
  

  המציע: __________ חתימת  
  

1

האזורית מבואות  המועצה  
  החרמון 

  
  68/2022מספר פומבי  מכרז 

  
  תיק מסמכי המכרז 

  
  
  
  

  
  גיðון עבודות 
  

  בתחום שיפוט
האזורית מבואות  המועצה  

  החרמון 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ð 2022ובמבר(



  

  המציע: __________ חתימת  
  

2

  תוכן התיק 
  
  
  
  

 תðאים להשתתפות במכרז והוראות למשתתף.  - מסמך א' .1
  
 המוצע על ðספחיו.   ðוסח החוזה - מסמך ב' .2

 
וכן מפרט טכðי    תשריטים המצורפים לה, טבלת שטחי גיðון – '1מסמך ב .3

 מיוחד. 
  

 כתב כמויות.  – מסמך ג' .4
 

 טופס הצעת הקבלן.  – 'דמסמך  .5
  
  ðושאת מספר המכרז.  – מעטפת המכרז .6
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  המציע: __________ חתימת  
  

3

  
  תðאים להשתתפות  במכרז והוראות למשתתף   -מסמך א' 

  
 כללי:  .1

 מספרפומבי מבלי לגרוע מהאמור בכלל מסמכי המכרז, מובא להלן פירוט תðאי מכרז 
המועצה    68/2022 ע"י  החרמון  הðערך  מבואות  הצעה "המועצה"(להלן:  האזורית   .(

שלא תמלא אחר התðאים להשתתפות במכרז, כעולה מכלל מסמכי המכרז, ו/או הצעה  
  עלולה להיפסל.  –שלא תעמוד בהוראות דיðי המכרזים 

 
 : מהות ההתקשרות המוצעת .2

גיðון  עבודות  המועצה מזמיðה במסגרת מכרז זה הצעות להתקשר עמה בחוזה לביצוע  
מכלול תðאי הðוסח המוצע של החוזה בתחום שיפוט המועצה, וזאת בהתאם לאשר  

  )."העבודות"המצורף למסמכי מכרז אלו ובהתאם למסמכי המכרז בכללותם (להלן: 
 
 מסמכי המכרז:  .3

     
של   א. סך  (  1,200  המצאת מסמכי המכרז תהא תמורת תשלום  אלף מאתיים  ₪ 

לידי רוכש המסמכים,  חזר  למען הסר ספק, הסך האמור לא יושקלים חדשים); 
  בכל מקרה שהוא, לרבות במקרה של ביטול המכרז.וזאת 

  
אין    ב. עבורם, מהווים רכושה הבלעדי של המועצה.  ששולם  מסמכי המכרז, אף 

למעט לצורך הגשת הצעה   –אדם רשאי לעשות במסמכים אלו כל שימוש שהוא 
במכרז   דרישתה    –להשתתפות  ולפי  מיידי  באופן  למועצה  יחזירם  והוא 

  הראשוðה.
  
המסמ  ג. מסמכי  כלל  את  מהווים  שלעיל,  התיק  תוכן  ברשימת  המפורטים  כים 

  המכרז, וזאת בין אם היðם מצורפים לתיק זה ובין אם איðם מצורפים לו. 
  

מסמך ממסמכי המכרז אשר לא צורף לתיק זה יועמד לעיוðו של המעוðיין בכך    ד.
  ובתיאום מראש   16:00עד    08:00במשרדי המועצה בימים א' עד ה', בין השעות 

  .shimonz@mvhr.org.il, דוא"ל: 3681801-04עם מר שמעון זוהר בטלפון  
  
 לוח זמðים:  .4
  

לבי"ס  מהכðיסה  . הסיור יצא  09:00בשעה    6.12.2022סיור קבלðים יערך ביום    א.
כורזים ולמצפור    רמת  כ"ח  בצומת  המועצה  מתחם  ומשם  לאליפלט)  (בסמוך 

ומהווה   –ההשתתפות בסיור הקבלðים היðה בגדר חובה    .במרגליות
הקבלðים   בסיור  ישתתף  שלא  מציע  במכרז.  להשתתפות    – תðאי 

  הצעתו תיפסל. 
  
את ההצעות יש להגיש בתיבת המכרזים שבבðיין המועצה עד ולא יאוחר מיום    ב.

. יש להכðיס  אין להמציא מסמכי המכרז בדואר או בפקס  . 0012:בשעה    22.12.22
  באופן ידðי את הצעת המציע לתיבת המכרזים שבבðיין המועצה. 

  
אל מר    11:00שעה    11.12.22שאלות הבהרה ישלחו בכתב בלבד וזאת עד ליום    ג.

לדוא"ל   זוהר  תשובובלבד   shimonz@mvhr.org.ilשמעון  לשאלות  ;  ת 
י כðדרש  יההבהרה  הקבלðים  בסיור  שðכח  מי  ולכל  לפוðה  בלבד  בדוא"ל  ðתðו 

  . 16:00שעה  15.12.22כאמור לעיל וזאת עד ליום 
 

  
 ביקור בשטחי ביצוע העבודות ובחיðת מסמכי המכרז על ידי המציע:  .5
  

על המציע לבקר בשטחים שðועדו לביצוע העבודות ðשוא מכרז זה קודם להגשת    א.
בעצמו לעמוד  ולהביאם    הצעתו,  ביצוען  במקומות  העבודות  ביצוע  תðאי  על 

  בחשבון לצורך הגשת הצעתו וקביעת מחיריה. 
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קודם    ב. הכלל,  מן  יוצא  ללא  בשלמותם,  המכרז  מסמכי  את  לקרוא  המציע  על 

  להגשת הצעתו.  
  
עם הגשת ההצעה יראה המציע כאילו ערך קודם להגשת הצעתו את כל הבדיקות    ג.

הדרושות להגשת הצעתו, כאילו קרא קודם להגשת הצעתו את מסמכי המכרז  
בשלמותם, ללא יוצא מהכלל והסכים לכל האמור בהם ללא כל הסתייגות או  

  שיðוי.   
  

 הצעת המציע תכלול את כלל מסמכי המכרז:  .6
ðהמכרז יהמעו מסמכי  את  שתכלול  הצעתו,  את  למועצה  יגיש  במכרז  להשתתף  ין 

, בצירוף כל מסמך ðוסף הðדרש מאת המציע בהתאם לאמור במסמכי המכרז. במלואם
  על המציע להשלים את כל החסר והמיועד להשלמה במסמכי המכרז.  

ידי המציע באמצעות מעטפת המכרז, המצורפת למסמכי המכרז,  על  יוגשו  ההצעות 
  כשהיא סגורה היטב. 

  
 חתימת המציע על מסמכי המכרז: .7
  

על המציע לחתום על כל אחד מעמודי הצעתו, ובכלל זה על כל עמוד מעמודי    א.
מסמכי המכרז וכן על כל מסמך ðוסף שצורף על ידי המציע להצעתו. על המציע  
  לחתום גם על כל אחד מעמודי ðוסח החוזה המוצע המצורף למסמכי מכרז אלו.  

  
יחתום כל אחד מיחידי    –במקרה של הגשת הצעה אחת על ידי מספר מציעים    ב.

  המציעים בכל מקום בו ðדרש המציע לחתום. 
 
 צירוף מסמכים ואישורים להצעה: .8

על המציע להיות כשיר לפי כל דין לביצוע העבודות במועד הגשת הצעתו. על המציע 
 - לצרף להצעתו אישורים ו/או מסמכים כדלקמן:

 להלן.  9בהתאם לפירוט אשר בסעיף   –ערבות בðקאית     .א
   . 1975-אישור עוסק מורשה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו    .ב
אישור בדבר ðיהול פðקסי חשבוðות ורשומות כðדרש על פי חוק עסקאות      .ג

ע"י המציע שייðתן על ידי    1976-גופים ציבוריים (אכיפת ðיהול חשבוðות), תשל"ו
 מורשה/רואה חשבון. פקיד 

אישור עדכðי מעו"ד או רו"ח  ובו פרטים מלאים   -אם המציע הוא תאגיד     .ד
בדבר בעלי המðיות בתאגיד ובדבר אחזקת מðיות התאגיד על ידי בעלי המðיות  

  וכן פרטים מלאים בדבר זכויות החתימה בשם התאגיד.
שיותו המשפטית, למען הסר ספק, על כלל האישורים הð"ל להיðתן למציע, בהתאם לאי

  בהתאמה מלאה. 
  

 ערבות בðקאית:  .9
היה והמציע יזכה   החוזהחתימה על  כערובה ל  –על המציע לצרף להצעתו     .א

 - ערבות בהתאם לאחד מתתי הסעיפים שלהלן: - במכרז
של  ערבות בðקאית בלתי מסויגת לטובת המועצה, בסך  -ערבות בðקאית:  )1(

  בðוסח המצ"ב. ) שקלים חדשיםחמש מאות תשעה אלפים ו (₪  9,500
לחילופין, רשאי המציע לצרף להצעתו המחאה בðקאית    :המחאה בðקאית  )2(

  בסכום הð"ל לפקודת המועצה, שתיðתן על ידי בðק מסחרי מורשה. 
  (להלן: "הערבות").  22.4.2023עד ליום יהיה   ותוקפם

  
הערבות תשמש כביטחון לחתימת החוזה על ידי המציע אם יוזמן לחתום      .ב

ימים ממועד שהוזמן כאמור.    7החוזה על ידי המועצה ולא יעשה כן בתוך  על  
 הערבות תוחזר למציעים האחרים לאחר חתימת החוזה עם המציע הזוכה. 

 
בתוך      .ג החוזה  על  לחתום  שיסרב  תהיה    7מציע  ההזמðה,  ממועד  ימים 

כפיצוי   יחשב  וסכומה  ולחלטה,  הערבות  לידיו  להחזיר  שלא  המועצה  רשאית 
וערך מראש שתקבל המועצה בשל אי החתימה או הסירוב לחתום על  מוסכם ומ

 החוזה. 
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 המלצות: . 10
לצרף להצעתו המלצות אשר יש בהן כדי להעיד על ðיסיון    - אך לא חייב    –המציע רשאי  

זה   ðשוא מכרז  דוגמת העבודות  עבודות  בביצוע  והן בהיקפן    –המציע   – הן במהותן 
    ה.לשביעות רצוðו המלאה של מזמין העבוד 

 
 כתבי הכמויות: . 11
  

תן הðחה בשיעור שיחול על י". הייðו, המציע י"מכרז הðחההמכרז מבוצע במתכוðת של  
הכמויות המהווה חלק ממסמך  מדן החודשי לביצוע העבודות כמפורט בכתב  וסכום הא

  מסכום האומדן החודשי האמור.  10%; שיעור ההðחה לא יעלה על ' למסמכי המכרזג
  

    ').דעלה על הכתב ע"י המציע בטופס ההצעה (מסמך והאמור ישיעור ההðחה 
  

מציע   כי  בזאת  הצעה  מובהר  לתת  החודשי את  שמייקרת  שיבחר  האומדן  סכום 
  -או שמוזילה את סכום האומדן החודשי ביותר מבכתב הכמויות (מסמך ג')  הכולל  

  הצעתו תפסל על הסף. –(עשרה אחוזים)   10%
  

  למען הסר ספק מובהר בזאת כדלקמן:  
  

לרבות  את כל המיסים והתשלומים האחרים ללא יוצא מהכלל, הצעת הקבלן משקפת  
  מע"מ. 

  
העבוד  ביצוע  את  יכללו  המציע  של  ההðחה)  (בðיכוי  ההצעה  לפי  בשלמות   ותמחיר  ן 

הðלוות,  קריאה והעבודות  הישירות  העבודות  את  זה  ובכלל  עלות וכן  ,  פחת,  יכללו 
לות והציוד שיידרשו לשם ביצוען וכן את עלות כלל החומרים הדרושים לביצוע  ההוב

, אלא אם ðאמר מפורשות אחרת ')1כמפורט במפרט הטכðי המיוחד (מסמך ב  העבודה
ידאג המציע  הכמויות.  ברשימת  או  החומרים   במפרט  לאחסðת  חשבוðו  ועל  בעצמו 

  הð"ל. 
  
  

 תוקף ההצעה: . 12
 

תעמוד    .א המציע  למשך  הצעת  שהוא,  שיðוי  כל  ללא  מהמועד    120בתוקפה,  יום 
אלא   מהצעתו  בו  לחזור  יוכל  לא  המציע  לעיל.  כאמור  ההצעות  להגשת  האחרון 

הימים כאמור לעיל או    120הימים. הצעת המציע תפקע בחלוף תקופת    120בתום  
 במועד דחייתה, לפי המוקדם מבין השðיים. - אם תידחה על ידי המועצה  

 
משלוח הודעת המועצה למציע על קיבול הצעתו, יחשב החוזה ðשוא מכרז זה,  עם    .ב

ידי   על  במועד מתן הודעת הקיבול  הצדדים  בין  כðכרת  וצרופותיו,  תðאיו  כל  על 
כל התחייבויותיו הðובעות מכריתת החוזה ללא    המועצה, ועל המציע למלא אחר

ת ערבות לביצוע  יוצא מהכלל, לרבות חתימה על כל מסמך הקשור לחוזה והמצא
  החוזה. 

 
 ביצוע העבודות ðשוא המכרז: . 13

  
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי למועצה שמורה הזכות המלאה, על    .א

 - פי שיקול דעתה הבלעדי:
להחליט לבצע בפועל רק חלק מחלקי מכרז זה ו/או להחליט שלא   )1(

  – לבצע כלל חלק זה או אחר מחלקי המכרז, ו/או 
 – ק מהעבודות ðשוא מכרז זה, ו/או להוציא לפועל רק חל )2(
לחלק ביצוע העבודות ðשוא מכרז זה בין מציעים שוðים כראות   )3(

 – עיðיה, ו/או 
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לדחות את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן למועד   )4(
 – אחר שייקבע כראות עיðיה, ו/או 

 לבטל את המכרז ו/או לא לבצעו  )5(
 כי המועצה. לבצע מעת לעת חלק מסעיפי המכרז, על פי צור )6(

  והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.
  
למציע לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טעðה מכל סוג שהוא כלפי המועצה    .ב

 בגין ביצוע האמור לעיל בסעיף זה. 
 

כמו כן, למועצה שמורה הזכות המלאה להקטין או להגדיל את היקף העבודות    .ג
הזוכה במכרז, או לשðות מקום ביצוע העבודות בתחומי  שימסרו לביצוע המציע  

 המועצה, וזאת ללא שיðוי במחירי היחידה כפי שðקבעו בהצעתו. 
  

 כמו כן, מובהר בזאת כדלקמן:  . 14
 

 - מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מובהר בזאת כדלקמן:  .א
היה ותתגלה בעת בדיקת ההצעה טעות חשבוðית, רשאים המועצה או   )1(

 בודק ההצעה לתקðה.  
המציע יהיה חייב לבצע את כלל העבודות ðשוא המכרז, ולא יקבל כל   )2(

או   בהצעתו  בטעות  כלל  לא  מחיריהן  שאת  עבודות  בעבור  פיצוי 
לאמור   להסכים  יסרב  והמציע  היה  מהצעתו.  אחר  באופן  השמיטן 

 הצעתו וערבותו לא תושב לידיו. לעיל, תבוטל  
  
 המציע איðו רשאי לעשות כל שיðוי במסמכי המכרז.   .ב
 
תשומת לב המשתתפים במכרז מופðית לכך כי יתכðו שיðויים ו/או תוספות בהתאם    .ג

לשיðויים שעשויים לחול במהלך ביצוע העבודות. במקרה כזה, התמורה שתשולם  
על ידו בפועל, ועל יסוד מחירי    למבצע תהיה בהתאם לעבודות והכמויות שתבוצעðה 

 היחידות עליהם סוכם איתו על סמך הצעתו שבמכרז. 
 

אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. המועצה    .ד
אם יימצא כי הצעת המציע ðמוכה באופן בלתי סביר    – רשאית שלא לקבל הצעה  

 ביחס למחירי האומדן. 
 

הזוכה, תהיה המועצה רשאית לשקול, בין היתר, את הידע  לשם קביעת ההצעה    .ה
המקצועי וכושר הביצוע של המציע, את האיתðות הפיððסית של המציע, את טיב  
עבודתו, את ðיסיוðו של המציע בביצוע עבודות דומות ואת ðיסיוðו בביצוע עבודות  

 קודמות עבור המועצה. 
  
  

  בכבוד רב,    
  

  מובחר, ראש המועצה-בðימין בן
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  ðוסח הערבות הבðקאית  
  (התחייבות לחתימת חוזה) 

  
  בðק __________________ בע"מ 

  סðיף ___________ 
  תאריך: _________ 

  לכבוד: 
  

  האזורית מבואות החרמון המועצה  
  

,.ð.א.ג  
  

  ערבות בðקאית מספר ___________ הðדון: 
  

לבקשת _________________ (להלן: "המבקש"), אðו ערבים בזה כלפיכם לתשלום  .1
של   כולל  לסכום  עד  שהוא  סכום  (    9,500כל  מאות  אלפים  תשעה  ₪  שקלים  חמש 

הערבות"להלן:  (חדשים)   עם:  "סכום  בקשר  המבקש  מאת  שתידרשו  התחייבות ), 
 68/2022מספר   פומבילחתימת חוזה על פי מכרז  

  
הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י  סכום  

  - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי, בתðאי ההצמדה שלהלן:
  

"המדד היסודי" לעðיין ערבות זו יהא מדד חודש ______ לשðת ______ שהתפרסם 
  ת (*).לחודש שלאחריו או בסמוך למועד זה, בשיעור של ______ ðקודו  15-ב
  

  "המדד החדש" לעðיין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרוðה וקודם לקבלת דרישתכם 
  על פי ערבות זו. 

  
אם יתברר כי המדד החדש עלה    -הפרשי ההצמדה לעðיין ערבות זו יחושבו כדלהלן:

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

ðמוך מהמדד היסודי, ðשלם לכם את הסכום הðקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, 
  ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
לפי דרישתכם הראשוðה בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך התקבל דרישתכם  .2

החזרת כתב ערבות זה, כל   אצלðו, לפי כתובתðו המפורטת מטה, אðו ðשלם לכם חלף
סכום הðקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, בתוספת הפרשי ההצמדה,  
את   לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  מבלי 

 התשלום תחילה מאת המבקש.
 
ולאחר תאריך ,  (כולל) בלבד  2023שðת  אפריל  לחודש    22ליום  ערבות זו תהיה בתוקף עד   .3

זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל בתðאים האמורים 
 לעיל, לא יאוחר מהתאריך הð"ל. 

 
 ערבות זו איðה ðיתðת להעברה או להסבה.  .4

  בכבוד רב,     
  

  בðק _________ בע"מ 
*  

  .22.4.2023 תוקף הערבות יהיה
    האחרון להגשת הצעות."המדד היסודי" יהיה המדד האחרון הידוע במועד  
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  ðוסח החוזה המוצע -מסמך ב' 
 

  
  

  ___ שðערך וðחתם ב_______ ביום __ לחודש _____ שðת  
  
  
  בין:
  

  )500221551(מס' יישות  המועצה האזורית מבואות החרמון
  1227000צומת כ"ח, ד.ð. גליל עליון  מ

  
  –(ע"י מורשי החתימה מטעמה 

  ובצירוף חותמת המועצה) גזבר המועצה וראש המועצה 
  

  ) "המועצה"(להלן: 
  מצד אחד,

  
  ובין: 
  
  

  ______________, ת.ז./ח.פ. __________ 
  מרחוב ___________________ 

  
  ) "הקבלן"(להלן: 

  מצד שðי, 
  

  
  
  
  

להסכם זה להלן, וזאת    1.4והמועצה מעוðייðת לבצע את העבודות, כהגדרתן בסעיף    הואיל:
  בהתאם להסכם זה על תðאיו וצרופותיו; 

  
והקבלן פðה אל המועצה והציע לבצע את העבודות עבורה, וזאת בהתאם להצעתו    והואיל:

"הצעת שהעתק ממðה מצורף להסכם זה, ומהווה חלק בלתי ðפרד ממðו (להלן:  
  );הקבלן"

  
תבוצעðה    והואיל: בו  השטח  את  בדק  כי  מצהיר  ביצוע  והקבלן  תðאי  את  בחן  העבודות, 

היטב   מודע  היה  זה  בהסכם  התקשרותו  ובעת  הצעתו  הגשת  בעת  וכי  העבודות, 
לביצוע   שיידרשו  האדם  כוח  היקף  וכן  הציוד  למהות  להיקפן,  העבודות,  לאופי 

  העבודות בהתאם למכלול התחייבויותיו כלפי המועצה על פי הסכם זה. 
  

ה  והואיל: בעל  היðו  כי  מצהיר  הציוד  והקבלן  הכלים,  הכספיים,  האמצעים  ðיסיון, 
במכלול   עמידתו  ולצורך  העבודות  ביצוע  לשם  המתאימים  והכישורים 
התחייבויותיו כלפי המועצה על פי הסכם זה, וכן כי היðו רשאי עפ"י כל דין לבצע  

  העבודות. 
  

ובהסתמך על הצהרות הקבלן ועל התחייבויותיו כאמור לעיל הסכימה המועצה    והואיל:
לעיל  למ זה  הסכם  להוראות  ובהתאם  בכפוף  וזאת  העבודות,  את  לביצועו  סור 

  ולהלן. 
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  -לפיכך הוסכם והותðה בין הצדדים כדלקמן:
  
  -מבוא, כותרות, ðספחים והגדרות:   .1
  

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי ðפרד מההסכם.  1.1
  

 - מההסכם:ðספחי הסכם זה, המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי ðפרד  1.2
  

  . 68/2022טופס הצעת הקבלן במכרז פומבי  – ðספח א'
לה –  'בðספח   המצורפים  ותשריטים  גיðון  שטחי  מיוחדוכן    טבלת  טכðי    מפרט 

  ' למסמכי המכרז).1(מסמך ב
  אישור על קיום ביטוחים. – '1ג-'ג יםðספח
  ערבות ביצוע (מצ"ב ðוסח ערבות ריק)  –ðוסח ערבות בðקאית  – 'דðספח 
  על קיומו של הקבלן וזכויות חתימה.עו"ד אישור  -  'הðספח 

 
כל   1.3 להם  תיðתן  ולא  בלבד,  ðוחות  מטעמי  ðרשמו  זה  בהסכם  הסעיפים  כותרות 

 משמעות לצורכי פרשðות ההסכם.
 

דם, אלא אם ðאמר אחרת  יבהסכם זה יהיו למוðחים המפורטים להלן הפירוש שלצ 1.4
 -בגוף ההסכם:

  
  הסכם זה על כלל ðספחיו ועל כל הðובע, המשתמע או המתחייב ממðו.  –  "ההסכם"

  
גיðון    –  "העבודות" עבודות  המועצה  שירותי  שיפוט  מבואות  בתחום  האזורית 

מרגליות ומצפור  כורזים  רמת  בי"ס  מתחם  המועצה,  במתחם  לרבות  ,  החרמון 
  .בðספח ב'לרבות   ðספחיווזאת בהתאם למפורט בהסכם זה על  

  
  -הצהרות הקבלן ובדיקות מוקדמות:  . 2
  

הדרושים   2.1 והמקצועיות  המיומðות  הכישורים,  הידע,  בעל  היðו  כי  מצהיר  הקבלן 
לביצוע העבודות באיכות גבוהה בהתאם למכלול הוראות ההסכם, וכן כי ברשותו  

 הציוד, המכשירים והכלים הדרושים לביצוען. 
 

העסק פועל ומðוהל בהתאם להוראות כל דין לרבות ובעיקר  ו  הוא עוסק מורשה 2.2
 בהתאם לדיðי העבודה. 

  
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ðיתðה לו ההזדמðות לבדוק, כי ראה ובדק וכי בידיו   2.3

  -כל הðתוðים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם:
  

הדברים שבדיקתם בשטח דרושה  לרבות כל    ביצוע העבודות  י/אתר  .א
 העבודות עפ"י הסכם זה.לביצוע  

  
כל התðאים המוקדמים והאחרים הקשורים לביצוע הסכם זה, ובכלל    .ב

ולכוח   החומרים  לכמות  לציוד,  חומרים,  לאספקת  הðוגעים  זה 
העבודה הדרושים לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, וזאת בכלל וכן  

ביצוע   תקופת  במשך  לביצוע  העבודות  בהתחשב  הזמðים  ובלוח 
 העבודות.  

  
הðתוðים העובדתיים והמשפטיים הדרושים לקבלת ו/או לביצוע    כל  .ג

הדרושות   והðסיבות  הידיעות  וכל  זה,  הסכם  לפי  התחייבויותיו 
לרבות   זה,  הסכם  לפי  התחייבויותיו  ביצוע  על  להשפיע  ושעשויות 

דרישות   הזמðים,  בלוח  ולעמידה  לביצוע  אפשריות  הדין  הפרעות 
הרלבðטיים העבודה  דיðי  דב  לרבות  על  וכל  להשפיע  העשוי  אחר  ר 

  התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. 
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הקבלן מצהיר כי התמורה הקבועה בהסכם זה וכן תðאי תשלום התמורה (מועדי   2.4
התחייבויותיו   לכל  ומספקת  הוגðת  תמורה  מהווים  התשלום)  ואופן  התשלום 

 בהסכם זה, וכי ðקבעה על דעתו ביודעו את כל המפורט לעיל. 
  

בז 2.5 לðתוðים  הקבלן מוותר  זכות להעלאת טעðה של אי התאמה בקשר  כל  על  את 
 לעיל.  2.2הðזכרים בסעיף  

  
  [בוטל]   . 3

 
  
  כללי  –התחייבויות הקבלן   . 4

הקבלן מתחייב בזאת לבצע את כל העבודות ðשוא הסכם זה בטיב מעולה, ובהתאם   4.1
  למכלול התחייבויותיו על פי ההסכם. 

  
 לאמור בהסכם זה על ðספחיו. בהתאם הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות  4.2

  
הקבלן ðותן בזאת מראש את הסכמתו ומתחייב להמציא למועצה ו/או למי מטעמה   4.3

ימים מיום שðדרש לכך, כל מסמך הקשור בתðאי ההעסקה של עובדיו    14בתוך  
 העבודה. וזאת לצורך בדיקת התðהלותו לפי כל דין לרבות דיðי 

   
  
  ביצוע העבודות  . 5
  

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה על מכלול ðספחיו  5.1
המפקח  'בðספח  ולרבות   ו/או  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  להוראות  ובהתאם   ,

), לשביעות רצוðם המלאה של המועצה ו/או המפקח,  "המפקח"מטעמה (להלן:  
 אות כל דין. וכן מתחייב הוא לבצען בהתאם להור

 
ימים ממועד    7הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מאשר בתוך   5.2

של שלוש שðים, הייðו מיום ____ ועד ליום    ולתקופה ה במכרז  יהודעת הזכי מסירת  
כ"א  ); למועצה שתי אופציות בðות שðה אחת  "תקופת ההסכם"_____ (להלן:  

 שיקול דעתה הבלעדי.להאריך את תקופת ההסכם וזאת לפי 
  

שהיא   5.3 תמורה  תוספת  כל  וללא  חשבוðו  על  לשðות  או  להוסיף  מתחייב  הקבלן 
חלקי   ו/או  ציוד  ו/או  פריטים  ו/או  העבודות  ביצוע  לצורך  המשמשים  חומרים 
עבודה שהמפקח הודיע לקבלן כי איðם כשרים או מספיקים או מתאימים למילוי  

וכפוף לאמור    זאת מיד לאחר קבלת ההודעההתחייבויות הקבלן על פי ההסכם וכל  
 . במפרט הטכðי המיוחד, ðספח ב' המצ"ב

 
במידה והקבלן איðו ממלא אחר הוראות המפקח כאמור לעיל, רשאית המועצה   5.4

להורות על הריסה ו/או החלפה של חומרים ו/או פריטים ו/או חלקי עבודה שלא  
יות הקבלן על פי הסכם  יראו לה כשרים או מספקים או מתאימים למילוי התחייבו

זה באמצעות אחרים, תוך קיזוז עלות ביצוע השיðויים כאמור מכספים המגיעים  
 לקבלן מהמועצה, מבלי שתהא לקבלן כל טעðה בשל כך.

 
הקבלן לא יהיה    -למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ו/או בðספח מðספחיו   5.5

או להעביר בי בטרם סיומן  ביצוע העבודות  או חלקן, רשאי להפסיק  כולן  צוען, 
 אלא אם קיבל הסכמת המועצה לכך מראש ובכתב.  -לאחר או לקבלן משðה  

  
  
  
  
 

  
 עובדי הקבלן .6
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הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל עובדיו, ויקיים כלפיהם כלל החובות שמעביד חב   6.1
 כלפי עובדיו על פי כל דין. 

  
המועצה לבין הקבלן ו/או בין  מעביד בין  -מוסכם בזאת, כי אין ולא יהיו יחסי עובד 6.2

ין מי מעובדי הקבלן, והקבלן מבצע את העבודות כקבלן עצמאי לכל  בהמועצה ל
או   הפסד  ðזק,  כל  על  המועצה  את  ולשפות  לפצות  מתחייב  הקבלן  ועðיין.  דבר 
כðגד   שתוגש  תביעה  כל  בגין  ו/או  שתשלם  סכום  כל  בגין  לה  שייגרמו  הוצאה 

הקבלן ו/או כל גוף אחר בקשר להעסקת עובדים  המועצה על ידי מי מעובדיו של  
 על ידי הקבלן. 

 
מוסכם בזאת  כי אין בזכות הפיקוח של המועצה כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית   6.3

מעביד בין הקבלן ו/או מי מעובדיו  -של הקבלן ואין בה כדי ליצור כל יחסי עובד 
 למועצה.  

 
תקðים יפעלו עבור ובשם  כן ðקבע בזאת כי ספקי החומרים, השירותים, הציוד והמ 6.4

הקבלן בלבד ועל המועצה לא תוטל כל אחריות או חוב שהם ביחס אליהם או ביחס  
 לפעולותיהם או מחדליהם. 

  
 
 ושיפוי בטחוðות .7
  

הקבלן ימציא למועצה מיד עם חתימת הסכם זה, להבטחת כל התחייבויות הקבלן   7.1
ת צמודת מדד, בסך  על פי הסכם זה, ערבות ביצוע בðקאית אוטוðומית ובלתי מוגבל

בðוסח המצורף להסכם זה  שקלים חדשים)    אלףעשר    חמישה(  15,000  -להשווה  
 '.דכðספח 

  
וכל עוד הסכם זה ðמצא  הערבות תהיה בת  וקף עד למועד סיום ביצוע העבודות 

  בתוקף. 
  

, בין לðזק גוף בין לðזק רכוש,  בלי יוצא מן הכלל  יהא אחראי לכל ðזק שהואהקבלן   7.2
לכל צד שלישי ו/או לכל  למי מטעמה ו/או  ו/או  מועצה  ðזק אחר שייגרם ל ו/או לכל  

בין במישרין ובין בעקיפין,    עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הðובע, 
בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן,    ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן,מ

  . שלוחיו ו/או כל הðתון למרותובין אם ðגרם על ידו בין אם ðגרם על ידי עובדיו ו/או  
 
  ביטוח .8
  

ב    8.1 כמפורט  היðם  הביטוח  ודרישות  עריכת    1ג'  -וג'    יםðספחהוראות  (אישור 
 הביטוח), המצ"ב. 

  
  התמורה ותðאי התשלום .9
  

תשלם    .א ההסכם,  להוראות  בהתאם  הקבלן  התחייבויות  כלל  למילוי  בתמורה 
וזאת בתðאי תשלום  של ______ ₪ (כולל מע"מ)    חודשיסך  את  המועצה לקבלן  

 ימים מתום החודש בו בוצעו העבודות.  45של 
  

שלא אושרה מראש  עבודה על אף האמור לעיל, יובהר כי המועצה לא תשלם עבור 
  ע"י הגורם המוסמך במועצה.

  
 ). "התמורה"(להלן: 

  
מהסכום האמור בסעיף א' כל סכום סביר שðראה  המועצה תהא רשאית להפחית    .ב

 . או בכללו/לה, בגין אי ביצוע עבודה בצורה מספקת  
מובהר בזאת מפורשות כי   –ו/או בðספחיו  למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם    .ג

לא  להתמורה תשולם לקבלן על ידי המועצה באופן ובשיעורים המפורטים בהסכם,  
 . התייקרויות, ללא עדכון מחירים וללא כל תוספות
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ואופן    .ד השיעורים  וכן המועדים,  התמורה  כי  הצדדים  ע"י  בזאת  ומוצהר  מוסכם 

איðם ðיתðים לשיðוי על ידי הצדדים מכל  הם  התשלומים היðם סופיים ומוחלטים ו
סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא כל אחד מהצדדים מðוע מלטעון כי  

כדי  התשומות הðדרשות  ויתר  העבודה  שכר  לרבות    לא חזה מראש התייקרויות  
 למלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.

 
הצדדי  .ה ע"י  בזאת  ומוצהר  מוסכם  לעיל,  מהאמור  לגרוע  לקבלן  מבלי  ידוע  כי  ם 

שהתמורה שהוא עתיד לקבל בגין העבודות ðשוא הסכם זה, מקורה בתקציבים  
אין   שלמועצה  במועדים  ממשלתיים  מגורמים  לפעם  מפעם  המועצה  שמקבלת 
שליטה עליהם ולפיכך, הקבלן מצהיר ומסכים שלא יטען טעðה ו/או שלא תהיה  

חלק   או  התמורה  ותשלום  היה  המועצה,  כðגד  תביעה  זה,  לא  הסכם  לפי  ממðה 
 ישולמו לו במועד מאוחר מן המועדים הקבועים בהסכם זה.

  
ביצוע כל תשלום ותשלום על ידי המועצה לקבלן, ימסור הקבלן למועצה  עובר ל   .ו

  , כתðאי לביצוע התשלום במועדים הקבועים בהסכם זה. חשבוðית מס כדין
 

 :סיםיתשלומים הוצאות ומ . 10
  

הקבלן    .א על  שיחול  ההכðסה  כאמור  מס  לקבלן  המועצה  שתשלם  התמורה  בגין 
הקבלן, והמועצה תðכה ממðו מס הכðסה במקור בהתאם    בהסכם זה ישולם על ידי 

 לחוק, אלא אם ימציא הקבלן אישור בדבר פטור ממס הכðסה. 
  
הצדדים מתחייבים להסדיר כל צד בעצמו, את כל תשלומי המיסים שהם חבים    .ב

עם דרישת הרשויות הðוגעות, ובאופן שלא  בהם בקשר להסכם זה ללא דיחוי, מיד  
ולשלם  ייגרם   ובפרט מתחייב הקבלן לשאת  בביצוע ההסכם  עיכוב או דיחוי  כל 

כדין את כל התשלומים החלים עליו כמעביד בהתאם לדין לרבות כל תשלום המגיע  
  לעובדיו לפי הדין לרבות דיðי העבודה.

 
 הסבה: . 11
  

ðספחיו, הקבלן לא יהיה רשאי להסב, למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה או ב
התחייבות   או  מזכויותיו  זכות  כל  להעðיק  או  למשכן  לשעבד,  רשאי  יהיה  לא  וכן 
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או חלקו, במישרין או בעקיפין לאחר או לאחרים, אלא 

  אם קיבל את הסכמת המועצה מראש ובכתב. 
  
  
 

 -הסכם בדבר מקום שיפוט: . 12
  

בין הצדדים, הðובעים מהסכם זה ו/או ðספח    –אם יהיו    –מחלוקות או סכסוכים שיהיו  
  - מðספחיו יידוðו אך ורק בבתי המשפט המðויים להלן, על פי העðיין:

 
שלום    .א משפט  בית  של  העðייðית  סמכותו  בתחום  המחלוקת  תידון    –הייתה 

 . במחוז צפוןהמחלוקת אך ורק בבית משפט השלום 
  
המחלוק  .ב מחוזי  הייתה  משפט  בית  של  העðייðית  סמכותו  בתחום  תידון    –ת 

 המחלוקת אך ורק בבית המשפט המחוזי בðצרת.
  

 
 הפרות:  . 13
  

והתרופות הðזכרות בהסכם זה על ðספחיו לרבות    בðוסף לכל תרופה על פי כל דין  .א
המצ"ב, ב'  של    בðספח  בעין  ביצוע  לתבוע  הזכות  זה  הסכם  המקיים  לצד  תהיה 
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חר להסכם, וזאת בðוסף על הפיצויים בגין הðזקים שðגרמו  התחייבויות הצד הא 
 או שייגרמו לו כתוצאה מהפרת ההסכם על כל תðאיו. 

  
, על כל  15-ו  14,  13,  12,  11,  10,  9,  6,  5,  4הצדדים מסכימים בזאת כי הסעיפים    .ב

סעיפי המשðה, היðם סעיפים עיקריים בהסכם זה, שהפרתם תחשב כהפרה יסודית  
 . 1970-וזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"אכהגדרתה בחוק הח

 
  - במקרה שהקבלן הוא שיפר את ההסכם בהפרה יסודית תהיה המועצה זכאית    .ג

 עדים הבאים:צלבטל הסכם זה, ותהיה זכאית ל - אך לא חייבת 
 

  תתבטל זכותו של הקבלן להמשיך ולבצע את העבודות על פי ההסכם. )1(
משטח   )2( מכוחו  והבאים  פועליו  וידי  ידיו  לסלק  חייב  יהיה  הקבלן 

 העבודות. 
לה   )3( שיראה  מי  ובאמצעות  דעתה  שיקול  לפי  רשאית  המועצה תהיה 

כל   את  ולהשלים  בעצמה,  העבודות  בביצוע  להמשיך  למתאים 
 התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.

מלוא  אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המועצה לתבוע את   )4(
למועד   עד  וביטולו,  ההסכם  מהפרת  כתוצאה  לה  שייגרמו  הðזקים 

 ביטול ההסכם כאמור לעיל. 
הוראות הס"ק הð"ל יחולו אף סמוך לפðי, או מיד, במקרה שהקבלן   )5(

או הערבים יעשו סידור עם ðושיהם או יוציאו צו קבלת ðכסים לðכסי  
יף זה  הקבלן או לðכסי הערב. בוטלו תהליך או תהליכים כאמור בסע

שעשתה המועצה    30תוך   הפעולות  כל  תבוטלðה  קרותם,  מיום  יום 
 בעטיים והמצב יוחזר לקדמותו בהתאמות הדרושות לפי העðיין.  

  סעד לפי כל דין.  )6(
  
  
  
  

 -שוðות: . 14
  

 בכל סתירה בין הסכם זה לðספחיו, יגבר האמור בðספחי ההסכם.   .א
ידי מורשי החתימה  הסכם יכðס לתוקפו רק עם חתימתו הן על ידי הקבלן והן על    .ב

 מטעם המועצה. 
  

  
  ולראיה באו הצדדים על החתום 

  
  
   

        
  הקבלן                         האזורית מבואות החרמוןהמועצה  
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וכן מפרט  טבלת שטחי גיðון ותשריטים המצורפים לה  -המוצע ðספח ב' לחוזה 
  טכðי מיוחד 
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  הוראות ודרישות הביטוח   -ג' יםðספח
  
  

 לעðיין הגדרות ðספח ביטוח זה:

  _________________.  -" המבוטח"

  ות/כלכליותו/או תאגידים ו/או חברות עירוðי מועצה אזורית מבואות החרמון –" מבקש האישור "
ð הליהם ו/או עובדיהםו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/אוðו/או   בחריהם ו/או מ
  . וועדי/אגודות היישובים שבתחומם מתבצעת העבודה

  , לרבות כל העבודות הðחוצות לכך. ושירותי גיðוןאחזקת   -" העבודות"

  ביטוחי המבוטח 

פי כל דין, על המבוטח -פי הסכם זה ו/או על -מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן 
האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם 

הלן (להלן: "ביטוחי ל 1414המבוטח מאתר העבודות, , את הביטוחים המפורטים בסעיף 
  המבוטח"). 

. 

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלðיות שðערך על ידי 
המבוטח, כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם  

  המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' (ביטוח רכוש) לביטוח העבודות  .2
להלן, מבקש האישור היðו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי   14.1.114.1.1הקבלðיות כמפורט בסעיף 

  פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הðזק.- הביטוח על

ימים לפðי  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3
מועד תחילת העבודות/מועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתðאי מקדים לכðיסת המבוטח 

לאתר העבודות, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על  
 ").  אישור ביטוחי המבוטח(להלן: " 2019-1-6ביטוח וחיסכון   הביטוח, רשות שוק ההון,

. 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את 
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה ðוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על  

  .פי ההסכם

קש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למב
עומד לחול בו שיðוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

  יום לפðי מועד ביטול הביטוח או השיðוי לרעה בביטוח. 30ביטוח חדש, 

להוראות סעיף ביטוח  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם
זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות 

המבוטח על פי הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמðים. 
י מוסכם כי המבוטח יהיה מðוע מלעלות כל טעðה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפ

הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות 
טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כðדרש. בðוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה 

הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד אם לא יומצא אישור  
  ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תðאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,  .4
לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן  

מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף 
ידי מבקש -שור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט עלפעולה עם מבקש האי

  האישור להגישה למבטחים. 

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי  
ההשתתפות העצמית הðקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו ðתוðים לקיזוז על ידי מבקש 

 יע למבוטח על פי הסכם זה. האישור מכל סכום שיג

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח  .5
לבצע כל שיðוי או תיקון שיידרש על מðת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח 

עריכת  זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשיðויים כדי להוות אישור בדבר התאמת  
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ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי 
 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על 

י התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  בכל מקרה של א
 המבוטח לגרום לשיðוי ביטוחי המבוטח על מðת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף  .6
מוטלת על המבוטח, שאיðה פוטרת את המבוטח ממלוא  מזערית הביטוח זה, היðה בבחיðת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טעðה ו/או דרישה כלפי מבקש  -פי הסכם זה ו/או על- החבות על
האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים  

 הוצא על ידי המבוטח.ו/או כל טעðה אחרת בðושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח ש

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים ðוספים 
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הðוסף ו/או המשלים כאמור, 

כלל סעיף ידי המבוטח, יי-על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש ðוסף ו/או משלים שייערך על 
מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש 

האישור ו/או כלפי מפקח/מðהל הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לðזק בזדון. בכל ביטוח חבות 
ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, -ðוסף ו/או משלים שייערך על

 רויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מפקח/מðהל הפ

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם   .7
מבקש האישור, את המפקח/מðהל הפרויקט, וכן את הקבלðים, היועצים והגורמים הקשורים  

ע לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלðים, היועצים והגורמים הקשורים לביצו 
העבודות כאמור ðכלל פטור מקביל לטובת המבוטח), מאחריות לאבדן או לðזק אשר עלול להיגרם 

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות -ידי המבוטח ו/או על-לרכוש כלשהו שיובא על
ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות 

ת משאיות, כלי רכב, צמ"ה, ðגררים וכלי שיðוע כלשהם), וכן מאחריות לאבדן או ðזק האמור, לרבו
אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגיðו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף 

ביטוח זה (או שהיה זכאי לשיפוי בגיðו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הðקובות בפוליסות ו/או 
פרת תðאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לðזק  ביטוח חסר ו/או ה

 בזדון.

לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח  בכפוף
  להלן, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו ðערך ביטוח זה במלואו.  14.2המפורט בסעיף 

יעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלðי משðה מטעם  היה ותעלה טעðה ו/או דרישה ו/או תב .8
המבוטח, בðיגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור  

  ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות. 

מי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי
בגין תגמולי ביטוח שðמðעו מהם עקב הפרה של תðאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח מטעמו 

ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל ðזק  
הבלעדי של מבקש  שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת

 האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי   .9
המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין 

לרבות, במקרה שהביטוח איðו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח איðם  
ספיקים לכסוי הפגיעה או הðזק שðגרם ו/או ðתבע ו/או ðפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות  מ

 האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מðהלים, עובדים וקבלðים מטעם המבוטח. כן  .10
דות ðשוא  מתחייב המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלðי משðה בקשר עם העבו

חוזה זה, על המבוטח לוודא כתðאי לתחילת העסקתם, כי היðם מקיימים את הביטוחים  
המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשיðויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך 

 כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 

בזאת, כי המבוטח ðושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, למען הסר ספק מובהר 
בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלðי משðה מטעם המבוטח,  

והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או ðזק שייגרם  
ין אם אובדן ו/או ðזק כאמור מכוסה בביטוחי  ידי מבוטח המשðה, ב-בשל העבודות שבוצעו על

  המבוטח ו/או בביטוחי קבלðי המשðה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלðים ו/או קבלðי משðה ו/או  
כל מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור ב

  תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לðקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הðדרשים לשם   .11
מðיעת פגיעה, אבדן או ðזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע  

ולעמוד בדרישות החוק לעðיין עבודות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד העבודות ו
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בðוסף ומבלי לגרוע  .2007  -בגובה לרבות תקðות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) התשס"ז
מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק 

אליים וחוק ביטוח לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בעðף הבðיה לעðיין תðאים סוצי
תקðות וכדומה, שהותקðו לפי החוקים הð"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע  בריאות ממלכתי וכל הצווים,  

בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע 
  העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הð"ל.  

המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא לא ערך המבוטח את ביטוחי  .12
  14קיימם במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי  מבקש האישור יום מראש על כווðת
 הפרשי הצמדה וריבית). הביטוח וכל ההוצאות הðלוות לכך (במפורש לרבות דמים ו

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור
את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לðכות את הוצאות  

  הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אין בהוראות 
יהיה אחראי באופן מלא לðזקים בלתי מבוטחים, לרבות  המבוטחמובהר, כי  אחריות כלשהי. 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב  ðזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
ין כל ðזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום  בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בג

השתתפות עצמית, בגין ðזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו 
  הראשוðה בכתב.

מחברת הביטוח, הוא מסכים   מבקש האישורמצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבוטח ה .13
מבקש על שם  מבקש האישורוליסות לפי בחירת ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פ

מיום שהפוליסה או  מבקש האישור. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על האישור
בפוליסה או הפוליסות בטלות  מבוטחהפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה כל זכויות ה

חדל מהעבודה ðשוא ההסכם טח מבומותðה בכך שה  מבוטחומבוטלות. אישור זה שðיתן על ידי ה
לא שילם עבור מבוטח הפך לחדל פירעון או שה מבוטחלפרק זמן העולה על עשרה ימים או שה

הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את  המבוטחהפוליסה או הפוליסות או ש
יסה פול מבוטחהפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תðאי הפוליסה ולא ðערכה ע"י ה

  ימים כאמור  10אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 
  אחריות כלשהי.

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן ðספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התðאים 
בה לוודא כי התחייבויותיו על פי ðספח זה כלולות  הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החו

אישורי הביטוח שצורפו היðם  בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 דוגמא בלבד ואיðם ðוסח מחייב.

  ביטוחי המבוטח:  . 14

 המצ"ב.  1עפ"י המפורט בðספח ג' – קבלðיותביטוח עבודות  .14.1

ים, קבלðי משðה, מפקח/מðהל הפרויקט  : המבוטח, מבקש האישור, קבלðשם המבוטח
(למעט אחריותם המקצועית היה ואיðם עובדי המבוטח), וכן כל גורם או בעל זכויות 
שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות  

 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח. 

  "). תקופת התחזוקה חודשים (" 24של הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת 

ביטוח במתכוðת "כל הסיכוðים" מפðי אבדן או ðזק  -ðזק לרכוש  -פרק א'  .14.1.1
פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות, במלוא ערכן, במשך תקופת העבודות ותקופת 

  התחזוקה או גילוי ðזק לעבודות שמקורו בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה.  

₪ כולל/לא כולל מע"מ (לא יפחת מעלות   __________________ סכום הביטוח: 
  ההקמה מחדש על העבודות). 

הביטוח לðזקי רעידת אדמה, ðזקי טבע, ðזק עקיף  הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום
מתכðון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה, פריצה וגðיבה והרחבות ðוספות כמפורט  

 .  1בðספח א'
אבדן או ðזק הðגרם לעבודות, הזכות לðיהול משא ומתן ולקבלת   מוסכם כי לעðיין

תגמולי ביטוח ðתוðה למבקש האישור בלבד באופן בלתי חוזר ו/או למי שמבקש האישור  
 יורה על כך. 

פי דין בשל פגיעה  - המבטח חבות על - אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .14.1.2
דות בתקופת ביצוע העבודות גופðית ו/או ðזק לרכוש צד שלישי הðגרם בקשר עם העבו
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או במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה. הפרק יהיה כפוף לסעיף 
 פיו ðחשב הביטוח כאילו ðערך בðפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.- אחריות צולבת על

למען הסר ספק, רכוש מבקש האישור ðחשב לרכוש צד שלישי למעט   .14.1.2.1
 טוח על פי פרק א' של הפוליסה. הרכוש המבוטח או שðיתן היה לבי

  הפרק יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן:  .14.1.2.2

  תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי.  .14.1.2.3

חבות בגין ðזקי גוף הðובעים משימוש בציוד מכðי הðדסי שהיðו כלי  .14.1.2.4
 רכב מðועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה. 

 ₪. 500,000רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך  .14.1.2.5

ðזק תוצאתי מפגיעה במתקðים, ציðורות וכבלים תת קרקעיים   .14.1.2.6
 ₪.  1,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

  תקופת הביטוח. ₪ למקרה ול 4,000,000גבול אחריות:  .14.1.2.7

המבטח חבות בגין פגיעה גופðית או מחלה   - אחריות מעבידים -פרק ג'   .14.1.3
או עקב העסקתם בתקופת  מקצועית למי מהמועסקים בביצוע העבודות, תוך כדי ו/

 ביצוע או העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה. 
הפרק לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלðים, קבלðי משðה ועובדיהם, עבודות בגובה  

  ובעומק, שעות עבודה, פתיוðות ורעלים וכן בדבר העסקת ðוער. 

  ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. ,000,00020 -₪ לתובע ו 6,000,000 :גבול אחריות

  

  ביטוח "כל הסיכוðים  . 14.2

המבטח אבדן או ðזק פיזי, לרבות גðיבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקðים מכל סוג שהוא 
שהובאו על ידי המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או  

ות חלק בלתי ðפרד  המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ואשר לא ðועד להו
  מהעבודות), על בסיס ערך כיðון.

  

 

 ביטוח כלי רכב . 14.3

פי דין וביטוח צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול -ביטוח חובה כðדרש על .14.3.1
 ₪ בגין ðזק אחד.  750,000  -אחריות שלא יפחת מ

  ו/או הבאים מטעמםביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או המפקח/מðהל 
אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח  בגין 

ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו 
 ðערך בðפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי"  
₪ כאילו ðערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי  750,000בסך של 

כðגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור ו/או כðגד המפקח/מðהל הפרויקט,  
בגין ðזק אשר היה מכוסה לו ðערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל  

  בגין ðזק או הוצאה כאמור. 

י למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף  ביטוח מקיף אולם מוסכם כ .14.3.2
 לעיל.   77זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי (רכוש), ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכוðים לציוד מכðי הðדסי, מפðי אובדן או ðזק פיזי בלתי צפוי, הðובע  .14.3.3
במלוא ערך כיðון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכוðים" כולל פריצה,  מסיבה כלשהי, 

שוד, רעידת אדמה, סיכוðי טבע וðזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה 
₪ בגין כל כלי הðדסי כבד. הביטוח   750,000גופðית או ðזק לרכוש בגבול אחריות של 

הפרויקט, בשל אחריות שעלולה להיות  יורחב לשפות את מבקש האישור, מפקח/מðהל
מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי 

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד  
 לעיל.  77שיחול האמור בסעיף 

 וטח לערוך לפי כל דין.כל ביטוח אחר שחובה על המב .14.3.4

לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכðי  זה 14.314.314.3פי סעיף  -המוðח "כלי רכב" על
  הðדסי ðייד, מðופים, מלגזות, גוררים וðגררים, עגורðים וכלי הרמה ðיידים אחרים. 
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עדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור יהא המוטב הבל מבקש האישורמובהר ומוסכם בזאת, כי  .15
לשם קימום הðזק  מבוטחיועברו ל מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישורלרכוש 

 מבקש האישור. ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .16

מבטח וכי ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הðם קודמים לכל ביטוח הðערך על .16.1
 המבוטח מוותר על כל טעðה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 

יום לאחר   30שיðוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכðס לתוקף אלא   .16.2
 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השיðוי לרעה או הביטול. 

ðיין ביטוח העבודות הקבלðוי לרעת מבקש האישור על אף האמור לעיל, לעðיות, לא יחול שי
או ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך 

 יום מראש.  60שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

הפרת תðאי ביטוחי המבוטח והתðאותיהם ו/או אי עמידה בתðאי הביטוחים בתום לב על  .16.3
 ו/או מי מטעמווטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ידי המב

 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים   .16.4
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תðאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון 

ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש  
 האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור. 

. חריג רשלðות רבתי (אם קיים) יבוטל, 2013היקף הכיסוי  לא יפחת מתðאי ביט מהדורה  .16.5
טח על פי חוק  אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבו

 . 1981 -חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי  .16.6
הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו  

ו, אולם  בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובת
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לðזק בזדון. 

בכל מקרה בו תופסקðה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על   .16.7
להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלðיות  המבוטח

האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלðית  בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש 
 תועבר על שם מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולðשיאה בהשתתפויות  .16.8
  העצמיות החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .17
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 עבודות הקמה  -אישור ביטוח  - ð1ספח ג'

  )DD/MM/YYYYתאריך הðפקת האישור (  ביטוח עבודות קבלðיות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

ל תðאי  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישðה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה איðו כולל את כ
יה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התðאים שמפורטים באישור זה לבין התðאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת  הפוליסה וחריג

  הביטוח למעט במקרה שבו תðאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הðכס    המבוטח   מבקש האישור* 
המבוטח / כתובת  

  ביצוע העבודות* 

  מעמד מבקש האישור* 

  מועצה אזורית  שם:

ו/או  מבואות החרמון        
תאגידים ו/או חברות 

ו/או   ות/כלכליותעירוðי
חלצ"ים רשותיים ו/או  

עמותות בשליטתם  ו/או 
ðבחריהם ו/או מðהליהם ו/או  

ו/או וועדי/אגודות  עובדיהם
היישובים שבתחומם  

  מתבצעת העבודה. 
     

    __________ שם: 
ושירותי  אחזקת 

, לרבות כל   גיðון
העבודות הðחוצות  

  לכך

  קבלן הביצוע ☐

  קבלðי משðה ☐

  שוכר☐

  מזמין העבודה אחר: ☒

ת.ז./ח.פ.:   500221551ח.פ.: 
 __________  

  צומת כ"ח,  מען: 
  1227000ד.ð.גליל עליון         

  __________ מען: 

18.   

 כיסויים 

  פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

  סכומי ביטוח

ר  מספ
  הפוליסה 

ðוסח  
ומהדורת  

  פוליסה 

גבול האחריות /    ת. סיום   ת. תחילה 
סכום ביטוח / שווי  

  העבודה 

כיסויים ðוספים  
בתוקף וביטול  

  חריגים 
יש לציין קוד כיסוי 

  בהתאם לðספח ד' 
  מטבע   סכום 

כל הסיכוðים עבודות  
  קבלðיות 

  הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה: 

ף לטובת  ויתור על תחלו   ₪     _____         
  ) 309מבקש האישור ( 

כיסוי בגין ðזקי טבע  
)313 (  

כיסוי גðיבה, פריצה  
  ) 314ושוד ( 

כיסוי רעידת אדמה  
)316 (  

מבקש   -מבוטח ðוסף 
  ) 318האישור (

  -מוטב לתגמולי ביטוח 
  ) 324מבקש האישור ( 

  ) 328(  ראשוðיות

  חודשים  24          תקופת תחזוקה 

          רכוש סמוך 
מסכום הביטוח,   20%עד  

  ₪  500,000יðימום מ

          רכוש עליו עובדים 
מסכום הביטוח,   20%עד  

  ₪  500,000מיðימום 

          הוצאות תכðון ופיקוח
ðזק, מיðימום  המ 15%עד  

250,000   ₪  
שכ"ט מתכððים אדריכלים  

  ומומחים אחרים 
        

מסכום הביטוח,   15%עד  
  ₪  250,000מיðימום 

          רכוש בהעברה 
  מסכום הביטוח,  10%עד  

  ₪  100,000מיðימום 

מתקðים כלי עבודה וציוד קל  
  (שאיðם כלולים בשווי הפרויקט) 

        
מסכום הביטוח   15%עד  

(מקסימום לפריט בודד:  
50,000  (₪  

  מסכום הביטוח  15%עד            מבðי עזר זמðיים 

  מסכום הביטוח  15%עד            רכוש מחוץ לחצרים 

כתוצאה מתכðון לקוי   ישירðזק 
  יים או עבודה לקויה חומרים לקו

  מסכום הביטוח  20%עד          

כתוצאה מתכðון לקוי    עקיףðזק 
  חומרים לקויים או עבודה לקויה 

  מלוא סכום הביטוח         

          פיðוי הריסות
מסכום הביטוח,   20%עד  

  ₪  250,000מיðימום 
שיðויים ותוספות שיידרשו ע"י  
הרשויות המוסמכות בעקבות  

ðדרשו   מקרה ביטוח ובתðאי שלא
  טרם קרות מקרה הביטוח 

  מגובה הðזק  20%עד          

הוצאות מיוחדות בגין שעות  
ðוספות, עבודת לילה וחגים  

  והובלות מיוחדות 
  מסכום הביטוח  20%עד          

  צד ג'
  הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה: 

  ) 302אחריות צולבת (  ₪   4,000,000        
קבלðים וקבלðי משðה  

)307 (  
ובת  ויתור על תחלוף לט

  ) 309מבקש האישור ( 

ðזקי גוף הðובעים משימוש בציוד  
מðועי   מכðי הðדסי שהיðו כלי רכב 

  ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה 
  מלוא גבול האחריות         
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 כיסויים 
מפגיעה במתקðים,   ישירðזק 

כיסוי בגין ðזק שðגרם    מלוא גבול האחריות           ציðורות וכבלים תת קרקעיים 
  ) 312משימוש בצמ"ה (

כיסוי לתביעות המל"ל  
)315 (  

מבקש   -מבוטח ðוסף 
  ) 318האישור (

מבקש האישור מוגדר  
  ) 322כצד ג' ( 

  ) 328ראשוðיות ( 
האישור   רכוש מבקש 

  ) 329ייחשב כצד ג' (

  ₪   500,000          רעד והחלשת משען

מפגיעה במתקðים,   תוצאתיðזק 
  ₪   1,000,000          ציðורות וכבלים תת קרקעיים 

            אחריות מעבידים 
6,000,000  

  לתובע 
  - ו

20,000,000  
למקרה  

  ולתקופה 

ויתור על תחלוף לטובת    ₪ 
  ) 309מבקש האישור ( 

  היה - ðוסף מבוטח
  של כמעבידם  וייחשב

  המבוטח מעובדי מי
)319 (  

  ) 328(  ראשוðיות

                אחר

  
19.  

  *: )ג' ין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בðספח (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציפירוט השירותים 
  ) 170(  , לרבות כל העבודות הðחוצות לכך ושירותי גיðון אחזקת 

  

  ביטול/שיðוי הפוליסה*  
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שיðוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכðס לתוקף אלא 

  בדבר השיðוי או הביטול.  האישור
  
 

  חתימת האישור 
  המבטח: 

  ðיתן לסמן שדות אלה כשדות שאיðם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 
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  ' לחוזה המוצע דðספח 
  ðוסח הערבות הבðקאית
  בðק __________________ בע"מ 

  סðיף ___________ 
  תאריך: _________ 

  לכבוד: 

  המועצה האזורית מבואות החרמון 

  
,.ð.א.ג  

  
  ערבות בðקאית מספר ___________ הðדון: 

  
כלפיכם  .5 בזה  ערבים  אðו  "המבקש"),  (להלן:   _________________ בקשת  פי  על 

וחמש  אלף  ארבעה עשר  במילים:₪    14,500לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של  
) (להלן: "סכום הערבות"), שתידרשו מאת המבקש בקשר עם: שקלים חדשיםמאות  

 אחריות ביצוע לפי חוזה מיום _______.  
  

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י  
  - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי, בתðאי ההצמדה שלהלן:

  
דד חודש ______ לשðת ______ שהתפרסם "המדד היסודי" לעðיין ערבות זו יהא מ

  לחודש שלאחריו או בסמוך למועד זה, בשיעור של ______ ðקודות.  15-ב
  

"המדד החדש" לעðיין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרוðה וקודם לקבלת דרישתכם  
  על פי ערבות זו. 

  
לה  אם יתברר כי המדד החדש ע  -הפרשי ההצמדה לעðיין ערבות זו יחושבו כדלהלן:

לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד 
החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה 
ðמוך מהמדד היסודי, ðשלם לכם את הסכום הðקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, 

  ללא כל הפרשי הצמדה. 
 

הראשוðה בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך התקבל דרישתכם לפי דרישתכם   .6
אצלðו, לפי כתובתðו המפורטת מטה, אðו ðשלם לכם חלף החזרת כתב ערבות זה, כל 
סכום הðקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, בתוספת הפרשי ההצמדה,  

חייבים   שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  את  מבלי  לדרוש 
 התשלום תחילה מאת המבקש.

 
ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ______ לחודש _____ שðת ______ (כולל) בלבד,   .7

להתקבל   צריכה  זו  ערבות  פי  על  ומבוטלת. הדרישה  בטלה  זה תהיה  תאריך  ולאחר 
 בתðאים האמורים לעיל, לא יאוחר מהתאריך הð"ל. 

 
 ערבות זו איðה ðיתðת להעברה או להסבה.  .8

  
  בכבוד רב,     

  
  בðק _________ בע"מ 

  *"המדד היסודי" יהיה המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות.  
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  אישור עו"ד על קיומו של הקבלן וזכויות חתימה   -' לחוזה המוצע הðספח 
  

  הריðו מאשרים בזה כי מספר הרישום של החברה__________________ 
  

  ברשם החברות היðו ___________  _____________________________ מכתובת
  

  כי מðהליה הם : 
  
1 .__________________ .  
  
2 .__________________ .  
  
3 .__________________ .  
  
  
  

  ומורשי החתימה המחייבים אותה הם כדלקמן: 
  

  
  
  

   _____________        ________   _____________ ________  
  שם פרטי ומשפחה     חתימה             שם פרטי ומשפחה       חתימה 

  מורשה חתימה                   מורשה חתימה               
  
  
  

       _____________  
  חותמת החברה         

  
  

     _____________     ___________  
  חותמת                      חתימה                    

  
  אישור רו"ח או עו"ד       

  
  תאריך _________                                
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  ומפרט טכðי מיוחד תשריטים , טבלת שטחי גיðון  –' 1מסמך ב
  

  פירוט העבודה
 חומרים כלים וציוד. החזקה שוטפת של הגיðון הקיים כולל עבודה,    .א
ðיקיון כללי  גיזום צמחיה, ðיקוי עשביה,    שלוש פעמים בשðה טרום ðביטה ,ריסוס    .ב

דישון, כיסוח מרבדי דשא, תחזוקת מערכות ההשקייה לרבות  של שטחי הגיðון,  
 החלפת אביזרי השקעה ללא תוספת תשלום, גיזום גדרות.

הג  .ג לאחר  הקבלן,  ביוזמת  תיעשה  שתילים  והוספת  ועלויות  השלמת  פירוט  שת 
 .מראש וקבלת אישור המועצה

גם היא לאחר קבלת אישור מ  .ד תיעשה  וחלקיה  צðרת מים  מðהל מחלקת  החלפת 
 מועצה וללא תוספת תשלום. ב איכות הסביבה 

תשולם תמורה  במידה וידרש גיðון של שטחים ðוספים שאיðם כלולים בהסכם זה,   .ה
למטר גיðון וזאת לפי סכום הריטייðר חלקי שטחי הגיðון הכוללים בהתאם להסכם  

 .זה
 ðיקיון כללי בשטחי הגיðון.   .ו
העבודה תכלול את כל הציוד הðדרש לרבות עגלה לאיסוף גזם ועשבייה וזאת על    .ז

 ללא תוספת תשלום. חשבוðו של הקבלן ו
כל תוספת ðדרש מעבר לאחזקה החודשית כמפורט בðספח זה ובהסכם תאושר ע"י    .ח

 מðהל מחלקת איכות הסביבה של המועצה, מראש ובכתב.
  

  העבודה פיקוח על 
בשבוע    .א פעם  הפחות  לכל  תבוצע  אתר    העבודה  שיקול  בכל  ולפי  הצורך  ובמידת 

  8יותר; יום עבודה יהיה לא פחות מ דעתה הבלעדי של המועצה, בתדירות גבוהה  
 עובדים מיומðים בכל אתר.  2שעות ðטו של עבודה ויכלול לפחות 

ככל ומסיבה כלשהי, לא הגיע הקבלן לעבודה בשבוע מסוים, תבוצע השלמה על    .ב
 ידו בשבוע שלאחר מכן. 

העבודות מושא ההסכם תהייðה בפיקוח של מðהל מח' איכ"ס במועצה, ה"ה שמעון    .ג
 . מי מטעמו לפי שיקול דעת המועצהזוהר ו/או 

 חשבוðות שיוגשו לתשלום יאושרו ע"י הגורם המאשר כאמור לעיל.   .ד
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    כתב כמויות –מסמך ג' 
מסמך ב' למסמכי  גיðון במתחם המועצה בהתאם למפת שטחי הגיðון והתשריטים שצורפו לה (

  כדלקמן:ובהתאם לאומדן, המכרז 
  

  ₪ (כולל מע"מ).  12,700סך של  –גיðון במתחם המועצה 
  (כולל מע"מ).  2,500₪סך של  –גיðון במתחם בי"ס "רמת כורזים" 

₪ (כולל    800סך של    –גיðון במצפור ע"ש "ראל אמðון ליפקין שחק ז"ל" בסמוך למושב מרגליות  
  מע"מ).

  . ₪ (כולל מע"מ)  16,000ובסה"כ אומדן חודשי בגובה כולל של 
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  טופס הצעת הקבלן  –' דמסמך 
  

  תאריך: _________ 
  

  לכבוד: 
  

  האזורית מבואות החרמון המועצה  
  
  

  המועצה האזורית מבואות החרמון - 68/2022 פומבי מכרזהðדון: 
  
  
ביחד את  אðי הח"מ קראתי    . 1 כולם  כל מסמכי המכרז שבðדון העתידים להוות  בעיון את 

ובכל המקומות   ביקרתי בשטחי העבודות  ðשוא המכרז שבðדון.  לביצוע העבודות  החוזה 
  הסמוכים אליהם.

  
טיב    . 2 וכי מקום העבודה,  פרטיהם,  על  כל מסמכי המכרז  את  הבðתי  כי  בזה  הððי מצהיר 

גורמים האחרים המשפיעים על הוצאות ביצוע העבודה  השטח ותðאי הגישה אליו וכן כל ה
  ידועים ומוכרים לי היטב ושימשו בסיס למתן הצעתי זו. 

  
בהתאם   . 3 שבðדון,  המכרז  ðשוא  העבודות  לביצוע  בחוזה  עמי  להתקשר  לכם  מציע  הððי 

כאשר אðי מציע הðחה בשיעור של ___  למכלול מסמכי המכרז, ולמסור העבודות לביצועי  
(מסמך   בכתב הכמויות   ðקובהכולל ה  מחיר האומדן החודשי אחוזים על  (במילים:______)  
    ג' למסמכי המכרז).

  
זו    . 4 בתוקף  הצעתי  תעמוד  והיא  תיקון  או  שיðוי  לביטול,  ðיתðת  איðה  חוזרת,  בלתי  היðה 

  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבðדון.   120ותחייב אותי במשך תקופה של 
  
את    . 5 (סמן  מסוג  ערובה  בזאת  מצרף  אðי  ותðאיה  פרטיה  כל  על  הצעתי  לקיום  כבטחון 

  האופציה המתאימה): 
  [ ] ערבות בðקאית.   
  [ ] המחאה בðקאית.  
  והכל בסכומים ובתðאים כמפורט במסמכי המכרז.   
  (להלן: "הערובה").   

  
היה ותתקבל הצעתי הððי מתחייב לחתום על החוזה על כלל ðספחיו וזאת לא יאוחר מאשר   . 6

ימים ממועד קבלת הודעתכם על קבלת הצעתי, וכן להפקיד ערבות ביצוע כðדרש   7בתוך  
  על פי תðאי החוזה. 

תהיו   לעיל,  בתוך המועד האמור  כולה או מקצתה  כי אם לא אמלא התחייבותי  לי  ידוע 
כלפי היה   פטורים מכל אחריות  ותהיו  מציע אחר,  של  לביצועו  העבודות  למסור  רשאים 

  ותחליטו לðהוג כך, וכן תהיו רשאים לחלט ערבותי. 
  
ה על דחיית ההצעה  היה והצעתי לא תתקבל תשחררו את הערובה בד בבד עם משלוח הודע  . 7

  יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבðדון.   120או לכל המאוחר בתום  
  
הððי מצרף להצעתי את מכלול המסמכים שאðי חייב לצרף אליה, בהתאם להוראות מסמכי    . 8

  המכרז.
  

  ולראיה באתי על החתום 
 
 
 
  
 


