חכ"ל רהט
מכרז פומבי מס'
11/2021
לאספקת והתקנה של קישוטי רחוב
מסוג  LEDבעיר רהט

הארכה מכרז פומבי מס' 11/2021
החברה הכלכלית רהט ( )2015בע"מ(להלן":החכ"ל) מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקה
והתקנה קישוטי רחוב מסוג  LEDבעיר רהט  ,וזאת באמצעות קבלן שייבחר לצורך אספקת
השירות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי חכ"ל רהט הנמצאים במרכז מסחרי רהט
( גב גזברות העירייה)  ,החל מיום  28.12.2021משעה  09:00ועד ליום  06.01.2022בשעה
 , ,13:00תמורת תשלום סך של  ,₪ 1,500שלא יוחזרו ,לכל מעטפת מכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,במשרדי חכ"ל רהט  ,זאת
בתאום מראש (טל' .)089118172 :החכ"ל תהיה רשאית לפרסם את נוסח מסמכי המכרז
באתר האינטרנט של החכ"ל ( ,)WWW.ECRAHAT.COMובמקרה כזה ,העיון במסמכי המכרז
יהיה רק במסמכים המצויים באתר החכ"ל .
ביום  04/01/2022שעה  10:00יתקיים מפגש מציעים לצורכי הבהרות במשרדי החברה
הכלכלית רהט  ,מרכז מסחרי רהט .ההשתתפות במפגש הינו חובה ומהווה תנאי סף
להגשת הצעה בהליך.
את ההצעות (בשני עותקים) במעטפת המכרז ,נושאות ציון מכרז פומבי מס'  11/2021יש
להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) עד ליום  10/01/2022שעה 14:00 :בתיבת
המכרזים שבמשרדי החברה הכלכלית רהט.
הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון.
על המציע לצרף ערבות בנקאית( הצעה) ע"ס ₪ 20,000

בכבוד רב,
פאיז אבו צהיבאן
ראש העירייה ויו"ר דירקטוריון חכ"ל רהט
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תוכן עניינים
מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות
מסמך א'()1
מסמך א'()2
מסמך א'()3
מסמך א'()4
מסמך א'()5
מסמך א'()6
מסמך א'()7

–
–
–
–
–
–
–

מסמך פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם.
נוסח תצהיר ופרטי ניסיון (קבלן משנה) – ימולא לפי הוראות המכרז.
נוסח ערבות בנקאית למכרז.
תצהיר על קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית.
תצהיר היעדר קרבה בהתאם להוראות פקודת העיריות.
מדדים לבחינת ההצעות.

מסמך ב' – הצהרת המשתתף
מסמך ב'( – )1הצעת המשתתף.

מסמך ג' – הסכם
נספח א' –
נספח ב' –
נספח ג' –
נספח ד' –
נספח ה' –
נספח ו' –

פירוט הקישוטים.
מפרט טכני להתקנה.
מבוטל
מבוטל
נוסח ערבות ביצוע.
אישור קיום ביטוחים.

נספח ז' –
נספח ח' –
נספח ט' –
נספח י' –

תצהיר היעדר תביעות.
כתב אחריות.
כתב כמויות.
מסמכי המכרז והצעת הקבלן הזוכה (יצורף לאחר הזכייה).
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הזמנה להציע הצעות
לאספקת והתקנה של קישוטי רחוב מסוג  LEDבעיר רהט
 .1כללי
 .1.1החברה הכלכלית רהט (להלן" :החכ"ל") מבקשת לקבל הצעות לאספקה ,התקנה של קישוטי
רחוב מסוג  LEDבעיר רהט ,הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז לרבות ההסכם על נספחיו.
 .1.2כניסה לתוקף של החוזה עם הזוכה במכרז תלויה בתנאים המתלים הבאים:
.1.2.1
.1.2.2

קבלת אישור החכ"ל לחתימה על ההסכם.
קבלת אישורים תקציבים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים
שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות לרבות אישור משרד הפנים.

 .1.3לא התקיים אחד התנאים המתלים לעיל ,לא ייכנס ההסכם לתוקף ולזוכה במכרז לא תהא כל
טענה ו/או תביעה כנגד החכ"ל בעניין זה.

 .2עיקרי ההתקשרות:
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז .הייתה
התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז ,תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:
 .2.1הזוכה במכרז יבצע עבור החכ"ל עבודות אספקה והתקנה של קישוטי רחוב מסוג  LEDהכל
בהתאם להסכם (מסמך ג') על נספחיו ועל פי הזמנות עבודה שיימסרו למציע הזכוה מעת לעת
(להלן" :העבודות").
 .2.2התמורה בגין ביצוע העבודות תהא בהתאם למפורט בהסכם (מסמך ג') מובהר ,כי על הזוכה
במכרז לבצע כל פעולה הצריכה לשם ביצוע והשלמת העבודות גם אם פעולה זו לא נכתבה
במפורש בהסכם על נספחיו.
 .2.3הזוכה במכרז יפעל בביצוע העבודות על פי כל דין וידאג כי לא תהא הפרעה או כי תהא הפרעה
מזערית ככל שניתן לתושבי העיר ולעסקים בה – הכל תוך תיאום עם החכ"ל ועם הרשויות
המוסמכות.
 .2.4יתר תנאי ההתקשרות לרבות ,אחריות ,ביטוחים ,ערבויות ביצוע ,תנאי תשלום ,וכיו' מפורטים
בהסכם המסגרת על נספחיו.
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 .3תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:
תנאי סף מנהלתיים
 .1על המציע להיות בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  ISO-9001:2008בתחום "מערכות תאורה
ואביזרי חשמל" .יש לצרף תעודה בתוקף.
 .2המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין ,או עוסק מורשה הרשום בישראל כדין.
 .3המציע הינו קבלן רשום בעל סיווג  160א . 1-
 .4המציע בעל ניסיון בביצוע עבודות נשוא מכרז זה :אספקה והתקנה של קישוטי רחוב מסוג לד
במוסדות חינוך /מוסדות להשכלה גבוה ,שביצוען הושלם במהלך שלוש שנים שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות במכרז זה .יש להציג לפחות שלוש עבודות העונות לתנאים אלו ,אשר
ההיקף הכספי של כל העבודות יחדיו לא יפחת מסכום של לפחות  ₪ 500,000כולל מע"מ
במצטבר .להוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה ימלא המציע את הפרטים הנדרשים במסמך א'.1
 .5העבודות יבוצעו בפעל ע"י קבלן חשמל ,שהינו בעל סיווג קבלני תקף  160א 1 -לפחות ,ע"פ חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט  .1969להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע
אישור סיווג קבלני תקף של הקבלן .הערה  :זה לא תנאי סף יש להעביר להסכם .
 .6על המציע להיות בעל איתנות פיננסית עם מחזור כספי בהיקף של  1מיליון  ₪לפחות ,בכל אחת
מ -מהשנים  2019,2018 :ו  . 2020להוכחת עמידותו בתנאי זה יצרף המציע הצהרה החתומה ע"י
רו"ח בנוסח המצורף בטופס מס'  5הערה :נא צרפו נוסח .
 .7המציע צרף ערבות בהתאם להוראות המכרז.
 .8המציע רכש את חוברת המכרז.
לא קיים המשתתף את כל התנאים להשתתפות במכרז האמורים לעיל רשאית ועדת המכרזים ,מטעם
זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין ,לבקש כי
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.

 .4ביטוח:
.4.1

המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז)
ימציא לחכ”ל את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם
אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.
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.4.2

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל
חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של
התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

.4.3

לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות
"אישור קיום ביטוחים" .יהיה על המציע הזוכה למסור לחכ"ל העתקי פוליסות או תמצית
פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע
הזוכה.

.4.4

למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .4.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח
שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .4.4.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות החכ"ל במועד
הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז ,שמורה לחכ"ל הזכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדית ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן
לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של החכ"ל לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים
שיגרמו לחכ"ל מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

.4.5

מובהר בזאת כי לחכ"ל יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור
קיום ביטוחים (נספח ו') .מובהר ,כי לחכ"ל שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם
בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי
המצאתו חתום לידי החכ"ל תביא לביטול זכייתו ,חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע.

 .5הצעת המשתתף:
 .5.1ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד( ,המגיש יכונה לעיל ולהלן" :המשתתף" או
"המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז ,יהיו על שם המשתתף במכרז
בלבד.
מובהר כי ככל שבמסגרת עמידתו בתנאי הסף עמד המשתתף בתנאי הסף באמצעות קבלן משנה
(בתנאי הסף בהם אפשרה חכ"ל לעשות כן) ,ההצעה כוללת התחייבות של קבלן המשנה לבצע את
העבודות מושא המכרז יחד עם המציע ואין משום העסקת קבלן המשנה כדי לגרוע מאחריות
המציע הזוכה בכל הנוגע לעבודות.
 .5.2הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה
ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו .מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה
הכספית (מסמך ב' )1בשני עותקים חתומים כדין.
 .5.3כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם בדרך של תוספת
בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה
ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י החכ"ל ,ללא כל שינוי ,תוספת או הסתייגות.
מובהר למען הסר ספק כי חכ"ל תוכל להתעלם מהסתייגות או לקבוע שאין בה כדי לשנות את
תנאי המכרז ו/או את ההצעה.
 .5.4על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז ,לרבות הצעת המשתתף ,הסכם
ההתקשרות ,נספחיו ,במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

מכרז מס'  11/2021אספקה והתקנה קישוטי רחוב בעיר רהט

חתימת המציע_____________________ :
עמוד  6מתוך 61

 .6מסמכי ההצעה
כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 .6.1כל מסמכי המכרז ,בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י החכ"ל) ,כשהם חתומים
על-ידו (כשכל דף חתום ע"י המשתתף ,בשוליו).
 .6.2כל המסמכים הנדרשים בסעיף  3לעיל.
 .6.3אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו :1976
.6.3.1

אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך
מוסף ,התשל"ז ( 1976להלן" :חוק מע"מ") ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג
לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי
חוק מע"מ.

.6.3.2

תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
 1976חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח מסמך א'(.)4

 .6.4העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של
משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף
נכלל בתיק המאוחד של העוסק ,אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 .6.5אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המשתתף.
 .6.6ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:
 .6.6.1העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 .6.6.2תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של
המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).
 .6.6.3אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי
המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי
מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או
אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או
במסמך נפרד).
 .6.7ככל שהמשתתף הינו "עוסק" שאינו תאגיד:
 .6.7.1העתק תעודת זהות של המשתתף.
 .6.7.2אישור עו"ד או רו"ח המאשר את חתימת המשתתף על גבי מכרז זה.
 .6.8ערבות בנקאית אוטונומית ,מקור ,בסך של ( ₪ 20,000עשרים אלף ש"ח) ובתוקף עד ליום
 30/04/2022בדיוק ,שהוצאה על ידי בנק ישראלי או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה
רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א1981-
לבקשת המשתתף במכרז בלבד ,לפקודת החכ"ל ,בנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז בדיוק
(מסמך א'( ,))3וזאת להבטחת הצעתו במכרז.
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מובהר כי:
החכ"ל תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף
הערבות עפ"י הדרישה .אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה ,כשלעצמה ,עילה לפסילת הצעת
המשתתף.
ועדת המכרזים ו/או החכ"ל יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון ,כולה או חלקה ,במקרים
הבאים ,ובלבד:
.6.8.1
.6.8.2
.6.8.3
.6.8.4
.6.8.5

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות,
בכל דרך שהיא.
כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז ,הוא לא פעל על פי ההוראות
הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  14ימים ממועד
הכרזה על זכייתו במכרז.

והכל מבלי לגרוע מזכותה של החכ"ל לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים
כאמור לעיל .למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק
ערב.
משתתף שהצעתו לא זכתה ,ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שציין בשולי הצעתו.
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית החכ"ל ,מטעם זה בלבד ולפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן
רשאית המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו
כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת
ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם ,כאמור.

 .7אופן ומועד הגשת ההצעה
 .7.1ההצעות למכרז תוגשנה ,במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר מיום  10/01/2022עד השעה ,14:00
וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא במשרדי מנכ"ל החברה שכתובתו :מרכז מסחרי
רהט (להלן" :מועד הגשת ההצעות").
 .7.2הגשת ההצעות תהיה על-ידי כל מציע בנפרד או באמצעות שליח מטעמו .לא תתאפשר הגשת
הצעות באמצעות משתתפים אחרים ,עובדי חברה או נבחרי ציבור.
 .7.3מנכ"ל החברה (או מי מטעמו) יהיה רשאי לבצע רישום של שמות המציעים שהגישו את
הצעותיהם לתיבת המכרזים ,ולהחתים את המציעים או שליחיהם על מסמך כאמור.
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 .7.4הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות (לרבות ,איחור בשעת הגשת ההצעות) ,לא
תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן .על המציעים להיערך בהתאם לצורך הגשת ההצעות
בשלמותן עד למועד והשעה הנקובים לעיל.
 .7.5החברה רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד
ששלחה על-כך הודעה בכתב לכל-אחד מן המציעים אשר השתתפו במפגש המציעים או רכשו את
מסמכי מכרז זה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף להודעה בדבר שינוי המועד
להגשת ההצעות (לרבות ,שינוי שעת ההגשה) אשר תימסר בעל-פה או בכל דרך
אחרת.
 .7.6יש לוודא לפני הכנסת המעטפות לתיבת המכרזים ,שנציג החכ"ל יחתים את המעטפה בשם
המקבל ,חותמת המועצה ,ושעת המסירה.
 .7.7המחירים המוצעים ע"י המציע יהיו בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות
למכרז .החכ"ל תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך ( 60שישים) יום נוספים
והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

 .8הבהרות ושינויים
 .8.1עד יום  06/01/2021שעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים שרכשו את מסמכי המכרז
להפנות לחכ"ל בדוא"ל  baker@ecrahat.comשאלות הבהרה בכתב .ככל שיהיו שינויים במכרז
תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .8.2להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה בקובץ :WORD

מס"ד

המסמך או הנספח
וסעיף
פרק
נוסח השאלה
מתייחסת
אליו
רלבנטיים
ההבהרה

 .8.3יודגש ,כי החכ"ל אינה חייבת לענות לשאלות הבהרה ,אלא אם נשלחו בפורמט ובמבנה,
המוכתבים לעיל.
 .8.4כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות
בכתב – תחייבנה את החכ"ל.
 .8.5כן יודגש ,כי החכ"ל אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.
 .8.6החכ"ל רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או
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בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-
ידו להצעתו

 .9שמירת זכויות
 .9.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחכ"ל ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 .9.2החכ"ל תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז
בהתאם לתנאי ההסכם.

 .10בחינת ההצעות
 .10.1בחינת ההצעות במכרז תעשה בשני שלבים כמפורט להלן:
.10.1.1

שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף.

.10.1.2

שלב ב' – ניקוד מרכיבי הצעת המשתתף בהתאם למפורט במסמך א'( )7והמסמכים
שהוגשו על ידי המשתתף.

 .10.2אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות
ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת,
עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה
אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 .10.3אי הגשת מסמך או מסמכים ,אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה ,עלול לגרום לפסילת
ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת
המכרזים.
 .10.4למרות כל האמור לעיל ,ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה ,כן רשאית
ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים ,ללא חובת הנמקה.
 .10.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או
לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי
מכרז ,או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הוועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי
תכסיסים בלתי הוגנים ,או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות
בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 .10.6ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדון עם המשתתפים בפרטי
הצעתם ,לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם
לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור ,לרבות
מאזנים ,דו"חות ,מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'.
 .10.7ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ,ניסיונו,
כישוריו ,יכולתו הפיננסית של המציע ,ואת ניסיונה של החכ"ל ושל רשויות מקומיות וגופים
אחרים עם המציע בעבר .לצורך כך ,תהא רשאית החכ"ל לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא
ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם החכ"ל ,ככל שיידרש.
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 .11הודעה על זכייה וההתקשרות
 .11.1החכ"ל תודיע לכל אחד מהמשתתפים על תוצאות המכרז.
 .11.2עד המועד שיהיה נקוב בהודעת החכ"ל על הזכייה במכרז כאמור ,ימציא הזוכה את כל
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז.
 .11.3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  10.2לעיל ,תוך התקופה האמורה שם
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו
מהצעתו ,תהא רשאית החכ"ל לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ,ולחלט את הערבות ,אשר
הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות
ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית
החכ"ל במקרה זה להתקשר במושא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא
לנכון ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החכ"ל על-פי המכרז ו/או על-פי
כל דין.
 .11.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה
כאמור והחכ"ל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החליטה שלא לבטל את הזכייה ,תהא החכ"ל זכאית
לסך של ( ₪ 500חמש מאות ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום
המועד הנקוב בסעיף  10.2דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל
האישורים.
 .11.5החכ"ל תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות
המכרז.
 .11.6ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי החכ"ל.
 .11.7ההסכם המצורף למסמך פנייה זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה .יש לראות את
מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו ,על נספחיו ,כמסמך אחד המשלים זה את זה .בכל מקרה של
סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם ,ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים .בנסיבות
שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם ,יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה
כנוסח המחייב את המציעים ,וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 .12ביטול המכרז
 .12.1החכ"ל רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת למכרז
חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות ,או שלא
יעמדו בדרישות הסף ,או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,בעיות תקציב וכיוצא
באלה.
 .12.2בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין ,מובהר בזאת ,כי החכ"ל תהא רשאית – אך לא חייבת
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:.12.2.1

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך
ו/או מהמחיר שנראה לחכ"ל כמחיר הוגן וסביר לשירותים ,וזאת בהסתמך על המחיר
אותו נוהגת החכ"ל לשלם עבור השירותים ,מושא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית
שאושרה לקבלת השירותים.
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.12.2.2

התברר לעורך המכרז ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או
לאחר פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או
שהושמטו נתונים  /דרישות מהותיים מהמפרט ,או שאלה בוססו על נתונים שגויים ,או
בלתי שלמים.

.12.2.3

יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו
בניסיון ליצור הסדר כובל.

 .12.3החליטה החכ"ל על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי
המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החכ"ל ו/או כלפי מי מטעמה.
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מסמך א'()1
פרטי המשתתף
 .1פרטים על המשתתף
 .1.1שם המשתתף:
 .1.2מס' הזיהוי:
 .1.3מען המשתתף (כולל מיקוד):
 .1.4שם איש הקשר אצל המשתתף:
 .1.5תפקיד איש הקשר:
 .1.6טלפונים:
 .1.7פקסימיליה:
 .1.8דואר אלקטרוני:
 .2פירוט ניסיון קודם
שם המזמין

גופי שנת ההתקנה
איש קשר אצל טל' איש קשר כמות
התאורה מסוג
אצל המזמין
המזמין
לד שהותקנו

האם בוצע באמצעות קבלן המשנה? כן/לא .שם קבלן המשנה._________________________ :

_________________
חתימת המשתתף
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מסמך א'()2
מסמך קבלן משנה

הצהרה והתחייבות קבלן משנה

(יושלם רק אם המציע עומד בתנאי הסף שבסעיף  3.4באמצעות קבלן משנה)

לכבוד :החברה הכלכלית רהט

תצהיר

אני הח"מ ____________ ח.פ _____________ .כתובת _______________ נותן תצהיר זה כחלק
מהצעה של המציע ________________ ח.פ _____________ (להלן" :המציע") למכרז פומבי
 11/2021לאספקה והתקנה של קישוטי רחוב מסוג  LEDבחברה הכלכלית רהט ומצהיר בזאת כדלקמן:
.1
.2
.3
.4

הנני בקשר עסקי עם המציע במכרז  11/2021האמור ובמידה והצעת המציע תבחר כזוכה העבודה
תבוצע על ידנו בכפוף לכל דרישות מכרז זה .
אני קבלן רשום קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג א 1-בענף  ,160לפי תקנות רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,תשמ"ח.1988 -
ידוע לי שאין בתצהירי והתחייבותי כדי להטיל על המועצה חובה כלשהי כלפיי ואני לא נמנה על גדר
המציעים במכרז.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

________________

חתימת המצהיר
אישור
אני הח"מ ______________ עו"ד מ.ר __________.מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום _____
הופיע בפני _____________ שזיהה עצמו על ידי ח.פ או ת.ז _________ /המוכר לי אישית וחתם על
תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו כי אליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים
בחוק 0אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_________
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מסמך א'()3
נוסח ערבות מכרז
לכבוד
החברה הכלכלית רהט

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ (להלן" :המבקשים") אנו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 20,000עשרים אלף ש"ח) וזאת בקשר עם השתתפות
המבקשים במכרז מס'  11/2021להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7ימים מדרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או
לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם
טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  30/04/2022ועד בכלל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב
(בנק/חברת ביטוח)
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מסמך א'()4
תצהיר קיום דיני עבודה

תצהיר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ (להלן –
"הגוף" או "המשתתף") המבקש להגיש הצעה למכרז של החברה הכלכלית רהט .אני מצהיר/ה כי
הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

.2

בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" -החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה
עם גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

.3

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק
דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א 1991-או
לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  )31.10.00או ,לחלופין ,המשתתף או בעל
זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) ,הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה
 עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעברלאחר יום  ,)31.10.00אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.

.4

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי
ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל
וחתם עליו בפני.
__________________
תאריך
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מסמך א'()5
אישור רו"ח
לכבוד
______________________ (המשתתף)
הנדון  :אישור על מחזור כספי בשנת  2020ואישור על הון עצמי
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  31.12.2020בוקרו/נסקרו (בהתאמה)
על ידי משרדנו.

לחילופין:
הדו" חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים  31.12.2020בוקרו על ידי
רואי חשבון אחרים.
ג.

חוות הדעת/דו"ח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה)
ליום/ימים 31.12.2020אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת
מהנוסח האחיד (.)1

לחילופין:
חוות הדעת  /דו" ח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה)
ליום/ימים  31.12.2020כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע
המפורט בסעיף ד' להלן.
לחילופין:
חוות הדעת  /דו"ח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה)
ליום/ימים  31.12.2020כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על
המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
ד.

בהתאם לדו"חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום  31.12.2020המחזור הכספי
של חברתכם בכל אחת בשנת  2020הינו גבוה מ /שווה ל.₪ 1,000,000 -

בנוסף ,אנו מאשרים של ההון העצמי שלכם נכון למועד אישור זה גבוה או שווה ל-שני מיליון
שקלים חדשים.
בכבוד רב,
_____________
רואי חשבון
 .1לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר
 ,99יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
הערות:
•
•

נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי
החשבון בישראל – אוגוסט .2009
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
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מסמך א'()6
תצהיר היעדר קרבה
לכבוד
חברה כלכלית רהט
הנדון :תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר בחברה כלכלית או לעובד החברה
 .1אני הח"מ מצהיר בזאת כי החברה הכלכלית רהט הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .1.1סעיף  122א׳ (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן :
״חבר חכ"ל ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
עם החכ"ל ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.
 .1.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור בחברות כלכליות
הקובע:
״חבר חכ"ל לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה ,״חבר חכ"ל״  -חבר
חכ"ל או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו (ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״
בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)״.
 .1.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
״פקיד או עובד של חכ"ל לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי
בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם החכ"ל ובשום עבודה המבוצעת למענה״.
.2

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6

בין חברי חכ"ל אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או
שותף.
אין חבר חכ"ל ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי
בו.
אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד בחברה.
ידוע לי כי החכ"ל תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א׳ ( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף  122א׳ (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
שם המציע__________________________ :
__________________
חתימת המציע
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מסמך א'()7
מדדי בחירה
מס'

רכיב

ניקוד מרבי

אופן ניקוד  /הערות

1

עיצוב וצורה

 50נקודות

על המציע להציע צורות
וקישוטים שונים לבחירת
וועדה מקצועית מטעם
החכ"ל ,המורכבת ממנכ"ל
החכ"ל ,מהנדס החכ"ל
ומהנדס העירייה.

2

הצעת המחיר

 50נקודות

ההנחה המוצעת תושת על
מחיר האומדן הכללי .ההצעה
שנקבה במחיר הזול ביותר
שיתקבל (לאחר ההנחה) בגין
כלל רכיבי כתב הכמויות
תהא זכאית ל 50-נקודות
ויתר ההצעות יקבלו ניקוד
יחסי אליה.

סה"כ ניקוד

 100נקודות
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מסמך ב'
הצהרת המשתתף

הצהרת המשתתף
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מגישים בזאת הצעתנו למכרז דנן של
חכ"ל רהט ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1הננו מצהירים בזה ,כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל ,כי
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,וכן בחנו את כל הגורמים האחרים
המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.
 .2לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים ,אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי
החכ"ל ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה
ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .3אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות
מושא המכרז ,הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או
אישור מן המפורטים דלעיל ,ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו.
 .5אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.
 .6יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על
מנת לבצע ולהשלים את העבודות בהתאם לדרישות החכ"ל.
 .7הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והחכ"ל תתקשר איתנו בהסכם ,נבצע את העבודות מושא
המכרז בשלמות.
 .8כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ,לרבות בהסכם ,מחייבת אותנו גם אם לא
הוזכרה במפורש במסמך זה.
 .9אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .10הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90תשעים) יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי החכ"ל תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה
למשך ( 60שישים) יום נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,נחשב כמי שחזר בו מהצעתו,
והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החכ"ל על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .11אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא-חוזרת ,כאמור
בסעיף  3לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  1973ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו
לביניכם.
 .12היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם ,נמציא את כל המסמכים
והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,חתום כדין ,ערבות הביצוע
והאישור על עריכת ביטוחים.
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 .13בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הננו מציעים לבצע את העבודות מושא המכרז
דלעיל בתמורה להצעתנו כמפורט במסמך ב'.1
 .14כן מובהר לנו כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע
העבודות עפ"י חוזה זה ,יחולו עלינו וישולמו על ידינו .לצורך כך ,תנכה החכ"ל מהסכומים שיגיעו לנו
כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.
 .15אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
 .16בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים
בזאת ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים
במכרז לרבות דרישותיו.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
פרטי החותם מטעם המציע :
שם פרטי _____________ משפחה______________ ת.ז _________________
תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
תאריך _______________ :חתימה  +חותמת _________________ :
אישור עו"ד
ח.פ/.ע.מ ________________ (להלן:
עו"ד של
אני הח"מ
"המשתתף") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________
בשם המשתתף  ,כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות
של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את
המשתתף.
__________________
תאריך
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מסמך ג'
הסכם

חוזה התקשרות
שנערך ונחתם ברהט ביום ______ לחודש __ שנת 2021
בין-חברה כלכלית רהט
(להלן" :החכ"ל")
מצד אחד;
לבין-________________________
_________________________
_________________________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני;
הואיל

והחכ"ל מבקשת לבצע פרויקט של התקנת קישוטי רחוב מסוג  ,LEDאספקתם התקנתם
במוסדות ציבור בתחום שיפוט חכ"ל רהט (להלן" :הפרויקט").

והואיל

ולצורך קידום הפרויקט פרסמה החכ"ל מכרז פומבי מס'  11/2021לאספקה ,התקנה של
קישוטי רחוב מסוג ( LEDלהלן" :המכרז");

והואיל

והקבלן הגיש הצעתו למכרז;

והואיל

ועל סמך הצהרותיו והצעתו של הקבלן המליצה וועדת המכרזים של החכ"ל על הצעת הקבלן
כזוכה עפ"י המכרז ומנכ"ל חכ"ל החליט לאשר את המלצת וועדת המכרזים.

והואיל

והקבלן מצהיר כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות הכלולים במסמכי המכרז
והסכם זה על נספחיו וכי יש לו את היכולת ,הידע הניסיון והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע
הפרויקט;

והואיל

וכחלק מתנאי המכרז נדרש הקבלן לחתום על הסכם זה;

אי לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.
 .1.2כותרות הסעיפים מובאות לשם הנוחות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצורכי
פירושו.
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 .1.3הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות
הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.
 .1.4הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ואלו הם:
נספח א'
נספח ב'
נספח ג'
נספח ד'
נספח ה'
נספח ו'

–
–
–
–
–
–

פירוט קישוטי רחוב לשדרוג מצב קיים.
מפרט טכני להתקנה.
מפרט פוטומטרי.
אופן קביעת קו הבסיס ומדידת החיסכון.
נוסח ערבות ביצוע.
אישור קיום ביטוחים.

נספח ז'
נספח ח'
נספח ט'
נספח י'

–
–
–
–

תצהיר היעדר תביעות.
כתב אחריות.
כתב כמויות.
מסמכי המכרז והצעת הקבלן הזוכה (יצורף לאחר הזכייה).

 .2תנאי מתלה
 .2.1כניסה לתוקף של החוזה עם הזוכה במכרז תלויה בתנאים המתלים הבאים:
 .2.1.1קבלת אישור חכ"ל בעיר לחתימה על ההסכם.
 .2.1.2קבלת אישורים תקציבים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים
שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות לרבות אישור משרד הפנים.
 .2.1.3הוצאת צו התחלת עבודה/הזמנת עבודה פרטנית .
 .2.2לא התקיים אחד התנאים המתלים לעיל ,לא ייכנס ההסכם לתוקף ולזוכה במכרז לא תהא כל
טענה ו/או תביעה כנגד החכ"ל בעניין זה.
 .2.3בנוסף היה וחלפו  180ימים ממועד הודעת החכ"ל על הזכייה יהיו הצדדים להסכם זה (לרבות
הקבלן) רשאים שלא לממש את ההתקשרות הנ"ל .כל עוד לא חלפו  180ימים תעמוד הצעת הקבלן
במכרז וזכייתו בעינה והקבלן יהא מחויב בהצעתו כלפי החכ"ל.
 .2.4בהסכם זה קיים גם בנוסף תנאי מפסיק בדמות אי הצלחתו של הליך הפיילוט כהגדרת מונחים
אלו להלן.
 .3הגדרות
בהסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק מההסכם ,יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות בהתאם
להגדרות שבצדם (אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):
"הפרויקט"

 אספקה והתקנה של קישוטי רחוב מסוג  LEDכמפורט בהסכם זה עלנספחיו;

"החכ"ל"

 -חברה כלכלית רהט;

"המנהל"

 המהנדס של חכ"ל רהט או מי שמונה על-ידו לצורך פיקוח מקצועי בלבדעל הפרויקט;
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"המתקנים הקיימים"

 1,947 -קישוטי רחוב קיימים בתחום העיר כמפורט בנספח א'.

"הקבלן"

 לרבות נציגיו ומורשיו המוסמכים ולרבות כל מי שמשתמש ו/או פועלבשמו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה;

"רכיבי
הקישוטים  -קישוטי רחוב מסוג  – LEDלקישוט הרחובות בדרישות הנספח הטכני
או
החדשים"
המצורף כנספח ב' וכמפורט בהצעת הקבלן;
"הרכיבים"
"עלויות נלוות"

 העלויות הנוספות הנדרשות מעבר לעלות החלפים לצורך ביצוע בפועל שלהחלפת רכיבי הקישוטים;

"צו התחלת עבודה"

 הוראה בכתב שתינתן לקבלן המורה על התחלת הפרויקט או התחלת שלבהפיילוט לפי העניין;

 .4הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:
 .4.1כי קיבל את כל המידע ו/או הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט ,הבין את
דרישות החכ"ל לרבות אפיוני הרכיבים אותם נדרש לספק ולהתקין ולא תהא לו כל תביעה או
דרישה בקשר עם אי הבנה או מידע חלקי כאמור לעיל.
 .4.2כי הוא ובעלי המקצוע אשר יועסקו מטעמו הינם בעלי הרישיונות המתאימים ,על-פי כל דין,
הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הפרויקט והוא מסוגל מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל
הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות הסכם זה על נספחיו במועדים ובתנאים המפורטים להלן.
 .4.3כי הינו בעל היכולת הכספית ,כוח האדם המתאים ,האמצעים הטכניים והארגוניים והמיומנות
לביצוע התחייבויותיו על-פי ההסכם והוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה.
 .4.4כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי כל דין ו/או כל חוזה להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע האמור בו
וכי לא ידוע לו על כל הליך של פשיטת רגל הוצאת צו כינוס נכסים פירוק מינוי מפרק קבוע או
זמני וכיו"ב אשר ננקט או התבקש כנגדו.
 .4.5כי לצורך מילוי התחייבויותיו על-פי ההסכם ,יעסיק עובדים איכותיים מיומנים ומקצועיים ,בעלי
כל האישורים וההיתרים הנדרשים על-פי כל דין.
 .4.6כי יקיים פיקוח ובקרה על האספקה וההתקנה של הרכיבים ,במועדים ובתנאים המפורטים
במסמכי המכרז.
 .4.7כי יציג בפני החכ"ל תכנית חעירי קישוט ,מפורטת ,חתומה על-ידי מתכנן תאורה מוסמך מטעמו,
ביחס לכל אחד מן האזורים בהם תתבצע התקנת הרכיבים.
 .4.8כי ימסור לחכ"ל או למי מטעמה כל מידע ו/או פרט ו/או דיווח ביחס לרכיבי הקישוט החדשים
וזאת מיד עם דרישתה.
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 .4.9כי יעמוד בכל התנאים הנדרשים על-פי כל דין ו/או תקן ו/או הנחיות גורם מקצועי כלשהו ו/או
נהלים ו/או חוזרים ו/או תקנונים בכל הנוגע לאספקת רכיבי הקישוט החדשים התקנתם ברחבי
העיר ותחזוקתם לכל אורך תקופת האחריות והשירות וכי ידאג לקבלת כל האישורים ו/או
ההיתרים הנדרשים על-פי כל דין בעניין.
 .4.10כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז ,גם אם לא מוזכרת במפורש בהסכם זה מחייבת אותו
וכן כל גורם מטעמו אשר יועסק באספקה/הובלה/התקנה של רכיבי הקישוט החדשים על-פי
ההסכם.
 .4.11כי יישא בכל ההוצאות הנדרשות מכל מין וסוג שהוא לצורך אספקה הובלה התקנה של רכיבי
הקישוט החדשים ,ככל שיידרש לכך על-פי תנאי ההסכם ,וכי ידוע לו כי החכ"ל לא תישא ולא
תשתתף בכל תשלום ו/או הוצאה הנדרשים לצורך מימוש התחייבויותיו ,בכפוף לאמור בהסכם זה.
 .4.12כי הוא מכיר את התנאים הפיסיים של המוסדות וסביבתם וכי אלה יילקחו בחשבון בעת תכנון,
ביצוע והתקנת רכיבי הקישוט החדשים וכי הוא מכיר את המגבלות והסיכונים במסגרתם יהיה
עליו לבצע את העבודות ולא תוכר תביעה כלשהי של הקבלן הנובעת מאי-הכרה בתנאים פיסיים
ו/או במגבלות ובסיכונים כאמור.
 .4.13כי רכיבי הקישוט החדשים שיותקנו על-ידו על כל רכיביהם ו/או השימוש בה אינם מפרים בדרך
כלשהי זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור פטנט זכות
יוצרים ומדגם ו/או התחייבויות חוזיות בין של הקבלן ובין של כל גורם אחר .
 .4.14כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה ,או בכל הודעה שתינתן על פיו ,כדי לשחררו מכל חובה או
צורך לקבל כל רישיון היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס היטל אגרה תשלומי חובה וכיו"ב
המוטלים עליו על פי כל דין.
 .5מהות ההתקשרות
 .5.1כחלק מפעולותיה לקידום איכות הסביבה ולהתייעלות אנרגטית ,החליטה החכ"ל להחליף רכיבי
קישוט –  1,947רכיבי קישוט קיימים ל  1,947גופי קישוט חדשים בתחום העיר בטכנולוגיות
מתקדמות לחסכון באנרגיה .פעולה זו נועדה לאפשר ניהול מושכל וצמצום של צריכת החשמל ושל
עבודת האחזקה השוטפת בקישוטי רחוב ולשמור על הסביבה.
 .5.2בכפוף להצלחת שלב הפיילוט כמפורט בסעיף  6להלן ,החכ"ל מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל
על עצמו את ביצוע הפרויקט הכולל ביצוע עבודות ומתן שירותים כמפורט בהסכם זה על נספחיו,
בהתאם להוראות והנחיות שתינתנה לו על-ידי המנהל מדי פעם בפעם וזאת בשקידה בהקפדה
וברמה מקצועית גבוהה.
הקבלן יספק ויתקין את רכיבי הקישוט החדשים על במוסדות הציבור בעיר כמפורט בהסכם זה על
נספחיו תוך עמידה ברף החיסכון שהציע במסגרת המכרז .על רכיבי הקישוט החדשים לעמוד
בתנאים ובדרישות הנספח הטכני המצורף להסכם זה כנספח ב' (להלן" :הנספח הטכני").
 .5.3בתום התקנת כל רכיבי הקישוט החדשים ימסרו אלו לבעלותה ולרשותה של החכ"ל בהתאם
לקבוע בהסכם זה והקבלן יהיה אחראי לתחזוקת רכיבי הקישוט החדשים לכל אורך תקופת
האחריות בהתאם לתנאים וההנחיות המפורטים במסמכי המכרז.
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 .5.4מודגש בזאת כי רכיבי הקישוט אשר יוסרו מתקרות המוסדות הקיימים בעיר ויוחלפו על-ידי
הזוכה יימסרו לחכ"ל ויהיו קניינה הבלעדי .הזוכה מתחייב לשמור על שלמותם בתהליך הפירוק
והאחסון .בנוסף ,יערוך הקבלן רשימה מלאה של ציוד שהוסר והועבר לידי החכ"ל ,הזכות שמורה
לחכ"ל לבקש פינוים לאתר גריטה ללא תוספת תשלום.
 .5.5מובהר ומוסכם בזאת כי רכישת רכיבי הקישוט החדשים תצא לפועל רק לאחר קבלת צו התחלת
עבודה ולאור המפורט בו וככל שהחכ"ל תחליט שלא לרכוש ולהתקין את רכיבי הקישוט החדשים
או חלק מהם ,לרבות בשל הוצאת צווי מניעה על-ידי צד ג' או התנגדות מצד גורם מוסמך כלשהו,
או כל סיבה אחרת ,וכיו"ב לקבלן תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 .6מקצועיות הקבלן או מי מטעמו
 .6.1כל המפורט ל הלן יחול על הקבלן וכן על קבלני משנה אשר יועסקו מטעמו לצורך ביצוע העבודות
המפורטות במכרז:
 .6.2כל הנדרש לצורך אספקה ,הובלה והתקנה של רכיבי הקישוט החדשים יבוצע בדייקנות ביעילות,
באורח מקצועי ,בהתאם להסכם ומסמכיו ולשביעות רצון החכ"ל.
 .6.3ביצוע עבודות שלגביהן קיימים חוקים ,תקנות ,תקנים או הוראות מטעם רשויות מוסמכות
תבוצענה בהתאם להם .הקבלן נדרש להמציא לחכ"ל ,לבקשתה ,אישור מאת הרשויות המוסמכות
על התאמת העבודות לחוקים לתקנות להוראות ולתקנים האמורים לעיל וכל ההוצאות הקשורות
או הנובעות מכך יחולו על הקבלן.
 .6.4כל רכיבי הקישוט החדשים אשר יותקנו על-ידי הקבלן יתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות
להוראות ההסכם ,על נספחיו ,ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים .בהעדר תקנים יהיו
אלה חומרים ומוצרים שיתאימו להצעת הקבלן במסגרת המכרז.
 .6.5מוסכם במפורש כי הקבלן אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו ברכיבים שיותקנו
על-ידו עד לתום תקופת האחריות .
 .6.6עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מומחים ,מנוסים ומורשים על פי כל דין העוסקים
בקביעות במקצועם.
 .6.7העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הטכני וליתר הוראות המכרז .כל סטייה מהמפרט תחייב את
אישור המנהל מראש ובכתב .
.7

תקופת ההתקשרות
 .7.1תקופת החוזה הנה מיום חתימתו ועד לתום תקופת האחריות ע"י המציע ובכל מקרה לא פחות מ-
 3שנים מתום תקופת ההתקנה.
 .7.2על אף האמור לעיל ,תהא החכ"ל רשאית ,בכל עת ומכל סיבה שתיראה בעיניה ,לסיים או להשהות
ביצועו של חוזה זה כולו או מקצתו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,בהודעה מראש לקבלן של
 7ימים וזאת מבלי שתצטרך לתת נימוקים לצעד זה.
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 .7.3בנוסף על האמור לעיל ,תהא החכ"ל רשאית טרם תחילתה של מלאכת התקנת רכיבי הקישוט
החדשים או במהלכה ,להורות לזוכה לבצע את ההתקנה במקטע/ים ובהפסקות בין המקטע/ים
ולחדשם בכל עת שלאחר מכן .לקבלן לא תהא כל טענה או דרישה בעניין זה.
 .7.4הופסק ביצוע העבודות ,כאמור בסעיף  8.3לעיל ,תשלם החכ"ל לקבלן את תמורת אותו חלק של
העבודות שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודות וזאת לפי הערך היחסי של העבודה שביצע
ובהתאם למחירים הנקובים בהצעת הקבלן .פרט לתשלום כאמור ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל
תמורה נוספת בגין עבודות שביצע או שירות שנתן במסגרת חוזה זה.
 .7.5הופסק הפרויקט ,כולו או מקצתו ,כאמור לעיל שלא כתוצאה מהפרת החוזה על ידי הקבלן אחרי
חתימת החוזה או אך לפני שקבלן החל בביצוע התקנת הרכיבים בפועל  -לא ישולם לקבלן פיצוי
כלשהו והקבלן מוותר בזה על כל תביעה או דרישה לפיצוי כאמור.
 .7.6הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לצמיתות ,כאמור לעיל ,שלא כתוצאה מהפרת החוזה על
ידי הקבלן אחרי שהקבלן החל בביצוע התקנת הרכיבים בפועל ,תשלם החכ"ל לקבלן את תמורת
אותו חלק של העבודות שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודות וזאת לפי הערך היחסי של
העבודה שביצע ובהתאם למחירים הנקובים בהצעת הקבלן .פרט לתשלום כאמור לא יהיה הקבלן
זכאי לכל תמורה נוספת בגין עבודות שביצע או שירות שנתן במסגרת חוזה זה ,בכפוף לקיזוז
הוצאות שהוציאה החכ"ל.
 .7.7במידה ויגיע הפרויקט לסיומו ,טרם הסתיים שלב ההתקנה ו/או טרם הגיעה לסיומה תקופת
ההתקשרות ,כאמור בהסכם ,תהא החלטתו של מנהל הפרויקט ביחס לשלב אליו הגיע הפרויקט
לסיומו סופית ומוחלטת ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר להפסקת
ביצוע העבודות כאמור.
 .7.8השתמשה החכ"ל בסמכות כלשהי מסמכויותיה ו/או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה
זה וביטלה את החוזה או השהתה את ביצועו ,כולו או מקצתו ,לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או
דרישה כנגדה ,זולת קבלת התמורה בגין השלב אליו הגיע הפרויקט לסיומו בין אם מדובר בשלב
משלבי התקנת הרכיבים ובין אם מדובר בשלב התחזוקה השוטפת .פרט לתמורה זו ,לא יהיה
הקבלן זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק ,הפסד ,מניעת רווח וכו' העלולים להיגרם לו
כתוצאה מן ההשעיה הביטול או מסיבה אחרת.
 .7.9במידה ותופסק ההתקשרות עם הקבלן המבצע ,בכל אחד משלבי ההסכם ,תהא החכ"ל רשאית
לקזז מהכספים המגיעים לקבלן בגין כל נזק ו/או חובה של הקבלן כלפיה.
 .7.10בוטל ו/או הופסק ו/או הושעה החוזה ,תהא החכ"ל רשאית להתקשר עם כל אדם או גוף שהוא
לביצוע הפרויקט .לקבלן לא תהיה כל טענה בקשר לכך והכל בכפוף לכל דין.
 .8עובדי /פועלי הקבלן
 .8.1לצורך הפרויקט יעסיק הקבלן מנהל ביצוע ,בעל ניסיון של  3שנים כמנהל ביצוע של עבודות
קבלניות המחזיק בתעודת מנהל עבודה מוסמך בתוקף ועומד בכל המפורט בנספח ב' .מנהל הביצוע
יהיה אחראי על ניהול הפרויקט וביצוע ויהווה איש הקשר בין החכ"ל לקבלן.
 .8.2הקבלן יעסיק עובדים איכותיים ,מיומנים ומקצועיים ,בעלי כל האישורים וההיתרים הנדרשים
על-פי כל דין ,תקן ,הנחייה ,הוראה וכיו"ב ,לרבות עבודה בגובה במספר הדרוש לשם ביצוע
התחייבויותיו על-פי תנאי המכרז והחוזה.
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 .8.3לפי דרישה בכתב מאת המנהל ,יחליף הקבלן כל גורם המועסק בביצוע העבודות אם לדעת המנהל
ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,התנהג אותו אדם שלא כשורה ו/או הוא אינו מוכשר למלא את תפקידו
ו/או הוא מבצע את תפקידיו ברשלנות ו/או הוא אינו מתאים לתפקיד מכל סיבה אחרת .במקרה
כאמור ,יעמיד הקבלן לאלתר בעל תפקיד חלופי באופן אשר יימנעו כל עיכוב /דחייה בקצב ביצוע
העבודות .
 .8.4הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת ,לפי כל דין ,שנועדה לשמור על רווחת נוחות
ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות
ומקומות אכילה נאותים במקום ביצוע העבודות .אתר העבודות לא ישמש כמקום דיור אף לא
דיור זמני לאף אדם מתחילת ביצוע העבודה עד ליום מסירת העבודה.
 .8.5לצורך עמידת הקבלן בלוח הזמנים ,הקבלן מתחייב להפעיל  2צוותים נפרדים במקביל ,לצורך
ביצוע העבודה בזמן שייקבע.
.9

אספקה והתקנה של הרכיבים
 .9.1אספקת והתקנת הרכיבים תיעשה על-ידי הקבלן ועל חשבונו ,בהתאם למפרטים לתנאים וללוח
הזמנים הקבוע בהסכם זה והזמנות עבודה פרטניות שיימסרו לקבלן .העבודות יבוצעו ברציפות
באופן מתמיד ובקצב הנדרש ,על מנת למנוע כל עיכוב בלוח הזמנים של ביצוע הפרויקט ובכל מקום
ובכל עת כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט.
 .9.2הקבלן מתחייב להעסיק לצורך כך עובדים מיומנים מקצועיים בעלי כל האישורים הנדרשים על
פי דין ותקן ובמספר מספיק.
 .9.3החלפת קישוטי רחוב מסוג  LEDתיעשה אך ורק על-פי תכנון חעירי קישוט שיוכן ע"י מתכנן
תאורה מוסמך עבור כל קטע בנפרד ואשר יעמוד בתקן תאורה .ביצוע תכנון חעירי התאורה לרבות
התשלום בעבורו יהיה באחריות הקבלן .למען הסר ספק יובהר כי תנאי מקדים לתחילת ביצוע
ההתקנה הינו הצגת תכנון חעירי התאורה ביחס לפנים או לאזור בו היא עתידה להתבצע וקבלת
אישור הממונה לתכנון.
 .9.4האספקה וההתקנה של הרכיבים תיעשה בהתאם לתוכנית עבודה אשר תוגש למנהל ותשקף את
שלבי ביצוע התקנת הרכיבים אופן ההתקנה המתוכנן ולוח הזמנים המתוכנן להתקנה .הקבלן
יהיה חייב לשנות ו/או לתקן את תכנית העבודה ככל שהמנהל ידרוש זאת .הקבלן לא יחל בביצוע
התקנת הרכיבים בטרם קיבל אישור בכתב לתכנית העבודה .
 .9.5ידוע לקבלן כי בכל הנוגע להתקנת רכיבי הקישוט סדר העדיפויות ביחס למיקום ההתקנה יקבע
ע"י החכ"ל ו/או המנהל ,אשר רשאי לשנות את סדר הקדימויות בכל שלב וקטע שהוא כולל קביעת
האזורים בהם יידרש הקבלן לבצע את העבודות ועל הקבלן יהיה להתארגן בהתאם .למען הסר
ספק מובהר כי שינוי כאמור לא ישמש עילה לתביעת פיצוי כלשהו מצד הקבלן וכן עילה להארכת
מועד ביצוע העבודות.
 .9.6הקבלן יספק דו"ח התקדמות שבועי על קצב העבודה בכתב ו/או בפגישת עבודה בהתאם להנחית
המנהל .הקבלן מתחייב להשתתף בכל הישיבות הנוגעות לפרויקט שאליהן יוזמן על ידי החכ"ל או
המנהל ולקיים את ההנחיות שיינתנו באותן ישיבות במועדים שיקבעו על ידי מנהל הפרויקט.
 .9.7למען הסר ספק מובהר כי שום אישור ו/או הוראה ביחס לכל עניין הקשור בביצוע העבודות וכן
זכות הפיקוח המוקנית לחכ"ל ו/או למנהל לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המקצועית המלאה
ואין בהם כדי להטיל על החכ"ל ו/או על המנהל אחריות כלשהי לביצוע העבודות.
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 .9.8הקבלן מתחייב שלא להתקין את הרכיבים נשוא ההסכם ,בטרם הוא וכל העובדים הפועלים
וקבלני המשנה מטעמו ,עבר תדריך אצל ממונה הבטיחות שמונה מטעמו וביצע את הוראותיו
והנחיותיו .כמו כן ,בטרם התקנת הרכיבים נדרש הקבלן לחתום בפני הממונה על הבטיחות על
הצהרת הבטיחות כדוגמת ההצהרה המצורפת למסמכי המכרז ולהגישה למנהל .חתימת הממונה
על הבטיחות על גבי הצהרת הבטיחות תהווה אישור לכך שהקבלן קיבל תדריך בטיחות בהתאם
להוראות ההסכם וכי הינו רשאי מבחינת דרישות הממונה על הבטיחות להתקין את הרכיבים
נשוא ההסכם.
 .9.9התנאים האמורים בסעיפים הנ"ל הינם תנאים מהותיים ,שהפרתם תחשב כהפרה מהותית של
הסכם ההתקשרות.
 .9.10החכ"ל רשאית ,מעת לעת ,ובהתאם להנחיות המנהל ,לחזור ולדרוש מהקבלן ,לעבור תדריך
בטיחות נוסף אצל הממונה על הבטיחות ,ואף להפסיק את ביצוע העבודות ,עד לקיומו של תדריך
בטיחות נוסף .ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר להפסקת ביצוע
העבודות כאמור.
 .9.11מבלי לפגוע באמור בהוראות הסכם זה ו/או המכרז ,מתחייב הקבלן לפעול לביצוע התחייבויותיו
על פי הסכם זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם
לחוקי הבטיחות בעבודה ,לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 -ופקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970-והתקנות על פיהם ,בהתאם לנספח הבטיחות המצורף למסמכי
המכרז ולתצהיר הבטיחות המצורף למסמכי המכרז ובהתאם לכל המסמכים המחייבים המנויים
במסמכי המכרז והמהווים כולם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .9.12הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת עליו על-פי כל דין וכן כל הנחיה מאת המנהל
שנועדה לשמור על רווחת נוחיות ובטיחות העובדים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 .9.13באחריות הקבלן לדאוג לכל החיבורים התיאומים האישורים וההתקנות הנדרשים לצורך שימוש
בחשמל ו/או במים לביצוע העבודות .החכ"ל תשתף פעולה עם הקבלן ככל הנדרש על מנת לאפשר
את המפורט לעיל .
.10לוחות זמנים להתקנה
 .10.1החכ"ל תוציא לקבלן מעת לעת צווי תחילת עבודה בהם יפורטו אתרים בהם נדרש הקבלן לבצע
את העבודות .הקבלן יידרש להתחיל בהתקנת רכיבי הקישוט החדשים באתרים המפורטים בצווי
התחלת העבודה על-פי לוח זמנים מתואם עם המנהל בתוך  10ימים (קלנדריים) אשר ספירתם
תחל מיד עם הוצאת צו תחילת עבודה להתקנת רכיבי הקישוט החדשים או חלקם .על הקבלן
לסיים את התקנת רכיבי הקישוט החדשים בתוך  60ימים (קלנדריים) מיום הוצאת כל צו תחילת
העבודה ביחס לרכיבים אשר מפורטים בצו .
 .10.2לא יעמוד הקבלן במועדים המפורטים בחוזה בשל סיבה שאיננה נובעת מכוח עליון יקוזז
מהתשלום המגיע לקבלן סך בשקלים השווה ל 1,500 -ש"ח בגין כל יום איחור בלוח הזמנים וזאת
מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לחכ"ל על פי החוזה ו/או הדין.
 .10.3בטרם יחל הזוכה בביצוע התקנת רכיבי הקישוט החדשים בכל האתרים יקבל הזוכה אישור בכתב
מאת החכ"ל לכל אתר בנפרד ולהמשך התקנת רכיבי הקישוט החדשים באתר הבא .למען הסר
ספק מובהר כי אישור זה אינו מהווה אישור למסירה או לעמידת הקבלן בתנאי המכרז אלא רק
אישור להמשיך את ביצוע עבודות ההתקנה באתר הבא.
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 .10.4הקבלן יבצע את התקנת רכיבי הקישוט החדשים באופן רציף באמצעות  2צוותים לפחות המונים
אנשי ביצוע מיומנים בעבודה בגובה ומורשים לכך על-פי כל דין.
 .11מסירת העבודות
 .11.1בתום ביצוע עבודות התקנת כלל רכיבי הקישוט החדשים ,המפורטים בצו התחלת העבודה ,יודיע
על כך הקבלן בכתב למנהל כמשמעותו בחוזה זה .המנהל יבדוק בנוכחות הקבלן את התקנת רכיבי
הקישוט החדשים תוך  45ימים ממועד קבלת ההודעה.
 .11.2במועד המסירה יימסרו רכיבי הקישוט החדשים לידי החכ"ל ו/או מי מטעמה ,בהתאם למנגנון
המפורט להלן:
.11.2.1
.11.2.2

.11.2.3

.11.2.4

.11.2.5

.11.2.6

.11.2.7

עם השלמת העבודות יכין הקבלן "ספר מתקני תאורה" הכולל תיעוד מקיף של רכיבי
התאורה החדשים שהותקנו קטלוגים.
ימסור תעודות אחריות שמות אנשי קשר וטלפונים .הקבלן ימסור ספר אחד לבדיקה
והערות המנהל .לאחר תיקון הערות המנהל יכין  4עותקים מושלמים מכל ספר וימסרם
לנציג החכ"ל120 .
מצא המנהל את רכיבי הקישוט שהותקנו כמתאימים לתנאי החוזה על כל מסמכיו נספחיו
והוראותיו תינתן לקבלן תעודת השלמה ביחס להתקנת רכיבי קישוט חדשים באותו אזור
(להלן" :תעודת ההשלמה") ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע
העבודות ביחס לאותו אזור .מצא המנהל שחלק מרכיבי הקישוט החדשים לא הותקנו או
בוצעו בהתאם לדרישות המכרז תימסר לקבלן בכתב על ידי המנהל רשימת תיקונים
שינויים והשלמות (להלן" :רשימת ליקויים") וכן מועד מחייב לביצוע העבודות הנדרשות
לצורך קבלת תעודת השלמה .עבודות ההשלמה יבוצעו לא יאוחר מ 30 -ימים מיום
ההודעה ובהלימה להנחיות המנהל.
לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו ברשימת הליקויים תוך התקופה
שנקבעה על ידי המנהל או בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו המוחלט והסופי
אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה
ו/או באיכות ו/או בטיב משביעי רצון תהא רשאית החכ"ל מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על
פי החוזה ו/או כל דין לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמה ו/או
באמצעות כל גורם אחר .הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן
והחכ"ל תנכה הוצאות אלה מהתשלומים אותם חייבת לקבלן או מערבויות הקבלן
בתוספת  %10תקורה.
מצא המנהל כי רכיבי הקישוט אינם עומדים בסטנדרטים שנקבעו בנספחים הטכניים
להסכם ,בין לאחר בדיקת מעבדה ובין באמצעות כל בדיקה אחרת ,ביחס ובכלל זה,
קרינה ,הספק .יחליף הקבלן את כלל גופי התאורה התקולים.
מצא המנהל כי רכיבי הקישוט אינם עומדים בסטנדרטים שנקבעו בנספחים הטכניים
להסכם ,בין לאחר בדיקת מעבדה ובין באמצעות כל בדיקה אחרת ,ביחס ובכלל זה,
קרינה ,הספק רשאית החכ"ל לפנות למעבדה מוסמכת לצורך בדיקה חוזרת של הגופים,
כל העלויות יהיו באחריות הקבלן הזוכה.
הקבלן יישא בהוצאות החכ"ל באשר לבדיקות המעבדה כאמור בסעיף  12.2.6לעיל .בעניין
זה רשאית החכ"ל לקזז את עלות בדיקת המעבדה מהתשלום המשולם לקבלן .ולקבלן לא
תהיה כל תביעה או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר להפסקת ביצוע העבודות כאמור.
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 .11.3מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת רשימת הליקויים כדי לשחרר את
הקבלן מכל אחריות כלפי החכ"ל -שהיא ישירה ו/או עקיפה לליקוי שנשכח לא נחשף או שהתגלה
לאחר תהליך קבלת רכיבי הקישוט החדשים ובדיקתם על ידי מנהל הפרויקט.
 .11.4עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ינקה הקבלן את אתר התקנת המתקן ויסלק ממנו את
כל החומרים האשפה והמתקנים אשר אינם מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה יהיו
העבודות ואתרי התקנת רכיבי הקישוט החדשים נקיים ומתאימים למטרותיהם.
 .11.5מסירת רכיבי הקישוט החדשים תחשב כמושלמת עם קבלת תעודות השלמה בגין כל אחד ואחד
מהאזורים בהם התבקש הקבלן לבצע את העבודות .
 .12התמורה
 .12.1ככלל חשבונות לתשלום יוגשו על פי הדרך המפורטים להלן עד לשיעור של  95%מהתמורה הכוללת
אשר צריכה להיות משולמת לקבלן (לפי ההזמנה וביצוע בפועל) 5% .מכל חשבון שיאושר יישארו
בידי החכ"ל עד תום חמש שנות תחזוקה (שיחלו להיספר מתום תקופת ההתקנה של כלל גופי
התאורה) וישמשו כבטחון לאחוז החסכון הממוצע אותו הציע הקבלן במסגרת המכרז כמפורט
בסעיף  13.6להלן.
 .12.2כל חשבון ישולם לאחר אישור חכ"ל בגין ביצוע ,בשיטת שוטף  60 +מאישור המהנדס בתנאי
קבלת התקציב בפועל מהגוף הממן.
 .12.3אבני הדרך להגשת חשבונות:
 .12.3.1אבן דרך  :1עם סיום השלמת התקנת כל גופי הקישוט באתר הראשון לאחר אישור
המתכנן והמפקח יגיש הזוכה חשבון על  90%מעלות הביצוע בפועל.
 .12.3.2אבן דרך  :2עם סיום השלמת התקנת כל גופי הקישוט באתר השני לאחר אישור המתכנן
והמפקח יגיש הזוכה חשבון על  90%מעלות הביצוע בפועל.
 .12.3.3אבן דרך  :3עם סיום השלמת התקנת כל גופי הקישוט באתר השלישי לאחר אישור
המתכנן והמפקח יגיש הזוכה חשבון על  90%מעלות הביצוע בפועל.
 .12.3.4אבן דרך  :4עם סיום השלמת התקנת כל גופי הקישוט באתר הרביעי לאחר אישור המתכנן
והמפקח יגיש הזוכה חשבון על  90%מעלות הביצוע בפועל.
 .12.3.5אבן דרך  :5עם סיום השלמת התקנת כל גופי הקישוט באתר החמישי לאחר אישור
המתכנן והמפקח יגיש הזוכה חשבון על  90%מעלות הביצוע בפועל.
 .12.3.6אבן דרך  :6עם סיום השלמת התקנת כל גופי הקישוט באתר השישי לאחר אישור המתכנן
והמפקח יגיש הזוכה חשבון על  90%מעלות הביצוע בפועל.
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 .12.3.7אבן דרך  : 7בתום שנה של תקופת האחריות ישולמו  10%מהתמורה הכוללת ,אשר קוזזו
מהחשבונות לעיל ,בקיזוז (ככל שהתקיימו תנאי הקיזוז) כספים בגין אי קיום התחייבות
לאחוז חסכון מוצע כאמור בסעיף .13.6
 .12.4התמורה תשולם רק בגין פריטים וכמויות שבוצעו והוזמנו בפועל בכתב מאת החכ"ל .תשומת לב
הקבלנים שאין לחרוג מכתב הכמויות ומהזמנת החכ"ל ללא אישור מראש ובכתב .חריגה מעין זו
לא תזכה בתמורה.
 .12.5מובהר כי התחייבות הזוכה לאחוז החיסכון הממוצע שהוצע על ידו חלה לאורך כל תקופת
ההסכם .היה ובמהלך חיי ההסכם ,בכל שלב משלביו ,יתברר כי החיסכון הממוצע בפועל נמוך
מהחסכון הממוצע שהתחייב אליו הקבלן תוכל החכ"ל לקזז את ההפרש בהוצאות החשמל שבין
התחייבות הקבלן לבין החסכון בפועל לכל אורך חיי הפרויקט.
 .12.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי התמורה כוללת בין היתר (אך לא רק) גם את
ההוצאות כדלקמן:
 .12.6.1התקנת אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתרי התקנת
רכיבי הקישוט החדשים;
 .12.6.2השתתפות בישיבות עבודה בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט;
 .12.6.3כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או
המשמשים לביצועה) הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם;
 .12.6.4ביצוע כל העבודות על-פי ההסכם ,לרבות תשלום בגין כח אדם שימוש בציוד מכני כלי
עבודה מכשירים מכונות פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש לצורך מילוי התחייבויות הקבלן
על-פי ההסכם לרבות אחזקתם פירוקם וסילוקם בתום העבודות;
 .12.6.5הובלת כל החומרים הציוד כלי העבודה וכו' אל אתרי העבודה ובכלל זה העמסתם
ופריקתם אחסנתם ושמירה עליהם באתרים;
 .12.6.6הוצאות הגנה וביטוח של החומרים העבודות המבנים העובדים בטוח צד שלישי וכו
תיקונים החלפות שיפוצים וכד' תוך כדי העבודה או לאחריה;
 .12.6.7כל השירותים שמחויב הקבלן ליתן על פי חוזה זה במסגרת תקופת האחריות כהגדרתה
בחוזה זה ;
 .12.6.8ביצוע עבודות הנדרשות למניעת קיומו של סיכון בטיחותי ו/או למניעת נזקים ממושכים
ו/או נזקים בלתי-הפיכים לנכסים ,בהתאם להחלטת המנהל מטעם חכ"ל.
 .12.7הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מחכ"ל העלאות או שינויים בתמורה בהתאם לתנאי חוזה
זה בין מחמת עלויות שכר עבודה שינויים בשערי מטבעות שינויים במחירי חומרים הטלתם או
העלאתם של מסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג בין ישירים ובין עקיפים או
מחמת כל גורם נוסף אחר.
 .13תמורת ביצוע מלוא העבודות הנכללות בהסכם זה תשלם החכ"ל לקבלן סך של ____________ ₪
כולל מע"מ לפי הצעתו במכרז ,כאשר סך התקציב הינו  ₪ 600,000לא כולל מע"מ.
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 .14תפקידיו וסמכויותיו של המנהל
 .14.1המנהל רשאי אך לא חייב למנות מי מטעמו לשמש כמפקח על עבודת הקבלן.
 .14.2המנהל או מי מטעמו מוסמך להוציא לקבלן צו התחלת עבודה כללי או חלקי להתקנת רכיבי
הקישוט החדשים וכן לקבוע את סדר העבודה ולתת כל הנחיה מקצועית הנדרשת לצורך ביצוע
הפרויקט.
 .14.3המנהל או מי מטעמו מוסמך לבקר לבדוק ולפקח על טיב העבודה החומרים רמת ביצועה וכח
האדם בקשר לביצועה והכול בהתאם להוראות ההסכם .כן יהיה המנהל רשאי למסור הודעה
לקבלן בדבר אי אישורה של עבודה או חלקה או חומרים מסוימים .ניתנה הודעה כנ"ל יפסיק
הקבלן את אותה העבודה או השימוש באותם החומרים עד לקבלת החלטתו של המנהל.
 .14.4בנוסף ,מוסמך המנהל ,או מי מטעמו ,ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות
לדעתו לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן .מוסכם כי בכל עניין קביעת
המנהל תהיה סופית ומכרעת והקבלן מתחייב לפעול על פיה.
 .14.5מצא המנהל כי הקבלן אינו עומד בתנאים ובדרישות הקבועים בהסכם ו/או בתוכנית העבודה
שאושרה על-ידו יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לעמוד בתנאי ההסכם ו/או לדרוש ממנו להפסיק את
ביצוע התקנת הרכיבים או את הפעלתם כל עוד הוא אינו עומד בתנאי ההסכם .
 .14.6בנוסף ,מוסמך המנהל או מי מטעמו ליתן לקבלן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה
המתחייבות לדעתו לצורך התקנה/הפעלה של רכיבי הקישוט החדשים באופן בטיחותי והקבלן
מתחייב לפעול על פיהן במלואן .למען הסר ספק מובהר כי הנחיות המנהל בעניין זה יהיו סבירות
ומקצועיות.
 .14.7המנהל רשאי ,על פי הבנתו ושיקול דעתו המקצועי ,לדרוש מהקבלן לבצע עבודות הנדרשות למניעת
קיומו של סיכון בטיחותי ו/או למניעת נזקים ממושכים ו/או נזקים בלתי-הפיכים לנכסים והקבלן
מתחייב להתחיל בביצוע העבודות על חשבונו כאמור ולא יאוחר מ  4שעות מעת שקיבל את דרישת
המנהל בעניין לבצען באופן רציף ויעיל ולסיימן בהקדם האפשרי.
 .14.8לפי הוראות המנהל ,חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמנהל או המועצה אישרה וכן
לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן בגופי הקישוט .
 .14.9נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות ,רשאי המנהל או מי מטעמו לדרוש מהקבלן לתקן על
חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו .אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום
פיצויים לחכ"ל והכל מבלי לגרוע בזכויות החכ"ל עפ"י ההסכם או עפ"י כל דין וכל תרופה או סעד
אחר.
 .14.10המנהל או מי מטעמו יבדוק ויאשר את יומן העבודה וטפסי הדיווח והביקורת.
 .14.11סמכויות נוספות של המנהל נקובות ביתר מסמכי המכרז ובמפרטים.
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 .15קבלני משנה
 .15.1התקנת הרכיבים תבוצע ע"י הקבלן עצמו ו/או עובדים ו/או קבלני משנה מטעמו.
 .15.2רשימת קבלני המשנה להתקנות תוגש לאישור המנהל ותעמוד בכל דרישות המכרז.
 .15.3המנהל מוסמך לפסול כל קבלן משנה ללא צורך בנימוק החלטתו .פסילה זו לא תהווה עילה
לתביעות כספיות כלשהן או תביעות להארכת זמן הביצוע מצד הקבלן.
 .15.4כמו כן סילוק קבלן משנה או הקטנת היקף עבודתו לא תהווה עילה לתביעות להארכת זמן ביצוע
או תביעות כספיות כלשהן.
 .15.5במידה ויגרם עיכוב בביצוע עקב חילוקי דעות/סכסוך בין הקבלן הראשי לקבלן משנה רשאי
המנהל או מי מטעמו להביא לאתר קבלן אחר להשלמת העבודה הספציפית במחיר שימצא לנכון
ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסכום שישולם לקבלן ע"י המזמין ישרות יקוזז מהחשבון של הקבלן
הראשי ואילו התשלום לקבלן הראשי יהיה לפי מחירי החוזה כאילו ביצע את העבודה.
 .15.6בעבודות שבהן יעסיק הקבלן קבלן-משנה יהא קבלן-המשנה רשום אצל רשם הקבלנים בעבודות
מסוג זה.
 .15.7מסירתה של עבודה כאמור לקבלן משנה לא פוטרת ולא משחררת את הקבלן מאחריות ו/או
מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם והקבלן הינו ויהיה אחראי לכל הפעולות שבוצעו
ע"י קבלן המשנה ולכל פגם ו/או שגיאה ו/או השמטה בעבודתו או בחומרים בהם השתמש ודין
עבודות שבוצעו כאמור כאילו בוצעו על ידי הקבלן לכל דבר ועניין .
 .16מבוטל
 .17רישיונות ומילוי אחר תקנות ותקנים
 .17.1הקבלן ידאג לכל התיאומים הבדיקות הביקורות והאישורים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות
כולל התשלום תמורתם לרבות :מכון התקנים הישראלי משרדי ממשלה משה"ת חח"י בזק הועדה
המקומית לתכנון ובניה הרשות המקומית ודרישות המשטרה לגבי הציוד והעבודות.
 .17.2הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית שהיא מסיבת אי ידיעתו את הדרישות והתקנות הנ"ל או
חלק מהן.
 .17.3הקבלן יהיה מחויב לקבלת כל אישור ו/או רישיון וביצוע כל בדיקה ללא תוספת תשלום גם אם
אלה לא יהיו קיימות בעת הגשת ההצעה ונקבעו או נדרשו לאחריה.
 .17.4על הקבלן לתאם עם נציג החכ"ל מועדי וזמני העבודות באתרים לרבות במידת הצורך תאום עם
קבלנים וגורמים אחרים העובדים ו/או פעילים באתרים אחרים.
 .17.5לפני תחילת עבודה כל שהיא על הקבלן לסמן באתר תוך תיאום עם כל הרשויות המוסמכות ונציגי
המזמין את מיקומם של כל המתקנים הקיימים והחדשים שיוקמו באתר העבודה לרבות זיהוי
וסימון ציוד לוחות חיווט ומכשור .רק לאחר ביצוע עבודות מוקדמות אלה יקבל הקבלן אישור
לתחילת ביצוע העבודות באתר בהתאם להנחיות.
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 .18בטיחות
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י החוזה ועפ"י כל דין:
 .18.1הקבלן מתחייב להתקין לספק ולהחזיק על חשבונו שמירה גידור תאורת אזהרה שילוט ושאר
אמצעי זהירות לבטיחות העבודה ובטחונה ולביטחונו ונוחיותו של הציבור ובכל מקום שיידרש על
ידי המנהל או המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי.
 .18.2הקבלן מתחייב למנות מטעמו ממונה על בטיחות בוגר קורס להכשרת ממונים על הבטיחות
בעבודה או קורס שווה ערך מאושר ע"י מפקח עבודה ראשי .כמו כן הקבלן מתחייב להציג אישור
זה בפני מנהל העבודה בתחילתו של כל יום עבודה ו/או כל אימת שיתבקש לכך על ידי מנהל
העבודה.
 .18.3על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדרישות משרדי
הממשלה השונים משטרת ישראל ,וכל גורם רשמי אחר ועל פי כל דין כללי המקצועות השונים
והנחיות בטיחות של חברת החשמל והוראות המפרט הכללי ונספח הבטיחות.
 .18.4המנהל יהיה רשאי לדרוש שיפורים באמצעי הבטיחות שינקטו ע"י הקבלן .הקבלן יפעל בהתאם
לנדרש ללא כל דיחוי וההוראות הנ"ל תחשבנה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה ולא ישולם תמורתם
בנוסף.
 .18.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות ו/או הנחייה
שיינתנו אם יינתנו מפעם לפעם ע"י המנהל בנושא זה לא תפטור את הקבלן אלא תוסיף לכל חובה
המוטלת עליו לפי כל חוק ו/או נוהגי בטיחות כלשהם.
 .18.6המנהל יהיה ראשי לפי שיקול דעתו להפסיק עבודת הקבלן בכל מקרה של אי קיום תנאי הבטיחות
עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצונו.
 .18.7מודגש כי העבודות תבוצענה בחלקן באזורים בקרבתם תנועת אנשים גדולה .בהתאם לכך יש
לנקוט בכל אמצעי הזהירות ברמה גבוהה ולפי הדרישות וההנחיות החמורות ביותר על פי כל דין
ועל פי הדרישות במסמכי המכרז השונים בכל הנוגע לסכנת התחשמלות.
 .18.8הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה או הפרעה בלתי סבירה לתנועת כלי
הרכב והולכי הרגל במקום שבו מתבצעת העבודה ומתחייב למלא אחר כל הוראות המפרטים בדבר
הבטחת זרימה בטוחה תקינה ורציפה של תנועת הרכב והולכי הרגל באתר העבודות והכל בהתאם
להוראות המנהל.
 .18.9במידה ויידרש להציב במקום העבודה נציג מטעם משטרת ישראל ,יישא הקבלן במלוא העליות
הכרוכות בכך ,כמו כן מתחייב הקבלן לעמוד בכלל סידורי הבטיחות אותם תקבע משטרת ישראל
לעניין זה.

מכרז מס'  11/2021אספקה והתקנה קישוטי רחוב בעיר רהט

חתימת המציע_____________________ :
עמוד  35מתוך 61

 .19הגנה על הציוד והעבודות
 .19.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י המפורט במפרט הכללי ועפ"י כל דין:
 .19.2על הקבלן להגן על אתרי העבודות על העבודות ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי אחר
שיידרש על ידי המנהל כך שלא יינזקו בכל נזק שהוא לרבות כתוצאה מתופעות מזג האוויר
ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים אבק קורוזיה רוח אבק וכמו-כן :גניבות שריפות
חבלות וכיו"ב.
 .19.3במקרה של גרימת נזק כלשהו כאמור יישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לזאת והוא מתחייב
לתקן את הנזקים על חשבונו הוא לפי הוראות המנהל ולשביעת רצונו המלאה של המנהל.
ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין השתתפות
החכ"ל בתיקון נזקים כאמור.
 .20מניעת נזקים והפרעות למתקנים קיימים
 .20.1על הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים הקיימים לדרכים ולציוד
לקוי חשמל טלפון מים ביוב כבלים וכו' ולבצע את העבודות תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם
המנהל ועם קבלנים אחרים העובדים באתר ככל שימצאו כאלה.
 .20.2מובהר כי החכ"ל ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,יכולה ורשאית במידת הצורך לקזז את עלויות
הנזקים שייגרמו ,מהתמורה לקבלן .
 .20.3על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי שלא תגרמנה ההפרעות ו/או סגירת פניות שלא לצורך .כמו-
כן עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכושו או לגופו של כל אדם ע"י
העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן לרבות הקמת גדר היקפית סביב אתרי העבודה באמצעות
שלטי אזהרה הכל במידת הצורך ו/או בהתאם להוראות המנהל .במקרה של גרימת נזק כלשהו
מתחייב הקבלן לתקנו מיד על חשבונו .במידה ולא יבוצע התיקון תוך  3ימים לשביעות רצון
המפקח רשאי המפקח לבצע את תיקון הנזק ע"י קבלן אחר על חשבון הקבלן.
 .20.4מאחר וביצוע העבודות נעשה במתקנים ואתרים פעילים מתחייב הקבלן לתאם את כל פעולותיו
עם המנהל וככל שהדבר יידרש  -לבצע חלק מהעבודות בשעות חריגות ובהגבלות זמן.
 .21אמצעים ותנאים לביצוע העבודה
 .21.1הקבלן יספק על חשבונו את כל האמצעים הנדרשים לביצוע העבודה כגון  -גנרטור ו/או חיבורי
חשמל זמניים כבלים מאריכים מוגנים בממסרי פחת וכו' אמצעי חפירה ו/או חציבה אמצעי
הובלה הרמה שינוע וכו' חומרי עזר כלי עבודה ומכשירים לביצוע כל עבודות ההתקנה התקנה
והחווט ציוד ומערכות לבדיקת איכות תקשורת אלחוטית ציוד ומכשירים לבדיקות הארקה איפוס
וכיול המכשור.
 .21.2הקבלן ידאג על חשבונו לאחסון והגנה של כל החומרים והציוד הנדרשים לביצוע הפרויקט .
 .22עבודות ע"י אחרים
 .22.1לפי הוראות המנהל חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהחכ"ל אישרה וכן לעובדיהם
לבצע עבודות כלשהן במקום העבודה או בסמוך אליו .כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עימם
ולאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשרי במתקנים שהותקנו על ידו ויהא רשאי לדרוש
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תשלום סביר כתמורה בעד השימוש האמור .במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד שימוש
במתקני הקבלן יקבע המנהל את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
 .22.2במקרה שאין אפשרות לשני קבלנים או יותר לעבוד באותו הזמן באתר יקבע המנהל את סדר
העבודה של אלה.
 .22.3מסירת עבודות לאחרים וכן כל התיאום כאמור לעיל לא ישנו את המחירים לציוד ולעבודות
שיבוצעו ע"י הקבלן עפ"י מכרז זה.

 .23אספקת ציוד
 .23.1כל הציוד והחומרים שיסופקו על-ידי הקבלן במסגרת העבודות על-פי המכרז יהיו חדשים לחלוטין
מדגם ייצור אחרון .הצדדים מסכימים כי הפרה של סעיף זה הינה ההפרה יסודית.
 .23.2סוגי הציוד והחומרים יהיו מוכרים בשוק והם יעמדו בכל התקנים והדרישות כמפורט במסמכי
המכרז השונים ובהצעת הקבלן .היה ונמצאה תקלה/תקלות ו/או פער בין דרישות המפרט
לביצועים בפועל הקבלן מתחייב לתקן מידית ועל חשבונו את הטעון תיקון או להחליף
הציוד/החומר באחר מאותו סוג או מסוג אחר וזאת מידית על פי דרישתו אישורו ושיקול דעתו
הבלעדי של המנהל.
 .23.3כל רכיבי הקישוט החדשים אשר יותקנו יוגשו לאישור המנהל בטרם ההתקנה.
 .23.4במקרה ובבדיקות מדגמיות בבדיקות באתר או בכל בדיקה אחרת של המנהל ייפסלו חומרים או
מוצרים עקב אי עמידתם בדרישות יסלק הקבלן את החומר ו/או המוצר הפגום תוך  24שעות
מהאתר ויביא במקומו אחר וזאת על חשבונו.
 .24ניקיון מקום העבודה
 .24.1הקבלן יסלק ,מזמן לזמן ,ממקום העבודה את עודפי החומרים והפסולת ומיד עם גמר העבודה
ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים שיירי חומרים פסולת מכל סוג
שהוא וימסור את האתר לחכ"ל כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המנהל.
 .24.2לצורך כך יעמיד הקבלן בסמוך לאתר העבודה מכלים המיועדים לפינוי פסולת.
 .24.3בסוף כל יום עבודה ו/או במועדים שיקבעו על ידי המנהל ו/או החכ"ל יפנה הקבלן את המכולות
לאתר הטמנה מורשה.
 .24.4הקבלן יישא בעלויות פינוי והטמנת הפסולת.
 .25שינויים
 .25.1המנהל ,באישור החכ"ל ,ובהתבסס גם על (אך לא רק) בדיקות המעבדה התקופתיות יהיה רשאי
לעשות כל שינוי בפרויקט בצורה ,באיכות ,בהיקף ו/או בכמות של רכיבי הקישוט החדשים או של
חלק מהן כפי שנקבע במסמכי המכרז השונים והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי  -הגדלה או הקטנה
כאמור לעיל ללא שינו במחירי היחידה שבהצעתו.
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 .25.2לקבלן לא תהיה רשות לעשות שינוי כלשהו על דעת עצמו ואם שינוי כזה כבר הוצא לפועל על
הקבלן יהא לבטל את עבודת השינוי וכל הקשור בה ולבצע את העבודות מחדש בהתאם להוראות
המנהל ללא כל תשלום נוסף וללא פגיעה בלו"ז לביצוע העבודות.
 .25.3סבר הקבלן שהוראה לשינוי או תוספת או כל הוראה אחרת של המנהל מצדיקה תשלום נוסף ו/או
הארכת מועדי הביצוע יודיע על כך ויציין את סכום התשלום הנדרש ו/או הדחייה הצפויה בלו"ז
למנהל בכתב תוך  10ימים ממועד קבלת ההוראה כאמור ואין בפנייתו זו משום סיבה שלא לבצע
את העבודה עד לברור דרישתו.
 .25.4הקבלן יבסס את דרישתו לתשלום נוסף כאמור על מחירי הצעתו ובאין מחירים כאלה הוא יבסס
את הדרישה תוך השוואה ככל האפשר לפריטים אחרים דומים שלגביהם נקבע מחיר בהצעת
הקבלן ובהעדר סעיפים דומים יבסס הצעתו על חשבונות ספקים ועלות שעות עבודה.
 .25.5המנהל יקבע אם דרישות הקבלן לתשלום נוסף ולארכה של מועדי הביצוע מוצדקות וכן יקבע את
שעור התשלום שהקבלן זכאי לו (אם בכלל זכאי).
 .26מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
 .26.1הקבלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה בעל כישורים מתאימים לניהול התקנת רכיבים לקישוט
אשר יועסק בפועל בניהול ופיקוח על ביצוע התקנת הרכיבים נשוא המכרז.
 .26.2מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה מהנדס או הנדסאי חשמל ו/או אלקטרוניקה בעל ניסיון  3שנים
לפחות.
 .26.3מנהל העבודה יהיה נוכח באתר העבודות במהלך ביצוע התקנת הרכיבים לכל הפחות אחת ליום
למשך לפחות שעה בכל פנים שבו מתבצעת התקנה .
 .26.4מנהל העבודה מטעם הקבלן יאושר ו/או יוחלף עפ"י דרישת המנהל.
 .26.5בטרם סיומו של שלב משלבי הפרויקט ,הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את מנהל העבודה מטעמו
ללא הסכמת המנהל.
 .27הוראות בעניין העסקת עובדים והעדר קיום יחסי עובד מעביד עם החכ"ל
 .27.1מוצהר בזאת כי הקבלן הינו קבלן עצמאי לכל דבר ולכל עניין הנוגעים להסכם זה ואין בהסכם זה
ובאיזה חיוב הכלול בו ו/או הנובע ממנו כדי ליצור בין החכ"ל לקבלן או בין החכ"ל למי מעובדי
הקבלן יחסי עובד ומעביד בכל צורה.
 .27.2מוצהר בזאת כי אין הקבלן ו/או עובדיו זכאים לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות המגיעות לעובד
או הנהוגות על פי כל דין ו/או נוהג .וכי לא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית
ו/או פיצוי כלשהם על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ולמעבידים מלבד לתמורה הנקובה בהסכם
זה.
 .27.3הקבלן יציג בפני החכ"ל אישורים מתאימים של שלטונות המס על ניהול ספרים ופטור מניכוי מס
במקור.
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 .27.4הקבלן מצהיר כי צורת העסקה זו נתבקשה על ידו במפורש וכי ברורות לו השלכותיה של שיטת
העסקה זו.
 .27.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ככל שבניגוד לכוונת הצדדים המפורשת ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת
כי החכ"ל הינה המעבידה של הקבלן ו/או של האדם המועסק על ידו ו/או באמצעותו מתחייב
הקבלן לשפות את החכ"ל בכל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך בתוספת סכומי הוצאותיה
בקשר עם כך לרבות שכ"ט עו"ד וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה .להסרת ספק מובהר בזאת כי
התחייבות זו של הקבלן לשיפוי החכ"ל תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות ועד
בכלל .הק בלן מצהיר ומאשר בזאת כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו
בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,לפיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בהעסקתם לרבות בתשלום הזכויות הסוציאליות על פי כל דין הכרוכים
בהעסקתם .
 .27.6האמור בסעיף  28.5לעיל יחול בין אם תועלה התביעה כלפי החכ"ל ע"י הקבלן ובין אם תועלה ע"י
עובד של הקבלן ו/או ע"י חליפם ו/או עיזבונם ו/או יורשיהם ו/או צד ג' אחר הקשור בהם ובהקשר
זה יראו את הקבלן ו/או את עיזבונו כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לקבלן
ו/או עיזבונו ו/או חליפיו.
 .27.7הקבלן מתחייב למלא כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם הוראות
החוק הקיימות במועד חתימת ההסכם וכל הוראת חוק שתחוקק.
 .27.8הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים למעט
מומחי חוץ וזאת בין במישרין ובין בעקיפין בין עם על ידי הקבלן הזוכה ובין באמצעות קבלן כוח
אדם קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן .במידה ויועסק מומחה חוץ הקבלן מתחייב
כי יהיו ברשותו כל האישורים וההיתרים הנדרשים לפי כל דין .אי עמידה בהוראה זו תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .28הגשת תכניות עדות ( )AS MADE
 .28.1לאחר השלמת העבודות על הקבלן להמציא לחכ"ל תכניות עדות כמפורט במפרטים אשר תכלולנה
תיאור מדויק של כל המתקנים המערכות והעבודות כפי שבוצעו הלכה למעשה לרבות כל מידע
הדרוש להפעלתם ותחזוקתם השוטפת ולאיתורם המדויק .התכניות והקבצים יוגשו לחכ"ל בתוך
 30ימי עבודה קלנדריים ממועד סיום הביצוע על פי ההסכם והגשתן הינה תנאי לסיום עבודת
הקבלן ואישור החשבון הסופי .
 .28.2על הקבלן להודיע למפקח בכתב כי הוכנו תכניות עדות ולהגיש את התכניות לבדיקת המתכננים
במדיה מגנטית .כמו כן על הקבלן למסור למפקח תיק מסודר ובו  3העתקים מתעודות אחריות
הוראות הפעלה שמות ספקים ומספרי הטלפון שמות אנשי קשר כולל מספרי הטלפון וכל מידע
אחר הדרוש לצורך הפעלת רכיבי הקישוט החדשים.
 .28.3לא הגיש הקבלן את התכניות והקבצים לאחר השלמת העבודות ישלם לחכ"ל פיצוי מוסכם וקבוע
מראש בסך של  ₪ 1,000לכל יום פיגור .מעבר ל 15-ימי פיגור תהא החכ"ל רשאית להשלים
בעצמה את התכניות ולחייב את הקבלן בעלות השלמה זו מעבר לפיצוי המוסכם וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד אחר העומד לזכותה.
 .28.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאית החכ"ל ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לקזז את הסכום
האמור בסעיף  29.3לעיל ,מהתשלום שיועבר לקבלן.
מכרז מס'  11/2021אספקה והתקנה קישוטי רחוב בעיר רהט

חתימת המציע_____________________ :
עמוד  39מתוך 61

 .28.5למען הסר ספק ההוצאות הכספיות הכרוכות במחויבות הקבלן להגשת תכניות  as madeלרבות
בגין המדידות הכנת והעתקת השרטוטים וכיו"ב יחולו על הקבלן בלבד והחכ"ל לא תישא בכל
תשלום בגינן.
 .29ביטוח
 .29.1המזמין בסעיף זה (ביטוח) יקרא :חברה כלכלית רהט ( )2015בע''מ ו/או עיריית רהט ו/או גופי סמך
של עיריית רהט ו/או תאגידים עירוניים ו/או מוסדות החינוך ו/או גופים קשורים לעיריית רהט.
 .29.2מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי
כל דין ,הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה זה.
 .29.3עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד .כל דרישות הביטוח הרשומות
בחוזה זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים.
 .29.4הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה .הקבלן
מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין בגין כל נזק או אבדן
שניתן היה לבטח אותם כאמור ,וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות
ביטוח ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .29.5הביטוח הנדרש ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים
המצ"ב כנספח ו' (להלן :אישור קיום ביטוחים) אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,הנם
מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על
הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו,
למזמין ולצד שלישי.
 .29.6הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המזמין,
יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או
טענות ,כספיות או אחרות כלפיו ,והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין והבאים מטעמו כל טענה
כאמור.
 .29.7הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
 14 .29.8ימי עבודה לפני החתימה על החוזה וכתנאי לחתימת המזמין על החוזה ,ימציא הקבלן למזמין
את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי חוזה זה,
כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח
הנדרשים.
 14 .29.9ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות ,ימציא
הקבלן למזמין אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.
 .29.10מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל ,אין משום מתן
פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה
לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאתם לידי המזמין כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על
המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
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 .29.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או
הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך .למען הסר ספק ,בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המזמין או
מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות על פי חוזה זה.
 .29.12הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המזמין ,לרבות
מחירים ,שמות מבוטחים או ספקים אחרים ,כתובות ,מידע עסקי סודי וכיו"ב.
 .29.13מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את הפוליסות
ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי החוזה .הבקשה לתיקון או
שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על
המזמין אחריות כל שהיא.
 .29.14מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי החוזה עקב
אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב
העיכוב כאמור.
 .29.15הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק ,אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח
או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.
 .29.16הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים מטעמו
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ( או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או
ביטוח אחר שהסדיר ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור
מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן.
 .29.17שם המבוטח בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות יכלול את המזמין ,הקבלן ,קבלני המשנה וגורמים
נוספים שהמזמין התחייב להוסיפם לפוליסת הביטוח.
 .29.18הפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו :ביטוח עבודות קבלניות .ביטוח אחריות מקצועית.
ביטוח אחריות המוצר.
 .29.19בנוסף לביטוחים לעיל יסדיר הקבלן ,פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מתנייע וממונע אחר אשר
ישמשו אותו לצורך ביצוע עבודות על פי החוזה זה.
 .29.20כל הפוליסות תכלולנה :סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן.
ס עיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו .וויתור כאמור לא יחול
כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן .סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי
המזמין והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין .כיסוי ביטוחי
בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות
המבוטח על פי הדין .כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי-צפוי .סעיף לפיו הפוליסות לא
תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר
רשום לידי המזמין לכל הפחות  60יום מראש .סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא
תפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי.
 .29.21בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין :זיהום פתאומי תאונתי ובלתי-
צפוי .אי יושר של עובדים .חריגה מסמכות בתום לב .אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה.
אחריות בגין קבלני משנה .אובדן מידע ומסמכים .תיקון ו/או השבה לקדמות של עבודה וכן
תקבולים שנתבע המבוטח להחזיר ללקוחותיו.
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 .29.22בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:
 .29.22.1סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" .מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה
מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.
 .29.22.2סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת" .תקופת גילוי של  6חודשים לאחר ביטול או אי
חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן ,ובתנאי שאין ביטוח
אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.
 .29.23בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו:
 .29.23.1סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" .מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה
מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.
 .29.23.2סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת" .תקופת גילוי של  12חודשים לאחר ביטול או אי
חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן ,ובתנאי שאין ביטוח
אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.
 .29.24הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול שלושה פרקים כדלקמן:
 .29.24.1פרק א' יבטח את הפרויקט ( העבודות ) במלוא ערכו כולל מע"מ ויכלול בין השאר כיסוי
ביטוחי והרחבות כדלקמן :רעידת אדמה .נזקי טבע .פריצה .גניבה .פגיעה ברכוש סמוך.
פגיעה ברכוש עליו עובדים .נזק עקיף מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים .נזק
ישיר מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים עד לשיעור של  20%מערך העבודה.
פינוי הריסות .שכר מודדים .שכר אדריכלים .שכר מהנדסים .תקופת תחזוקה מורחבת 24
חודשים .תקופת הרצה בת ארבע שבועות .אם עבודות הפרויקט כוללת הכנת אלמנטים
מחוץ לאתר ביצוע העבודות יורחב הכיסוי הביטוחי לכלילת מקרה ביטוח מחוץ לאתר
ביצוע העבודות.
 .29.24.2פרק ב' יבטח את סיכוני צד שלישי באתר העבודה ובסביבתו ויכלול בין השאר כיסוי
ביטוחי והרחבות כדלקמן :תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי
שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו ולא עשה כך ,במלוא גבול האחריות .נזק
ישיר מפגיעה בצנרת ומתקנים תת קרקעים במלוא גבול האחריות .נזק תוצאתי מפגיעה
בצנרת ומתקנים תת קרקעים .רעד ,ויברציה והחלשת משען .אחריות בגין נזקי גוף
הנגרמים במישרין או בעקיפין על ידי שימוש ברכב או ציוד מתנייע שאינו חייב בהסדרת
ביטוח על פי הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי במלוא גבול האחריות .כל רכוש המזמין
למעט זה המבוטח בפרק א' יחשב כצד שלישי .שימוש במכשירי הרמה.
.29.24.3פרק ג' יבטח את אחריות המבוטחים כלפי העובדים מכל סוג לרבות חברות כוח אדם,
עובדים זרים ואחרים.
 .29.25הפוליסות למעט ביטוח אחריות מקצועית ,תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר
הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
 .29.26הרחבות שיפוי:
.29.26.1הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת
המזמין בגין אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ותכלולנה סעיף "אחריות
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צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח
בנפרד.
 .29.27גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום הביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:
בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי – .₪ 10,000,000פרק ג' ביטוח
אחריות מעבידים –  .20,000,000בפוליסה לביטוח אחריות המוצר  .₪ 6,000,000בפוליסה לביטוח
אחריות מקצועית – .₪ 1,000,000
 .29.28באם ביטוח עבודות קבלניות מוסדר באמצעות "פוליסה הצהרתית" אזי ירשם בפוליסה שגבולות
האחריות לפרקים ב ו-ג' הם ספציפיים לכל עבודה בנפרד.
 .29.29ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או
משלימים ,יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו הוא ובכפוף לאמור
לעיל.
 .29.30ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר יהיו בתוקף ,כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי כל דין.
 .29.31הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המזמין מחברת הביטוח ,הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח
להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתו ,על שם המזמין .כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות
יחולו על המזמין מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם המזמין .מיום ההעברה כל זכויות
הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות .אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך
שהקבלן חדל מהעבודה נשוא החוזה לפרק זמן העולה על שלושים ימי יומן או שהקבלן הפך לחדל
פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת
הביטוח החליטה לבטל פוליסה מסיבות המותרות לה.
 .29.32מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקום בחוזה זה לעיל ,ולאורך כל תקופת החוזה ,מתחייב
הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו .על הקבלן חלה החובה על
פי החוק ועל פי חוזה זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות
חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.
 .29.33מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין ,הקבלן מתחייב
לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת לעת ע"י המזמין ו/או ע"י המבטח .כן
מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק
לרכוש ,אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.
 .29.34הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .ולדרישת המזמין
לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 .29.35הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה,
או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא .לפיכך ,מוצהר ומובהר בזאת במפורש ,כי אין בעריכת
ביטוחים כאמור ,כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפיו ,אלמלא
נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המזמין) מאחריות בגין נזק שנגרם על
ידו.
 .29.36הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזה.
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 .30אחריות ושיפוי
 .30.1מעת חתימת חוזה זה ועד לתום תקופת האחריות יהיה הקבלן בלבד אחראי כלפי החכ"ל ו/או
כלפי צד ג' כלשהו בגין כל נזק שהוא בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ו/או לכל נזק אחר שייגרם לחכ"ל
ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "הקבלן" הנובע בין במישרין
ובין בעקיפין מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן בין
אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.
 .30.2הוראות סעיף  32לעיל תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי קבלני משנה של הקבלן ו/או נזק שיגרם
על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו במהלך תקופת ההסכם.
 .30.3מוסכם ומותנה בין הצדדים כי הקבלן יהא אחראי לטיב העבודות שביצע ולאיכות החומרים בהם
עשה שימוש למשך תקופת ההסכם הקבועה בהסכם ולא פחות מתקופות האחריות ו/או הבדק
הקבועות בכל דין או חיקוק )להלן ":תקופת האחריות"( .תקופת האחריות תחל במועד השלמת
העבודות ובהתאם לאישור החכ"ל בכתב .

 .30.4היה ובתקופת האחריות יתגלו ו/או יתהוו פגמים ו/או קלקולים ואו נזקים ברכיבי הקישוט
החדשים ו/או ברכיבי התאורה החדשים ו/או בציוד הנלווה לעבודות ו/או בעבודות הנובעים לפי
שיקול דעת בלעדי של החכ"ל ו/או המנהל בגין טיב עבודה לקוי ו/או בלתי מתאים ו/או בגין שימוש
בחומרים ו/או אביזרים שלא על פי הוראות חוזה זה מתחייב הקבלן לתקן על חשבונו והוצאותיו
כל פגם ו/או קלקול ו/או נזק ולהחליף כל חומרים ו/או אביזרים והכל מיד לאחר דרישתה
הראשונה של החכ"ל.
 .30.5אם הקבלן לא יבצע את המוטל עליו כאמור לעיל במועד שנקבע לכך על ידי החכ"ל תהיה החכ"ל
רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים את התיקונים הדרושים ולחייב את הקבלן בכל
ההוצאות ודמי הנזק שנגרמו ו/או יגרמו לו כתוצאה מכך.

 .30.6עם סיום עבודתו ימסור הקבלן לחכ"ל כתב אחריות לתקופת האחריות בנוסח שיוכן על ידי החכ"ל
(להלן ":כתב האחריות").
 .31הסבת החוזה ברשות בלבד
 .31.1הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו או התחייבויותיו על-פי ההסכם כולן או
מקצתן לאחר במישרין או בעקיפין למעט אם קיבל תחילה הסכמה לכך מראש ובכתב מאת
החכ"ל.
 .31.2הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהחכ"ל לפי הסכם זה אלא אם
קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר החכ"ל .החכ"ל תהא רשאית לסרב לבקשות הקבלן
בעניין זה לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .32קיזוז
 .32.1החכ"ל תהא רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן בין עפ"י הסכם זה ובין ממקור אחר
את חובות הקבלן לחכ"ל בגין כל דבר ועניין לרבות כפיצויים מוסכמים קנסות ניכויים וקיזוזים
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כמפורט במסמכי המכרז .כל ערבות שמסר הקבלן בקשר עם הסכם זה תשמש בין היתר גם לכיסוי
סכומים כאמור .
 .32.2כל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו לחכ"ל ו/או סכום שעל החכ"ל לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד
ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו תהיה החכ"ל רשאית לנכות מכל סכום
שיגיע ממנה לקבלן וכן תהא רשאית לקזז מהסכומים שעליה לשלם לקבלן כל סכום שעשוי להגיע
לה על פי הסכם ו/או בגין ההסכם מהקבלן ו/או חילוט ערבות .אין באמור כדי לפגוע בזכויותיה של
החכ"ל על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 .33פיצויים מוסכמים בגין פיגור
 .33.1ככל שהקבלן לא יסיים את ביצוע העבודה במועד שנקבע בהסכם או בצו התחלת עבודה או עד גמר
הארכה בכתב לסיומה ישלם הקבלן לחכ"ל את הסכום כמפורט בטבלה בהמשך צמוד למדד
המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד חתימת ההסכם .כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש בעד כל יום של איחור בין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה בהסכם זה לבין
מועד סיום העבודה למעשה.
 .33.2החכ"ל תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף קטן  34.1לעיל מכל סכום שיגיע
לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת .אין באמור לגרוע מכל
זכות שיש לחכ"ל על פי כל דין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן.
 .33.3אין באמור בסעיף  34לעיל כדי לאפשר אי עמידת הקבלן במועדים הקבועים בהסכם זה המהווים
תנאי יסודי בהסכם.
 .33.4טבלת קנסות :
מס'

נושא

סכום קנס

הערות

1

אי ביצוע עבודה בזמן הקצוב

 1,000ש"ח

עבור כל יום

2

הפעלת קבלן משנה ללא אישור מהמזמין

 5,000ש"ח

3

הפעלת עובדים בלי אישור עבודה בגובה

 500ש"ח

4

הפעלת עובדים לא מקצועיים ללא  1,000ש"ח
רישיון חשמל

לכל עובד לכל יום
עבודה

5

אי הזמנת הסחורה תוך  10ימים מיום צו  1,000ש"ח
התחלת העבודה

לכל יום

6

אי התחלת העבודה תוך  20יום מיום צו  2,000ש"ח
התחלת העבודה

לכל יום

7

אי סיום העבודה תוך  30יום מיום צו  2,000ש"ח
התחלת העבודה

לכל יום

8

אי מסירת דוח בודק חשמל תוך  7ימים  1,000ש"ח
מיום סיום העבודה

לכל יום
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 .34ביטול ההסכם וסילוק יד הקבלן
 .34.1מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחכ"ל לפי חוזה זה ו/או לפי דין בכל אחד מהמקרים דלהלן
תהא החכ"ל רשאית לבטל את ההסכם וזאת לאחר שתאפשר לקבלן להציג בפניה את עמדתו
בעניין:
 .34.1.1כשהקבלן פושט את הרגל או הוגשה נגד הקבלן בקשת פשיטת רגל או כשניתן צו כינוס
נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה
על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא הגיע לפשרה
או סידור עם נושיו או שפנה לנושיו לקבלת ארכה לצורך פשרה בהתאם לחוק החברות
התשנ"ט – .1999
 .34.1.2כשהקבלן מסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר שלא כמפורט בהסכם זה ללא הסכמת
החכ"ל מראש בכתב.
 .34.1.3כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם או כשהוא מתרשל בזדון בביצוע ההסכם.
 .34.1.4כשהקבלן נפטר ו/או איבד את כושרו המשפטי ו/או איבד את כושר עבודתו לתקופה
העולה על  30יום.
 .34.1.5כשיש בידי החכ"ל הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או
הציע לאדם כלשהוא שוחד מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר
הכרוך בביצוע ההסכם.
 .34.1.6התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה או
שהקבלן לא גילה לחכ"ל עובדה מהותית אשר לדעתן היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמו.
 .34.1.7התברר כי הקבלן העביר לחכ"ל הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות שאינם מדויקים.
 .34.1.8כאשר בשל רשלנות הקבלן אירעו תאונות ו/או נגרמו נפגעים.
 .34.2השתמשה החכ"ל בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם זה
וביטלה את ההסכם כולו או מקצתו או הפסיקה את ביצועו כולו או מקצתו לא תהיה לקבלן עילת
תביעה כלשהי נגד החכ"ל בגלל ביטול ההסכם הפסקת ביצועו או סיבה אחרת והקבלן לא יהיה
זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת
הביטול או ההפסקה פרט לשכר יחסי בעד אותן העבודות שבוצעו ו/או ההוצאות שהוצאו על ידו
עד לתאריך הביטול או ההפסקה שאושרו ע"י המנהל והכול לפי המקרה.
 .34.3מבלי לפגוע באמור לעיל היה והקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה ו/או לא קיים התחייבות
מהתחייבויותיו להנחת דעתו של המנהל תשלח החכ"ל התראה לקבלן בדבר הפרת הוראות
ההסכם ותדרוש תיקון ההפרה תוך המועד הנקוב בהתראה .היה ולא תוקנה ההפרה תוך המועד
הקבוע בהתראה תהא החכ"ל רשאית לראות בכך הפרה יסודית של החוזה.
 .34.4למען הסר ספק יובהר כי המקרים הנקובים לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן
המזכה את החכ"ל באפשרות ביטול ההסכם וחילוט ערבויות הקבלן כפיצויים מוסכמים בגין
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ההפרה .עוד מובהר כי אין בחילוט הערבות על-ידי החכ"ל כדי לגרוע מכל סעד אחר לו תהיה
זכאית החכ"ל כתוצאה מההפרה.
 .35תרופות
 .35.1במקרה של הפרת ההסכם על ידי הקבלן תהא החכ"ל רשאית לממש את הערבות שהפקיד הקבלן
להבטחת ביצוע ההסכם כמו גם להתקשר עם קבלן אחר לצורך אספקה והתקנת הרכיבים
ותחזוקתם.
 .35.2אין בביטול ההסכם ע"י החכ"ל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם
עפ"י כל דין במקרה של הפרת ההסכם ועל הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות
בשל הפרת חוזה) תשל"א.1970-
 .35.3בוטל ההסכם בשל הפרה יסודית של הקבלן לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו ו/או פיצוי
כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם והקבלן לא יהיה זכאי
לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת
הביטול ההפסקה או הסיבה האחרת.
 .36בעלות במידע סודיות ושמירה על הפרטיות
 .36.1כל מידע שייאסף ייווצר או יגובש על ידי הקבלן בקשר לחוזה זה (להלן" :המידע") הינו קניינה של
החכ"ל אשר רשאית לעשות במידע זה כרצונה במגבלות הדין .
 .36.2לקבלן אין כל זכות קניין זכות יוצרים זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי או כל זכות אחרת במידע
שנאסף ו/או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת ההתקשרות וכתוצאה ממנה והוא אינו
רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על פי החוזה אלא באישור מראש
ובכתב של החכ"ל.
 .36.3עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה של החכ"ל יעביר הקבלן את כל המידע שברשותו לחכ"ל
או מי שהחכ"ל תורה לו במפורש ולא ישמור ברשותו עותק גיבוי או חלקים מן המידע שנאסף על
ידו במהלך תקופת ההתקשרות ביחס לגופי הקישוט הנצרך על-ידי החכ"ל וכיו"ב אלא אם ניתן על
כך אישור מפורש ובכתב של החכ"ל.

 .36.4הקבלן מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע ומסמכים המתייחסים לפרויקט ו/או לביצועו
שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של חוזה זה וכן מתחייב להחתים את עובדיו ומנהליו על הצהרה בדבר
שמירה על סודיות המידע האמור .הקבלן יהיה אחראי כלפי החכ"ל במקרה בו עובדיו ו/או מי
מטעמו.
 .37שמירת זכויות
 .37.1שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של החכ"ל מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה כלשהי
לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כעובדות היוצרות
כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הקבלן אלא אם ויתרה
החכ"ל על זכותה בכתב ובמפורש.
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 .37.2למען הסר ספק יובהר כי כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע לרבות תיקון פגמים
וליקויים וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי ההסכם והוא לא מילאה  -רשאית החכ"ל לבצע
תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל או
מי מטעמו הדורשת ממנו למלא את התחייבותו תוך הזמן שנקבע בהודעה שלא יפחת מ  7ימים.
 .38הפרה יסודית
 .38.1הצדדים מסכימים בזאת כי הפרת סעיפים ________________________:להסכם תהווה
הפרה יסודית של ההסכם .בכל מקרה שהקבלן יבצע הפרה יסודית של אחד או יותר מהסעיפים
הנ"ל ולאחר שניתנה לו ההזדמנות לתקן את ההפרה ולא עשה כן תהא החכ"ל רשאית בנוסף ומבלי
לגרוע מזכויותיה על פי החוזה או על פי כל דין לבטל החוזה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך
לקבלן .במקרה כזה יהיה חוזה זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לקבלן.
 .39החכ"ל כמפעל חיוני:
 .39.1הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי החכ"ל מוכרת כ "מפעל חיוני" ו/או כ" -מפעל למתן שירותים
קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם
להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים:
.39.1.1
.39.1.2
.39.1.3
.39.1.4

הכרזה על מצב חירום על-ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות
מיוחדות) תשל"ד.
הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית תשי"א.1951-
הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש)
תשל"א.1971 -
הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.

 .39.2אזי תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז ו/או
הוראת כל דין רלבנטי אחר גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע
העבודות נשוא חוזה זה.
 .40כללי
 .40.1כל שינוי ו/או תיקון של סעיף מסעיפי הסכם זה יהיה בר תוקף אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני
הצדדים ולא תשמע כל טענה בדבר שינוי שנעשה בעל-פה או מכללא.
 .40.2הסכם זה מסדיר באופן בלעדי את היחסים בין החכ"ל לקבלן וקובע את תנאי ההתקשרות
המוסכמים על הצדדים.
 .40.3כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע בכותרת ההסכם כל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד
האחר על פי כתובתו כאמור תחשב כאילו נתקבלה בתום  3ימים ממועד מסירתה למשרד הדואר
ואם נמסרה ביד  -בעת מסירתה.
 .40.4מוסכם בזאת כי חתימת מורשי החכ"ל על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואינה מטילה
עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה.
 .40.5הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף
לצירוף כל האישורים הנדרשים כפי שפורטו בהסכם זה.
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 .40.6סמכות השיפוט המקומית לדיון בכל סכסוך הקשור בהסכם זה הנה של בתי המשפט או בתי
הדין המוסמכים בבאר שבע.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה
באמצעות מורשי החתימה מטעמה

הקבלן
באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה ________________ ת.ז.
___________ ו______________ ת.ז.___________ .

אני הח"מ ,דן שווץ ,עו"ד ,מאשר כי הסכם זה נחתם בשם החברה על-

אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד ,מאשר כי הסכם זה נחתם בשם

ידי המורשים לחתום בשמה.

הקבלן ע"י המורשים לחתום בשמו על הסכם זה.

_____________ ,עו"ד תאריך__________ :
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נספח א' – פירוט גופי קישוט מצב קישוט קיים
•

טרם מתן ההצעה באחריות המציע לערוך סקר מצב קיים במוסדות הנ"ל ולוודא ספירה
והתאמת הגופים המוצעים למיקום ולתקרות ,המספרים הנ"ל הם בגדר הערכה בלבד.
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נספח ב' – מפרט טכני להתקנה
 .1כללי
א .המפרט הטכני המפורט להלן מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז וכולל הוראות בעניינים הבאים:
א .1.רשימת מסמכים טכניים אותם יש לצרף להצעה במכרז.
א .2.תכנון כללי להתקנת רכיבי קישוט.
א .3.התקנה הפעלה .
א .4.אבטחה.
ב .מפרט זה בא להוסיף על המפורט במסמכי ההסכם על נספחיו ולא לגרוע ממנו.
ג .מובהר ומודגש בזאת ,כי על הרכיבים שיותקנו בגופי הקישוט המפורטים בכתב כמויות ,מסמכי
המכרז או סקר האנרגיה לעמוד בכל התנאים והדרישות המפורטים בנספח זה במצטבר.
כמו כן מובהר ,כי על הקבלן לערוך סקר מצב מקיף של מצב קישוטי רחוב לפני תחילת העבודה,
מובהר ומודגש בזה שחובת תיאום גוף הקישוט לתקרה הקיימת חלה על הקבלן בלבד והחכ"ל לא תישא
ד.
באחריות ובעלויות מתאם לגופים המוצעים ע"י הקבלן.
ה .מובהר בזה שהאמור במפרט הטכני זה מהווה תנאי סף למכרז.
ו .מפרט זה משלים למפרט  08משרד הביטחון המעודכן.
ז .הקבלן מתחייב לספק לחכ"ל ציוד שמור מכל הציוד אשר התקין בערך  5%מהכמות אשר התקין
במחיר זהה למחיר המכרז (כמות סופית תקבע לפי החלטת החכ"ל).
 .2הגדרות
א" .גוף תאורה"  -מכשיר חשמלי שנועד להאיר שטחים באופן מלאכותי .מקור האור בגוף התאורה
הוא נורה חשמלית אחת או יותר.
ב" .חעירי תאורה" – מבוצע על ידי תוכנה ייעודית אשר מדמה את כל הפרמטרים של התקנת גופי
תאורה בסביבה פנימית או חיצונית ובשכלול כל הפרמטרים של הסביבה .התוצאה של חעירי כזה
תהיה עוצמת האור בכל נקודה במרחב הנדון ושכלולו אל מול נתוני המרחב (עוצמת אור
ממוצעת/מינימאלית/מקסימלית יחס מינימום/מקסימום וכד).
ג" .יועץ ,מהנדס"  -יועץ במקצוע הרלוונטי לעבודות או מי שמונה על ידו או בא מטעמו.
ד" .לוח זמנים כללי"  -פירוט כל הפעילויות בלו"ז הכללי הקשורות להתקנת רכיבי הקישוט
החדשים.
ה" .המזמין""/החכ"ל" -חברה כלכלית רהט.
ו" .המנהל"  -מי שמונה כמנהל הפרויקט על-ידי המועצה לנושאים מקצועיים בלבד.
ז" .מפרט כללי" " -מפרט כללי לעבודות בנייה" בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד
הביטחון משרד הבינוי והשיכון ומע"צ.
ח" .מפרט מיוחד מפרט טכני מיוחד"  -הוראות ותנאים של היועץ לביצוע עבודות נושא חוזה זה
בנוסף "למפרט הכללי".
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ט" .המתקנים הקיימים" 1,947 -גופי קישוט קיימים בתחום העיר כמפורט בנספח א'.
י" .נורה"  -אביזר לתאורה באמצעות חשמל.
יא" .נורת  - "LEDנורה זו מורכבת מדיודה פולטת אור התקן מוליך למחצה אשר פולט אור במעבר
זרם חשמלי דרכו.
יב" .פוטומטריה"  -הפוטומטריה של גוף תאורה היא הדרך בה הגוף מאיר :הצורה בה מתפזרות
קרני האור הנפלטות מהגוף.
יג" .פנס" – ראה גוף תאורה.
יד" .הפרויקט" – החלפת המתקנים הקיימים ברכיבי הקישוט החדשים והתקנת מערכת גלאי
נוכחות.
טו" .עלויות נלוות"  -העלויות הנוספות הנדרשות מעבר לעלות החלפים לצורך ביצוע בפועל של
החלפת רכיבי הקישוט.
טז" .רכיבי הקישוט החדשים" -רכיבי קישוט המאפשרים חסכון באנרגיה העומדים במפרט הטכני
המצורף הזה.
יז" .תכנית  – "AS MADEתכנית עדות של הקבלן לעבודות ע"פ חוזה זה.
יח" .תקופת האחריות " – תקופה מינימלית של  3שנים שתחילתה ממועד קבלת תעודת השלמה
כהגדרתה בהסכם .במהלך תקופה זו יידרש הזוכה להעניק לחכ"ל אחריות כמפורט בנספח ח'
ובכלל זה – תיקון ו/או החלפה ללא תמורה של רכיבי הקישוט החדשים ,כולם או חלקם.
יט" .מדידות תאורה" – הזוכה מחוייב לביצוע מדידות תאורה בכל האתרים אשר ביצע בהן החלפה
למצב הקיים עם הקישוט הקיים ,ולאחר העבר לקישוט לד תבוצע מדידות חוזרות לכל האתרים
ע"מ להבטיח עליה ברמת התאורה ושמירה על קיום התקן  ,12464המדידות יבוצעו ע"י מודד
תאורה מוסמך חיצוני המאושר ע"י המתכנן ,ללא תוספת מחיר.
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נספח ה' – נוסח ערבות ביצוע
לכבוד
החברה הכלכלית רהט
א.ג.נ,

הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית

.1

על פי בקשת __________________ (להלן" :הקבלן") אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום
עד לסך של  , ₪ 30,000ובמילים ( חמישים אלף שקלים חדשים ) (להלן" :הסכום הבסיסי") ,אשר
יהיה צמוד ,בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  2להלן ,שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם
הסכם  11/2021לאספקה התקנה של קישוטי רחוב מסוג LED

.2

הסכום הבסיסי ,יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה,
כאשר המדד הבסיסי הוא המדד חודש _______ שנת _______ (דהיינו ________ ,נקודות)
(להלן" :המדד הבסיסי").
אם המדד האחרון ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום ,על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד
החדש") ,יהיה גבוה מן המדד הבסיסי ,נשלם לכם לפי המדד החדש .אם המדד החדש יהיה נמוך
מהמדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי.

.3

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל ,תוך  7ימים לאחר שתגיע אלינו
דרישתכם הראשונה בכתב ,בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,מבלי
שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.4

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום
הערבות.

.5

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.

.6

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  31/12/2022ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען
הרשום מטה עד ליום זה .דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

.7

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _________________
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נספח ו'
תאריך הנפקת האישור ____________

אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.
מען הנכס המבוטח  /מעמד מבקש האישור
המבוטח
ממבקש האישור
כתובת ביצוע
העבודות
שם :חברה כלכלית רהט
( )2015בע''מ ו/או עיריית
רהט ו/או גופי סמך של
עיריית רהט ו/או תאגידים
עירוניים ו/או מוסדות
החינוך ו/או גופים קשורים
לעיריית רהט ו/או מי שממן
את העבודות ו/או את חלקן
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

פרקי
הפוליסה
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח
שווי העבודה
הסכום כולל
מע"מ
גניבה ופריצה
רכוש עליו
עובדים
רכוש סמוך
רכוש
בהעברה
פינוי הריסות
נזק עקיף
מתכנון לקוי
ועבודה
לקויה
חומרים
לקויים
שכר
אדריכלים,
מתכננים,
מומחים,
יועצים
נזק ישיר
מתכנון לקוי
ועבודה
לקויה
חומרים
לקויים
דרישות
רשויות
ציוד
ומתקנים
הוצאות
דחופות ,
הוצאות
מיוחדות

מספר
הפוליסה

שם

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

רהט

תאריך
תחילה

ביט
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תאריך
סיום

גבול האחריות  /סכום ביטוח /
שווי העבודה
מטבע
סכום

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

₪

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 - 313כיסוי בגין נזקי
טבע
 - 314כיסוי גניבה פריצה
ושוד
 - 316כיסוי רעידת
אדמה
 – 317מבוטח נוסף,
קבלנים וקבלני משנה
וכל מי שהמבוטח
התחייב בכתב לבטחו.
 -318מבוטח נוסף מבקש
האישור
 – 324מוטב לתגמולי
הביטוח מבקש אישור
 - 328ראשוניות

₪

₪
₪
₪
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צד ג'

ביט

10,000,000

₪

 – 302אחריות צולבת
 – 307קבלני משנה
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 - 312כיסוי בגין נזק
שנגרם משימוש בצמ"ה
 – 315כיסוי לתביעות
מל''ל
 – 317מבוטח נוסף,
קבלנים וקבלני משנה
וכל מי שהמבוטח
התחייב בכתב לבטחו.
 -318מבוטח נוסף מבקש
האישור
 – 328ראשוניות
 – 329רכוש מבקש
האישור יחשב כצד ג'

אחריות
מעבידים

ביט

20,000,000

₪

 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 – 317מבוטח נוסף,
קבלנים וקבלני משנה
וכל מי שהמבוטח
התחייב בכתב לבטחו.
 -318מבוטח נוסף מבקש
האישור
 - 328ראשוניות

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי
המצוין בנספח ג'):
 - 029התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 - 046מכירת/רכישת/השכרת ציוד

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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תאריך הנפקת האישור________

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
ממבקש האישור
שם :חברה כלכלית רהט
( )2015בע''מ ו/או עיריית
רהט ו/או גופי סמך של
עיריית רהט ו/או תאגידים
עירוניים ו/או מוסדות
החינוך ו/או גופים קשורים
לעיריית רהט
ת.ז/.ח.פ

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח
אחריות המוצר

שם

מספר
הפוליסה

אספקה והתקנה קישוטי
רחוב בעיר רהט

נוסח
ומהדורת
הפוליסה
ביט

אחריות מקצועית

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

☒מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום
6,000,000

₪

1,000,000

₪

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
 – 302אחריות צולבת
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 -321מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת גילוי 12
חודש
 – 301אובדן מסמכים
 – 302אחריות צולבת
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 – 321מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור
 – 325מרמה ואי יושר
עובדים
 – 327עיכוב\שיהוי עקב
מקרה הביטוח
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת הגילוי 6
חודשים

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין
בנספח ג'):
 - 029התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 - 046מכירת/רכישת/השכרת ציוד

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ז' – תצהיר היעדר תביעות
לכבוד
החברה הכלכלית רהט
א.ג..נ.,
הנדון :הצהרה על העדר תביעות

תאריך______ :

עם קבלת הסכום של ___________ש"ח_____________( )₪כחשבון סופי עבור ביצוע העבודות
בפרויקט לאספקה התקנה של רכיבים לתאורת פנים ותחזוקתם לאורך תקופת הבדק (להלן:
"הפרויקט")בהתאם לחוזה בינינו וביניכם הרינו להודיעכם כי:
.1

אין לנו כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או נוספות כלפיכם או כלפי מי מכם ,המנהל או כל נציג
מטעמם בקשר עם ביצוע הפרויקט ו4או בקשר עם המכרז ,למעט זכותנו לקבלת יתרת התמורה
במועדים הקבועים בהסכם.

.2

אנו מצהירים כי במועד קבלת הסכום הנ"ל עמדנו בהתחייבויותינו על פי החוזה בינינו ועל פי
מסמכי המכרז וכי כל המידע שמסרנו למנהל בקשר עם ביצוע העבודות ,רמתן ,טיבן וסוגי
החומרים בהם השתמשנו ,הינו מלא ומדויק.

ידוע לנו כי אין במכתבנו זה בקבלתו בידי המנהל ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש לנו על
פי החוזה בינינו ו/או על פי מסמכי המכרז.
________________

תאריך
בכבוד רב.
___________________

הקבלן (חתימה וחותמת)
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נספח ח' – כתב אחריות
הצהרה והתחייבות הספק/יצרן/יבואן למתן אחריות לגופי התאורה (שם הספק/יצרן/יבואן :
__________________________________________________
פרטי הציוד המסופק :
דגם גוף התאורה ______________ _ :תוצרת______________________________ :
הספק חשמלי כולל (__________________)W
דגם גוף התאורה ____________ ___ :תוצרת______________________________ :
הספק חשמלי כולל (__________________)W
דגם גוף התאורה _______________ :תוצרת______________________________ :
הספק חשמלי כולל (__________________)W
דגם גוף התאורה _______________ :תוצרת______________________________ :
הספק חשמלי כולל (__________________)W
דגם גוף התאורה _______________ :תוצרת______________________________ :
הספק חשמלי כולל (__________________)W
תקופת האחריות המחייבת :

תיאור הפריט

תקופת האחריות*

לקישוט

 3שנים

למערכת חשמל

 3שנים

קונסטרוקציה

 3שנים

*כל אביזר בגו"ת ,חשמלי או מכני שאינו כלול בפירוט לעיל נכלל במסגרת האחריות של גוף התאורה כרשום לעיל ( 3שנים) ,כמו כן מתחייב
בז ה הספק על אחזקת מלאי חלפים בארץ לפרק זמן החופף את תקופת האחריות שעליו לספק .במקרה שהוכח ,וזאת על פי חוות דעתה
המקצועית של המועצה או היועץ מטעמה ,כשל בגו"ת או באחד ממכל ולי גוף התאורה ,בתקופת האחריות יתקן הספק את הכשלים על חשבונו
(כולל כל העלויות ישירות והעקיפות הכרוכות בכך) וזאת באופן מידי ( 7יום בתלות בהיקף הכשל ,ולגבי כשל בעל משמעות בטיחותית לפי
קביעת המועצה התיקון יהיה תוך  72שעות ממתן ההודעה ע"י נציג המועצה בכתב) ,ספק/יבואן גו"ת ימסור מכתב הסמכה מקורי מיצרן
גו"ת ,המעיד כי הינו הספק/יבואן המורשה בלעדית מטעמו להפצה ,שיווק ,מתן תמיכה טכנית ,שרות ואחריות ,כולל אספקת חלפים
לגו"ת בישראל והמעיד שהינו הנציג הרשמי של היצרן לפחות  3שנים קודם ממועד הגשת הבקשה .
דרישות הטמפרטו רה כפי שמובאים במפרט הטכני הינן דרישות מינימום ,בכל מקרה באחריות היצרן לוודא שכל הציוד המותקן
•
בגוף התאורה לרבות דרייבר יעמדו בטמפרטורה המתפתחת בסביבת העבודה שלהם בתוך גוף התאורה לאורך זמן ,כמגובה
בתקופת האחריות שעל היצרן לספק.

הריני מתחייב בזאת באחריות לכל המסופק כרשום וכנדרש לעיל ובכפוף לתקופת האחריות המפורטת לעיל ,אחריות זו ניתנת
בזאת לחברה הכלכלית רהט לכל פרויקט בו יסופקו אם ישירות ואם באמצעות גורמים אחרים ,גופי תאורה מהדגם הרשום
לעיל .שם מורשה חתימה כנציג הספק/יבואן/יצרן _________________________ :
חותמת /וחתימת הספק/יצרן/יבואן____________________ :
תאריך __________________:
אישור
אני הח"מ ,עו"ד _______________ מ.ר ,___________ .מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי מר/גב'
__________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה _____________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את
נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
___________________
עו"ד (חתימה +חותמת

מכרז מס'  11/2021אספקה והתקנה קישוטי רחוב בעיר רהט

חתימת המציע_____________________ :
עמוד  58מתוך 61

נספח י"א – אישור מסירה
מס'

תיאור

1

תאריך

2

נוכחים

3

כתובת

4

סוג מתקן

5

ציוד מותקן

6

בודק חשמל

7

אישור מנהל הפרויקט

8

אישור החכ"ל
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לכבוד:
ועדת המכרזים
עיריית רהט
ג.א.נ,

נספח י"ב – טופס הצעת המחיר

הנדון :מכרז  11/2021קישוטי תאורת רחוב
בהתאם לתנאי המכרז שבנדון ,להלן הצעה מטעם:_______________ :
שם המציע._______________ :
מספר זיהוי._______________ :
לגבי תאגיד :שם מורשה החתימה בשם התאגיד._______________ :
סכום ההנחה המוצע על ידי על כתב הכמויות הינו  _____________:אחוז
סכום העבודה לאחר הנחה הינו ______________  ₪לא כולל מע"מ.
סכום המע"מ הינו _________ . ₪
סכום העבודה כולל מע"מ הינו _______________ .₪
[יש לציין את שיעור ההנחה באחוזים שלמים או חלקי אחוז  .הנחה שתינתן בחלקי אחוז תעוגל

בהתאם לכל לי חשבון מקובלים .מתן הנחה שלא בתחום הנדרש במכרז תביא לפסילת ההצעה

בכללותה].

ידוע לי כי התמורה בהתייחס להצ עתי כוללת בתוכה את ביצוע העבודות וכל ההוצאות מכל סוג
שהוא ולרבות ולא רק:
 .1את כל המיסים ,אגרות ,נסיעות והיטלים הכרוכים בביצוע העבודות ,ככל שישנם ,את כל
העבודות הנלוות לרבות גידור האתר ,העסקת מנהל עבודה או פרוייקט ,עלויות נידות,
חומרים ,מהנדס ביצוע ,הפסד זמן לביצוע התארגנות לרבות עבודות בהיקף כספי נמוך,
עבודה בשעות לילה ,בימי שישי ,שבת וחגים ,הדרישות הטכניות המפורטות בהזמנה ,חוקים,
תקנים ותקנות רלבנטיי ם ו/או מגבלות ואילוצים ו/או תנאי עבודה ודרישות מיוחדות של
המזמין.
.2

ידוע לי כי המחירים לא יהיו צמודים למדד מחירים כלשהוא ואו לתנודת מחיר אחר.

.3

ידוע לי ,כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בחוזה .

.4

תשלום התמורה על פי כמויות למדידה.

.5

לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.

.6

נספח זה יהווה את נספח התמורה של החוזה.
בכבוד רב ובברכה,

שם המציע והשם החותם
תאריך
יש למלא את הצעה בעט כחול בלבד ואין לשנות את המסמך ו/או לבצע שינויים בשלב הגשת
ההצעה
מכרז מס'  11/2021אספקה והתקנה קישוטי רחוב בעיר רהט

חתימת המציע_____________________ :
עמוד  60מתוך 61

נספח ט' – כתב כמויות

מכרז מס'  11/2021אספקה והתקנה קישוטי רחוב בעיר רהט

חתימת המציע_____________________ :
עמוד  61מתוך 61

דלתא מהנדסים יועצים הנדסת חשמל,תקשורת ותאורה
 maysara@delta-engs.comטל04-6644381,0524340511:

תאריך06/05/2021 :

כתב כמויות
כתב כמויות  -קישוטי רחוב  -עיר רהט

מפקח :דלתא מהנדסים יועצים
תחילת העבודה15/06/21 :

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

דלתא מהנדסים יועצים הנדסת חשמל,תקשורת ותאורה
 maysara@delta-engs.comטל04-6644381,0524340511:
תחילת העבודה15/06/21 :
סיום מתוכנן15/06/24 :

מפקח :דלתא מהנדסים יועצים

כתב כמויות

06/05/2021
דף מס'002 :

כתב כמויות  -קישוטי רחוב  -עיר רהט
סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  9תאורה דוקרטיבית לעמודי תאורה
תת פרק  9.1תאורה דוקרטיבית
 9.1.010אספקת והתקנת קישוט דוגמא  Aעשוי מחומר
 RUBBERעשוי מפלדה מגולבן כולל תאורה
קישוטית לפי בחירת המועצה ולפי צורה
מצורפת לחוברת המכרז בגודל עד  1\1.8כולל
חיבורי מכני וחשמל.
י ח'

30.00

2,500.00

75,000.00

 9.1.020אספקת והתקנת קישוט דוגמא  Bעשוי מחומר
 RUBBERעשוי מפלדה מגולבן כולל תאורה
קישוטית לפי בחירת המועצה ולפי צורה
מצורפת לחוברת המכרז בגודל עד  1\1.8כולל
חיבורי מכני וחשמל.
י ח'

30.00

2,500.00

75,000.00

 9.1.030אספקת והתקנת קישוט דוגמא  Cעשוי מחומר
 RUBBERעשוי מפלדה מגולבן כולל תאורה
קישוטית לפי בחירת המועצה ולפי צורה
מצורפת לחוברת המכרז בגודל עד  1\1.8כולל
חיבורי מכני וחשמל.
י ח'

30.00

2,000.00

60,000.00

 9.1.040אספקת והתקנת קישוט דוגמא  Dעשוי מחומר
 RUBBERעשוי מפלדה מגולבן כולל תאורה
קישוטית לפי בחירת המועצה ולפי צורה
מצורפת לחוברת המכרז כולל
חיבורי מכני וחשמל.
י ח'

30.00

5,000.00

150,000.00

 9.1.050אספקת והתקנת קישוט דוגמא  Eעשוי מחומר
 RUBBERעשוי מפלדה מגולבן כולל תאורה
קישוטית לפי בחירת המועצה ולפי צורה
מצורפת לחוברת המכרז כולל
חיבורי מכני וחשמל ,כולל עמודי עוגן מברזל,
חפירות ,הצבת עמודים ,עבודה פאושאלית.
מ"ר

3,000.00

80.00

240,000.00

סה"כ  9.1תאורה דוקרטיבית

600,000.00

סה"כ  9תאורה דוקרטיבית לעמודי תאורה

600,000.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ003/... RAHAT-K :

דלתא מהנדסים יועצים הנדסת חשמל,תקשורת ותאורה
 maysara@delta-engs.comטל04-6644381,0524340511:
תחילת העבודה15/06/21 :
סיום מתוכנן15/06/24 :

מפקח :דלתא מהנדסים יועצים

כתב כמויות )ריכוז(

06/05/2021
דף מס'003 :

כתב כמויות  -קישוטי רחוב  -עיר רהט
סך תת פרק

סך פרק

פרק  9תאורה דוקרטיבית לעמודי תאורה
600,000.00

תת פרק  9.1תאורה דוקרטיבית

600,000.00

סה"כ  9תאורה דוקרטיבית לעמודי תאורה

סך הכל
600,000.00

סכום לחישוב הנחה
הנחה כללית %
סה"כ לאחר הנחה
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץRAHAT-K :

