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לצורך   led לאספקה והתקנה של תאורת רחוב וחוץ מסוג
 התייעלות אנרגטית 

 

 מסמכי המכרז
 

 
 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
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   2נספח א' –  קודם ניסיוןל ע אישור תצהיר  1.2
 3נספח א' –ייבות נוסח כתב התח 1.3
 4נספח א' –רבות בנקאית להשתתפות במכרז נוסח ע 1.4
 5נספח א' -בשליטת אישה ותצהיר נושאת שליטה דין כי העסקאישור עורך  1.5

 
 ב' מסמך -מסמך המידע המבוקש .2

 מסמך ג'–הצהרת המציע  .3

 
 מסמך ד'  –הצעת המציע .4

 (מצ"ב בנפרד) 1מסמך ד' כתב הכמויות 4.1

 
 מסמך ה'–חוזה התקשרות  .5

 1נספח ה' -כתב ויתור 5.1

  2נספח ה' -אישור קיום ביטוחים 5.2

 (1) 2נספח ה'  –פטור מנזקים  –הצהרת הספק  5.3
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 6נספח ה'  -טוקול מסירהפרו 5.7
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 מסמך א'

 

 04/18מכרז פומבי מס   
לצורך  led לאספקה והתקנה של תאורת רחוב וחוץ מסוג

 התייעלות אנרגטית 
 

 תנאים כלליים למשתתפים במכרז
 

 :כללי .1
 

מזמינה ( החברה-)להלן ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )(, באמצעות העירייה-)להלןקרית גת עיריית  1.1
-)להלן לצורך התייעלות אנרגטית led לאספקה והתקנה של תאורת רחוב וחוץ מסוגות מחיר בזאת הצע
 והכל בהתאם להוראות, לתנאים, למפרטים ולדרישות במסמכי המכרז.(, הפרויקט

 

ובמסגרת  (הפרויקט-)להלן החברה מבצעת בעיר תהליכי התייעלות אנרגטית וצמצום פליטת גזי חממה 1.2
 הפרויקט היא מעוניינת לבצע את המפורט להלן:

 
כהגדרתה  לתאורת לד בטכנולוגיה ישראלית חדשה החלפת תאורת חוץ ברחובות העיר קרית גת •

  )תנאי הסף( שלהלן. 3בסעיף 

 .יטה ובקרה מרכזיות בתאורת רחובהתקנת מערכות של •

 התקנת חיישנים בתאורת חוץ המתאימים לפתרון "עיר חכמה" .  •

 מערכות המשלבות צמצום פליטות גזי חממה. •

   (העבודות/השירותים -)להלן
 

ת אספקה, התקנה, שדרוג, החלפה, ייעול, שינוע ויובהר כי העבודות והתמורה שתשולם לספק כולל
 וכל פעולה אחרת לצורך ביצוע העבודות נושא המכרז.

 

  מפרסמת והחוץ בעיר. על כן הוצאות האנרגיה בתאורת הרחובות רת המכרז והחברה היא להקטין אתמט 1.3
מערכות  מגופים היכולים להציע שיפורים במערכות תאורת החוץ וכן  לקבלת הצעות זהמכרז  החברה

שדרוג,  כל זאת באמצעותו ,למסמכי המכרז 3.1אשר עומדים בתנאים המפורטים בסעיף  לניהול אנרגיה
הקטנת  תתיקון, ייעול או החלפת המערכות הקיימות, התקנת מערכות שליטה ובקרה כמו גם אפשרו

 פליטות גזי חממה.

 

 80 –וואט המשויכים לכ  1,500וואט ועד  70-החל מפנסים בעוצמות שונות  7,000   –כ כיום ישנן בעיר   1.4
הותקנו  מתאורת הרחוב והחוץ בחלק קטן ין כייצו ביום. שעות 11 –שעות התאורה הן בממוצע כ  .מרכזיות

 "השעון האסטרונומי.מרכזיות העיר מופעלות כיום בשיטת  בעבר גופי תאורה מסוג לד. 

 

 :תנאי מתלהשלביות ההסכם ו 1.5

 

במסגרת קול קורא  הגשת הצעהמציע שיזכה במכרז יפעל בשיתוף פעולה עם החברה לצורך  1.5.1
לקבלת סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה אשר פורסם על ידי משרד 

 12הסיוע( אשר יפורסם תוך -ו-הקול הקורא-)להלן בהתאמההכלכלה ו/או כל הליך דומה 
כל האמור בסעיף זה לעיל במכרז על הסכם התקשרות עם החברה ) חודשים מיום חתימת הזוכה

 השלב הראשון של ההסכם(. -להלןייקרא 
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תוך הצגת הטכנולוגיה של הזוכה  לצורך קבלת הסיוע לקול הקורא הגיש הצעההחברה לבכוונת  1.5.2
 3.1סיוע ועל כן עליה לעמוד בתנאי הסף הנקובים בסעיף במכרז כטכנולוגיה הזכאית לקבל 

  להלן.

השלב -להלן) כרזמהזוכה את השירותים נושא המ ככל שהחברה תזכה בהליך, היא תזמין 1.5.3
 השני(.

 (.התנאי המתלה -להלןהקורא )לזכיה של החברה בקול  יובהר ויודגש כי השלב השני כפוף 1.5.4

במסגרת הצעתו זו מתחייב המציע במכרז כי מצב בו הוא יוכרז כזוכה הוא ישתף פעולה עם  1.5.5
וכי ככל שהחברה תזכה בקול הקורא על סמך  ביצוע השלב הראשוןהחברה באופן מלא לצורך 

הוא יספק לה את השירותים בהתאם להוראות מכרז זה ובהתאם  -הטכנולוגיה של הזוכה
 להוראות הקול הקורא. 

להגיש הצעה  כי יפורסם קול קורא כאמור, לא מתחייבת יובהר ויודגש כי החברה לא מתחייבת 1.5.6
 .מצב בו היא תגיש הצעתה מכוחו סיועל את הולא מתחייבת לקב ככל שכן יפורסם לקול הקורא

הגשה או אי זכיה של  פרסום, אי במסגרת הגשת הצעתו זו מוותר המציע על כל טענה ביחס לאי
 החברה בקול הקורא והוא לא יהיה זכאי להשמיע כל טענה או לקבל כל פיצוי בקשר עם כך.

יבוטל  -קיים התנאי המתלהולא התחתימת התקשרות עם הזוכה במכרז חודשים מיום  12חלפו  1.5.7
 12ההסכם. על אף האמור, הצדדים רשאים להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת של 

 חודשים.

לביצוע העבודות  הזוכה במכרז יידרש לבצע את מכלול הפעולות הדרושותככל שהתנאי המתלה יתקיים,  1.6
ובתוך כך להעמיד את כל כ"א, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של  בהתאם להוראות כל דין ותקן

 .ל כל מסמכיועלבצע כל פעולה אחרת על מנת להשלים את העבודות כהגדרתן במכרז ו העבודות

 

 21.6.18המועד להגשת הצעות לקבל סיוע קבוע ליום  -יודגש כי בהתאם לקול הקורא אשר פורסם כאמור 1.7
לצורך ביצוע השלב במכרז יידרש הזוכה לבצע כל פעולה שתורה לו החברה  כך שמיד לאחר הזכיה

בסעיף זה או כל מועד אחר על מנת להגיש את ההצעה לקול הקורא עד לא יאוחר מהמועד האמור הראשון 
 נוסח הקול הקורא מופיע באתר משרד הכלכלה. .שייקבע

 

שנים מיום אספקת כל מוצר שיסופק  10ותחזוקה לתקופה של על הזוכה במכרז לספק לחברה אחריות  1.8
 במסגרת המכרז.

 
על הקבלן הזוכה ו/ואו מי מטעמו לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ולתקנים הנדרשים ולדאוג  1.9

 . וכיוצ"ב הציוד, כוח האדם, העובדים מטעמולכל הרישיונות, ההיתרים בקשר עם החומרים, 

 

חיו כחלק זוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב על נספהתנאי ההתקשרות עם  1.10
. על אף האמור, ככל שהחברה תזכה בקול הקורא ויידרשו ממנה לבצע פעולות בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 יפעלו הצדדים לצורך ביצוע הפעולות האמורות. -אשר אינן מופעיות במכרז ובהסכם ההתקשרות

 

התקיימות התנאי המתלה כאשר לחברה שמורה האפשרות  חודשים מיום 12של  פהלתקו החוזה הינו 1.11
 חודשים כל אחת.  12תקופות נוספות של  4-להאריכו ב

 

כדי לחייב את החברה  או בזכיה בקול הקורא מכוחו היובהר כי אין בפרסום מכרז זה או בהכרזה על זוכ 1.12
יהא לחברה תקציב לביצוע העבודות נושא להזמין מהזוכה עבודה כלשהי בהיקף כלשהו ומצב בו לא 

 המכרז היא לא תבצען ולמציעים/לזוכים לא תהא כל טענה בקשר עם כך.
 
 

 :מסמכי המכרז .2
 

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
 

 מסמך א'               –תנאים למשתתפים במכרז  2.1
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 מסמך ב'   - מסמך המידע המבוקש 2.2

 מסמך ג'    -הצהרת המציע  2.3

 מסמך ד'    -הצעת המציע  2.4

 'מסמך ה                –חוזה התקשרות   2.5

 כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. 2.6

 : תנאים להשתתפות .3
 

בכל רשאי להשתתף במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז,  3.1
 , המפורטים להלן: "תנאי סף"( להלן:) התנאים המצטברים

ועד למועד הגשת הצעתו במכרז, סיים המציע לבצע, כקבלן ראשי, עבור לפחות  2013ין השנים ב 3.1.1
ים שתי רשויות מקומיות/תאגידים עירוניים/משרדי ממשלה/חברות ממשלתיות/גופים ציבורי

  .₪ 3,000,000 של מצטבר בהיקף לתאורת רחובאספקה של גופי תאורת לד  אחרים, עבודות

 

"טכנולוגיה ישראלית חדשנית כחול לבן" אשר  על הטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע להיות 3.1.2
אשר הבעלות על הקניין ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל, פותחה על ידי חברה שהתאגדה 

ע ואשר יש בה לעדית של המציהרוחני בה ועל כל הזכויות הנובעות ממנה נמצאות בבעלותו הב
  את היקפן הכולל של פליטות גזי חממה. כדי לצמצם

 

 הטכנולוגיה המוצעת טרם הותקנה באופן מסחרי. 3.1.3

 

 להלן ולנוסח המצורף למכרז. 5צרף ערבות בנקאית בהתאם לסעיף על המציע ל 3.1.4

 

וכל האסמכתאות, הערבויות האישורים גש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ההצעה תו 3.1.5
 (.המציע -על שם המציע במכרז בלבד )להלן והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו

 

 שלהלן:, (אסמכתאות-להלן) מסמכים/האישוריםההמציע יצרף להצעתו את  3.2
 

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים  3.2.1
 .1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס(,  התשל"ו 

 

 אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2
 

 .העתק של תעודת עוסק מורשה 3.2.3
 

 .היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד 3.2.4
 

אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם  3.2.5
 על מסמכי המכרז.

 

 1כנספח א' דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף  3.2.6
 

ובתנאי הסף  ,3.1.1עומד בתנאי הסף לעניין הניסיון הקבוע  בסעיף כי המציע  המעידתצהיר  3.2.7
 2המצ"ב כנספח א'בנוסח  ,3.1.3הקבוע בסעיף 

 

 3.1.2מסמכים המעידים על עמידת הטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע בבתנאי הסף הקבוע בסעיף  3.2.8
רלוונטי ביחס לטכנולוגיה המוצעת לרבות כל הנדרש בנספח "המידע המבוקש"  כל מסמך והסברו

 למכרז זה. כמסמך ב'הרצ"ב 
 

 .3א'  כנספחבנוסח המצורף  תצהיר וכתב התחייבות 3.2.9
 

 .4נספח א' כלהלן בנוסח המצורף  5ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  3.2.10
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אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה )ככל שרלוונטי( בהתאם לסעיף  3.2.11
 .5א'כנספח , בנוסח המצורף 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח1)ה 22

 

 על המציע לחתום, כי תנאי המכרז נהירים לו וכי הוא עומד בכל תנאי המכרז,  3.2.12
 (.הצהרת המציע-כמסמך ג' )להלןבנוסח המצורף 

 

 .מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע 3.2.13

 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. 3.2.14
 

 :הבהרת מסמכי המכרז .4

 
  office@iftachgat.comבאמצעות כתובת  יודיע המציע בכתב 0061:בשעה  13.5.18 מיום עד לא יאוחר  4.1

(, על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות 08-6874592 )ויוודא את קבלתו בטלפון
ף או פרט או עניין שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעי

פניות בהתאם לסעיף זה ייעשו  כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
 .בלבד wordבאמצעות קובץ 

 לעיל והחברה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, 4.1מסר המציע הודעה כאמור בסעיף  4.2

. שינויים והבהרות כאמור יעלו לאתר (שינויים והבהרות-)להלן לפני המועד האחרון להגשת הצעות

יודגש ויובהר כי .  /gat.muni.il-http://www.qiryatהאינטרנט של עיריית קרית גת בכתובת 
ולהבהרות ולא תישמע כל  אתר האינטרנט של העירייה ביחס לשינוייםבאחריות המציע להתעדכן ב

 . טענה ממציע אשר לא עשה כן

 מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י החברה או מי מטעמה, אלא אם  4.3
 תשובות אלה  ניתנו בכתב.

במסמכי  והבהרות יםהחברה  רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס  שינוי 4.4
 השינויים   . זמתה או בתשובה לשאלות המשתתפיםביוהמכרז, 

 .וההבהרות כאמור

 :ערבות מכרז .5

 
 של על סך ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת  5.1

, להבטחת עמידתו אחר 4כנספח א'ש"ח, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמה לתנאי מכרז זה  30,000
 (.ערבות השתתפות-הצעתו במכרז )להלן

המציע להאריך ובמידת הצורך ועל פי דרישת החברה מתחייב  20.9.18הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  5.2
 ימים. 120-תוקפה  ב

 אימת כל, החברה של צדדית חד פנייה פי על לחילוט תנאיה פי על וניתנת מותנית בלתי תהא הערבות 5.3
 .זה מכרז תנאי לפי בהתחייבויותיו יעמוד לא שהמציע

 .תיפסל-לעיל המפורטות הדרישות כל על העונה ערבות אליה תצורף שלא הצעה 5.4

לא נקבלה, לאחר שייחתם חוזה עם מי שייקבע על ידי החברה  שהצעתםהערבויות תוחזרנה למציעים  5.5
 כזוכה, במסירה ידנית במשרדי החברה.

בסך  מ"( בע2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית,  5.6
ערבות בנקאית לביצוע  -4כנספח ה' לתנאי מכרז זה  הש"ח, חתומה כדין בנוסח המצורף כדוגמ 50,000של 

 (. ערבות ביצוע-החוזה להלן

mailto:office@iftachgat.com
http://www.qiryat-gat.muni.il/
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הערבויות תהיינה בלתי מותנות וניתנות על פי תנאיהן לחילוט בפנייה חד צדדית של החברה, בכל תקופת  5.7
 תוקפו של החוזה וכל אימת שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי המכרז או החוזה. 

 .שא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצועיהמציע י 5.8

 : ביטוחי המציעים .6
 

שיזכה במכרז המפורטות  הקבלן ידי על ביטוחים לקיום החברה רישותדל ופניתם מלב המציעי שומתת 6.1
 ביטוחי)אישור  לחוזה 2ה' בנספח  וכןסעיף ביטוחי הקבלן בחוזה ההתקשרות )להלן: "החוזה"(  18בסעיף 
 , בהתאמה."הביטוחים/או "ו" הביטוח דרישות" להלן( הקבלן

 
ן לרבות בהתאם לאמור בחוזה ההתקשרות, כאמור לעיל ולהל ביטוחהידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 6.2

 על נספחיו.
 

ו/או הוראות הביטוח ואת מהות העבודות דרישות ואת הם להביא לידיעת מבטחי יםההצעה מתחייב ימגיש 6.3
את  םהתחייבות לערוך עבור הםממבטחי ובזאת כי קיבל יםומצהירבמלואן  המכרזלפי מסמכי השירותים 

 ולהלן. לעיל כמפורטכל הביטוחים הנדרשים 
 

לא יאוחר  חברהבידי ה ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע יםההצעה מתחייב ימגיש 6.4
)בנוסחו המקורי( הקבלן אישור ביטוחי  2את נספח ה' ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, 

 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח
 

לה  ימציאבכתב  החברה בכפוף לדרישתכאמור, מתחייב הקבלן כי אישור עריכת הביטוחים המצאת ף לבנוס 6.5
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקים

 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך מובהר בזאת במפורש כי  6.6
מובהר, כי שינויים  .הסתייגויות לדרישות הביטוחהמועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

החברה תתעלם מהם והנוסח שיחייב הוא הנוסח שצורף למסמכי ( 2)נספח ה' ביחס לאישור קיום הביטוחים 
 .המכרז והחוזה

 

, חתום כדין על ידי הקבלןאישור ביטוחי  2ה' נספח אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  6.7
בנוסחה , נזקיםאחריות לפטור מ – הקבלןהצהרת  (1) 2 ה'נספח  לרבות, ו המקורי(בנוסח) מבטחי המציע

עבודות בשל הלמנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע  תהא רשאית חברהה ,הקבלןכדין על ידי  מהחתוהמקורי 
 .כנדרש אי הצגת האישור החתום

 

הקבלן )נספח נספח אישור ביטוחי אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, 6.8
כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של  בקבלןלראות החברה רשאית כאמור לעיל, תהא , (2ה' 

 .במכרז הקבלן

 
אלא בחתימה  יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים 6.9

המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם והצהרת אישור  יםהמהוו ,וחותמת של המציע)בראשי תיבות( 
 .הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים

 
 דרישת פרטים מהמציע: .7

 
תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע,  החברה 7.1

"(, לשביעות רצונה, על הפרטיםו/או הבהרות נוספות )להלן: " להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים
מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה 

 הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי.
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ובתוך המועד שנקבע והיה ולא  החברההמציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של  7.2
שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות  החברהיעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית 

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

 
 :הצהרות המציע .8

 
מציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי המכרז והחוזה ה 8.1

 ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.
 

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

 
המציע מצהיר כי  הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או מציע  8.3

 , בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.לחברהאחר במכרז וכי היה ויתברר 
 

על  החברההמציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא יעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיע  8.4
 .סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות להבטחת הצעתו

 
בל הצעתו של מציע שהיה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא או שלא לק החברההמציע מצהיר כי ידוע לו שאין  8.5

 ניסיון רע עם המציע.ו/או לתאגיד עירוני  רשות מקומיתו/או ל חדרהלה ו/או לעיריית 
 

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

 

 .1.5ההתקשרות עם הזוכה במכרז כפופה לתנאי הסף הנקוב בסעיף המציע מצהיר כי ידוע לו כי  8.7
 

שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של חוזה ההתקשרות בכל עת  החברהע מצהיר כי ידוע לו, כי המצי 8.8
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה או מחדל  טרם השלמת העבודות, שתראה לנכון,

כלשהם עקב יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים  30של המציע, ע"י משלוח הודעה בכתב 
 .הפסקת ההתקשרות

 
במסמכי  החברההמציע מצהיר, כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז, יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות  8.9

, ביטוח ביטוח חבות מעבידים ,ובהיקפים עליהם תורה, לרבות ביטוח צד שלישיהמכרז וחוזה ההתקשרות 
בנספחי הביטוח המצורפים למסמכי מכרז זה וחוזה אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר והכל כמפורט 

 .ההתקשרות
 

המציע מצהיר כי ידוע לו שאסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או תוספת  8.10
ו/או מחיקה ו/או תיקון  שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת 

 ים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.בגוף המסמכ
 

המציע מצהיר כי ידוע לו כי עליו לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את  8.11
 האמור בהם.

 
 

 :מסמכי המכרז .9
 

 א ניתן לעשות בהם   , עפ"י תנאיו ולמסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד
 שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי  המכרז.

 
 

 .בוטל .10
 
 

 הגשת ההצעות, מועדים: .11
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את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז מהודקים יחדיו, כשהם ממולאים וחתומים על ידי המציע  11.1

עליה מצוין  בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד )לא בדואר(, במעטפה סגורה, 
 שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, ההצעה, האסמכתאות והנספחים

לכיש רח' ממולאים וחתומים כדבעי על ידי המציע. המעטפה תופקד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה, 
 .בדיוק 14:00לא יאוחר מהשעה   22.5.18 ביום קרית גת )משרדי האגף החרדי מעל בנק לאומי( ,25

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

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

 הקשורה  למכרז תחולנה על המציע.

 מציא מסמך לשביעות   המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע לה 11.4
 רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה  שלא לדון    

אי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על בהצעתו ו/או לראות ב 11.5
 כל המשתמע מכך.

מסמך הצעת המציע יוכנס  מסמך ד'. –על גבי הצעת המציע  הכספית המציע יחתום ויגיש הצעתו  11.6
למעטפה נפרדת עליה ייכתב "ההצעה הכספית" אשר תוכנס למעטפה העיקרית אשר תכלול את כל 

 מסמכי ההצעה.

 הצעות המחיר תוגשנה במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע"מ. 11.7

 .בהם האמור את הביןו קרא כי אישור מהווה וחתימתו, המכרז עמודי כל על לחתום המציע על 11.8

 . וחותמת בחתימה לחתום המציע על, המחיר בהצעת מחיר תיקון כל ליד 11.9

 כל סיבה אחרת.מחירן או מ תהחברה רשאית לפסול הצעות בלתי סבירות מבחינ 11.10

 לשביעות מסמך המציאל המציע ויידרש היה, המכרז לדרישות בהתאם יוגשו והאסמכתאות המסמכים 11.11
 לדון שלא החברה רשאית, שהיא סיבה מכל, כן יעשה ולא והיה שנקבע המועד ובתוך החברה של רצונה

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

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.
 

 :ומחירי ההצעה חינת ההצעותב .12
 

 כמפורט להלן: ,תבחן את ההצעות בשלושה שלבים ועדת המכרזים 12.1

 
 : בחינת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז:שלב ראשון 12.1.1

 

 לעיל.  3.1תבחן את עמידת המציע בתנאי הסף הנקובים בסעיף  ועדת המכרזים .א

מציע שהצעתו תעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני והשלישי כהגדרתם להלן. מציע  .ב
 הצעתו לא תבוא במניין ההצעות. -הסףשהצעתו לא תעמוד בתנאי 

 
 :כמפורט להלן ,נק' בבחינת ההצעות 07עד  -שלב שני: בחינת הטכנולוגיה המוצעת 12.1.2

 

תבחן את הטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע )מעבר  ועדת המכרזים 6.9.1.1.1.1.1.1
את ו התאמתה לקול הקורא אשר פורסם על ידי משרד הכלכלה ,לעמידתה בתנאי הסף(

 לטכנולוגיה המוצעת וכל נתון רלוונטי אחר בקשר אליה. המענה של המציע ביחס
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לצורך הבחינה האמורה רשאית ועדת המכרזים להסתייע ביועצים  6.9.1.1.1.1.1.2
מקצועיים מטעמה ובכל גורם רלוונטי אחר וכמו כן היא רשאית לזמן את המציע להציג 
את הטכנולוגיה בפניה ו/או בפני מי מטעמה ולבקש ממנו כל מידע או מסמך הדרוש לה 

 לצורך בחינת הטכנולוגיה.

לטכנולוגיה המוצעת של כל אחד  60-ל 1ועדת המכרזים תעניק ציון בין  6.9.1.1.1.1.1.3
יוענקו באופן אוטומטי  נוספות נק' 10כאשר מהמציעים שעמדו בתנאי הסף של המכרז 

 למציע אשר הטכנולוגיה שלו רשומה אצל רשם הפטנטים.

  
 :בהתאם למפורט להלן ,ההצעותנק' בבחינת  30עד  -פתיחת ההצעות הכספיות  12.1.3

 

נק' בבחינת ההצעות. מציע שינקוב את  25עד  -מחיר לאספקה והתקנה של גוף תאורה .א
 נק' ושאר המציעים יקבל ניקוד ביחס אליו. 25המחיר הנמוך ביותר יקבל 

 

נק'  5עד  -מערכת שליטה ובקרה מרכזית בתאורת רחובלאספקה והתקנה של מחיר  .ב
נק' ושאר המציעים יקבל  5מציע שינקוב את המחיר הנמוך ביותר יקבל  בבחינת ההצעות.
 ניקוד ביחס אליו.

  

אשר  מסמך ד' -המציעהצעת גבי טופס המציע ימלא את המחירים המוצעים על ידו )לא כולל מע"מ(  על  12.2
 לעיל. 11יוכנס למעטפה נפרדת כאמור בסעיף 

 

תבחן יחד עם ההצעה הכספית את אמינותו וכושרו של המציע לבצע  החברהבמסגרת בחינת ההצעות,  12.3
את השירותים בהתאם להסכם המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע, כך 

 שהצעת המחיר לכשעצמה לא תהווה את המדד היחידי לבחינה.

 

 .ביותר או כל הצעה שהיא טובהמתחייבת לקבל את ההצעה ה החברהאין  12.4
 

החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה  12.5
ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 

בודתם לשביעות רצונה שלה או תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר ע החברה 12.6
של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה, בכפוף לקיום שימוע, 

 כנדרש עפ"י דין.
 

המכרז ולמלא את כל המקומות  נושאהמציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא, על כל השירותים  12.7
 הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע.  

 
גשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי אי ה 12.8

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 
משתי  בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת

 חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים. 
 

ואחת מן ההצעות היא של עסק  זהות הצעות מספר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככל וקיימות 12.9
וועדת תמליץ , 1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( ל1)ה 22בסעיף  וכהגדרת בשליטת אישה

כנספח בנוסח המצורף  ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר האמורה הצעהעל ההמכרזים 
  .5א'

 

ככל שתהיינה מספר הצעות זהות מבלי שאחת מהן היא עסק של אישה, רשאית החברה לבחור את  12.10
ח והזוכה במכרז על פי כל שיקול רלוונטי לרבות ניסיון המציע עם החברה, עם גופים אחרים ובכלל, כ

 האדם העומד לרשות המציע, מצבו הפיננסי וכו'.
 

אלא אם תמצא  ו תהיה הטובה ביותרהצעתהזוכה במכרז יהיה המציע אשר מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  12.11
 .ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה
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אי התקיימות איזו מהערכות המציע  מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית מבחינתו, וכי 12.12
ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של 

 .הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז
 

 חובת הזוכה במכרז:
 

(, יהא עליו, הזוכה-בכתב על זכייתו )להלן לו הודעהמציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה ותימסר  13.1
-( )להלן4נספח ה' ימים מתאריך הודעת החברה, להמציא לחברה ערבות בנקאית לביצוע החוזה ) 7תוך 

 . )אישור ביטוחי הקבלן( 2לנספח ה' (, אישורי קיום ביטוחים בהתאם ערבות ביצוע
 

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

לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,  והזוכה יפצה את  5להצעת המציע, כאמור בסעיף 
 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. החברה

 
פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על  ות ישמשויהערבו סכומי 13.3

כנגד הזוכה עקב הפרת  החברהעצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
 ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 
ה. ערבות הבנקאית שצורפה להצעתו מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב בפקסימילי 13.4

 .החברהבמכרז תימסר חזרה לידי המציע במשרדי 
 

 בכבוד רב,             
 

 מ"( בע2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )                             
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 1נספח  א'  
 

 לכבוד
 ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 ג.א.נ.

 ארגונימידע 
 

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

 שם המציע: _____________________________________ .1
 

 מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________
 
 כתובת המשרד הרשום: _____________________________________________.
 

 טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:_________________מספר 
 

 מספר פקסימיליה: _______________________________
 

 : ____________________________________________E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )
 
 

___________,  איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר _______________________________ .2
מס'  סלולארי: _______________  ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה 

 לו תחייבנה אותנו.
 בכבוד  רב,                                                                                                                               

                                                                                        _________________________ 
 חותמת וחתימת המציע                                                                                 
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 2נספח  א'  
 לכבוד

 מ"( בע2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )
 ג.א.נ.

 תצהיר הוכחת ניסיון
 

נושא במשרת מורשה חתימה האני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________, 
( במכרז שבנדון, המציע -_______________________ )להלן___________________ ב__________

האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
 בזאת כדלקמן:

 
 
שתי ועד למועד הגשת הצעתו במכרז, סיים המציע לבצע, כקבלן ראשי, עבור לפחות  2013בין השנים  .1

רשויות מקומיות/תאגידים עירוניים/משרדי ממשלה/חברות ממשלתיות/גופים ציבוריים אחרים, עבודות 
  .₪ 3,000,000של  מצטבראספקה של גופי תאורת לד לתאורת רחוב בהיקף 

שם הגוף מזמין 
 השירותים

מספר גופי  פירוט עבודות שבוצעו
התאורה 
 שסופקו

היקף כספי של 
 העבודות

שם וטלפון של 
איש קשר בגוף 

 המזמין
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)לתשומת לב המציעים כי סך כל ההיקף הכספי צריך להיות  לעיל 1פירוט עבודות העומדות בתנאי סעיף  .2
 :ש"ח לפחות( 3,000,000

                                                                              
                           

                                                                          
                                                                            ____________________ 

 
 ותמת המציעחתימה  וח                   

 
 אישור

 
__ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני __________________________אני הח"מ, 

__ וכי הינו הרשאי ומוסמך ______נושא ת.ז. _________ _________________________________/מרגב'
וכתב   להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם בפני על התצהיר

 התחייבות  זה.
_______________ 

 עו"ד                                                                                                                                           
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 3נספח  א'  
 
 

 לכבוד
 יפתח א.ד. חברה לפיתוח )2014( בע"מ

 ג.א.נ.,
 

 04/18 מס' כתב התחייבות והצהרת המציע מכרז הנדון:
 
 

אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________, נושא במשרת 
"( במכרז שבנדון, המציע___________________ ב_________________________________ )להלן: "

להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 בזאת כדלקמן:

 

 ז.מכרשל ההמציע עומד בתנאי הסף  .1

 

 .הטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע טרם הותקנה באופן מסחרי .2
 

 

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

 להשפיע על המשך תפקוד המציע.
 

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

 

ו מי מבעלי המציע ו/או מנהליו לא הורשע בכל עבירה על דיני העבודה, לרבות בגין העסקת המציע ו/א .5
 עובדים זרים בניגוד לחוק. 

 

עומדים בהוראות חוק עסקאות המציע או כל בעל שליטה או כל בעל עניין או כל נושא משרה במציע,  .6
 ב לחוק.2לרבות בהוראות סעיף  1976גופים ציבוריים תשל"ו 

 

ביצוע העבודות נושא המכרז עבור החברה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין  .7
 י האחרים.עיסוקי לבין

 

אזכה, מוסכם וידוע לי אם לביני,  העמותהמבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין  .8
, ואודיע בכתב ביצוען, אפסיק את וע העבודותביצואזכה  יתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך אם כי 

 כי איני יכול להמשיך את מתן השירותים. חברהבהקדם האפשרי ל
 

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז  .9
התראה על כך וכן תהא  תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן החברהוהחוזה, 

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

 הפרת התחייבויות זו. עקב החברהההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
 

                                   _______________________________                    _____________ 
 תאריך                                           חתימת המורשה                        חתימה  וחותמת המציע

 
 אישור

 
__ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע _________________אני הח"מ, _________

__ וכי הינו ______נושא ת.ז. _________ _________________________________/מרגב'בפני 
הרשאי ומוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, 

 חייבות  זה.חתם בפני על התצהיר  וכתב הת
                                                                                                           _______________ 

 דין -עורך            
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 4-נספח א' 

 
 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 

 
 

 תאריך __________
 לכבוד

 ( בע"מ2014)יפתח א.ד. חברה לפיתוח 
 א.ג.נ.,

 
 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 
על פי בקשת _______________________________________  ח.פ. _____________ )להלן: 

ש"ח   30,000 – "( אנו  ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה להמציע"
לאספקה והתקנה  04/18מכרז פומבי מס' בוזאת בקשר עם ההשתתפותו אלף ש"ח( שלושים )במילים:

 ולהבטחת מילוי התנאים ודרישות המכרז.לצורך התייעלות אנרגטית   led של תאורת רחוב וחוץ מסוג
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  אנו
בכתב, שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן 
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלפיכם 
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו 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 על הסך הכולל הנ"ל 

 ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת 
 

 ועד בכלל. 20.9.18 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 
 

אשר תימסר לנו  ,ה של שלושה חודשים על פי דרישתכםניתנת להארכ אלמרות האמור לעיל הערבות תה
על כל דרישה  .מ"( בע2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )בכתב בסניף בכתובת הנ"ל, כשהיא חתומה על ידי 

 פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 

 ______________       בנק      ____________  תאריך ____
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 5נספח א'
 עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטהאישור 

 
 22ף בסעי אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו

 . 1987.1992-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( ל1)ה
 

מספר '___________________ המחזיקה בשליטה בחברת ______________,הינה גב
 _________________._______זהות

 
 

__________________________            ______________      ______________
_________________ 

 כתובת                               טלפון               חתימה וחותמת   שם מלא
 
 
 

אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד 
תקנות ( ל1)ה 22לסעיף  __________,מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם_____

 .1987-תשמ"ח, (מכרזים)העיריות 
 
 
 

________________________             _____________________ 
 חתימה    שם מלא 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   18 

 
 

 מסמך ב'
 מסמך המידע המבוקש

 
לוגיות ו/טכנלספק מידע טכני ומנהלי ביחס למערכות המוצעותבמסגרת המענה למכרז מתבקשים המציעים 

 המוצעות על ידם לרבות ביחס עם האמור להלן:
 

 :תאורת חוץ 
 התייחסות לעמידה במפרט הטכני של משרד השיכון  .1
 סוגי המערכות המוצעות לתאורת חוץ על פי הנתונים הנ"ל  .2
 לשליטה ובקרה )כולל מדידה ותקשורת (סוגי המערכות  .3
 זמני החזר על ההשקעות של מערכות התאורה ומערכות השליטה והבקרה . .4
 אופן קביעת שנת הבסיס לאימות החסכון, התאמת הצריכה לנמדד בפועל, ואופן חישוב החסכון  .5
 התראות במערכת :  .6

  סוגי התראות 

  אופן וקצב העברת ההתראות 

  מנגנון טיפול 

 קלות טיפול בת 

  )נתונים מדווחים )יכולת לאגור נתונים ולהפיק דוחות על הצריכה בתקופות זמן שונות 

  מבנה מערך התקשורת להעברת נתונים, קצה העברת הנתונים, מאפייני מערך התקשורת– 
 חד/דו כיוונית, התפרצות 

 ( מיקום שרת המערכת וגישה לנתוניםAPI ) 

  אבטחת המערכת וגיבויים 

 הבקרה/מערכת ראשית  יכולות תוכנת 

  האפשרויות בגישה ממכשירים סלולריים 

  תהליך ההתקנה 

  שירותים שוטפים לתחזוקת המערכת 

  . אפשרות להתקנת אינטרנט אלחוטי לתושבים כחלק מהתקנת המערכות 

  )אפשרות לחיבור מערכות אחרות כגון חיישנים שונים )זיהום אויר, חנייה, טמפרטורה וכיו"ב 

 להטענה של רכבים ו/או אופניים חשמליים. אפשרות חיבור 
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 סמך  ג' מ
 

 הצהרת המציע                                        
 

 לכבוד
 ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 
 א.ג.נ.,

 
לצורך התייעלות   ledלאספקה והתקנה של תאורת רחוב וחוץ מסוג 2018/04מכרז פומבי מס' הנדון:  

 אנרגטית 
 
 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של  .1
 שא המכרז.והעבודה נ

 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים  .2
דועים ומוכרים לי. וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה, המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז, י

השתתפתי במפגש הקבלנים, התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל שכרי וכי 
 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 

המשתתפים  מכרז.הנתונים במכרז נועדו למתן מידע וסיוע למשתתפים לאמוד את היקף העבודה ב .3
. למען הסר ספק, לא את כל הנדרש להם לצורך ביצוע העבודות עצמם ועל חשבונםנדרשים לוודא ב

תתקבלנה, לאחר הגשת ההצעות, כל טענות מצד המציע לאי התאמה בין הנתונים המופיעים במכרז, 
 ככל שקיימים.

 

בנוסח  החברהללא תנאי לטובת כדרישות המכרז ולהבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית  .4
 .ף למסמכי המכרזהמצור

 

 אני מצהיר בזאת כי: .5
 

הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא,  .א
 לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות המכרז.

שא וברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נ .ב
 המכרז.

 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז. .ג

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא  .ד
ם המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימו

 לפחות.
המחירים הכוללים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות   .ה

ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י 
 לא כולל מע"מ.לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת  מיוחדהכלול במפרט ה

 ף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל.הצעתנו זו בתוק  .ו
 הצעה כל שהיא.החברה מתחייבת לקבל אין ידוע לי שהנני מצהיר, כי   .ז

 
אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות  .6

 ו/או הממונה מטעמו, ועל פי הוראות החוזה בכפוף לדין. החברהרצון 
 
 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: .7

 

ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז להמציא לכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה  7תוך  .א
 .והחוזה על נספחיו הכול כמפורט במסמכי המכרז( 2 –)נספח ה' יטוחים בקיום ואישור 

 ולהשלמת העבודות.לעמוד במועדים הקבועים  .ב
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 החברהלעיל כולן או מקצתן  7אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .8
תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן יהא רשאי לחלט  את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו 

 לביצוע העבודות נשוא הצעתי.ולהתקשר עם מפעיל אחר 

 

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי תנאי מתלה להתקשרות עם החברה הוא זכיה בקול הקורא של משרד  .9
המכרז וההסכם יבוטלו ולא תהא לי  -הכלכלה וככל שהחברה והמציע בהצעתם המשותפת לא יזכו בו

שה כספית ו/או נזיקית ו/או כל טענה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה ולא אבוא אליה בכל דרי
 אחרת בקשר עם ביטול ההסכם.

 
יצוי קבוע ומוסכם ההשתתפות במכרז תשמשנה כפ /ערבויותכן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות .10

 מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 

עקב הפרת  החברהלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יכן ידוע לי שבח  .11
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 
הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא המכרז  .12

 .1987התשמ"ז  -לפחות שכר בהתאם להוראות שכר מינימום
 

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים  .13
בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים 

 במכרז לרבות דרישותיו. 
 

 
 פרטי המציע 

 
 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________ 

 
 כתובת: __________________________________טלפון: __________________

 
 מס' פקס: ___________________________ 

 
 

 : מורשה חתימה -פרטי החותם/ים מטעם המציע
 

 
 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ______________ 

 
 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
 
 

 חותמת : ____________________ כולל תאריך: _______________    חתימת מורשיי החתימה
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"ההצעה הכספית" והמציע יכניסה למעטפה העיקרית הכוללת  -יכתבטופס זה יוכנס למעטפה נפרדת עליה י
 את כל מסמכי המכרז.

 

 מסמך  ד'
 הצעת המציע

 לכבוד
 ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 א.ג.נ.

לצורך   ledלאספקה והתקנה של תאורת רחוב וחוץ מסוג 2018/04מכרז פומבי מס'   הנדון:
  התייעלות אנרגטית

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

 בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(
 

הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם ________________________________________ )שם המציע(, 
לצורך התייעלות אנרגטית   ledלאספקה והתקנה של תאורת רחוב וחוץ מסוגעבודות  את הצעתנו לביצוע

 והחוזה. ובמסמכי 0/2018 מס' בהתאם למכרז
 

הצעתנו  מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה,  .1
, הגשת הצעה לקול הקורא של ,ציוד המציע עובדיומכלול הדרישות ובכלל זה,  מכרזבהתאם להוראות ה

ושים העמדת כל הציוד, כח האדם והאמצעים הדר ,בהתקשרות עם החברהרוך כוכל ה משרד הכלכלה
 .לביצוע מיטבי של כל העבודות

 

 הצעת המחיר .2
 

עומדת על סך נק' בבחינת ההצעות(  25)עד  -אחד אספקה והתקנה של גוף תאורההצעתנו עבור 
 לא  כולל מע"מ₪____________________________________של

 לא כולל מע"מ. (₪________________________ ובמילים:)
 

עומדת על סך נק' בבחינת ההצעות(  5)עד  -מערכת שליטה ובקרה מרכזית בתאורת רחוב הצעתנו עבור 
 לא  כולל מע"מ₪____________________________________של

 לא כולל מע"מ. (₪________________________ ובמילים:)
 

 (,התמורה-)להלן
כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז יובהר כי התמורה המוצעת לעיל  .3

וההסכם על נספחיו וכן כוללים את כל הציוד, האמצעים וכה"א הדרושים לביצוע העבודה והשירותים 
ות בביצועם, ומהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכ

, הוצאות בגין על פי תנאי המכרז, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות
העסקת עובדים בכל כמות נדרשת,  ,עמםרוך בהתקשרות כוכל ה םציוד ם, עובדיהלקבלני משנהתשלום 

ביצוע תקין ומושלם אספקת כלי רכב, מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם, כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש ל
של כלל העבודות נשוא המכרז, הובלות, פריקה, סילוק, ביטוחים, מסים, היטלים, וכל דבר אחר הדרוש 

  נושא המכרז ולהגשת ההצעה לקול הקורא של משרד הכלכלה.לביצוע העבודות 
 

מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת, כאמור, בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך  .4
שירותים  החברההצעתנו זו, וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם דרשה  נושאבה, מעבר למחיר 

 (.שירותים נוספים -)להלן:חברהמורשי חתימה ב נוספים מראש ובכתב ע''י
 

 ____ח.פ.: ________  ____________________שם המציע: __
 

 שם החותם מושה החתימה בשם המציע _____________________  ת.ז. ___________
 

 טלפון: _________________  ______________________ כתובת:
 

 מס' פקס: _______________  טלפון סלולרי: _________________
 

 __חותמת: _________ חתימת מורשי החתימה כולל _____________________ תאריך:
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 חוזה
 

  2018נערך ונחתם ביום ____   לחודש  _________  שנת 
 

   בין  :
 מ"( בע2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )                                                      

 
 חדרה 21הנשיא מרחוב                                                       

 ;מצד אחד                                                   "(חברה" –)להלן                            
 
 

 שם : ________________________                             לבין :
    
 _________________ ח.פ. :                            

 
 מורשה חתימה: _____________________                                                     

 
 תפקיד:_________________                                                     

 
 כתובת : _____________________                            

 
 טלפון : ______________________                            

 
 פקס : _______________________                            

                  ("הקבלן")להלן :                                  
 י;מצד שנ  

 
 
 

רחוב וחוץ לאספקה והתקנה של תאורת  04/2018מכרז פומבי מס' פרסמה  חברהוה הואיל :
 .(מגרשוה המכרז ,החברה -)להלן בהתאמהלצורך התייעלות אנרגטית   ledמסוג

 
 ;הקבלן השתתף וזכה במכרזו והואיל : 

 
 בהתאם לקבוע העבודותאת ביצוע  מקבל על עצמו והחברה מוסרת בזה לקבלן והקבלן והואיל:

 ובכפוף לתנאי המתלה הנקוב בסעיף______ להלן; על מסמכיהם ונספחיהם במכרז ובחוזה
 

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע  והואיל :
 העבודות נשוא חוזה זה;

 
 

 : אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

 מבוא .1
 

 הימנו.המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד  1.1
 

מצהיר ומאשר בזאת כי השתתף בסיור קבלנים והוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע  הקבלן 1.2
 ונספחיו. הסכם זהכמפורט במסמכי המכרז וב אותןוביכולתו לבצע  העבודות

 
מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי  הקבלןלשם ביצוע העבודות  1.3

 וים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.המהוהמכרז הנספחים 
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 מהות ההתקשרות ותנאי מתלה: .2

 

 (הפרויקט-)להלן תהליכי התייעלות אנרגטית וצמצום פליטת גזי חממה קרית גת החברה מבצעת בעיר 2.1
 ובמסגרת הפרויקט היא מעוניינת לבצע את המפורט להלן:

 
כפי שהציע החלפת תאורת חוץ ברחובות העיר קרית גת לתאורת לד בטכנולוגיה ישראלית חדשה  •

 הקבלן במסגרת הצעתו במכרז.

 .יטה ובקרה מרכזיות בתאורת רחובהתקנת מערכות של •

 התקנת חיישנים בתאורת חוץ המתאימים לפתרון "עיר חכמה" .  •

 מערכות המשלבות צמצום פליטות גזי חממה. •

   (ודות/השירותיםהעב -)להלן
 

ת אספקה, התקנה, שדרוג, החלפה, ייעול, שינוע וכוללקבלן יובהר כי העבודות והתמורה שתשולם ל
 ההסכם.וכל פעולה אחרת לצורך ביצוע העבודות נושא 

 

כל זאת באמצעות ו והחוץ בעיר הוצאות האנרגיה בתאורת הרחובות הקטנתהיא  ההתקשרותמטרת  2.2
 תהחלפת המערכות הקיימות, התקנת מערכות שליטה ובקרה כמו גם אפשרושדרוג, תיקון, ייעול או 

 הקטנת פליטות גזי חממה.

 

 80 –וואט המשויכים לכ  1,500וואט ועד  70-החל מפנסים בעוצמות שונות  7,000   –כ כיום ישנן בעיר   2.3
 מתאורת הרחוב והחוץ בחלק קטןיצוין כי  ביום. שעות 11 –שעות התאורה הן בממוצע כ  .מרכזיות
 "השעון האסטרונומי.מרכזיות העיר מופעלות כיום בשיטת  בעבר גופי תאורה מסוג לד. הותקנו 

 

בכפוף להתקיימות התנאי המתלה יהיה זכאי הקבלן לבצע את הפרויקט וכנגד לקבל את התמורה  2.4
 להלן. 2.5הנקובה בסעיף 

 

 :תנאי מתלהשלביות ההסכם ו 2.5

 

, ישמע לכל הוראותיה ויבצע כל בשיתוף פעולה עם החברה הקבלן ליפע עם חתימת הסכם זה 2.5.1
במסגרת קול קורא לקבלת סיוע בהשקעות בפרויקטים  הגשת הצעהלצורך  פעולה נדרשת

להפחתת פליטות גזי חממה אשר פורסם על ידי משרד הכלכלה ו/או כל הליך דומה )להלן 
חודשים מיום חתימת הזוכה במכרז  12הסיוע( אשר יפורסם תוך -ו-הקול הקורא-בהתאמה

השלב הראשון של  -על הסכם התקשרות עם החברה )כל האמור בסעיף זה לעיל ייקרא להלן
 ההסכם(.

תוך הצגת הטכנולוגיה של  לצורך קבלת הסיוע לקול הקורא הגיש הצעההחברה לבכוונת  2.5.2
 הסיוע. תכטכנולוגיה הזכאית לקבל הקבלן

השלב -להלןהפרויקט )את השירותים נושא  הקבלןמ ככל שהחברה תזכה בהליך, היא תזמין 2.5.3
 השני(.

 (.התנאי המתלה -להלןהקורא )של החברה בקול  לזכיה יובהר ויודגש כי השלב השני כפוף 2.5.4

הוא ישתף  יום החתימה על הסכם זהכי מ קבלןמתחייב ה חתימתו על הסכם זהבמסגרת  2.5.5
וכי ככל שהחברה תזכה בקול  ביצוע השלב הראשוןפעולה עם החברה באופן מלא לצורך 

ראות הוא יספק לה את השירותים בהתאם להו -של הקבלןהקורא על סמך הטכנולוגיה 
 זה ובהתאם להוראות הקול הקורא.  והסכם מכרזה
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ולא  ככל שכן יפורסם להגיש הצעה לקול הקורא לא מתחייבתגש כי החברה יובהר ויוד 2.5.6
 חתימתו על הסכם זהבמסגרת  מצב בו היא תגיש הצעתה. מכוחו סיועמתחייבת לקבל את ה

קול הקורא והוא לא הגשה או אי זכיה של החברה ב יעל כל טענה ביחס לא קבלןמוותר ה
 יהיה זכאי להשמיע כל טענה או לקבל כל פיצוי בקשר עם כך.

יבוטל ההסכם. על  -חודשים מיום חתימת הסכם זה ולא התקיים התנאי המתלה 12חלפו  2.5.7
 חודשים. 12אף האמור, הצדדים רשאים להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת של 

לביצוע העבודות  לבצע את מכלול הפעולות הדרושות הקבלן יידרשככל שהתנאי המתלה יתקיים,  2.6
ובתוך כך להעמיד את כל כ"א, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי  בהתאם להוראות כל דין ותקן

 ל כל מסמכיו.עלבצע כל פעולה אחרת על מנת להשלים את העבודות כהגדרתן במכרז ו של העבודות

 

המועד להגשת הצעות לקבל סיוע קבוע ליום  -יודגש כי בהתאם לקול הקורא אשר פורסם כאמור 2.7
לצורך לבצע כל פעולה שתורה לו החברה  הקבלן יידרש החתימה על הסכם זהכך שמיד לאחר  21.6.18

בסעיף זה על מנת להגיש את ההצעה לקול הקורא עד לא יאוחר מהמועד האמור ביצוע השלב הראשון 
 נוסח הקול הקורא מופיע באתר משרד הכלכלה. .ל מועד אחר שייקבעאו כ

 
כי הוא ישתף פעולה עם החברה באופן מלא לצורך  הקבלןמתחייב  חתימתו על הסכם זהבמסגרת  2.8

הוא  -הקבלןהגשת ההצעה לקול הקורא וכי ככל שהחברה תזכה בקול הקורא על סמך הטכנולוגיה של 
 ובהתאם להוראות הקול הקורא.  המכרז והסכם זהאות יספק לה את השירותים בהתאם להור

 
 

 הקבלןהצהרות  .3
 

 מצהיר ומאשר בזאת:הקבלן 
 

וכי יש ביכולתו לבצען על הצד הטוב  את מהות העבודות הנדרשות בהתאם למסמכי המכרז יש בידוכי  3.1
 .ביותר

 
ובתוך כך להעמיד את כל  לביצוע מושלם של העבודותכי יש בידו לבצע את מכלול הפעולות הדרושות  3.2

 .כ"א, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות
 

 כי יש בידו לבצע את החוזה במומחיות ובמקצועיות. 3.3
 

 .עליו בלבד כי האחריות לטיב החומר והעבודות חלה 3.4
 

לחייב את החברה להזמין זה כדי  או בזכי בקול הקורא הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאין בחתימה על חוזה 3.5
היא לא  החוזהכלשהי בהיקף כלשהו ומצב בו לא יהא לחברה תקציב לביצוע העבודות נושא  ממנו עבודה

 ולקבלן לא תהא כל טענה בקשר עם כך.תבצען 

שנים מיום אספקת כל  10לספק לחברה אחריות ותחזוקה לתקופה של  כי עליוהקבלן מצהיר כי ידוע לו  3.6
 .ההסכםרת מוצר שיסופק במסג

 

תיקבע החברה את המועדים בהם הוא יידרש לבצע את  -כי ידוע לו כי ככל שיתקיים התנאי המתלה 3.7
 השירותים נושא המכרז.

 

המועד להגשת הצעות לקבל סיוע קבוע ליום  -כי בהתאם לקול הקורא אשר פורסם כאמור כי ידוע לו 3.8
יידרש הזוכה לבצע כל פעולה שתורה לו החברה על מנת  החתימה על הסכם זהכך שמיד לאחר  21.6.18

נוסח הקול הקורא מופיע  להגיש את ההצעה לקול הקורא עד לא יאוחר מהמועד האמור בהסכם זה.
 באתר משרד הכלכלה.

 

כי ידוע לו אם יתקיים התנאי המתלה אזי כל הרכיבים המוצעים על ידו יידרשו לעמוד בכל תקן ודין  3.9
 ברה ובהתאם לטכנולוגיה המוצעת על ידו.נדרש ובדרישות הח
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 הקבלןהתחייבויות  .4
 

 מכי המכרזמסלהשלמת העבודות כפי שהוגדרו לו במתחייב לבצע את כל העבודות הדרושות  הקבלן 4.1
 .וההסכם

אשר תהא החברה רשאית לצרף ות הנדרשות בהתאם למפרטים הקבלן מתחייב לבצע את כל העבוד 4.2
 לתוקף.להסכם זה ככל שהוא ייכנס 

 ידי המפקח ובתיאום מלא עמו. יתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע להתחלת העבודה  על הקבלן 4.3

ואולם אין קבלן ארגון ביצוע העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של ה 4.4
 ההסכם.במפורש במסמכי  מפקחבכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו ל

מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם ואמצעי  קבלןה 4.5
 תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

מתחייב כי בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של  הקבלן 4.6
 בעל רישיון או בעל היתר כאמור.להעסיק רק מי שרשום,  הקבלןרשות מוסמכת, חייב 

ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו  הקבלןמתחייב כי מוסכם בין הצדדים כי עובדי  הקבלן 4.7
מכי המכרז בלבד, ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מס הקבלןבלבד.  הקבלןשל 

מראש ובכתב(  כמת החברהידו )אם נתקבלה הס ו/או קבלני המשנה שיועסקו על וההסכם על ידי  עובדיו
וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי 

 דין  וכמקובל בתחום זה.

מבצע התחייבויותיו שבהסכם כספק עצמאי ואין בין  הקבלןמתחייב כי מוסכם ומוצהר בזה ש הקבלן 4.8
ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד  לןהקבלבין  החברה/החברה

ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך. הצדדים  החברה/החברהומעביד, וכל אלה אינם משתלבים במסגרת 
מצהירים מפורשות כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות בין 

מתחייב לפצות את  הקבלן. החברה/החברהו/או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין  הקבלן
ושיסודו  החברה/החברהו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על  החברה/החברה

  .בסעיף זהבקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר 

כתוצאה מביצוע  מתקןל לכל נזק שייגרם לתשתיות ו/או החברה/החברהלבדו יהיה אחראי כלפי  הקבלן 4.9
 . רם לו כתוצאה מטיב העבודות של הקבלןובנוסף כלפי צד ג' לכל נזק ו/או פגיעה שתיג העבודות

 מיד לתיקונו. הקבלןמתחייב כי אם יתקלקל ציוד המופעל על ידו בביצוע העבודה, ידאג  הקבלן 4.10

מתחייב כי עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע  ןהקבל 4.11
 )ככל שניתנו( למניעתן. מפקחהעבודה, ולמלא אחר כל הוראות ה

מתחייב כי יעסיק עובדים, כלי עבודה, ציוד, חומרים ורכבים מתאימים בכמות מספקת לביצוע כל  הקבלן 4.12
 העבודות הנדרשות.

יב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם מתחי הקבלן  4.13
, אם לדעת המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו אדם שלא הקבלןהמועסק על ידי 

כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות. אדם שהורחק 
להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות על פי הסכם  הקבלןה כאמור, לא יחזור לפי דריש

 זה.
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לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ולתקנים הנדרשים ולדאוג לכל הרישיונות, מתחייב הקבלן  4.14
 עמו.ומי מט עובדי קבלן הפיתוחההיתרים בקשר עם החומרים, הציוד, כוח האדם, העובדים מטעמו, 

מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם  להוראות כל  הקבלן 4.15
כן  לרבות כל דרישה אשר תצא ממשרד הכלכלה בקשר עם הוראות הקול הקורא. דין ורשות מוסמכת

לשאת בכל התוצאות שתנבענה  מהפרתה של התחייבות זו, לרבות כתוצאה ממעשה ו/או  הקבלןמתחייב 
 ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבהסכם זה. הקבלןמחדל של כל המועסק על ידי 

 

 ביצוע העבודות מועד .5

 
יפעלו הצדדים באופן מיידי ויבצעו כל פעולה נדרשת להגשת הצעה לקול  מיד עם החתימה על הסכם זה 5.1

 . הקבלן מתחייב בזאת להישמע לכל הוראות החברה בקשר עם כך.וביצוע השלב הראשון הקורא

 
 ככל שיתקיים התנאי המתלה יקבעו הצדדים מועדים ודרכי ביצוע בקשר עם השלב השני. 5.2
 
 

 העסקת עובדים .6

 
על חשבונו לצורך ביצוע חוזה זה עובדים בכמות הנדרשת מנהל עבודה מתחייב להעסיק הקבלן  6.1

בכל עת לתגבר את הצוות על חשבונו, אם ראתה לדעתה שאין  הקבלןתהא רשאית לדרוש מ חברהוה
 כדי לבצע את העבודה או  קבוצת עבודות, נשוא המכרז באופן ראוי. הקבלןבצוות שהעמיד 

 

, במסגרת חוזה זה, יהיו עובדיו השכירים של הקבלןמתחייב כי, העובדים אשר יועסקו ע"י הקבלן  6.2
 .הקבלן

 
י המנהל יהיו בעלי ניסיון בעבודת יאושרו ע" הקבלןשיועסקו על ידי הקבלן מתחייב כי העובדים  6.3

 מתקני משחק, בוגרים, בעלי ת.ז. ישראלית, או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף.
 

בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו  ספקרשאית להודיע ל חברהאמור לעיל, הלגרוע מהמבלי  6.4
 ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור. הקבלןלצורך ביצוע העבודות, ו

 

מתחייב לקבל את הסכמת המפקח להחלפת מי מעובדיו וכן שעובדיו יגיעו לעבודה עם תעודה הקבלן  6.5
 רשמית מזהה.

 
 

 פיקוח .7
 

זכות לפקח  חברהומבלי לפגוע מהאמור במפרטים ובחוזה זה, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לבנוסף   7.1
 ולבדוק, בכל עת, את רמת ביצוע העבודות. הקבלןעל עבודות 

 
מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה,  ספק, לתת להאו המפקח מטעמו/חברהבנוסף, מוסמכת ה 7.2

 מתחייב לפעול על פיהן במלואן. הקבלן, והמתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודות
 

מתחייב לפעול  הקבלןו/או המפקח מטעמה תהיה סופית ומכרעת, ו חברהמוסכם כי בכל עניין, קביעת ה  7.3
 על פיה.

 
מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תניח את דעתו של המפקח, וכן  הקבלן  7.4

 לציית להוראותיו ולנהוג בהתאם להנחיותיו.
 

בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי   7.5
יהיה לבצע  הקבלןה עונה על תנאי החוזה. על ו/או המפקח מטעמה לפסול עבודה שלדעתו אינ חברהה

 את התיקונים הדרושים בהתאם לדרישות ללא תוספת תשלום.
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 בוטל. .8
 
 
 
 

 

 תקופת החוזה .9
 

שנים מיום התקיימות התנאי  5תוך  סתייםיו________________  ביום חתימתו עם יחול זה חוזה 
קבלן כאמור יובהר כי אין בתקופת החוזה כדי להוריד מאחריות של ה (החוזה תקופת-להלן) המתלה

בהסכם זה וכדי למנוע מהחברה להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן בהתאם להוראות ההסכם או על פי כל 
 דין.

 

 ציוד וחומרים .10

 
 .עבודותההדרושים לביצוע יספק את כל הציוד והחומרים הקבלן  1.1

 
 בכל הנוגע לאספקת הציוד והחומרים   לקבלן לא יהיו טענות ו/או תביעות כנגד החברה,  1.2

 כלולים במחיר ובתמורה לה הוא זכאי . וכולם 
 

 ירכשו ממפעליםי -שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי חומרים  1.3
 בעלי תו תקן. יצרנים ו

 
 , ככל שיידרש.ת מהחומריםמתחייב לספק על חשבונו דגימות ובדיקוהקבלן  1.4

 
   מתחייב להשתמש בביצוע העבודות רק בחומרים שנבדקו ואושרו לתפקידם על ידי הקבלן  1.5

 המפקח.
 

    הקבלןמתחייב שכל חומר מסוכן מכל מין וסוג שהוא לא יגיע לידיים של צד ג'. כמו כן הקבלן  1.6
   לא תחול  חברהה מתחייב שלא להשאיר כל חומר מסוגן מכל מין וסוג שהוא באתר ועל

 אחריות כלשהי בשל האמור בסעיף זה. 

 

 

 תמורה .11
 
 יודגש כי בגין השלב הראשון לא יהיה זכאי הזוכה לכל תמורה ו/או החזר הוצאות. 11.1

 
התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע העבודות בהתאם אזי ככל שיתקיים התנאי המתלה  11.2

 מפורט להלן:כ במכרז בהצעתו קבלןכפי שנקב ההא להוראות החוזה ת
 

עבור אספקה והתקנה של גוף תאורה אחד 
 .לא  כולל מע"מ₪____________________________________סךשל

 לא כולל מע"מ. (₪________________________ )ובמילים:
 

סך עבור מערכת שליטה ובקרה מרכזית בתאורת רחוב 
 מע"מ לא  כולל₪____________________________________של

 לא כולל מע"מ. (₪________________________ )ובמילים:
 
 

כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי יובהר כי התמורה המוצעת לעיל  11.3
המכרז וההסכם על נספחיו וכן כוללים את כל הציוד, האמצעים וכה"א הדרושים לביצוע העבודה 

וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג והשירותים ומהווה מחיר סופי 
הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם 
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העסקת  ,עמםרוך בהתקשרות כוכל ה םציוד ם, עובדיהלקבלני משנה, הוצאות בגין תשלום לרבות
י רכב, מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם, כל ציוד ואמצעי אחר עובדים בכל כמות נדרשת, אספקת כל

שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז, הובלות, פריקה, סילוק, ביטוחים, 
 נושא המכרז.מסים, היטלים, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות 

 
ו/או אי  קבלןזו מהערכות הוכי אי התקיימות אי התמורה היא סופיתמודגש בזאת במפורש, כי  11.4

 התמורההתממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי 
יובהר כי החברה אינה מתחייבת סמכי ההסכם. ים ובהוראות הכלולים במו/או לכל שינוי אחר בתנא

 אי מהתלה.להזמין מהזוכה עבודות כלשהן בהיקף כלשהו וזאת אף אם התקיים התנ

 

, המצאת , רווח קבלניהעבודותמוסכם בזאת כי התמורה כוללת אספקת הציוד וכוח האדם לביצוע  11.5
 במסגרת ביצועו של הסכם זה. הקבלןוכן כל הוצאה נוספת שתחול על  אישורים, בדיקות

 

מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה  מהקבוע  11.6
 תהא רשאית לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה: חברהבחוזה אזי ה

 
    למפקח לאישור. לאחר תיקון  הקבלןלאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש  11.6.1

   הקבלןשבוצעה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מהקבוע בחוזה יוציא  העבודה              
 שלא אושר לתשלום כאמור ויעבירו לאישור המפקח.בגובה הסכום  חשבון חדש              

 
 תשלומים החודשיים סך השווה לעד   תהיה רשאית לנכות מהתמורה ו/או מההחברה  11.6.2

 .הכל על פי שיקול דעת מנהל חברההחודשיים,  מהתמורה ו/או מהתשלומים 10%            
 

 ספק אחר את  בעצמה או באמצעות  הקבלןתהא רשאית לבצע על חשבון החברה  11.6.3                   
  כקבוע בחוזה זה, וזאת מבלי שביצוע זה ישחרר את  הקבלןהעבודה שלא בוצעה על ידי  
 בסכום עלות העבודה שבוצעה באזורו. הקבלןמהתחייבויותיו, ותחייב את  הקבלן 

 
 בס"ק זה.לא יהיו טענות ו/או תביעות בקשר לאמור  ספקל  11.7

 

את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ויכלול  12%רווח קבלני )במקרה של עבודת קבלן משנה( יהיה  11.8
ותקורה ולרבות הוצאות קבלן המשנה.. למען הסר ספק מובהר שבמקרה של שרשרת קבלנים וקבלני 

 ות עיניו.בלבד לקבלן והוא יתחלק עימו בין קבלני המשנה לפי רא 12%משנה ישולם רווח קבלני של 
 

 

 הגשת חשבונות ואישורם .12
למפקח חשבון מפורט בגין החומרים שסופקו על ידו בחודש  הקבלןלכל חודש קלנדרי יגיש  5 -עד ה 12.1

 החולף וכן בגין העבודות שבוצעו על ידו בחודש החולף.
 

 לחברה וכנגד חשבונית מס כחוק. ויום ממועד הגשת 45 תוךיפרע   חשבון מאושר על ידי המפקח 12.2

 

 הגדלת ו/או הקטנת היקף החוזה .13
 

להקטין בכל עת את היקף שמורה הזכות הבלעדית להגדיל ו/או לשנות ו/או חברה מוסכם בזאת כי ל 13.1
 . העבודות
 

ורר בנוגע לשינוי תהיה הזכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת שתתעחברה מוסכם ומוצהר כי ל 13.2
 הינה סופית ומכרעת. התמורה, וקביעתה

 

 עובד ומעבידאי קיום יחסי  .14
 

 חברהו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי ה הקבלןמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי  14.1
ו/או  הקבלןלבינם יחסי עובד ומעביד, ואין  חברהעצמאי, ואין נקשרים בין ה ספקבגדר והחברה 

ל פי כל דין כל תשלום ו/או זכויות שהן עו/או מהחברה  חברהעובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל מה
 ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו.
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בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי  הקבלןמוסכם בזאת מפורשות כי  14.2

 לא תישאנה בכל תשלום או הטבה כאמור.  החברהכל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והחברה ו
 

יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר  הקבלןובנוסף   לעילמבלי לגרוע מהאמור  14.3
להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים 

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

עובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל בתשלום כלשהו לספק ו/או ל החברהתחויב החברה ו/או  14.4
)לפי העניין( בכל סכום בו תחוייבנה כאמור  החברהאת החברה ו/או את  הקבלןלעובד ממעבידו יפצה 

 לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
 

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  הקבלןמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה,  14.5
 דים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.להעסקת עוב

 

 אחריות .15

 
שנים מיום אספקת כל מוצר שיסופק במסגרת  10ספק לחברה אחריות ותחזוקה לתקופה של יל הקבלן  15.1

 ספת ומחירה ייכלל בתמורה שהוגדרה במכרז ובחוזה.ועבור אחריות זו לא תשולם תמורה נ המכרז.
 

שהתגלו תוך תקופת האחריות בעבודות שבוצעו לפי החוזה נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם  15.2
 אם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהת

חייב לתקנם או לבצעם  הקבלןאו תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יהא חברה ה
הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה ו הולשביעות רצונ  חברהמחדש מיד הכל לפי דרישת ה

ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה במוצרים האחריות בכל תיקון שבוצע  תוך תקופת
 או שימוש בחומרים פגומים.

 
 .הקבלןיחולו על לעיל,  15.2-ו 15.1לפי סעיפים  הקבלןכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות  15.3

 
חייב  הקבלןלדעת המפקח, יהיה  קולים בעבודה אינם ניתנים לתיקוןהליקויים והקל היה והפגמים, 15.4

 .הקבלןבסכום שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת העבודה על פי שיקול  חברהבתשלומים פיצויים ל
 

 הכרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת האחריות תהא סופית ומכרעת. 15.5
 

לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות האחריות, אם מקורם  הקבלןאין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת  15.6
)לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של העבודות(, או לפצות את  הקבלןבהפרת החוזה ע"י 

 בגין ליקויים אלה.   חברהה
 

ריות היא בנוסף לכל אחריות אחרת בתקופות האח הקבלןשל  כי אחריותו למען הסר ספק מובהר בזאת 15.7
 לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר כלשהו לפי תעודות האחריות. 

 
 

 נזיקין לגוף או לרכוש .16
 

בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו ו/או למורשיו ו/או לרכושם וכן לכל נזק שיגרם ע"י  הקבלן 16.1
ו/או לרכושן מחמת כל מעשה או  עירייהו/או ל חברהג' כלשהו ו/או רכוש ו/או למורשיו ו/או עובדיו לצד 

 מחדל הקשורים בביצוע עבודות האחזקה עפ"י חוזה זה.
   

בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל ו/או את החברה   חברהמתחייב לפצות ו/או לשפות את ה הקבלן 16.2
או שהן תהינה חייבות לשאת בהם אף שטרם נשאו בהם בפועל, יהן ו/תשלום ו/או הוצאה שיחולו על

ה תזה ו/או באופן ביצוע עבודמחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בין במישרין או בעקיפין, בחוזה 
 .קבלני משנה ו/ו עובדיהםו/או ע"י  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הקבלןע"י 

 
ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו  עפ"י חוזה זה ישא הקבלןמאת  חברהכל סכום שיגיע ל 16.3

 ועד תאריך התשלום בפועל. הקבלןמ  חברהע"י ה
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מודגש כי התרשלות והימנעות מביצוע העבודות והוראות המפקח יחשבו כגרימת נזק שעליו יחולו  16.4
 הוראות סעיף זה.

 
לשהו ובכל נסיבות לא תהינה אחראיות באופן כהחברה  ו/או סכם בין הצדדים מפורשות כי החברהמו 16.5

 ולציודו ו/או לרכושו ו/או לציוד ו/או לרכוש של עובדיו. הקבלןשהן לרכוש 
 
 

 פיצויים מוסכמים מראש .17
 

ו/או לקזז להפחית  םרשאי ת האמור, החברה ו/או החברה ו/או המפקח יהיומבלי לפגוע בכלליו 17.1
את  הקבלן(, בכל מקרה שבו לא ביצע פיצויים מוסכמים-, )להלןסכומים מהתמורה לה זכאי הקבלן

אחר התחייבות  הקבלןהשירות נשוא חוזה זה במועד מהמועדים הקבועים בחוזה ו/או לא מילא 
 כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה כדלקמן:

 

 

 
 

לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים המוסכמים  ספקרשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע ל  חברהה 17.2
 חברהל הקבלןו/או מי מטעמן מגיע מ  חברהמראש המפורטים בטבלה שלהלן, ו/או כל סכום שלדעת ה

 .  חברהו/או לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית ה
 

 בגין כל מקרה של אי תשלום שכר מינימום לעובד. -ורהמהתמ 5%הפחתה של  17.3
 

 למדד הבסיס כמפורט לעיל.כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה אינם כוללים מע"מ ויהיו צמודים  17.4
 

לא תהא כל תביעה  ספקו/או מי מטעמן כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ול חברהקביעתם של ה 17.5
 בשל כך.ו/או החברה  חברהו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד ה

 
 דין. על פי חוזה זה ועל פי כל החברה ו/או של החברה של  ןאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה 17.6

 

  :ביטוח .18

 
פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, -על קבלןשל הו/או מהתחייבויותיו בלי לגרוע מאחריותו מ 18.1

נשוא חוזה זה  אספקת הציודלפני מועד תחילת לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו מתחייב הספק 
המשמש את הקבלן "( ו/או הצבת ציוד כלשהו העבודות)להלן : ", לרבות תקופת ההרצה ווהתקנת

שני המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן בין באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מ
את להלן,  18.4וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט בסעיף ביצוען של העבודות 

חלק בלתי נפרד  המהווה והחוזהלמסמכי המכרז  2'  הנספח ב, וכן המפורטים להלן הביטוחים
 בישראללפעול מורשית כדין ה"( אצל חברת ביטוח קבלן)להלן: "אישור ביטוחי ה ממסמכים אלו

 "(:קבלן"ביטוחי ה -)שכולם יחד יקראו להלן

 

 הנושא / הליקוי מס' 
 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

 סכום ש"ח

עבור כל יום  500 לכךאי ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן שנקבע  1
 איחור 

של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה ה חמור הפרה 2
 שאיננה מוגדרת בטבלה זו.

 3,000עד 

/או מי  החברה/ חברהביצוע העבודה שלא לשביעות רצון ה 3
 מטעמן

500 

אי ציות להוראות החברה במסגרת השלב הראשון או השני  4
 של ההסכם

500 

 עבור כל ליקוי 500  בטיחותיאי תיקון ליקוי  6
ביצוע עבודה שלא בהתאם לדין או תקן או על ידי גורם שאינו  7

 רשאי לבצעה
 ש"ח 5,000
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  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב 18.1.1
 

 , פרק א' ביטוח העבודות .א
 קבלןהו/או באחריות הציוד וכל רכוש אחר בבעלות , עבודותההמבטח במלוא ערכן את  

 .זה חוזה נשואעבודות הבביצוען של  קבלןההמשמש את 
 

 , אחריות כלפי צד שלישיפרק ב' ביטוח  .ב
 .זה חוזה נשואל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות ע ספקהמבטח את אחריותו של ה 

 
  חבות מעבידים פרק ג' .ג

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק  קבלןה את אחריותו של המבטח 
 מטעמו או/ו ידו על המועסקים העובדים כלפי, 1980האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 משנה קבלני, קבלנים לרבות זה חוזה עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ובמישרין 
 .ועובדיהם

 
  יטוח אחריות מקצועיתב 18.1.2

 
בגין רשלנות מקצועית ו/או  על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה קבלןה של אחריותוהמבטח את 

 שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק בשל הפרת חובה מקצועית
 העבודות ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם קבלןשל האו מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם

 . זה חוזה נשוא
 

חודשים לאחר תום תקופת  6ת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של מוסכם בזה כי פוליס
 הביטוח.

 
מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע  קבלןה

 .ותהעבוד
העתקים מפוליסת הביטוח כאמור   לחברה להמציא קבלןמתחייב הבכתב   החברהל פי דרישת ע

  בסעיף זה.
 

  מוצרהיטוח חבות ב 18.1.3
בגין פגיעה  ,1980 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  על קבלןהמבטח את חבות ה

בקשר עם חוזה זה )להלן:  קבלןגופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי ה
 "(.המוצר"

אחר תום תקופת חודשים ל 12תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח
 הביטוח.

מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע  קבלןה
 .ותהעבוד

העתקים מפוליסת הביטוח כאמור   לחברה להמציא קבלןמתחייב הבכתב   החברהל פי דרישת ע
  בסעיף זה.

 

 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב 18.1.4
 
השגחתו ו/או בשימושו ב  /אושבבעלותו ו ההנדסימתחייב לבטח את הציוד  קבלןה (א)

גין פגיעה גופנית עקב השימוש בלצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 
בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי 

למקרה  ש"ח 600,000אחריות בסך של  ות, בגבולבציוד הנדסיקב השימוש עכלשהו 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

ביטוח  ,בין היתר ,כוללהביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי  קבלןמו כן יערוך הכ (ב)
נדסי ההציוד כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בעל פי דין  קבלןה ו שלאחריותל

במצטבר לתקופת הביטוח. ש"ח לתובע, למקרה ו 1,000,000סך של בבגבול אחריות 
בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע 

 עבודות קבלניות.
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 )כמפורט  מכאני הנדסי לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי קבלןה כי מוסכם (ג)
 על הצהרה (1) 2ה' ( לנספח 4א' ) –( 1) א' בסעיפים האמור ואולם(  לעיל 20.4.2 בסעיף

 הביטוח נערך כאילו המכאני ו/או ההנדסי לציוד נזק כל לגבי מאחריות יחול פטור מתן
 גינו".ב

בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי הינו מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" ל (ד)
 , על תיקוניה.1970 –]נוסח חדש[, תש"ל  רכב מנועי

 

יבטח על חשבונו הוא למשך כל  קבלןהומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 18.2
זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר 

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן להעבודה  למקום שהובא
 .זה ו/או על פי כל דין הם לפי תנאי חוזהלאחראי  קבלןאשר ה

 
זה,  18כאמור בסעיף  קבלןי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הטוחבי 18.3

)בביטוח משנה  קבלנים וקבלניבגין ו/או כלפי  קבלןיכסו בין היתר גם את אחריותו של ה
 קבלןביטוחי האחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו 

"( ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או העירייהו/או עיריית קריית גת )להלן: " החברהלשפות את 
 "(.יחידי המבוטחו/או מי מטעמו )להלן: " קבלןבגין כל מעשה ו/או מחדל של ה

 
הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייב קבלןה 18.4

י אחריות מקצועית וחבות ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזההתקופה בה יהיה  במשך כל 
לכל פעילות  דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי להחזיק  קבלןהמוצר על ה

 אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.
 

)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות  18.1.1סעיף הנערך על פי  קבלןביטוח ה 18.5
, ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן העירייהו/או  החברהכלפי  קבלןתחלוף )שיבוב( של מבטחי ה

 . זדוןבובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  
 

לסעיף "אחריות  כפופה קבלןהנערכת על ידי המוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי  18.6
 צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 
פוליסות ביטוחי האחריות )צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות המוצר(  18.7

 החברהלשפות את  וורחביכאמור יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  קבלןהנערכות על ידי ה
למעשי ו/או מחדלי על מי מהם  שתוטלבגין אחריות  ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן העירייהו/או 

 (.2 'נספח ה) קבלןהכול כמפורט באישור ביטוחי ה –ו/או קבלני משנה מטעמו  קבלןה
 

החברה ו/או העירייה  כי רכוש  ,במפורשכלפי צד שלישי,  קבלןאחריות המו כן יצוין בפוליסת כ 18.8
)א'( לעיל  18.1.1סעיף אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף , קבלןשבו פועל ה

למעט אותו חלק של  , ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זהבפרק א' ביטוח העבודות(
  .קבלןהנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הו קבלןרכוש שבו פועל הה

 
ימציא  קבלןה כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,חוזה זה, מועד חתימת ב 18.9

על ידי חברת כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  (2 ')נספח ה קבלןאת אישור ביטוחי ה לחברה 
חתום כאמור לעיל  קבלןמוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי ה מקורי(.ה ונוסחבהביטוח )

 מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.
 

מועד מ, לא יאוחר החברה להמציא לידי  קבלןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הב 18.10
צהרה החוזה זה, מכתב  חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

ן ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או מפקח ו/או מנהליה העירייהו/או  החברהלפטור מאחריות 
בהתאם לנזקים  העבודות מטעמן )למעט במפורש, אחריותו המקצועית של המנהל ו/או המפקח(

 (1) 2כנספח ה'  נתלחוזה זה ומסומ פתצורהמ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה לנוסח "
 .קבלןכדין על ידי ה מהא חתוי, כשה)בנוסחה המקורי(

 
מועד מ, לא יאוחר החברה להמציא לידי  קבלןלגרוע מהאמור לעיל מתחייב הנוסף ומבלי ב 18.11

חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים 
 (2) 2כנספח ה' מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
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 .קבלןידי ה כשהוא חתום כדין על  )בנוסחו המקורי(,
 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא  18.12
לדאוג  קבלן, מתחייב הקבלן)או קבלן( משנה מטעם ה קבלןחוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי 

)או קבלן( המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות  קבלןכי בידי 
 (.2 'נספח ה) קבלןבהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי ה

 
ו/או  העירייהו/או  החברההוא הנושא באחריות כלפי  קבלןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה 18.13

בביצוען של העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות מנהליהן ו/או עובדיהן בגין מעשה או מחדל 
ו/או  החברהאשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 

ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן  העירייה
העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני  ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה
 

אשר נערכות כמפורט  קבלןה ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח קבלןה 18.14
פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח  ולעשות כל( לעיל ולהלן קבלן)ביטוחי ה 18בסעיף 

כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, החברה ו/או העירייה ו/או על ידי 
, על פי פוליסות ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן העירייהו/או  החברהלתביעה של  ולרבות הצטרפות

 .םהביטוח, אם יידרש לכך על יד
 

על פי איזה ר בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בלי לגרוע מהאמובנוסף ומ 18.15
לפנות באופן מיידי  קבלןמתחייב ה(, קבלן)ביטוחי ה זה 18לסעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 

לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר 
לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל  לןקבלבדיקת הנזק. מובהר כי על ה

 הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
 

מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו  קבלןנוסף לאמור לעיל, הב 18.16
בכל מתחייב לשאת  קבלןלרבות פינוי פסולת והריסות. ה מקרה הביטוחמייד לאחר קרות 

את  קבלןעביר אל המתחייבת לה והחברה ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
 קבלןהסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי ה

)לרבות ההשתתפות  יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
כל תשלום לכיסוי ההוצאות  קבלןלחייבות  תהיינהלא  ייה החברה ו/או העירוכי  העצמית( 

 .כאמור
 

על פי פרק א' נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח ב 18.17
א י, אלא אם הישירות לחברה פוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ב

פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. מוסכם בזה כי ה אחרת בכתב למבטח. רתהו
מנהל בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון  קבלןתיקן ה

תשלום עבור העבודה  מהחברה , או שטרם קיבל מטעם החברה והעירייה המפקחהעבודה ו/או 
על תשלום תגמולי הביטוח בכתב הורות למבטח לו/או העירייה  החברה   ותשניזוקה , מתחייב

 .עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק קבלןלידי הישירות 
 

 18בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  18.18
עם  לשתף פעולהמתחייב  קבלן. הלחברה על כך בכתב  קבלןיודיע ה ( לעילקבלן)ביטוחי ה

החברה ו/או בכל הדרוש למימוש זכויות החברה ו/או העירייה  ו/או מי מטעמם  ו/אוהמבטח 
ת יו, וזאת מבלי לגרוע מזכוקבלן, ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס העל פי הפוליסההעירייה 

 ו.לנהל המשא ומתן בעצמו ו/או מי מטעמן  העירייהו/או  החברה
 

 קבלןמוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הל ולהלן לעיבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מ 18.19
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או 

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהו/או  החברה 
 

ו/או  החברהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  קבלןפר הה 18.20
לחברה ו/או לעירייה  אחראי לנזקים שיגרמו  קבלן, יהא ה/או מנהליהן ו/או עובדיהןו העירייה

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות,  ו/או למנהליהן ו/או לעובדיהן,
 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. מי מהם כספיות או אחרות, כלפי
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בדבר עלות תיקון  ה  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמההחברלבין  קבלןל מחלוקת בין הכ 18.21

ת הנזקים אנזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 
 מטעם חברת הביטוח.

 
 העירייהו/או  החברהיהיה אחראי לשפות את  קבלןכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה 18.22

ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי 
מנהליו ו/או  קבלןהעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

 ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
 

ידי  נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם ל פיועתנאי מפורש  ויכלל קבלןה יטוחבי 18.23
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר  קבלןוכי מבטחי ה העירייהו/או  החברה

לחוק חוזה  59, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף העירייהו/או  החברהשיתוף ביטוחי 
כלפי ו העירייהו/או  החברהכלפי  "כפל ביטוח" תטענולרבות כל  1981 –הביטוח התשמ"א 

 יהן.מבטח
 

( יכללו תנאי מפורש על 2 'נספח ה) קבלןהנערכים על פי נספח אישור ביטוחי ה קבלןביטוחי ה 18.24
ביצוע העבודות נשוא חוזה זה במשך תקופת אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה  פיו המבטח

, הודעה בכתב,  באמצעות דואר קבלןול תישלח לחברה , אלא אם כן "(תקופת הביטוח)להלן: "
לשינוי ו/או לביטול וכי לא יהיה תוקף  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (60שישים )רשום, 

הודעה  נשלחהאם לא  ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן העירייהו/או  החברהשכאלו לגבי   לרעה
 .ודעההה ממועד משלוחהימים  (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב 

 
עומד להיות משונה  קבלןכי מי מביטוחי ה ולחברה  קבלןליודיע  קבלןבכל פעם שמבטחו של ה 18.25

לערוך את אותו הביטוח מחדש  קבלןלעיל, מתחייב ה 18.24בסעיף לרעה ו/או מבוטל, כאמור 
לפני מועד השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור  ולהמציא לחברה  אישור עריכת ביטוח חדש,

 לעיל.
 

 העירייהו/או  החברהמצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  קבלןה 18.26
ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי 

(, 2 'נספח ה) קבלן)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי ה 1הביטוחים שנערכו לפי סעיף 
בחוזה זה  בהתאם לנדרשות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי /ו

ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן מה מכל אחריות לנזק  העירייהו/או  החברהוהוא פוטר בזאת את 
שהאמור לעיל בדבר פטור  כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד

 .אדם שגרם לנזק בזדון מאחריות, לא יחול לטובת
 

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה מוסכם בזה כי  18.27
למען הסר כל ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן.  העירייהו/או  החברהבדבר פטור מאחריות כלפי 

מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה ( 18.27)זה האמור בסעיף  ספק מובהר כי
 ו/או כל מי שבא מטעמו. קבלןזה על ידי ה

 
, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל קבלןמוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי ה 18.28

ו ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או על מי מטעמם ו/א העירייהו/או  החברהאחריות כלשהי על 
של  ולהוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי

 על פי חוזה זה או על פי כל דין.  קבלןה
 

לחזור  קבלןה, מתחייב קבלן( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי השבעה) 7 -לא יאוחר מ 18.29
הארכת תוקפם לתקופה בגין , לעיל 18.9בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי , קבלןמתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי ה קבלןנוספת, ה
 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.תקופת ביטוח וכל עוד 

 
 קבלןחתום כדין על ידי מבטחי ה "עריכת ביטוחמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור  קבלןה 18.30

, קבלןוהצהרות חתומות על ידי ה ,18.27  -ו 18.24  18.9,מקורי( כאמור בסעיפים )בנוסחו ה
ים ובהעדר קיום אישור עריכת ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 18.11 -ו 18.10בסעיפים  כאמור

את תחילת  קבלןלמנוע מן הביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה  תהייה רשאית 
וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה ו/או לעירייה   נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע ו/או המשך 
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 .עפ"י החוזה או הדין
 

 
 
 

( ו/או בבדיקתו 2 'נספח ה) קבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי ה 18.31
למוסכם, טיבם, תוקפם,  קבלןו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי ה

או כדי להטיל אחריות כלשהי על  קבלןם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של ההיקפ
 החברה ו/או העירייה  ו/או על מי מהבאים מטעמן.

 
 לאלעיל  במועד כאמור קבלןוהצהרות המען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל 18.32

, לרבות, על נספחיו פי חוזה זה-על קבלןה/או לא תגרע מאחריותו של  יותפגע בהתחייבויות
מתחייב לקיים את כל  קבלן, והקבלןומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על ה

 לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיהתחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י
כת הביטוחים הנ"ל על ידי בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בערי

 בהתאם לחוזה זה. קבלןכדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות ה קבלןה
 

)ביטוח העבודות(  1סעיף פי -מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על קבלןה 18.33
השווי של , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא (2 'נספח ה) קבלןבאישור עריכת ביטוחי ה

  .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח ודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומריםהעב
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  18.34
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על 

לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות  קבלן, ועל הקבלןה
מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל  קבלןהאחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. ה

ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי  העירייהו/או  החברהטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
יטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים מטעמם בכל הקשור לסכומי הב

 כאמור.
 

הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמן ו/או החברה  ו/או העירייה  18.35
על ידי מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  קבלןוה כאמור לעיל קבלןשיומצאו על ידי ה

כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה  קבלןלהתחייבויות ה על מנת להתאימםהחברה ו/או העירייה  
 .על נספחיו

 
ביחס העירייה ו/או מי מטעמן ו/או החברה  מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  קבלןה 18.36

ו/או  כמפורט לעיל קבלןן אישור ביטוחי הלבדוק ולהורות על תיקו םלאישורי הבטוח וזכות
כל חובה וכל אחריות  העירייה  ו/או על מי מטעמן החברה ו/או, אינה מטילה על קבלןפוליסות ה

של ביטוחי  כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרםלביטוחים  בכל הקשורשהיא 
 .ונשוא כל דין נשוא חוזה זה קבלןשהיא המוטלת על ה חבותואין בה כדי לגרוע מכל  קבלןה

 
מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  קבלןה 18.37

במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים 
דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות אישורים על תשלומי  החברה  בכתב,לבקשת  ,להמציאו

קף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי תהיינה בתו קבלןביטוחי ה
 החוזה על נספחיו. 

 
בתום לב ו/או  הפרהכי  קבלןבביטוחי הנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב 18.38

מנהליו ו/או ו/או  קבלןת הביטוח על ידי הופוליסאי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ
ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן לקבלת שיפוי ו/או  העירייהו/או  החברהבזכויות  עויפגלא  עובדיו

 פיצוי על פי ביטוחים אלו.
 

במלואם או את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  קבלןלא ביצע ו/או לא קיים ה 18.39
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, אך לא חייב, תהא החברה רשאית בחלקם

)בהתאם להחלטתה של החברה ( תחתיו ולשלם את  במלואם או בחלקם לערוך את הביטוחים 
יום  14על כוונתה לעשות כן  קבלן. ובלבד שהחברה  הודיעה לקבלןדמי הביטוח על חשבונו של ה

על לחברה  תשלומו כאמור יוחזר מיד בה או התחייבמה שילשהחברה  כל סכום מראש ובכתב. 
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לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה  על פי סעיף זה,  החברה תהא  הראשונה. הפי דרישת
בכל זמן שהוא וכן  קבלןרשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה ו/או מהעירייה ל

 בכל דרך אחרת. קבלןתהייה רשאית לגבותם מה
 

 קבלןמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הסף ומבלי לגרוע מהאבנו 18.40
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
באופן מקרי או זמני, נשוא חוזה זה, ו בביצוע העבודות שליחיו שיועסקולעיל באופן שכל עובדיו 

 החוקים הנ"ל. שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות ביהיו בכל עת ו
 

 דרישות למלא אחר כל קבלןהוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ 18.41
וכל הצווים, לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים והוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  הנ"ל, ובעיקר, יםהתקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן  א חוזהנשו עבודותבאופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה
על פי לנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת  מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל

 וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה. הנ"ל יםהחוק
 

לקיים את כל הוראות  קבלןהמתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  18.42
ו/או המשרד לאיכות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 

ו כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ו/אהסביבה 
 .העבודות

 
ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן על  העירייהו/או  החברהשל  םיכללו סעיף לפיו זכות קבלןהיטוחי ב 18.43

לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי פי 
למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור . ת או הגופים המתאימיםמתאימים מאת הרשויו

 הינו הסיבה הקרובה לנזק.
 

ו/או המבטחים בכל  העירייהו/או  החברהמתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות  קבלןה 18.44
הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע 

 ת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.להתקנת ו/או לנקיט
 

מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  קבלןה 18.45
 העבודות.

 
כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  קבלןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב ה 18.46

י הזכות במקרקעין בהם מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעל
מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים 

כל מסמך התחייבות  קבלןשנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל ה
 כנ"ל.

 
למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים  18.47

( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או קבלןזה )ביטוחי ה 18הנערכים על פי סעיף 
בלבד, ובכל מקרה  קבלןתביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על ה

 ו/או על מי מטעמן.  עירייההו/או  החברהלא על 
 

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  18מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  18.48
לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה  קבלןהחוזה בדבר אחריותו הבלעדית של ה

 זה ו/או על פי הדין.
 

מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה  בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע  18.49
על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  תזכאי הינוכל סכום לו תהא רשאית לעכב 

, קבלןובתנאי שהודיעה על כך לבכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה,  קבלןהדת לזכות מוהע
הביטוח במלואם מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי . )שבעה( ימים מראש 7בכתב, 

הסכום המעוכב בניכוי הוצאות  קבלןויישוב התביעה בהתאם למוסכם על החברה, יושב ל
 .)באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח  לעירייהשנגרמו לחברה ו/או 
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זה )ביטוח(, כולן או  18מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  18.50
 רה יסודית של חוזה זה.חלקן, מהווה הפ

 
 
 
 
 

                    

 ערבות ביצוע .19
 

עם החתימה  חברהמתחייב להמציא ל הקבלןעל פי חוזה זה,  הקבלןלהבטחת קיום התחייבויותיו של  19.1
, בלתי מותנית, אוטונומית ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )על חוזה זה ערבות בנקאית לפקודת 

 . ₪ 50,000וצמודה למדד המחירים בסך של  
 

. על אף האמור, מצב בו לא זהחודשים ממועד חתימת החו 72לתקופה של  התעמוד בתוקפ תהערבו 19.2
 יתקיים התנאי המתלה תושב הערבות לקבלן.

 
תנאי או הופרו  באופן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תתהיה מוסמכת לחלט את הערבו חברה 19.3

 תנאים בחוזה זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.
 

 עקב ובגין ההפרה.  חברההאמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות  19.4
 

 

 קיזוז .20
 

על פי חוזה זה, כל סכום  קבלןרשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה ל חברהמוסכם בזאת כי ה 20.1
 .הקבלן( מאת הקבלןהמגיע לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר )לרבות חוזה אחר שבינה לבין 

 
בכל  הקבלןלגבות את הסכומים המגיעים לה מאת   חברההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של ה 20.2

 דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.
 
 
 

 היתרים ורישיונות .21
 

להעסיק רק מי שרשום כבעל  הקבלןבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב 
 רישיון כאמור.

 

 הוראות כל דין .22
 

 מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירוניים. הקבלן
 

 

 הפרת החוזה ובטלותו .23
 

ייחשב  חברהלפי חוזה זה או התרשלות בביצוע או ביצוע שלא לשביעות רצון ה ותעבודהאי ביצוע  23.1
הודעה על כך  ספקתהא רשאית לבטל את החוזה לאלתר לאחר שנתנה ל חברהכהפרת החוזה וה

ובקשה ממנו לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או 
ו/או קבלנים אחרים לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת החוזה   עובדים הקבלןולהעסיק על חשבון 

 ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של החוזה. ספקו/או לעכב כל תשלום המגיע ל
 

כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית  הקבלןמבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב  23.2
 בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 
 יום מיום החלתו. 20והעיקול לא יוסר תוך   חברהמן ה ספקיוטל עיקול על כספים המגיעים לאם  .א
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 הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים. הקבלןאם  .ב

 
 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. הקבלןאם  .ג

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

 .הקבלן

 
 העסקת קבלן לא מורשה לביצוע עבודה מהעבודות הנדרשות במסגרת המכרז. .ה

 
פעמים, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ויקנה  3-הפר הקבלן את הוראות ההסכם יותר מ 23.3

את ההסכם עם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה לחברה את האפשרות לבטל 
 בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין.

 
 עקב ובגין ההפרה.  חברההאמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של ה 23.4

 
 

 העברת זכויות וחובות .24
 

יותיו על פי  חוזה זה כולן או להעביר זכויותיו ו/או התחייבו ספקמוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור ל
לכך בכתב  חברהמקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם קבל את הסכמת ה

 ומראש.
 

 

 שינוי החוזה .25
 

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

 ויתור והימנעות מפעולה .26
 

על זכויותיה, אלא   חברה, לא ייחשבו כויתור ה חברההימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד הכל ויתור, 
 על כך בכתב ומראש.  חברהאם כן ויתרה ה

 
 

 כתובות והודעות .27
 

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה. 27.1
 

נמסר                 כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו  27.2
בעת מסירתה,  -שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד 72לתעודתו תוך 

 בעת שיגורה בפקסימיליה. -ואם נשלחה בפקסימיליה
 
 

 ולראיה   באו   הצדדים   על   החתום:
 

 
________________        ________________ 

 הקבלן                                                                              החברה                  
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 2 - נספח ה'
 

 אישור קיום ביטוחים
 __________תאריך :          

 לכבוד
 ( בע"מ 2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 1ת.ד 
 קריית גת )להלן: "החברה"(

 לכבוד
 עיריית קריית גת

 ( בע"מ2014באמצעות יפתח א.ד. חברה לפיתוח )
 קריית גת )להלן: "העירייה"(

 א.ג.נ.,

 .קבלןאישור ביטוחי ההנדון: 

 "(קבלן)להלן: "ה _________________________________________. שם המבוטח :

  ________________________________________. כתובת :

  04/18 מס' : מכרז

 לצורך התייעלות אנרגטית Ledתאורת רחוב וחוץ מסוג והתקנת אספקת תכנון,  עבודות  :
 .בקריית גת

 )להלן: "העבודות  ו/או "ההסכם"( 

הביטוחים את  קבלןערכנו עבור המאשרים כי אנו ________ חברה  לביטוח בע"מ, החתומים מטה 
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוחולהלן: "
 

 לביטוח עבודות קבלניות. __________________ פוליסה מס' עבודות הביטוח  .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 .חברה ו/או העירייההו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או  קבלןה שם המבוטח: 

"ביט  –על פי נוסח הפוליסה הידוע כ הינו מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הניתן  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ."__________מהדורה 

הסכם את העבודות בקשר עם ה בערכי כינוןבטוח כל הסיכונים המבטח  :פרק א' העבודות 
כולל בין שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, 

ו/או   קבלןלציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות ה יםנזק תרהי
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין 

ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך   קבלןלביצוע העבודות המבוצעות על ידי ה
 .כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  150,000העבודות עד לסך 

 .הגבוה מביניהם ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 

 ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם

 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או  מהנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 

משווי העבודות או  10%של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 100,000

משווי העבודות  10%נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 200,000או 
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 .ה ו/או חומרים לקוייםנזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבוד  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 24תקופת תחזוקה מורחבת של   .10 

 יום מסיום עבודות ההתקנה. 60תקופת הרצה בת   .11 

 .ש"ח 150,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של   .12 

מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות  
 . קבלןלמבטח בכתב לשלמם ישירות להחברה ה ת, אלא אם הורלהחברה ו/או לעירייה

החברה ו/או פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  
מי  לטובתובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול הן ו/או עובדי הןו/או מנהלי העירייה

 שגרם לנזק בזדון. 

ו/או   קבלןביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של ה :פרק ב' צד שלישי 
 עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע

או מחדל רשלני בקשר עם ו/העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה 
העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל 

 חברה ו/או לעירייהגוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ל
 .ו/או למנהליהן ו/או לעובדיהן

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪ מיליון חמישה: במילים) ח"ש 5,000,000 :גבולות האחריות  

: אש, התפוצצות,  -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותפרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
בגין   קבלןבהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות ה

מקרי  וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי
, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה ובלתי צפוי

)למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף 
  קבלןכלפי עובדים שה  קבלןמצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות ה

 חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת ציוד מכני הנדסי זקי גוף הנובעת משימוש בחבות לנ .1 
ש"ח למקרה ובמצטבר  1,000,000בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחוהתעבורה 

 .לתקופת הביטוח

, בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות  1,000,000מוגבל עד לסך 

 .המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .ו/או כבלים תת קרקעייםנזק ישיר למתקנים  .3 

ש"ח למקרה  250,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 250,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

למעט רכוש   החברה ו/או העירייהבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
הנמצא   קבלןלמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הו המבוטח בפרק א' לעיל

, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד קבלןבשליטתו הישירה והבלעדית של ה
 .שלישי

ו/או מקרקעין בהם ו/או מבנים שאינן העירייה למען הסר ספק רכוש רשויות   
ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, בכפוף   קבלןפועל ה

 לאמור לעיל.

ו/או  הןהחברה ו/או העירייה ו/או מנהליהורחב לשפות את  ביטוח זה תנאי מיוחד: 
למעשי על מי מהם  שתוטלבגין אחריות )להלן: "יחידי המבוטח"( הן עובדי

וזאת בכפוף ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה   קבלןו/או מחדלי ה
לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 .המבוטח

על פי פקודת הנזיקין )נוסח   קבלןה אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין  :פרק ג' חבות מעבידים 
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, כלפי 1980התש"ם חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, 
העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות 

, בגין ייקבע כמעבידם(  קבלןם )במידה והעובדיה/או קבלנים, קבלני משנה ו
מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : 

תוך כדי ו/או עקב  הביטוח למי מהם במשך תקופתשייגרמו "( מקרה ביטוח"
 .ביצוע עבודתם

 .לתובע( עשרים מיליון ש"ח :במילים) ש"ח 6,000,000 גבולות האחריות : 

 לתקופת ובמצטבר לאירוע( עשרים מיליון ש"ח :במילים) ש"ח 20,000,000  
 .הביטוח

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
  קבלןההיה ו)כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם   קבלןומנוחה, חבות ה

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על (כמעבידם ייקבע
 .פי החוק

ו/או הן החברה ו/או העירייה ו/או מנהליאת  לכסותביטוח זה הורחב  .1 :יםמיוחד םתנאי 
, כי מי מהם וכלשה מקרה ביטוח, לעניין קרות ונקבעהיה הן עובדי

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי נ
מועסקים על עובדים הכלפי מי מה  קבלןו/או לעניין חבות ה  קבלןה

 ידו.

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  .2 :יםמיוחד םתנאי 
הן ו/או עובדי הןהחברה ו/או העירייה ו/או מנהליו/או שיבוב כלפי 

מי  לטובתובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 
 שגרם לנזק בזדון.

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ מיוםהחל  

על פי דין בשל תביעה ו/או   קבלןה אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
שהוגשה במשך  בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתדרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אובדן ו/או תקופת הביטוח, בגין 
ו/או   קבלןשל הבמעשה או מחדל רשלני שמקורם אדם ו/או כל גוף שהוא 

מבלי לגרוע ובגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון, מנהליו ו/או עובדיו 
/או ו וימנהללו/או  חברה ו/או העירייהלמכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 

 .וילעובד

 .הביטוח תקופתל ובמצטבר לאירוע( ₪ מיליוןארבע : במילים)ש"ח  4,000,000 גבולות האחריות: 

חברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או הביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
או מחדל רשלני ו/על מי מהם עקב מעשה  שתוטלאחריות  בגין עובדיהן

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  וו/או עובדי וו/או מנהלי  קבלןמצד ה
  .חברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןהכלפי   קבלןה

אובדן שימוש, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
, כמו כן מכוסה איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

 אובדן מסמכיםעקב   קבלןחבות ההרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
למקרה ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות  ₪ 50,000)מוגבל לסך של 

מי חבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של ושנעשתה בתום לב  
 . קבלןה עובדימ

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  2.3  
 . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה  תקופת הביטוח

ביטוח חלופי המעניק   קבלן, בתנאי כי לא נערך על ידי הו/או מרמה(
  שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. כיסוי מקביל

 . סה מס' ____________________פולי חבות המוצר : .3

 )שני התאריכים נכללים( ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 

על פי חוק האחריות למוצרים   קבלןה אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, 1980פגומים, התש"ם 
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על ידי פגם בעבודות המבוצעות בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
, לכל אדם ו/או גוף "(המוצרהחוזה )להלן: "בקשר עם  מעובדיוו/או מי   קבלןה

ו/או למנהליהן  חברה ו/או לעירייהכלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות ל
 .ו/או לעובדיהן

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪ מיליון שני: במילים) ש"ח 2,000,000 גבולות האחריות : 

חברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או הביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי  המוצרעל מי מהם עקב  תוטלבגין אחריות אשר עובדיהן 

מנהליהן חברה ו/או העירייה ו/או הכלפי   קבלןלגרוע מביטוח חבות ה
 .ו/או עובדיהן

בגין האמור לעיל, ממועד   קבלןהפוליסה מכסה את אחריותו של ה 3.2  
לגבי אותו החלק  לחברה ו/או לעירייהמסירת העבודות או חלקן 

 .שנמסר

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  3.3  
  . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  12כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.4  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה  תקופת הביטוח

ביטוח חלופי המעניק   קבלן, בתנאי כי לא נערך על ידי הו/או מרמה(
 .שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוכיסוי מקביל 

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות  תנאי מיוחד : .4
גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות המוצר הינם 

 .אחריות משותפים
הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  5.1 כללי : .5

 חברה ו/או העירייהידי ה -על קודמים לכל בטוח אשר נערךראשוניים ו
בדבר שיתוף ו/או תביעה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה 

  כאמוראו זכות ו/, לרבות כל טענה החברה ו/או העירייהביטוחי 
 תלרבות כל טענו 1981 –ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  59בסעיף 

 .הןוכלפי מבטחי החברה ו/או העירייה"ביטוח כפל" כלפי 
ל לא יבוטלו וגם או לא "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ .5.2  

שבנדון אלא אם  ההסכם, במשך תקופת הביטוח בקשר עם ישונו לרעה
יום מראש וכי )שישים(  60הודעה כתובה בדואר רשום  לחברה תישלח 

חברה ו/או השכאלו לגבי  שינוי לרעהו/או  ללא יהיה תוקף לביטו
החברה אם לא נשלחה לידי מנהליהן ו/או עובדיהן העירייה ו/או 

הימים ממועד )שישים(  60ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה 
 ההודעה. משלוח

חברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או השל  םזכותהננו מאשרים כי  5.3  
לא תיפגע עקב ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי על פי עובדיהן 

ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים  העדר רישוי
למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה . המתאימים

 הקרובה לנזק.
הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .5.4  

בלבד, ובכל מקרה לא על   קבלןוההשתתפות העצמית חלה על ה
 . הןו/או עובדי הןלרבות מנהלי וי מטעמו/או על מ החברה ו/או העירייה

אי קיום בתום לב של הפרה בתום לב ו/או הננו מאשרים בזאת כי  .5.5  
ו/או   קבלןעל ידי ה לעיל ותהמפורטתנאי מתנאי איזו מהפוליסות 

חברה ו/או העירייה ו/או הבזכותם של  יפגעו, לא מנהליו ו/או עובדיו
 ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. לקבלת שיפוימנהליהן ו/או עובדיהן 

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, יגבר ויקבע האמור באישור זה. במפורש באישור זה, 

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 ( 1) 2 'ה נספח

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 __________תאריך :          

 לכבוד
 ( בע"מ 2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 1ת.ד 
 קריית גת )להלן: "החברה"(

 לכבוד
 עיריית קריית גת

 ( בע"מ2014באמצעות יפתח א.ד. חברה לפיתוח )
 קריית גת )להלן: "העירייה"(

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים
 04/18  מכרז

 לצורך התייעלות אנרגטית  Ledתכנון, אספקת והתקנה של תאורת רחוב וחוץ מסןג 
 " ו/או ההסכם, "בהתאמה"(.עבודות "ה בקריית גת )להלן:

 

 מצהירים בזאת :___________________________ אנו 

הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסי ו/או ציוד  .א
ו/או ביצוע העבודות  הציודחשמלי ו/או ציוד אלקטרוני אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך אספקת 

  בקשר להסכם שבנדון.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן: .ב

מכל חבות בגין אובדן או נזק  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןהננו פוטרים את  .1
לרכוש ו/או לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו או 

, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק להסכםבהתאם  ןהעבודות ובעת ביצוע ן שלביצועבקשר עם 
 .וןזדב

מכל אחריות לגבי נזקי פריצה  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןהננו פוטרים את  .2
החברה ו/או ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב )התחלוף( כלפי 

ד ולמעט כנג במקרה שכזה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן
 חברות שמירה.

מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןהננו פוטרים את  .3
שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל אשר מובא 

עבודות ובסביבתו לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו באתר ביצוע ה
 הקרובה, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  .4
החברה ו/או העירייה ו/או מי לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות  עובדיהן מטעמן לרבות מנהליהן ו/או
 משפטיות מיד עם קבלת דרישתו הראשונה.

חבות המוצר, כאמור אחריות מקצועית ולביטוח  ותהננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליס .5
 םההסכ(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי 2נספח ה' באישור עריכת הביטוחים )

 ועל פי כל דין. עבודות ה לביצוען שלו/או  לאספקת הציודשנחתם בינינו 

 ולראיה באנו על החתום
 

 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 

 
 



   44 

 

 
 ( 2) 2נספח ה' 

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום
 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 ( בע"מ 2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 1ת.ד 
 קריית גת )להלן: "החברה"(

 לכבוד
 עיריית קריית גת

 ( בע"מ2014באמצעות יפתח א.ד. חברה לפיתוח )
 קריית גת )להלן: "העירייה"(

 א.ג.נ.,

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

 כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן: ,הננו מאשרים בזאת

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות  .1
רים וכל באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומ

 או להבות.ו/עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא  - נמנה אחראי מטעמנו )להלן ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

קת ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

 דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

ם "צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימי - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

מוודא דקות מתום ביצועה, תוך שהוא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 עמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מט

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 3-נספח ה'
 
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה
 
 

 תאריך __________
 לכבוד

 ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )
 
 

 א.ג.נ.,
 

 
 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 
 אנו"( הקבלן: "להלן. _____________ )פ.ח______________________________   בקשת פי על

וזאת  (חמישים אלף ש"ח: ובמילים) ח"ש 50,000 של לסך עד סכום כל  לסילוק כלפיכם בזאת ערבים
הבטחת וללצורך התייעלות אנרגטית   led לאספקה והתקנה של תאורת רחוב וחוץ מסוגעם ביצוע בקשר 

 .04/2018פומבי מס'  מכרזובהתאם לדרישות …………. נחתם ביום מילוי תנאי החוזה ש
 

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

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם  הקבלןש את הסכום תחילה מאת או לדרו
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  ספקטענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל 
 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 
 חתימת החוזה.

 
 החוזה ועד בכלל. חודשים ממועד חתימת 12ערבותנו זו תישאר בתוקף למשך 

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

 
 לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה 

 
 

 בנק _________________                                       תאריך ________________               
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