקירות יהיה ב 0.5יסוד הקירות יחדרו 
 הקיר.ס"מ בגב  20/20מ"ר כולל כיס חצץ במידות  4כל  4בקיר יבוצעו נקזים בקוטר "

 בראש הקיר תבוצע חגורת בטון ע"פ הפרטים. 
 

 תהיה אבן לקט בגמר הקירות תבוצע ע"פ דוגמא שתאושר ע"י המתכנן. האבן
 

 מישקים )פוגות( וכיחולם  
 

מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות הממונה. בהיעדר קביעה מפורשת ניקבע בזאת שרוחב המישקים יהיה 
 מ"מ.  10

כיחול כל המישקים יבוצע בשלב האחרון , לאחר גמר כל עבודות האבן ולאחר שטיפה כללית של כל פני השטח 
 המיועדים לעבודות הכיחול.

 קוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק כנדרש.המישקים יוכנו לעבודה על ידי ני
ס"מ מפני שטח הקיר לכל אורך המישק. אין לבצע ניקוי מישקים והכנת לכיחול  3כיחול המישקים יהיה שקוע לעומק 

 באמצעות מסור דיסק. ניקוי מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בקיר האבן. 
 
 
 



 

 

 

 אופני המדידה ותכולת המחירים 
 

קירות תומכים ימדדו לפי ניפחם התיאורטי ויהיו אחידים לכל סוגי הקירות, גבהים ומידות בהבדלה בין סוגי חזית 
 הקיר, מצופה אבן או ללא ציפוי אבן.

, תפרים, כיסי, עבודות העפר הנדרשות לביצוע הקירות, חפירה ומילוי חוזר, אבן החיפוי לרבות כיחול המישקים נקזים
 חצץ וכד' כלולים במחיר הקירות ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 
 

 פרטי החותם/ים מורשה החתימה מטעם המציע:

 ____________________ ח.פ.: _________________________________________שם המציע:

 ____________________    ת.ז. ______________________ שם החותם מורשה החתימה מטעם המציע

 _____________________ ____ טלפון: ________________________________________כתובת:

 _____________________ ___________ מס׳ פקס:: __________________________סלולריטלפון 

  _______________________________חתימה+ חותמת:  _________________________ תאריך:

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 (5נספח )           

 הצעת המציע 

 לכבוד

 עיריית אום אל פחם 

 א.ג.נ.,

 לביצוע עבודות עפר, קירות תומכים   38/2019 מכרז מס'הנדון: 
 המעבר לפסולת יבשה בעין זייתונה וגידור של תחנת        

 
את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה ו/או תיקון, יש למחוק בעט )לא בטיפקס( )

 ולחתום ליד התיקון(

 )שם המציע(, הרינו מתכבדים להגיש בזאת, את הצעתנו למכרז ___________________________ בשם .1
כולל כל  ל תחנת המעבר לפסולת יבשה בעין זייתונה,עבודות עפר , קירות תומכים וגידור ש שבנדון, לביצוע

 ח האדם, הציוד, החומרים והאמצעים, בהתאם לדרישות המכרז.והעלויות הכרוכות בהפעלת כ

בהתאם לדרישות העירייה, מביאות בחשבון את  פיתוח, בנייה והקמה המחירים המוצעים על ידינו לביצוע עבודות .2
ח האדם, הציוד, האמצעים, וכלל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות, בהעמדת כ

החומרים, הניוד, , המיסים, חבויות המעביד, הרישוי, הביטוח וכל הוצאה אחרת הדרושה לביצוע מיטבי של 
ל אישור ו/או רישיון אחר הנדרש על פי חוק לאספקה וביצוע השרות ומהווים השירותים המפורטים במכרז זה וכ

 כיסוי הולם ומלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם.

ידוע לנו כי, לעירייה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין את ביצוע כול העבודות נשוא  .3
 עבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מה

 ----------------------------: *המחיר על פי כתב הכמויות עומד על 

 --------------------------------------תעמוד על  -------הצעתנו לאחר הנחה בשיעור של %

 .צעתו תיפסלהמציע שלא ינקוב באחוז הנחה )העדר הנחה או תוספת(        •



 

 

 

 הצעת המחיר 

מהווים את המחירים המרביים, המרכיבים את בכתב הכמויות וההנחה המוצעת על ידנו, המחירים המפורטים  .4
העבודות שוב י״(, לחהמחירוןהתשומות עליהם מתבססת הצעתי ויהוו יחד עם הצעתי שלהלן את הבסיס )להלן: ״

 .ולתמורה והצעתנו לביצוע כל העבודות בהתאם להוראות המכרז, על מסמכיו, ההסכם, והמחירון

ח האדם, ו״(, ניתנה בידיעה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל על חשבוננו את כל כהתמורההצעתנו לעיל )להלן: ״ .5
לרבות מחיר העבודה הכרוכה  עבודות ההקמהומות הנדרשות לביצוע כלל כלי הרכב, הציוד, האמצעים, והתש

כולל הציוד והחומרים וכל החומרים ו/או ציודים אחרים הדרושים ובכמות הנדרשת ו/או המספיקה ו/או בהתאם 
 לדרישות העירייה אשר נחוצים לדעתה לביצוע העבודה באופן מיטבי.

רבות הסכם ההתקשרות על התמורה לעיל כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ל .6
נספחיו וכן כוללים את כל החומרים, הציוד, האמצעים וכה״א הדרושים לביצוע העבודה. התמורה מהווה מחיר 
סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז 

תינו נשוא המכרז וההסכם לרבות העסקת עובדים בכל כמות ופירוט האתרים, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויו
, כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין באם יידרשמכונות וציוד ייעודי  ציוד, ,חומריםנדרשת, אספקת 

ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז, הובלות, פריקה, סילוק, ביטוחים, מסים, היטלים, וכל דבר אחר הדרוש 
 ות נשוא המכרז.לביצוע העבוד

 

 פרטי החותם/ים מורשה החתימה מטעם המציע:

 ____________________ ח.פ.: _________________________________________שם המציע:

 ____________________    ת.ז. _____________________ שם החותם מורשה החתימה מטעם המציע

 _____________________ ____טלפון: ________________________________________כתובת:

 _____________________ __________ מס׳ פקס:: __________________________סלולריטלפון 

 _______________________________חותמת:חתימה+  __________________________ תאריך:

 
 

 

 



 - 

 

 

 (8נספח )            

 

 הסכם

  9201שנת  ____________ לחודש  _______ נערך ונחתם ביום

 בין :
 עיריית אום אל פחם 

 אום אל פחם  -מרחוב ראשי
 מצד אחד העירייה( -)להלן 

 לבין :

  __________________ ________________________________  שם :

 ______ ____________________________________________ ח.פ. :

  _________________________________________________ כתובת :

  __________________________________________________ טלפון :

  ___________________________________________________ פקס :

 מצד שני  )להלן : הספק(

עבודות עפר, קירות תומכים וגידור של תחנת המעבר לפסולת יבשה לביצוע  38/2019ה במכרז מס' והספק זכהואיל  1.1
 (;"המכרז")להלן:  בעין זייתונה. 

 

עבודות העפר, הקמת קירות תומכים וגידור של תחנת המעבר   וברצון העירייה למסור לספק את ביצועוהואיל  1.2
  לפסולת יבשה בעין זייתונה. 

״( בהתאם לתנאי המכרז והספק מעוניין לבצע את השירותים, בהתאם למכרז ולהצעתו במכרז והכל השירותים)להלן: ״ 
 בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע להענקת השירותים נשוא המכרז וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם והואיל 
 :בהסכם זה

 יו הצדדים כדלקמן :באי לכך הותנה והוסכם 

  



 - 

 

 

 

 מבוא .א

 ממנו.המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד      1.א

 עבודות עפר, קירות תומכים וגידור של לביצועהעירייה מוסרת בזה לספק והספק מקבל על עצמו לבצע עבודות     2.א

המעבר לפסולת יבשה בעין זייתונה, לפי המפרט הטכני המיוחד שמצורף למסמכי המכרז, ולפי כתבי תחנת    
 .הקבלנים ומסמכי ההבהרות הכמויות וסיור

הקשורים בביצוע הספק מצהיר ומאשר בזאת כי השתתף בסיור קבלנים והוא מכיר את כל התנאים        3.א
 האספקה וביכולתו לבצע את האספקה כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו.

 
העבודות הספק מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז לשם ביצוע        4.א

 . הנספחים בחוזה זה
 
הינם הערכה עפ״י מיטב ידיעתה של כל המידות, הנתונים והכמויות אותם ציינה העירייה במסמך זה,  4.א

 העירייה ונועדו לאפשר למציע לאמוד את הצעתו ואינה תחליף לסיור ובחינת הנתונים.

 

 הגדרות. ב

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן :

נציגיו האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם ומסמכיו לרבות הספק: 
 של הספק כמוגדר בגוף ההסכם ומסמכיו ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית בכתב של העירייה.

העבודות: המשימות אותן יטיל המנהל על הספק ואשר יבוצעו בהתאם למכרז והעבודות המפורטות, במסמך 
 למכרז( .  10)נספח 

 . ימים( ויום העצמאות 4ימים(, חג אלאדחא ) 3)  חג: חג אלפטר

 ( למכרז. . 10חומרים: החומרים המפורטים בכתב הכמויות, נספח )

מדד הבסיס: מדד המחירים לצרכן הידוע האחרון המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועד 
 הסכם זה.    חתימת 

 המהנדס: מהנדס העיר או מי מטעמו. 

ו/או מי מטעמם )למעט המקומות בהסכם בהן צוינה  תשתיותהמנהל: מהנדס העיר ו/או מנהל מחלקת 
 במפורש הגדרתו המדויקת של המנהל(

ת למנהל על פי הסכם זה ומקנית גם מפקח: מי שהוסמך מטעם המנהל לפקח על העבודות וכל סמכות המוקני
 למפקח. 

 מתחם: אזור בו יבוצעו העבודות בהתאם להחלטת העירייה. 
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אתר העבודה: מקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן סביבתם הקרובה, 
 שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי הסכם זה. 

רי עזר ו/או כל החומרים האחרים החומרים: חומרי בניה, מוצרים, הציוד לרבות ציוד מכני וחשמלי, חומ
 הדרושים לביצוע העבודה. 

כוח עליון: רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת 
 אויב, אסון טבע. 

    החוזה"( ״תקופת, )להלן : 3.10.2019 ועד ליום חודשים מיום חתימתו ביום 12חוזה זה יהיה בתוקף למשך  1ג.

העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, עפ״י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע״י משלוח  2ג.
יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות למעט  30הודעה בכתב 

 התשלום המוסכם בחוזה זה.

 ימים לפני סיומה של כל תקופה. 30 -תב, לא יאוחר מהודעה על הארכת תקופת ההסכם תינתן בכ 3ג.

 יים המחויבים על התקופה המוארכת.כל תנאי הסכם זה יחול ובשינו 4ג.

 יחסי הצדדים .1

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות, כי הספק הנו בגדר ספק עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך,  1.1
העירייה לבין הספק, לרבות אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו ואין הספק זכאי יחסי עובד ומעביד בין 

 לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ״י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו, מאת העירייה .

צוע מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע לבי 1.2
 העבודות נשוא ההסכם. 

העירייה בגין כל חוב הקשור לעובדיו, ישפה הספק את העירייה בכל חוב שהוטל עליהם מיד עם  ותחויבבמידה  1.3
 דרישתה הראשונה והספק יישא על חשבונו כל עלות/שכ״ט שתישא העירייה בגין חובות כאמור.

 הצהרת והתחייבות הספק .2

 יקבע להתחלת העבודה על ידי המנהל ובתיאום מלא עם המנהל .הספק יתחיל בביצוע העבודה במועד שי 2.1

 המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.למכרז(  10-9)נספחים  כתב כמויותו העבודה תבוצע בהתאם לדרישות המפרט הטכני 2.2

ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הספק ואולם אין בכך כדי  2.3
 לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי המכרז.

הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה  2.4
 עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך .

הוראה של רשות  הספק מתחייב כי בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, רישיון או היתר לפי כל דין או 2.5
 מוסמכת, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום, בעל רישיון או בעל היתר כאמור.

הספק מתחייב כי מוסכם בין הצדדים כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הספק  2.6
על ידי עובדיו ו/או  בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה יישאבלבד. הספק בלבד, 

קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם נתקבלה הסכמת העירייה מראש ובכתב( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום 
 שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.
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כספק עצמאי ואין בין העירייה לבין  הספק מתחייב כי מוסכם ומוצהר בזה שהספק מבצע התחייבויותיו שבחוזה 2.7
הספק ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד ומעביד, וכל אלה אינם 
משתלבים במסגרת העירייה ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך. הצדדים מצהירים מפורשות כי אין בחוזה זה או 

ובד מעביד ו/או סוכנות בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי ע
שיעסיק לבין העירייה . הספק מתחייב לפצות את העירייה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב 

 שיוטל על העירייה ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בס״ק זה לעיל.

הספק מתחייב כי עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה, ולמלא  2.8
 אחר כל הוראות המנהל )ככל שניתנו( למניעתן.

הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בחוזה זה בצורה מקצועית ויסודית ולנהל יומן עבודה בהתאם  2.9
 להוראות המנהל.

מתחייב כי יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל וידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו ע״י המנהל, על הספק  2.10
 מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה.

הספק מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראות כל דין ורשות  2.11
שאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של התחייבות זו, לרבות כתוצאה ממעשה מוסמכת. כן מתחייב הספק ל

 ו/או מחדל של כל המועסק על ידי הספק ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה.

 הוראות הדין .3

הספק מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם, בחוק וכי לדרישת  3.1
העירייה ימציא לה אשור רו״ח בעניין. הספק מתחייב לקיים את הוראות חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 

 .1953 -״ג וחוק עבודת הנוער, תשי 1991 -כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א 
 .הפרת הוראות החוקים הנ״ל על ידי הספק, תהווה הפרה יסודית של תנאי החוזה

 הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ״י הסכם זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירוניים. 3.2

ריאות ביחס הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה, הבטיחות והב 3.3
 להעסקת עובדיו.

הספק מתחייב למלא את הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לביצוע העבודה לרבות  3.4
 הוראות הבטיחות, ותקנות התעבורה.

 
 התמורה.        7

 10)נספח  התמורה לה יהא זכאי הספק בגין השירותים נשוא המכרז תהא בהתאם למחירים בכתב הכמויות 7.1
) להלן:  (7)נספח  המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בהתאם להצעת המחיר אותה הגיש בהצעתו למכרזלמכרז( 

ח האדם, הציוד, האמצעים והחומרים הדרושים לביצוע מיטבי ו״(,כולל כל העלויות הכרוכות בהפעלת כהמחירון״
 של העבודות.

 הקבוע במחירון, כהגדרתו לעיל, ויבוצע לאחר קבלת הזמנת התמורה בעד פריט מפריטי המחירון, יהא במחיר 7.2
 עבודה חתומה ומאושרת ע״י גזבר העירייה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תשולם לספק כל תמורה נוספת

 בעד עבודת החלפה/התקנה של פריטי המחירון וזו תהא כלולה במחיר החודשי לאחזקה השוטפת.

 כוללת אספקת הציוד וכוח האדם לביצוע עבודות האחזקה, רווח קבלני וכן כלמוסכם בזאת כי התמורה  7.3

 הוצאה נוספת שתחול על הספק במסגרת ביצועו של הסכם זה.

 למען הסר ספק מובהר כי התמורה דלעיל תשולם אך ורק בגין ביצוע מלא של כל הוראות מסמכי ההסכם. 7.4
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 אופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מהקבוע בהסכם אזימוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה ב 7.5
 המנהל יהא רשאי לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה:

לאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש הספק למנהל לאישור. לאחר תיקון העבודה שבוצעה באופן חלקי  7.5.1
אושר לתשלום כאמור ו/או לקוי ו/או שונה מהקבוע בהסכם יוציא הספק חשבון חדש בגובה הסכום שלא 

 ויעבירו לאישור המנהל.

מהתמורה ו/או  10%העירייה תהיה רשאית לנכות מהתמורה ו/או מהתשלום החודשיים סך השווה לעד  7.5.2
                   ל על פי שיקול דעת המנהל.ומהתשלום החודשיים, הכ

העבודה שלא בוצעה על העירייה תהא רשאית לבצע על חשבון הספק בעצמה או באמצעות קבלן אחר את  7.5.3
ידי הספק כקבוע בהסכם זה, וזאת מבלי שביצוע זה ישחרר את הספק מהתחייבויותיו, ותחייב את הספק 

 בסכום עלות העבודה שבוצעה באזורו.
 

 האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 7.5.4

 

 ואישורםהגשת חשבונות  7.6

 

הספק יצרף דף ריכוז כמויות בגין החומרים שסופקו על ידו על פי כתב הכמויות, אם סופקו וכן התשלום  7.6.1
 המגיעה לו בגינם על פי המחירים שנקבעו במסמך ב׳ ע״י העירייה.

יום ממועד הגשת החשבון ובכפוף לאישור  90 חשבון מאושר, או אותו חלק מחשבון שיאושר יפרע שוטף +  7.6.2
 ן ע״י המנהל ולהמצאת חשבונית מס כחוק.החשבו

 העסקת עובדים. 8

הספק מתחייב כי, העובדים אשר יועסקו על ידו, במסגרת הסכם זה, יהיו עובדיו השכירים או עובדים ששכר  8.1
 לטובת ביצוע העבודות נשוא המכרז.

 
על ידי הספק יאושרו ע״י המנהל יהיו בעלי ניסיון, בגירים, בעלי ת.ז. ישראלית, או עובדי חוץ  שיועסקוהעובדים  8.2

 בעלי אישור עבודה תקף.
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, העירייה רשאית להודיע לספק בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו לצורך  8.3
 כאמור.  ביצוע העבודות, והספק ימנע מלהעסיקו מיידית

 
מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם ספק עצמאי מוסכם בזאת  8.4

מפורשות כי הספק בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו 
 ופועליו, והעירייה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור.

 
ובנוסף לו, הספק יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר  .8.4״ק מבלי לגרוע מהאמור בס 8.5

להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים 
 ע״י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.

 
בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה הספק תחויב העירייה  8.6

 את העירייה בכל סכום בו יחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו״ד.
 

    מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת  8.7
 ם לרבות הוראות חוק שכר מינימום.עובדי

 
אין באמור בהסכם זה בכדי לחייב את העירייה באיזה אופן להיזקק באופן בלעדי לשירותי הספק, והעירייה  8.8

 תהיה רשאית להעסיק קבלנים ו/או עובדים אחרים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 אי קיום יחסי עובד ומעביד 8.9
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הצדדים מפורשות כי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי העירייה בגדר ספק מוסכם ומוצהר בין  8.9.1
עצמאי, ואין נקשרים בין העירייה לבינו יחסי עובד ומעביד, ואין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים 

 לקבל מהעירייה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו.

 

מוסכם בזאת מפורשות כי הספק בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין  28.9.
 ונוהג לעובדיו ופועליו, והעירייה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור בס״ק ב׳ ובנוסף הספק יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר  8.9.3
להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים 

 המשתלמים ע״י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.

תחויב העירייה בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה  8.9.4
 עירייה בכל סכום בו יחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו״ד.הספק את ה

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  8.9.5
 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 

 פיקוח ותיאום 8.10

ן הסר ספק, כי לעירייה זכות לפקח על עבודות הספק בנוסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרט מובהר בזאת למע 8.10.1
 ולבדוק, בכל עת, את רמת ביצוע העבודות נשוא המכרז.

בנוסף, מוסמך המנהל או המפקח מטעמו, לתת לספק מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה, המתחייבות  8.10.2
 לדעתו לצורך ביצוע העבודות, והספק מתחייב לפעול על פיהן במלואן.

 בכל עניין, קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת, והספק מתחייב לפעול על פיה.מוסכם כי  8.10.3

הספק מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תניח את דעתו של המנהל, וכן לציית  8.10.4
 להוראותיו או בא כוחו ולנהוג בהתאם להנחיותיו.

בודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי מהנדס בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב הע 8.10.5
העיר ובידו הרשות לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה על תנאי ההסכם. על הספק יהיה לבצע את התיקונים 

 הדרושים בהתאם לדרישת המפקח וללא תוספת תשלום.

 
 אחריות ושיפוי בנזיקין. 9
 
העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם הספק לבדו יהיה אחראי כלפי  9.1

לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני משנה מטעם 
טעמו הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי מ

 ו/או לכל אובדן ו/או נזק בקשר לשירותים.

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על יד ו/או  9.2
 על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם.

הספק פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה ו/או  9.3
ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות  7לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

 גונן מפניה על חשבונו.ושכ״ט עו״ד. העירייה תודיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדה כנ״ל ותאפשר לו להת

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר  9.4
נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין 

 של הספק כאמור לעיל. אחריותונזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם ב

 ביטוח . 10
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להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב הספק  10.1

לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים 
מפורטים בטופס להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים ה

טופס האישור על קיום המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: ״ 6 נספחהאישור על קיום ביטוחים, 
 ביטוחים״(.

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הספק  10.2
ידי מבטחי הספק -לעיל. מסירת האישור חתום עלהמורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים 

 לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם.
הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא  

 רייה.צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעי

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו  10.3
אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-כדי לצמצם את אחריותו של הספק על

ו  הספק יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב -וציוד כבד וציוד מכני הנדסי)צמ"ה(   וח כלי רכבביט 10.4
הנדרשים על פי תנאי  המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע השירותים הציוד הכבד, והציות המכני הנדסי,

לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני  מכרז זה
נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף 

ען ספק מוסכם כי המונח ₪. למ 600,000 -אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ
כלים נעים ממונעים מכל סוג סוגי  לוכ באגרים ,״כלי רכב״ כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים

 ככול ויהיה שימוש בנ״ל.

״כלי רכב״ וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח  10.5
 ש״ח למקרה. 2,000,000-מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מאחריות מפני נזקי גוף 

ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות יהספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ״ל וכן  10.6
 הביטוח.

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים מטעמו,  10.7
נים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי לרבות קבל

הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות 
 נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

ל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור הספק מתחייב לשמור ולקיים את כ 10.8
 על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה הספק אחראי לנזקים באופן מלא 10.9
 הפרת סעיף ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. 

 זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 
 

 הסבת ההסכם, המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .11

ו/או להעביר את זכויותיו על פי הספק לא יהא זכאי להעסיק ספק משנה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב  11.1
חוזה זה כולן או חלקן, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם כן קבל 
הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים 

 שתמצא לנכון.
 

מהשליטה בספק, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראה אותה  25%העברת  11.2
 לעיל. 11.1כהעברה המנוגדת לסעיף 

  



 - 

 

 

 
 פיצויים מוסכמים מראש .12

 
, )להלן: המגיעה לקבלןמבלי לפגוע בכלליות האמור, המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה  12.1

במועד מהמועדים הקבועים  פיצויים מוסכמים(, בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את השירות נשוא הסכם זה
 דלקמן:בהסכם ו/או לא מילא הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כ

 
 ₪ לשעת איחור 500   שעות כנדרש 4אי תיקון ליקוי המסכן את ביטחון הציבור תוך  

 
 הפרה חמורה של הוראה ו/או התחייבות נשוא הסכם 

 ₪  3,000עד       שאיננה מוגדרת ברשימה זו.
 

 ₪  500               לכל יוםביצוע העבודה שלא לשביעות רצון המנהל 
 

 העבודות בהתאם לתוכנית העבודהאי השלמת 
 ₪  500       לכל יום לכל אתר

 
 הפרה קלה של הוראות ו/או התחייבות נשוא הסכם

 ₪  500      שאינה מוגדרת ברשימה זו
 

 אי ביצוע הנחיה שהועברה לספק בכתב על ידי המנהל 
 ₪  1,000     בדבר תיקון לקוי על פי המפרט

 

ולנכות מהתמורה המגיע לספק לפי הסכם זה, את סכום הפיצויים המוסכמים מראש העירייה רשאית לקזז  12.2
המפורטים בטבלה שלהלן, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק לעירייה ו/או לכל צד ג׳, עפ״י ההסכם 

 או עפ״י דין. זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה.

 בגין כל מקרה של אי תשלום שכר מינימום לעובד. -מהתמורה החודשית 5%הפחתה של  12.3

 כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה כוללים מע״מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל. 12.4

קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג  12.5
 שהוא כנגד העירייה בשל כך.

 
 ר בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.אין באמו 12.6

 
 ערבות ביצוע 12.7

 
להבטחת קיום התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמציא לעירייה עם החתימה על  12.8

הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת העירייה, בלתי מותנית, אוטונומית וצמודה למדד המחירים לצרכן בסך של 
,000001 .₪ 

 
ך, היה והעירייה תנצל את חודשים ממועד התחלת ההסכם ותואר 14הערבות תעמוד בתוקפה לתקופה של  12.9

 זכות הברירה )האופציה(.
 

העירייה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים  12.10
 בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.

 ובגין ההפרה.האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב  12.11
 

 קיזוז .13
 

מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לספק על פי הסכם זה, כל סכום המגיע לה על  13.1
 פי הסכם זה או מכל מקור אחר )לרבות הסכם אחר שבינה לבין הספק( מאת הספק.

 
הסכומים המגיעים לה מאת הספק בכל דרך אחרת הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את  13.2

 לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.



 - 

 

 

 היתרים ורישיונות .15

הספק מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע העבודות  15.1
 נשוא הסכם זה על ידו ו/או ע״י עובדיו ו/או מועסקיו, וזאת בכפוף לכל דין.

בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ״י דין, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון  15.2
 כאמור .

 הפרת ההסכם ובטלותו 15.3

אי ביצוע עבודות האחזקה לפי הסכם זה או התרשלות בביצוע או ביצוע שלא לשביעות רצון העירייה ייחשב  15.4
ההסכם לאלתר לאחר שנתנה לספק הודעה על כך ובקשה ממנו  כהפרת ההסכם והעירייה תהא רשאית לבטל את

יום על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או ולהעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או קבלנים  30לתקן את ההפרה תוך 
אחרים לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת ההסכם ו/או לעכב כל תשלום המגיע לספק ו/או לחלט את 

 ביצועו של ההסכם. הערבות שניתנה להבטחת

מבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית בקרות אחד  15.5
 מן האירועים הבאים:

 יום מיום החלתו. 20אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך  15.5.1

 ד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים.אם הספק הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נג 15.5.2

 אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים, או הליכי הבראה/הקפאת הליכים. 15.5.3

 בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד נאמן, מנהל עזבון או כל אדם הממונה על נכסי הספק. 15.5.4

 סעד אחר של העירייה עקב ובגין ההפרה.האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או  15.6

 העברת זכויות וחובות .16

מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לספק להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או מקצתן 
 בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם קבל את הסכמת העירייה לכך בכתב ומראש.

 ההסכםשינוי  .17

 אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

 ויתור והימנעות מפעולה .18
כל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד העירייה, לא ייחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא אם 

 כן ויתרה העירייה על כך בכתב ומראש.
 

 שונות . 20

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי העירייה לא  20.1
תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם 

הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או 
יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא 

 נעשה בדרך האמורה.

למשנהו לפי חוזה זה, תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת  לתןכל הודעה, שצד אחד צריך  20.2
שעות לאחר השליחה מבית דואר  72זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  המצוינת במבוא לחוזה

 בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או הנובע ממנו, תהא לבתי  20.3
 המשפט המוסמכים בעיר פתח תקווה בלבד.



 - 

 

 

 כי מציע שלא ינקוב בהנחה או ינקוב בתוספת הצעתו תיפסל. מוצהר ומוסכם בזה 20.4

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה. 31.1

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

___________       ______________  ________________ 
 חשב מלווה         גזבר העירייה        ראש העיר     
 

_________________ 
 הספק

 אישור עורך דין

 הנני מצהיר ומאשר בחתימתי כי החותמים בשם הספק הינם מורשי החתימה מטעמו.  

____________________ 
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 (6נספח )      

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד
 עיריית אום אל פחם  

 ״המזמינה״ ו/או ״העירייה״(  -)להלן 

 )להלן: "הספק"(  _________________________________ אישור על קיום ביטוחים של הנדון: 
 עפר , קירות תומכים וגידור של תחנת המעבר לפסולת יבשה בעין לביצוע עבודות 38/2019 בגין מכרז מס׳

 ״(; המכרז)להלן: ״   זייתונה,

 חברה לביטוח בע״מ מאשרים בזאת כדלהלן:  __________________ אנו הח״מ

 של הקבלן, כמפורט להלן:  . אנו ערכנו לספק פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות1
  )כולל(.  _______________ ועד ____________ -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 כלפי  ביטוח אחריות חוקיתא. 
הציבור )"ביטוח צד 

 שלישי"( 
 מספר  פוליסה

לכיסוי אחריות על פי דין של הספק ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש  
למזמינה ולעובדיה ולמי מטעמה, בגין ו/או בקשר עם העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו, 

 השירותים. 

אחריות:   גבולות
 תנאים מיוחדים: 

 השתתפות עצמית:

 ביטוח חבות מעבידיםב. 
 מספר  פוליסה

גבולות אחריות: 
 תנאים מיוחדים: 

 השתתפות עצמית:

 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. 6,000,000סך 
 
הביטוח מכסה את המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הספק ומי   .1

 מטעמו בקשר עם
 ביצוע השירותים. 

 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.  .2
 הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל״ל.  .3
 לרכוש המזמינה.הביטוח מכסה נזקים  .4
 כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה. .5
ככול ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה,   .6

חוקית לבטחו ייכלל כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בנ״ל עד סך של  שאין חובה
2,000,000  ₪ 

 ₪ [.  ₪40,000 לכל מקרה ביטוח ]אינה עולה על  --------------------סך

לכיסוי אחריות הספק על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין  
תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדים המועסקים על ידו לרבות קבלנים, קבלני 

ש״ח למקרה ולתקופת ביטוח   20,000,000משנה ועובדיהם, בקשר עם קיום השירותים. סך 
 שנתית.

ת אחריות המזמינה ועובדיה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד הביטוח מורחב לכסות א
 לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים. 

 --------------------סך 

 ₪[.  ₪20,000 לכל מקרה ביטוח ]אינה עולה על 
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 הנ״ל. ולרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של אום אל פחם ״: עיריית המזמינה״ -לעניין אישור זה  .3
 ״ הינו: כמפורט ב״נדון״, וכן אחריותו בגין קבלנים וקבלני משנה מטעמו, ככל שישנם ועובדים של הנ״ל. ספקה״

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:  .4

 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  .א
 

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר   .ב
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60שנמסור לקבלן ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 המבוקש.
 

ת כלל ביטוח התקפות במועד היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות ״ביט״ של קבוצ .ג
 התחלת הביטוח .

 הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן. .5

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא  .6
יופעל כלפי המזמינה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ״ל הוא ״ביטוח ראשוני״, המזכה אותה במלוא 

היה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיה ומבלי שת
, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח  1981 -לחוק חוזה הביטוח תשמ״א  59בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 כפל כלפי הנ״ל. 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים ההרחבות והתנאים  .7
 דים המפורטים באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.המיוח

 חתימת חברת הביטוח    שמות החותמים       תאריך

 סוכן הביטוח: פרטי
 
 
 

--------------------------------------טלפון:           -----------------------------כתובת:                   --------------------שם:
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 (7נספח )       

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

 תאריך
 לכבוד

 עיריית אום אל פחם  

 א.ג.נ., 

 ________ כתב ערבות מס'הנדון: 

 ״( אנו ערבים בזאתהספק)להלן: ״ ______________ ח.פ. ______________________________ על פי בקשת
עבודות עפר, קירות תומכים לביצוע בקשר  ₪( וזאתאלף  מאה ₪ ) 000,100-ל לסילוק כל סכום עד לסך השווהכלפיכם 

להבטחת מילוי תנאי ההסכם בהתאם אום אל פחם  בתחומי העירוגידור של תחנת המעבר לפסולת יבשה בעין זייתונה 
 . 38/2019לדרישות מכרז מס' 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל תוך 
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 

את הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לספק תחילה מ
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ״ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 לא יעלה על הסך הכולל הנ״ל. מתייחסת לחלק מהסכום הנ״ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע המועד חתימת ההסכם כפי שפורסם ע״י הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה.

 בכלל.ועד  ____________ ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום )שנה מיום חתימת ההסכם(

 לא תענה. ____________ דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. _____________ לאחר יום

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 בנק                                                                                                         תאריך
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 מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה 
 

 כתב כמויות ומחירים 
 

 
 כללי.  1
 

במפרט הכללי, בכל הנוגע לאופני מדידה ותכולת המחירים,  וכן  51000.00 -ו 008תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים 
 בכתב כמויות זה נקבעו באומדנא.לאופן התשלום במפרט הכללי ובמפרט המיוחד הכמויות 

 
התשלום בפועל ייעשה ע"פ מדידת הכמויות שבוצעו בפועל אלא אם צוין אחרת במסמכי החוזה. כל סטייה בגודל 

 הכמות בפועל לא יהווה עילה לשינוי מחיר היחידה הנקוב בהצעת הקבלן. ו/או הארכת משך תקופת הביצוע.
 
 
 עבודות נוספות .  2
 

י המפקח עבודות שאינן כלולות בסעיפי כתב הכמויות אשר בחוזה זה, המחיר ייקבע ע"פ מחירון במקרה וידרשו ע"
. המחיר יהיה סופי ויכלול את רווח הקבלן. באם לא ימצא במחירון הנ"ל סעיף 10%"דקל" לקבלן משנה עם הנחה של 

המוצר במפעל, הובלה, עבודה  מתאים לעבודה הנוספת, יגיש הקבלן הצעה מפורטת שתכלול ניתוח מחירים של עלות
 ורווח הקבלן.

 
 
 תשלומי עבודות ברג'י.  3
 

העבודות ברג'י המתוארות בכתב הכמויות כוללות אספקת הציוד , כוח אדם וכל החומרים )כולל מיסים, תנאים 
 סוציאליים לעובדים, ביטוח וכו'( הדרושים להפעלת הציוד בשלמות.

י המפקח בכתב, להפעיל ציוד מכני או להפעיל עובדים בשכר יומי, התמורה במקרים מיוחדים בהם יידרש הקבלן ע"
 לעבודה זו תשולם בהתאם למחירי היחידה המפורטים בכת הכמויות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………………חתימת הקבלן      …………………תאריך 
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 עיריית אום אל פחם
 

 
 38/2019  חוזה מס'מכרז/

 
 
 
 
 

עבודות עפר, קירות תומכים וגדור של תחנת 
 עין זייתונה  -מעבר לפסולת יבשה  

 
 

 
 
 

   2019  ספטמבר
 

 
 

 כתב כמויות ומחירים
 
 
 
 
 
 
 
 

 הנדסה אזרחית וסביבתית: 
 
 

 בע"מ (  2002.  הנדסה   וייעוץ  )א.י.ג.ל      
 31250, חיפה  25087,  ת.ד. 9רח' בונה אליעזר  

 04- 8408413 , פקס': 04- 8408411/2 טלפון: 
 aygl.co.il@mail            דואר אלקטרוני: 
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 תכניות   רשימת
 

 "מ קנ  התכנית  שם תכנית ' מס
 

 1:250 עבודות עפר וגידור. תנוחה תכנון.  110

 

 1:250 עבודות עפר וגידור. חתכים לרוחב ולאורך.   301

 

 תכנית גידור. פרט קיר גדר. פרט שער כניסה   510

 1:250 פרט גדר זמנית.   

   

   

 

    
 
 

 


