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 תוכן העניינים ומסמכי המכרז 

 עמוד הנושא 

 3 ע הצעות יהזמנה להצ –מסמך א' 

 25 נספח ביטוח  –מסמך ב' 

 33 ערבות בנקאית לקיום ההצעה  – מסמך ג'

 34 ערבות בנקאית לקיום החוזה  – (1מסמך ג')

 35 ערבות בנקאית לתקופת הבדק – (2מסמך ג')

 36 חוזה  –מסמך ד' 

 60 נספחים:

 61 הצהרה בדבר עמידה במפרטים טכניים   – 1נספח  

 62 איתנות פיננסית  בדברהצהרה  – 2נספח  

 63 טבלת עמידה בדרישות הניסיון  – 3נספח   

 64 טופס המלצה  – 4נספח        

 65 כתב התחייבות בעניין קיום חוקי העבודה  – 5נספח  

 66 חוק עסקאות גופים ציבוריים ל  בהתאםתצהיר  - 6נספח  

 68 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"  – 7נספח  

 69 בטיחות  כתב התחייבות לקיום דרישות – 8נספח  

 71 הוראות בטחון  – 9נספח  

 73 ריכוז מידע ארגוני  - 10נספח  

 74 המפרטים הטכניים של המכרז  והדרישות המקצועיות   – 11נספח  

 75 וכתב הכמויות כתב הצעת המציע  – 12  נספח

 80 כתב קבלה וסילוק סופי  – 13נספח  

 82 תוכניות ותשריטים – 14נספח  
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 הצעות  ציעהזמנה לה  - מסמך א' 

 
 כללי  .1

ע 1.1 יזרעאל  עמק  האקדמית  שטרן "המכללה  מקס  "צ(  ")חל  בע"מ  ש  ו/או  המזמינה)להלן:   "

בינוי    –  03/21  'קבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מסל  עוניינת מ"(  המכללה " ביצוע עבודות 

ההסעדה   "  במכללהלמערך  פי  המכרז)להלן:  על  הכל  המכרז  "(,  ומסמכי  זה  מסמך  תנאי 

 . "(המכרז  מסמכי)להלן: " המצורפים  , על כלל הנספחיםהאחרים

באמצעות    ,מכרז, חייב ברישום מוקדם במזכירות מחלקת מכרזיםב השוקל השתתפות    ספקכל   1.2

  6423434-04  למספר הטלפון  פקסבאמצעות  או      shiritc@yvc.ac.il לכתובת  מיילאימשלוח  

  . (דרכי התקשרות עמו,  מטעמו לצורך המכרז  שם הנציג  מו,פרטים אודותיו )ש  לרבות מסירת

י כל טענה בדבר אי  ירשםמציע שלא  יהיה מנוע מהעלאת  שיימסרו  קבלת עדכונים  -כאמור, 

ימסרו(   שאכן  )ככל  המכרזי  ההליך  ביחס  לשאלות  תשובות  קבלת  -איו/או  במהלך  הבהרה 

ש ככל  כאלה.  נה רמסיתלמכרז,  מחלקת    תשובות  למזכירות  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 

 . לעיל  נתהמצוי כתובתמייל לפי האי משלוח או באמצעות  04-6423435מכרזים בטלפון  

פי המפורט בנספח  -על הכל    ,מפרטיםל דרישות ו לתכניות,  בהתאם ל  עבודות בינויהמכרז כולל   1.3

העבודות    .11 בניי  נהבוצעתכל  לעבודות  כללי  ביניהם מפרט    ה בהתאם למפרטים הטכניים, 

)להלן:   ולמחשובם לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה    תמשרדי-הביןבהוצאת הועדה  

המכרז(  "(  הכללי  המפרט" למסמכי  מצורפים  אינם  אם  המיוחדים  )גם  והמפרטים 

 , אשר גוברים בכל מקרה על המפרט הכללי, וכפי שמצוין בחוזה )מסמך ד'(. )המשלימים(

  https://www.yvc.ac.ilבאתר האינטרנט של המכללה  ולהורידם  ניתן לעיין במסמכי המכרז   1.4

כי המכרז  או לחילופין ליצור קשר עם מזכירות מחלקת מכרזים לצורך עיון ו/או קבלת מסמ

 .04-6423435בטלפון 

 : כוללים ארבעה חלקים שונים:להדגיש, מסמכי המכרז  1.5

 ך זה על כלל המסמכים והנספחים המופיעים בו. מסמ – 1חלק  1.5.1

   (.11)נספח של המכרז טכניים המפרטים  הדרישות המקצועיות וה   – 2חלק  1.5.2

mailto:shiritc@yvc.ac.il
https://www.yvc.ac.il/
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 (. 14כניות ותשריטים )נספח  ות  – 3חלק  1.5.3

 כתב כמויות.  – 4חלק  1.5.4
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 הגדרות .2

 במכללה.  ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה -  03/21מספר  פומבי מכרז  –המכרז 

 )חל"צ(. בע"מ המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  – המזמינה/המכללה

 .כל מציע פוטנציאלי השוקל להגיש הצעה למכרז זה – מציע

 מסמכי המכרז. בהתאם להנדרשות עבודות  כלל הביצוע  –עבודות/שירותים 

 מנהל הבינוי מטעם המכללה, אשר הינו עובד של המכללה.  –המנהל 

  במכללה. ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה –הפרויקט 

פרויקטים  ניהול  ידי המכללה לפקח על ביצוע הפרויקט )חב' קידן  -מי שנתמנה על   –המפקח  

 בע"מ(. 

   .במכרז ונחתם עמו חוזה נבחרה כהצעה הזוכהמי שהצעתו   – הקבלן

 (: 11 נספח הבאים ) המפרטים  –המפרטים הטכניים 

המתייחסים    ,המכרז  למסמכי  המיוחד  הטכני  המפרט .א מיוחדים  תנאים  הכולל 

 לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי. 

  אינו  הכללי  המפרט. בחוזה  שנקבעו מהדורות אותןבו פרקים באותם הכללי המפרט .ב

  ברשת  להורידו  או  חשבונו  עלו  עצמוב  אותולרכוש    מציעה  ועל  לחוזה  מצורף

 :בכתובת חופשי  באופן האינטרנט

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

   .מוקדמות – 00 פרק .ג

  בתוכניות  שינוי  כל  לרבות ,  14  נספחשצורפו למכרז כ ריטיםשהתו/או  התוכניות  – תוכניות

  כל   וכן,  זה  חוזה  לעניין   המפקחידי  -עלהמנהל או    ידי- על  בכתבו   מראש  שאושר  ובלבד  ,אלו

 . עתל  עת מ, זה חוזה   לעניין המפקח ידי-על או המנהל  ידי-על בכתב שתאושר אחרת תוכנית

 

  

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 מהות ההתקשרות  .3

ההתקשרות באמצעות מכרז זה הינה התקשרות עם קבלן לביצוע עבודות שיפוץ ובינוי   3.1

, בין היתר: עבודות  נהלו כלת  . עבודות אלה-1קומה    4בבניין  במכללה,  למערך ההסעדה  

שתתקבל אצל הקבלן הזוכה, הודעת המכללה בדבר בינוי, חשמל, תברואה ומיזוג. לאחר 

במכרז,   הזוכה  כהצעה  בהצעתו  להעביר  בחירה  הזוכה  הקבלן  כל למכללה  על  את 

לאחר קבלת כל המסמכים    למסמך א' זה.  9להוראות סעיף  בהתאם    ,המסמכים הנדרשים

על הקבלן הזוכה לעמוד יהא  ו  ,הנדרשים, תנפיק המכללה צו התחלת עבודה לקבלן הזוכה 

 . בלוחות הזמנים המפורטים בחוזה

 שלושה חודשים תוך  וזאת    ,לשביעות רצון המזמינהעד לסיומו המלא  יתבצע  רויקט  הפ 3.2

כל את    בפני המזמינה   להציג   ןהקבלעל  יהא    ,הפרויקט  בסיום  .תחלת עבודההמקבלת צו  

 . שא מכרז זהומהדין ביחס לעבודות מכוח ו/או  המכרזהנדרשים מכוח  האישורים

פיצוי מוסכם, קבוע    למכללה  הזוכהישלם הקבלן    ,הזמנים  ותעמידה בלוח-במקרה של אי 3.3

   .בהתאם לקבוע בחוזהן הוכחת נזק, וע , שאינו טומוערך מראש

 כנס מציעים חובה  .4

ביום  יי 4.1 מציעים")להלן:    11:30בשעה:    22/12/21תאריך  ב  רביעי ערך   סיור"  או "  כנס 

 בכנס  השתתפות  .2305מס'  ב' חדר ישיבות    2בנין מנהלה  :  מקום ההתכנסות   (."קבלנים

מכללה  שימו לב כי הכניסה ל .זה למכרז   הסף מתנאי חלק  ומהווה חובה  הינה המציעים

או תוצאות בדיקה שלילית בהתאם להנחיות משרד הבריאות מותנית בהצגת תו ירוק  

 במועד הכנס. 

יוכלו המכנס המציעים  )שבעה( ימים לאחר  7עד   4.2 בקשר   שאול שאלות הבהרהל  ציעים, 

יידרש כל מציע המעוניין לשאול במהלך הכנס,    נה יעלתשאלות שלמעט  מכרז.  ה  מסמכיל

שאלותיו להעביר  הבהרה,  והתקשרויות  שאלות  מכרזים  רכש,  למחלקת   ,בכתב 

דוא"ל   בפקס   meitalb@yvc.ac.ilלכתובתבאמצעות  בלבד!   04-6423434  למספר  או 

אלא אם   ,ולא תענינה  לא  תתקבלנה  ,לאחר מועד זהשתוגשנה  יודגש כי שאלות הבהרה  

והמזמינה התירה לשאלות הבהרה קודמות  מדובר בשאלות הנובעות מתשובות שנמסרו  

   .  מראש זאת
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שי 4.3 ככל  נוספים,  ופרטים  עלהבהרות  המזמינה- ימסרו  במסמך ידי  במרוכז  יישלחו   ,

" )להלן:  ההבהרותהבהרות  מוקדם מסמך  ברישום  נרשמו  אשר  המציעים  לכל   )"

, ככל שיהיה כזה, ותההבהר מסמך  מציעים.  הבמזכירות מחלקת מכרזים והשתתפו בכנס  

ל באימייל  המציעים  - עלשנמסרו  דוא"ל  ה כתובות  יישלח  המוקדםידי   ,בנוסף  .ברישום 

יהווה חלק    מסמך ההבהרות  .המכללההאינטרנט של    באתרמסמך ההבהרות    יפורסם

 .  ויד על חתום כשהוא להצעתו,  כל מציע ידי -ויצורף על   ממסמכי המכרזנפרד  בלתי

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .5

במכרז רשאי להשתתף רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ו/או תנאי הסף  5.1

 שלהלן, באופן מצטבר:

המציע הינו קבלן מוכר ורשום אצל רשם הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות   5.1.1

, על תקנותיו, לביצוע עבודות בסיווג המתאים לביצוע  1969-הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

לצורך הוכחת עמידה    (.100בענף בנייה )ענף    , לפחות  2-שא הזמנה זו: ג ומ העבודות  

העתק הרישיון שקיבל מרשם הקבלנים, המעיד על כך    על המציע לצרף  ,בתנאי סף זה

 שנרשם בפנקס הקבלנים בסיווג הנדרש ולתקופה הרלבנטית.  

,  עד לגמר מושלם  שיפוץשל  בהתאם למפורט להלן  פרויקטים    מספרהשלים  המציע   5.1.2

 על התנאים הבאים במצטבר: העונ  כאשר כל אחד מהפרויקטים 

 .2021-  2018ם בין השני)התחלה וסיום(  בוצעוהפרויקטים  5.1.2.1

כולל של מבין הפרויקטים למציע פרויקט אחד לפחות בהיקף   5.1.2.2 ובינוי בשטח    שיפוץ 

ובהיקף כספי של   )אלף(  1,000 לפחות  וחמש מאות    )שלושה מיליון  3,500,000  מ"ר 

  500או שלושה פרויקטים שהינם בהיקף שיפוץ ובינוי בשטח כולל של    ,לפחות( ₪  אלף

יליון שבעה מאות וחמישים  )מ  1,750,000)חמש מאות( מ"ר לפחות ובהיקף כספי של  

 אלף( ₪ לפחות. 

כאשר קבלנים לביצוע עבודות מערכות    ,כקבלן ראשימציע ביצע את הפרויקטים  ה 5.1.2.3

וכו'(    )כגון: חשמל  מערכות  מיזוג,  ומטעמו  ישמערכות  שלו  משנה  כקבלני  משו 

 בפרויקטים. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה  –  03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

8 

 

זה 5.1.2.4 סף  בתנאי  המציע  של  עמידתו  למלא את    ,להוכחת  המציע  במסמכי    3  נספחעל 

 .  ולצרף את האסמכתאות כמפורט באותו נספח המכרז

המציע הצהיר כי יש ביכולתו לעמוד בכל הדרישות המקצועיות והטכניות המופיעות   5.1.3

   .(המכרז למסמכי 11יחדיו את נספח )המהווים  סמכי המכרז השוניםבמ

 למסמכי המכרז. 1  כנספח*** נוסח ההצהרה של המציע מצורף 

 היקף פעילות  5.1.4

שלוש השנים  כל אחת ממהלך  ב  , כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות 5.1.4.1

, בעל מחזור כספי שנתי )ללא  (2020  -ו  2019,  2018שקדמו למכרז )שנים  הקלנדריות  

 בענף הבניה. הנובע מפעילותו  לפחות,  )שישה מיליון( ₪ 6,000,000של מע"מ( 

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה   5.1.4.2

לדרישה הנ"ל. הבהרה:    2020-   2018חשבון בדבר התאמת המחזור הכספי שלו בשנים  

להפריד תחומי    ישחומים נוספים, שאינם בתחום השירותים,  אם למציע פעילות בת

 . האישורעיסוק אלה ולא לציינם במסגרת 

בנוסף לאישורו של רואה החשבון להוכחת עמידה בתנאי סף זה, נדרש המציע לחתום   5.1.4.3

   . 2  נספחבהתאם לפיננסית על הצהרה בדבר איתנות 

, 2018נגד המציע, או שהתנהלו כנגדו מאז שנת    תיקי הוצאה לפועלככל שמתנהלים   5.1.4.4

מהות    ,ולפרט בתמצית מדוע נכללים בה חובותעליו להמציא את רשימת התיקים  

 פירעונו.-אימקורו והסיבה ל ,החוב

 

 יקוד איכות מינימאלי נ 5.1.5

קיבלה   המציע  מינימאלי  הצעת  איכות  האיכות  לפחות  75של  ניקוד  ,  בקריטריון 

 להלן.   11.4כמפורט בסעיף 
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ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האישורים והמסמכים - ההצעה תוגש עליובהר כי   5.2

 הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז יתייחסו לישות משפטית זו בלבד.

התנהלו הליכים משפטיים בינו ובין    לאמתנהלים ו  לאלא קיים למציע חוב כלפי המכללה ו  5.3

בגין טענות של המכללה    כל זאת –  יין הנובע מתחום מכרז זההמכללה בעניין כלשהו/ בענ 

שוועדת המכרזים וזאת בנסיבות  ות אחרת הקיימת בין הצדדים הנ"ל,  כנגדו בגין התקשר 

   כדי להצדיק את פסילתו של המציע.בהן תסבור כי יש 

ו/או   5.4 כנגד המציע  ו/או  כנגד  לא עומדות  בו, כנגד  מי מבעלי המציע  מי מבעלי השליטה 

יעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס  תב

 . , וככל שאלו לא התבטלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרזנכסים

כי   5.5 מודגש  הסר ספק  תנאי סף להשתתפות    זה  5בפרק  הדרישות  כלל  למען  בבחינת  הן 

לעיל  פרקבמכרז וכי מציע אשר אינו עומד בתנאי הסף ב , בלא  סעיפיו,-, על כל תתי זה 

יוצא מן הכלל, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תחשב כהצעה לעניין המכרז 

 וכי ועדת המכרזים לא תדון בהצעתו כלל. 

ו/או המסמ 5.6 יצורפו אליהן האישורים   כים הרשומים לעיל, או אחד מהם, הצעות שלא 

למכרז  עצם  ש סף  תנאי  מהווה  ו  נה יפסלתהמצאתם  הסף,  שעל  ו/או ככל  האישורים 

נד איזה מהם,  או  הסף, רשאית  רק  שים  רהמסמכים,  קיומם של תנאי  הוכחת  לצורך 

 .להמציאםהזדמנות ליתן למציע  שלא לפסול את ההצעה על הסף והמכללה 

 אופן הגשת ההצעות: .6

 : ש בשתי מעטפות נפרדותההצעה תוג 6.1

 –  ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה  03/21מכרז פומבי  ירשם "  אחתמעטפה  על   6.1.1

חתומים  כשהם  כל מסמכי המכרז    :יוכנסו  מעטפה זו  אל.  ללא סימני זיהוי  "איכות

ובצירוף חותמת כשהמציע    ,ו/או ע"י מורשי החתימהידי המציע -עלבכל עמוד ועמוד  

למעט  האישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף וכל מסמך אחר,  הוא תאגיד;  

 . .36בס"ק וכתב הכמויות כאמור להלן  שהינו הצעת המחיר 21נספח 

ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה    03/21מכרז פומבי  ירשם "   השנייהעל המעטפה   6.1.2

נספח  מחיר   – יוכנס  ואליה  זיהוי,  סימני  ללא  הכמויות.    -12"  וכתב  המחיר  הצעת 

הספק נדרש הן למלא את הצעת המחיר וכתב הכמויות באמצעות  לעניין זה יובהר:  

זו, הצעה  של  קשיח  עותק  להגיש  והן  "בנארית"  של  "מכרזית"  במעטפה    תוכנת 
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עותק כאשר  בתוכנת    כאמור,  שמולאה  כפי  ההצעה  אותה  של  הדפסה  מהווה  זה 

שמולאה   הכספית  ההצעה  בין  התאמה  חוסר  יתגלה  בו  מקרה  בכל  "מכרזית". 

באמצעות "מכרזית" ובין ההצעה המודפסת שהוגשה במעטפה, יגבר המופיע בהצעה 

" לאחר שנרשם  מכרזית"כנת  והספק יקבל קישור לת)  שמולאה בתוכנת "מכרזית". 

 זה.(   למסמך 4והגיע לכנס מציעים כמפורט בסעיף 

 וכן סיכום סופי בתוספת מע"מ.   ,על המציע למלא מחירים בשקלים חדשים ללא מע"מ 6.2

בחישוב מכפלת הכמות במחיר    מודגש בזאת, כי במקרה של טעות בחישוב הכללי, דהיינו, 

 . הקובע הוא מחיר היחידההמחיר   –היחידה 

 הכמויותכתב  6.3

להצעתו   6.3.1 לצרף  המציע  +  - על  וחתומים  מלאים  עותקים  שניעל  )חתימה  כדין  ידו 

יש  בכתב הכמויות  את פרטי ההצעה.    מילאבו המציע  של כתב כמויות  חותמת מלאה(  

 .כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות להציג את המחירים עבור כל אחד מן הסעיפים,

או  ל 6.3.2 יחידה  בעד  מחיר  המציע  כלל  "א  רשם  או  הכמויות  בכתב  כלשהי  "  0עבודה 

)"אפס"(, ייחשב הדבר כי ביצוע אותן יחידות או עבודות נכלל במחיר יתר היחידות  

  נה והמציע לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי במחיר בגין אותן עבודות או יחידות. המזמי

הכללת מחיר כאמור  - לפסול הצעה במקרה ואי  ,הבלעדי  ה, על פי שיקול דעתתרשאי

סנית  יליצור מצב בו ההצעה אינה סבירה ו/או תכס   ה" עלול לדעת0או מילוי מחיר "/ו

מונעת   שהיא  או    מהמכללה או  חומרים  ליחידות  מחירים  להשוות  האפשרות  את 

עבודות כלשהן. פסילת ההצעה יכול שתעשה גם אם התכססנות ו/או אי הסבירות  

 . ההודעת הזכיי משלוח  בהצעה התגלו לאחר 

 ום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף. על המציע לחת 6.4

ימלא במדויק אחר ו  את כל מסמכי המכרז  את כל המידע הדרוש,  הצעתוהמציע יצרף ל 6.5

המכרז מסמכי  זה,  לעניין  ממנו.  הנדרשות  השינויים   , ההנחיות  הנספחים,  לרבות 

המסמכים   מסמך המענה לשאלות הבהרה וכן  ,והתיקונים שהועברו בכתב לכלל המציעים

 ות אותם הוא נדרש לצרף להצעתו.  וההמלצ 

 . נהיפסלת -לעיל   מפורטת המכרז כולמעטפ  נהוכנסתהצעות שלא   6.6

המציע   6.7 ידי  על  יופקדו  הנ"ל  המכרז  אישיתמסמכי  של במסירה  המכרזים  בתיבת   ,

מנהלה    ,הרכש  במשרדי  ,המכללה  היטב  ותסגור  ותבמעטפ  ,2003'  מס  חדר'  א2בבניין 
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הכיתוב כמפורט לעיל  למעט    ,וללא סימני זיהוי של המציע  ן, בלא כל כיתוב עליה ותוחלק 

תוגשנה    .6.1בסעיף   מיום  המעטפות  יאוחר  ")להלן  12:00בשעה    31/1/22לא   המועד: 

, תיפסל  להגשת הצעות  הצעה שתימסר לאחר המועד האחרון  ."(להגשת הצעות  האחרון

 .ידי ועדת המכרזים-על  על הסף

 אין לשלוח הצעות בדואר.  6.8

מילוי מדויק ומפורט אחר דרישות המכרז, שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו  -כל אי 6.9

הסתייגות   כל  או  לעיל  הנדרש  למעט  בין  מ מהמסמכים  בגוף  - עלאם  הם,  תוספת  ידי 

לגרום לפסילת ההצעה,   עלולים   –בכל דרך אחרת  ובין    במכתב לוואיאם  בין    ,המסמכים

הבלעדי, לפי שיקול דעתה    ,שאית המכללהכמו כן ר  .הכל לפי שיקול דעתה של המזמינה

ן מדובר בפגם  ככל שתימצא כי אי לאפשר לתקן עקב האמור לעיל כל פגם שנפל בהצעה,  

על    כדי לפגוע בחובה לשמור  ת כאמורומתן אפשרו/או כי אין ב  יםמהותי או הסתייגות  

 עקרון השוויון בין המציעים. 

הכנת 6.10 לשם  בהשאלה  למציע  ניתנים  המכרז  מסמכי  ועליו    כל  בלבד  והגשתה  הצעתו 

 האחרון להגשת הצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם  מועדלהחזירם למזמינה עד ל

או    את מסמכי המכרז   ידי אחרים, להעתיק-לאו. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין על 

 לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

גוף מאוגד, מנוע מ 6.11 גוף מאוגד אחר, שהינו    תהגשמציע שהינו  נוספת/ות של  הצעה/ות 

אחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר הינו בעלים ו/או    במקרה בוישות משפטית נפרדת  

שהיא עם המציע. למען הסר כלבעל מניות ו/או נושא משרה בחברה ו/או שותף בשותפות  

לעיל, הצעות אלו  ככל שספק,   יותר בניגוד לאמור  ולא  הוגשו שתי הצעות או  תיפסלנה 

 תובאנה לדיון.  
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 מרוכז לנוחיות המציע  -מסמכים ו/או אישורים שיש לצרף להצעה   .7

זה 7.1 למכרז  ההצעה  הגשת  כשהמסמכים   ,לצורך  הבאים,  המסמכים  את  המציע  יצרף 

- במקור או בהעתק נאמן למקור מאומת עלבתוקף, ככל שהדבר נדרש, כאשר הם מוגשים  

  .צירוף המסמכים הוא בגדר חובה. ידי עורך דין או רואה חשבון 

 V מעטפה ירוט המסמכים הנדרשים פ

בנוסח   הדרישות    1  ספחנהצהרה  בכל  לעמוד  המציע  של  ביכולתו  יש  כי 

 במסמכי המכרז. 11 בנספחהמקצועיות והטכניות המפורטות 

  איכות 

הנדרש   הסיווג  פי  על  הקבלנים  רשם  אצל  רשום  הקבלן  כי  המעידה  תעודה 

 . בתנאי הסף

  איכות 

  תלגבי דרישות הניסיון המינימליו  בפרוטרוטמילוי פרטים  ובה 3 נספחטבלה 

בליווי פרטים בנוגע לפרויקטים קודמים    ,במכרז ולגבי ניסיונו של המציע בכלל

  – לתשומת לב המציעים    , לרבות האסמכתאות כמפורט בנספח.שביצע המציע

מציעים שיפרטו  אמנם יש להוכיח בנספח זה עמידה בתנאי הסף, יחד עם זאת  

הדבר יבוא לידי ביטוי בניקוד האיכות    ,הנדרשיותר פרויקטים מהמינימום  

 . של ההצעה

  איכות 

יצרף המציע  של  פרופיל   המציע  עד    חברת  יצויעמודים(  5)רצוי  בפרופיל    נו. 

מיקומה ארגוני,  על החברה, מבנה  בחברה,  הגיאוגרפי  פרטים  מפתח  ,  אנשי 

על   לפרויקטפירוט  המיועד  העבודה  ו,  מנהל  עובדים  קבלני    צוותים,מספר 

המ של  הנדרשים,  קבלן שנה  ו  בתחומים  נוספות,  הסמכות  היקף  תעודות 

נוספים,  התקשרויות,   מידע  לקוחות  וכל  ציבוריים  גופים  עם  התקשרויות 

מידע המבוקש בפרופיל החברה הינו  היכול להיות רלוונטי לצורך מכרז זה.  

  .מידע אשר יקבל ניקוד בבחינת ההצעות

  איכות 
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 V מעטפה הנדרשים פירוט המסמכים 

ומשלטונות    ,מעודכנים מאת שלטונות המס על ניהול ספרים כחוק  אישורים

  הגשת מע"מ על היות המציע "עוסק מורשה", תעודת התאגדות עדכנית ליום  

ההצעה עם פרטי התאגיד, בעלי השליטה בו ומנהליו וכן אסמכתא עדכנית של  

עו"ד   או    הגשת  ליום  נכון  מטעמו  החתימה  מורשי  בדבר  התאגיד  שלרו"ח 

 . ההצעה

  או   מאושר  פרוטוקול  יצורףשותפות רשומה,    לרבות,  תאגידהמציע הוא    אם

פי דין,  של המציע ו/או על    ההתאגדות מסמכי    פי-על   הנדרש  אחר  מסמך  כל

על   עו"ד של התאגיד, בדבר היות החותמים  ידי רואה חשבון או  על  מאושר 

   מנהלים מורשי חתימה של התאגיד.  ,ההצעה על מסמכי המכרז ו

 איכות 

 

 

ציבוריים   גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  אישור 

מס( חובת  ותשלום  חשבונות  ניהול  על    ,1976-תשל"ו  ,)אכיפת  תקף  ואישור 

 ניכוי מס במקור בתוקף. 

  איכות 

  איכות  . 2020-   2018אישור רואה חשבון על מחזור כספי של המציע לכל אחת מהשנים  

ישנם תיקי הוצאה לפועל פתוחים כנגד המציע, יש לצרף רשימת  קרה בו  במ

התיק   לפתיחת  הסיבה  בדבר  הסבר  בצירוף  לפועל  הוצאה  וסטאטוס  תיקי 

 הטיפול בו. 

  איכות 

  איכות  . איתנות פיננסיתבדבר הצהרה  – 2  ספחנ

רשימת ממליצים שונים של המציע. על המציע לצרף כמה שיותר    –  4  נספח

כמו כן, על המציע    .ים(יממליצים מלקוחות שונים )מוסדיים, ציבוריים, פרט 

 לכלול ברשימה ממליצים אשר ההתקשרות עמם הסתיימה.

  איכות 

  איכות    .חתימת עו"דבידי המציע ומאומתים -חתומים על   5-7נספחים 
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 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

  איכות  .  ידי המציע- מלאים וחתומים על 8-10נספחים 

  איכות  ידי המציע.  -על  מיםחתו   14ונספח  11נספח  

  איכות  . ידי המציע-פרוטוקול כנס מציעים חתום על

  איכות  ידי המציע. -מסמך הבהרות, ככל שיהיה, חתום על

  איכות  .  'ג במסמךערבות בנקאית בנוסח המצ"ב 

)ביחד( הכמויות  וכתב  המציע  המציע    12נספח    - הצעת  על  המכרז,  למסמכי 

ללא מע"מ, ואת הסיכום הסופי    הכמויות בש"חמחירים בכתב  למלא את ה

דהיינו,   בחישוב הכללי,  טעות  של  כי במקרה  בזאת,  מודגש  בתוספת מע"מ. 

הקובע הוא מחיר היחידה הנקוב    – בחישוב מכפלת הכמות במחיר היחידה  

 בכתב הכמויות.  

  מחיר 

ידי  -יש למלא את מסמכי המכרז בכל מקום רלוונטי, לרבות חתימות ואימותן על  ,בנוסף 7.2

וככל שמדובר במציע שהינו   ,וכן לחתום על כל דף ממסמכי המכרזרו"ח/עו"ד לפי הנדרש  

 . תאגיד, יש להוסיף בצד חתימת מורשי החתימה את חותמת התאגיד

 והשלמות הבהרות .8

פניה לקבלת הבהרות, שאלות ו/או לפרטים נוספים, לרבות הודעה על סתירות, שגיאות,   8.1

של -אי וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו  חוסר בהירות  התאמות או 

המכרז, יש   מושאו עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או בנוגע לעבודה  סעיף או פרט א 

תוך ציון  29.12.21 ליוםעד   meitalb@yvc.ac.ilלכתובתדוא"ל פקס או לבצע באמצעות 

 .שמו ומספרו של המכרז

)ראה סעיף    הבהרות  הבהרות ופרטים נוספים, ככל שיהיו, יועלו באתר במרוכז במסמך 8.2

יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו לו ע"י    לאהמציע  לעיל(.    4.3

 בסעיף זה.מהמכללה או מכל גורם אחר, אלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור  גורם

פרטים נוספים ו/או הבהרות    ,בנוסף, המכללה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים במכרז 8.3

לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את ההצעה, את רצינות    נוספות, לפי שיקול דעתה,

 המציע ו/או את איתנותו הפיננסית. 
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לעצמה   8.4 שומרת  ההמכללה  של את  הפיננסית  איתנותו  התאמת  מידת  את  לבדוק  זכות 

 בכל דרך שתמצא לנכון.  ,המציע ואת יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כנדרש במכרז זה

לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל   המכללה שומרת לעצמה את הזכות 8.5

ידי המציעים  - בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על  נוכחמקרה בו יתעורר צורך כאמור  

מכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, כל זאת בפגמים טכניים או מהותיים שנפלו   נוכחו/או  

 הודעה מתאימה בכתב בדבר השינוי כלהלן:  בכפוף לכך שתינתן 

שנרשמו ברישום  המציעים  ההודעה לכל  תימסר    ,ינוי יערך לפני כנס המציעיםהשאם   8.5.1

 . 1.2כאמור בסעיף המוקדם 

תימסר    אך לפני המועד האחרון להגשת הצעות,   אם השינוי יערך לאחר כנס המציעים 8.5.2

 .  , ולהם בלבדההודעה לכל המשתתפים בכנס המציעים

יערך   8.5.3 השינוי  הצעות  בחלוףאם  להגשת  האחרון  תיבת    המועד  פתיחת  בטרם  אך 

תימסר ההודעה בדבר השינוי לכל המציעים ותינתן להם הזדמנות שווה    ,המכרזים

       .סודיות ההצעותמנת למזער ככל הניתן את הפגיעה ב-עללתקן את הצעותיהם 

אם השינוי שהמכללה מבקשת לערוך במסמכי    , ועדת המכרזים תהיה מוסמכת לקבוע 8.6

מכרז ו/או באחד מהם כאמור, מצריך פרסום לציבור ו/או הארכה של איזה מן המועדים ה

 הנקובים במכרז זה. 

 : הערבויות הבנקאיות .9

  תהיה אוטונומית,   "(הערבות לקיום ההצעה: "להלן)הערבות הבנקאית לקיום ההצעה   9.1

למדד צמודה  ערבות זו תהא    .בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ג'  ,בלתי מותניתו

במועד הגשת ההצעה, ערוכה לפקודת המכללה האקדמית עמק יזרעאל    המחירים לצרכן

תוקפה    כולל מע"מ.הספק,  מההיקף הכספי של הצעת    5%בסך    ,ע"ש מקס שטרן )חל"צ(

רכת תוקפה של הערבות המכללה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הא  1/5/22  עד ליום

 .הבנקאית לכל מועד נדחה אחר לפי שיקול דעתה

במכרז כזוכה    יבחר שהצעתו ת  קבלן ידי  ה-הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה על  9.2

החוזה.  ולהמצאת   לקיום  ת   קבלןערבות  עם   יבחרשהצעתו  החוזה  על  לחתום  יוזמן 

שיהיה   )ככל  נספחיו  כל  על  שהועברו    נוכחבכך  צורך  המכללה  הבהרות  ו/או  שינויים 

ו החוזה  לקיום  הערבות  את  להביא  ויידרש  במכרז(  קיום את  למציעים  על  האישור 

)ארבעה עשר( יום מיום הודעת המכללה, או תוך פרק זמן אחר   14הביטוחים, הכל תוך  

 . מכללההי שייקבע על יד 

המועד הנקוב  לא יחתום או יסרב לחתום על החוזה תוך    ,יבחרשהצעתו ת  קבלןהש  ככל 9.3

קיום  על  אישור  את האו לא ימציא את הערבות לקיום החוזה ו/או  ו/בהודעת המכללה  
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תחולט   הנדרשים,  ההצעה  הביטוחים  לקיום  המכללה  -עלהערבות  שחולט  ידי  והסכום 

איייחשב   בשל  המכללה  שתקבל  מראש  ומוערך  מוסכם  הסירוב  - כפיצוי  או  החתימה 

כמו כן, במקרה כאמור יראו את הזוכה כמי   .המצאת המסמכים הנדרשים-לחתום או אי

כך, תהיה רשאית היא   בגין  לגרוע מכל סעד שיוקנה למכללה  ומבלי  בו מהצעתו  שחזר 

 . אחרהעבודה למציע ביצוע את  למסור

ומסר למכללה את האישור על קיום ביטוחים, נבחרה,  הקבלן שהצעתו  על החוזה  חתם   9.4

מה כנגד מסירת ערבות בנקאית לקיום במעמד החתילקיום ההצעה  תוחזר לו הערבות  

ו)למטעמו  החוזה   הערבות של הקבלן תהא על סך   "(.הערבות לקיום חוזה: "הלןל עיל 

של  מ  10% הכספי  מע"מההיקף  כולל  ותהא הצעתו  הבניה   ,  תשומות  למדד  צמודה 

  . הערבות תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת (1)ג'ובנוסח המפורט להלן כמסמך    ,למגורים

   הזוכה יישא בעלותה. קבלןוה  ההתקשרות

כל האישורים הנדרשים,   9.5 וקבלת  ביצוע העבודה  גמר  ולאחר  וכתנאי  בתום ההתקשרות 

הערבות   למזמינה  יידרש    ,החוזה  לקיוםלהחזרת  להגיש  טיבכהקבלן  ערבות    ,ערבות 

ערוכה בנוסח המפורט במסמך   ,כולל מע"ממסכום החשבון הסופי    5%על סך  בנקאית  

מיום    קלנדרייםחודשים    24  למשך  בתוקףערבות זו תהא    ."( ערבות הבדק ")להלן:  (  2ג')

 הזוכה יישא בעלותה.   קבלןוה ,הנדרשת במכרז סיום העבודות ולכל תקופת האחריות

ותהיה חלק בלתי  במעטפת האיכותהבנקאית לקיום ההצעה תצורף למסמכים  הערבות 9.6

 .יגרום לפסילת ההצעהלמסמכי המכרז  צירופה-אינפרד מהם. 

 נוסח כתבי הערבות מצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 9.7

 מועדים: .10

 להלן המועדים הרלוונטיים למכרז זה:  10.1

 הערות תאריך  נושא

ומהוה   22/12/21 סיור מציעים פוטנציאליים  חובה  השתתפות 

 תנאי סף 

הגשת שאלות  מועד אחרון ל

 הבהרה 

29/12/21  
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ל אחרון  הצעות  הגשת  מועד 

 מכרזב

השעה   31/01/22   בתיבת   12:00עד 

,  הרכש  במשרדי  יםהמכרז

 2004 חדר ' א2  מנהלה בניין
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 הערות תאריך  נושא

מיום   14 מועד חתימה על חוזה  קלנדריים  ימים 

 ההודעה על זכייה במכרז 

  כוללת   החוזה  על  החתימה 

  המסמכים   כל  הגשת

  מסמכי   פי  על  הנדרשים

 זה  מכרז

זמנים לוחות  דרכי  הגשת   ,

אבני  ושלבי ביצוע העבודות )

 (הדרך

צו   קבלת ימים קלנדריים מ   7

 התחלת עבודה 

 

קלנדריים  14 מועד תחילת עבודה   קבלת מ  ימים 

 צו התחלת עבודה  

 

המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  10.2

 עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז.ובין היתר  

המציעים   10.3 לידיעת  תובא  הצעות,  להגשת  האחרון  המועד  דחיית  על  באמצעות  הודעה 

 הודעה באתר המכללה.  

דוא"ל ו/או  להגשת הצעות אל האישור על המצאת ההודעה על דחיית המועד האחרון   10.4

ייחשב כאישור על כך ש  לא   –השינוי במועד האחרון  מספר הפקסימיליה כאמור לעיל, 

 הובא לידיעת הרשומים למכרז.

 אמות המידה לבחירת הזוכה .11

ינחו את ועדת המכרזים של המכללה  ר  ששל אמות המידה אלהלן אמות המידה ומשקלן   11.1

 : בבחירת ההצעה הזוכה

 ; המחיר המוצע -  %70 11.1.1

 .איכות ההצעה והמציע  -  30% 11.1.2

המפורטים  םפי הקריטריוני-ההצעות עלועדת המכרזים תבחן בשלב ראשון את איכות  11.2

של   המחיר תוהצע ת ומעטפ נהתיפתח , , ולאחר בחינת האיכותלהלן 11.4בסעיף 

נתן ניקוד  י י ,. בשלב השני75של  מינימאלי המציעים שהצעתם קיבלה ניקוד איכות

 על בסיס המחיר המוצע.  להצעות  

לב השני של בחינת  שעברו לש( הצעות 3ובהר כי במקרה שבו נותרו פחות משלוש )י

יון האיכות המינימאלי מחיר ההצעות, נדרשת ועדת המכרזים ליתן החלטתה ביחס לצ
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בקריטריון   ציון המינימאלי הנדרשהלהורות על הפחתת היא מורשית הנדרש ו

 . 65האיכות עד לכדי ציון של 

 ( %70 -בשקלול הכולל )המחיר המוצע   -אמת מידה   11.3

הצעת המציע על פי ההנחיות המפורטות   – 12על המציע למלא כנדרש את נספח  11.3.1

 ל. לעי   6ף בסעי

 כדלקמן:  הניקוד להצעת המחיר יינתן על פי ניקוד יחסי בין ההצעות  11.3.2

 

 

 

 ( %30  -בשקלול הכולל )איכות ההצעה והמציע   –אמת מידה  11.4

שימו לב,  .למציעים יחסי ניקודויינתן   מידה זו יבחנו הפרמטרים הבאיםבמסגרת אמת 

(, על פי  100( לבין מאה )0ייקבע בין אפס )  במסגרת אמת מידה זו מציעל הציון שיוענק 

   .המפורט להלן

או בהתבסס על  ו/  פי מידע שהציג המציע-על המציע בפרויקטים קודמים של וניסיונ  11.4.1

  , תוך התחשבות בהיקף החוזים שפורטומציע זהניסיון קודם של המכללה עם 

בהיקף זהה ו/או   ככל שיוגשו יותר פרויקטים המסמכים שצורפו להוכחת ההיקף. ו

  .הדבר יבוא לידי ביטוי בניקוד באמת מידה זושא מכרז זה, ומ מהפרויקט  גדול יותר

בניקוד   100נקודות מתוך ם( ארבעי) 40  אלי שלמקסימניקוד לסעיף זה יינתן 

 . האיכות

המלצות שהוגשו במסגרת מסמכי האיכות ובמידת הצורך שיחות הגורמים   11.4.2

  40  אלי שלמקסימניקוד לסעיף זה יינתן  .עם לקוחות של המציע םהמקצועיי

   .בניקוד האיכות  100נקודות מתוך )ארבעים( 

ידי המציע, כולם או  -שנרשמו על לקוחותללפנות  ,תאך לא חייב  ,תרשאי נההמזמי

לפנות לאיש הקשר   תאך לא חייב תרשאיהיא , וכן  החלקם, בהתאם לשיקול דעת 

שא ההמלצה, אף אם פרטיו לא צוינו  ומשנכתב, או לכל אדם אחר הנוגע לפרויקט 

  X  100 ביותר  זולהההצעה ה 

 ההצעה הנבדקת   
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"(. ההחלטה לאלו  הממליץ" –בהצעת המציע )להלן יכונה בסעיף זה כל אחד מהם 

והמציע סיפק    היה.  ינהועדת המכרזים של המזמגורמים לפנות נתונה לשיקול דעת 

אצל   תובא בחשבון התייחסות/שביעות רצון הגופים כאמור ,למזמינהשירותים  

לקיים שיחת ממליצים גם עם כל אדם אחר   העל זכות   תשומר נה המזמי. המזמינה

בעבר או  של המציע לקוחות לרבות , אשר יש לו ידיעה על איכות עבודתו של המציע

אף אם לא נמצאו ברשימת הממליצים של המציע, וזאת בהתאם לשיקול   ,בהווה

 . המזמינהדעתה הבלעדי של 

- בנוגע לשירותים הניתנים על  ופרופיל המציע/החברה שבשליטתאת יצרף המציע   11.4.3

פירוט לגבי אנשי  סיווג המציע כקבלן אצל רשם הקבלנים וותק המציע, ככלל,  ודי

קבלני משנה   ,העובדיםמספר , (תפקידים, מנהלי עבודההמפתח של המציע )בעלי 

גופים  ה לקוחות נוספים,, והיקף התקשרויותי של הספק בתחומים הנדרשים, 

וכל מידע היכול להיות    , תעודות נוספותהציבוריים בהם ביצע פרויקטים דומים

נקודות  ים(  עשר) 02 אלי שלמקסימניקוד לסעיף זה יינתן   רלוונטי לצורך מכרז זה.

 . בניקוד האיכות 100מתוך 

לזמן מציע ולדרוש ממנו    ,המזמינה תהיה רשאית, טרם בחירת ההצעה הזוכה 11.4.4

, גם אם לא  לברר אצל מקבלי השירותים וכן  פרטים בדבר מקבלי שירותים ממנו,

טיב השירות ו/או בדבר ניסיונו ו/או בדבר   בדברלרבות   ,פרטים  ידי המציע,- צוינו על

 . ותיכולתו לביצוע עבודות כנדרש במכרז זה במיומנות ובאיכות גבוה

שהמזמינה תבחר לברר עליו פרטים נוספים   מקרהכי ב ,כל מציע במכרז מסכים בזה 11.4.5

פי שיקול דעתה, אצל כל הגורמים הנזכרים לעיל ו/או  - ו/או הבהרות נוספות, על

ספים ו/או אצל המציע בעצמו, היא תהא רשאית לעשות כן והוא לא  אצל גורמים נו

יבוא בשל כך בדרישות ו/או בתביעות כלפי המזמינה ו/או כלפי אותם גורמים  

 פרטיות או בשל כל עילה אחרת. ב בעילה של פגיעה 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .12

ת את פרטי הצעתו לאחרים בכלל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלו

ו/או   קנוניה  משום  בה  שיש  פעולה  כל  לבצע  ו/או  בפרט  זה  במכרז  אחרים  ולמשתתפים 

למסמכי    7כנספח  המצורפת    ,דמי תיווך  תשלום-אי  ה בדברתכסיסנות. המציע יחתום על הצהר

 המכרז.

 לאחר הגשת מסמכי המכרז   .13
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ששה   13.1 למשך  תקפה  שהצעתו  שהצהיר  כמי  ייחשב  בו   מציע  האחרון  מהמועד  חודשים 

 הוגשו ההצעות בפועל. 

וטרם פקיעת תוקפה   והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינה  היה 13.2

לטובתה, לקיום ההצעה  תהיה המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית    – כאמור  

 כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שתקבל המכללה בגין החזרה מההצעה כאמור. 

 זכייה במכרז לאחר ה .14

הודיעה המזמינה למציע על זכייתו במכרז, תיחשב הצעתו כתקפה ומחייבת עד לחתימת  14.1

 המזמינה על ההסכם עמו.  

)ארבעה עשר( ימים ממועד משלוח ההודעה כאמור בסעיף לעיל, ימציא הזוכה   14בתוך   14.2

 פי מסמכי מכרז זה, ויחתום על החוזה ועל נספחיו פעם-את כל המסמכים הנדרשים על

 . מידת הצורךב  ,נוספת

ולאחר חתימת הזוכה   ,זכייתם במכרז-המכללה תודיע ליתר המשתתפים במכרז על אי 14.3

שהומצאה על    לקיום הצעה  על הסכם ההתקשרות, הם יהיו רשאים לקבל את הערבות

 ידם בקשר עם השתתפותם.  

מתן  ימים מיום    14ידי הזוכה תוך  - לא נחתם והומצא ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על 14.4

לקיום הצעה  תהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית    –ההודעה על הזכייה  

שצורפה להצעתו ולבטל את זכייתו של מציע זה במכרז, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי  

פי כל דין. כמו כן, רשאית המכללה בנוסף לחתום על חוזה עם כל מציע אחר  -המזמינה על 

 ,או בשלמותו ו/או לקיים משא ומתן עם מציע/ים אחר/ים/ו/או לבטל את המכרז בחלקו ו

 והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המכללה. 

 זכות עיון .15

לחסיון  ,מציע 15.1 הראוי  מסחרי"  "סוד  מהווים  בהצעתו  שחלקים  לסמן    חייב  ,הסבור 

להפריד   המציע  על  ניתן,  שהדבר  וככל  כך,  על  נוסף  ברור.  באופן  אלה  חלקים  בהצעתו 

לעיון את  כך שוועדת המכרזים תוכל למסור  מגוף ההצעה,  פיזית  חלקים אלה הפרדה 

 . חלקי ההצעה שאינם סודיים, אם תוגש בקשה לכך

חלק זה של בסימון חלק מההצעה כסוד מסחרי מהווה הסכמה מראש של המציע לראות   15.2

 .  סוד מסחרי, שאינו כפוף לזכות העיוןות המציעים האחרים אף הצע

בדבר מסירתה או אי    ,למען הסר ספק מובהר כי על אף האמור לעיל, ההחלטה הסופית 15.3

נמצאת בסמכותה    ,לעיונם של המציעים האחרים  –כולה או חלקה    –מסירתה של ההצעה  

אלא לדיני המכרזים וחוק    ,ביצע המציעשל ועדת המכרזים והיא אינה כפופה לסיווג ש

 חופש המידע ועקרונות המשפט המנהלי בלבד. 
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מובהר עוד כי היה ותחליט ועדת המכרזים על מסירת מידע לעיון המציעים האחרים,  15.4

( ימים לפני מסירת  4ודיע לו על החלטתה ארבעה )בניגוד לעמדתו של בעל ההצעה, היא ת 

האחרים.   המציעים  לעיון  נטען    ,בהתאמההמידע  בו  בחומר  המציעים  של  העיון  זכות 

ת  מידע,  שיפוטית  ילחסיון  החלטה  לכל  בהתאם  או  האמור  הזמן  פרק  לחלוף  עד  דחה 

 שתתקבל.     

לוח בקשה בכתב מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זכות העיון במסמכים תהא בכפוף למש  15.5

ובתיאום מראש של מועד העיון עם מחלקת רכש ומכרזים במכללה    , במועד הנדרש, לעיון

ובכפוף לתשלום ההוצאות הכרוכות בעיון. משתתף שיבקש העתק צילומי של המסמכים 

או    A4₪ נוסף עבור כל תצלום של עמוד סטנדרטי בגודל    1הפתוחים לעיון ישלם סך של  

 ביחס למסמך מסוג אחר. כל סכום אחר שייקבע 

 כללי  .16

מכרז זה  מותנית שא  ומפרויקט  הלביצוע    קבלןכי התקשרותה עם ה  ,המכללה מבהירה 16.1

תקציב של  בפועל  המ  .בקבלה  לרשות  שיועמד  שהתקציב  נמוך/גבוה    כללה ככל  יהיה 

הזכות להקטין/להגדיל את היקף   ,מסכום ההצעה הזוכה שומרת לעצמה המכללה את 

 בהתאם.  הביצוע

לפצל את הזכייה בין    , על פי שיקול דעתה הבלעדי, המכללה שומרת לעצמה את הזכות 16.2

 זוכים.-מספר מציעים

להחליט שלא לבחור   , על פי שיקול דעתה הבלעדי,המכללה שומרת לעצמה את הזכות 16.3

 מכרז.  בזוכה כלשהו 

לגרו 16.4 את מבלי  שקיבלה  בהצעה  לבחור  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  לעיל,  מהאמור  ע 

הציון הגבוה ביותר באמות המידה, בין השאר, אם מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן  

המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו או אם מצאה כי אופי עסקיו  

 .  מתאים למתן השירות הנדרש למכללה ושל המציע אינ 

לעומת   בלתי סבירה מבחינת מחירה לא להתחשב בכל הצעה שהיא  שהמכללה רשאית   16.5

שלדעת   ,לסעיף מסעיפי המכרז התייחסות מפורטתמהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר 

 המכללה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

זכאית המכללה    ,כולה או מקצתה  ,אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי  ,בחינת השאלהב 16.6

תוך שמירת עקרון    ,להביא בחשבון גורמים ושיקולים כפי שייראו בעיניה בנסיבות העניין

את עניין  דבר ו מאשר ומצהיר בזאת כי הוא מקבל לכל  והמציע    ,השוויון בין המציעים

 שיקול דעתה המלא של המכללה כאמור בסעיף זה והוא מוותר על כל טענה לעניין זה.
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שלא נבחרו  אמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למכללה, ההצעות  מבלי לגרוע מה   16.7

משלוח הודעה בדבר זכייה/אי  נוספים לאחר    מיםי  120תעמודנה בתוקפן    כהצעות הזוכות

במכרז,   שהשתתפו  הקבלנים  לכלל  עם  זכייה  הזכייה  תמומש  לא  שבו  למקרה  וזאת 

ים רשאית )אך לא חייבת( . בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזבמלואה  הזוכה-המציע

 פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז. -על

)מספר    16.8 חובת מכרזים  לחוק  לתיקון  על הדרישות  העונה  מציע   2002  -(, תשס"ג 15על 

 לפיו העסק ,ותצהירלעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור   ,"(התיקון לחוק)להלן: "

בשליטת   אישה"; הוא  בשליטת  "עסק  "עסק";  המונחים:  של  משמעותם  )על  אישה 

ו"תצהיר" על  ,"אישור";  לחוק(.  התיקון  לחוק,  -ראה  התיקון  שקלול  אם  פי  לאחר 

הגבוהה   יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה  התוצאות, קיבלו שתי הצעות או 

ורה כזוכה עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמ של  ביותר, ואחת מן ההצעות היא  

 "תצהיר".  - אישור" ו"ובלבד שצורף לה בעת הגשתה   ,במכרז

 

)ב( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה 12בהתאם להוראות סעיף   16.9

וככל שההתקשרות  2010-גבוהה(, תש"ע  זה הינה אחת מאלה המפורטות  ומ,  שא מכרז 

משא12בתקנה   לנהל  המכרזים  ועדת  מוסמכת  האמורות,  לתקנות  עם - )א(  ומתן 

המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות. ועדת המכרזים מוסמכת שלא לנהל  

 המציעים כאמור, בהתקיים אחד מאלה:  עםמשא ומתן  

 . מהמציעיםטרם החלו בניהול משא ומתן עם מי  16.9.1

 אם כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא ומתן.  16.9.2

זכות לבטל מכרז זה בכל שלב, וזאת בהתאם לשיקול  ה  את   המכללה שומרת לעצמה  16.9.3

המכללה לבטל את המכרז, אם  רשאית    ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל.  הבלעדי  דעתה

לטובת    הצעה אחת בלבד וכן לנהל מו"מ עם הזוכה ובלבד שההצעה תשודרג  הוגשה

 המכללה. 

 ,לא נתקבלה הצעה או הצעה תקפה כלשהי שובוטל המכרז או    היה  ,המכללה רשאית 16.9.4

פוטנציאליים   ו/או עם מציעים  כולם או מקצתם  לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז, 

מכרז של  בדרך  שלא  בהתאם    ,אחרים,  לשפר  השונים  למציעים  לאפשר  ולחילופין 

 התנאים המקוריים של המכרז.   לאמות מידה שוות את הצעותיהם תוך שינוי

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל  16.9.5

כאמור   צורך  יתעורר  בו  על   נוכחמקרה  שהופנו  הבהרה  שאלות  ו/או  ידי  -בקשות 

פגמים טכניים או מהותיים שנפלו ברעיון המכרז ו/או בניסוח    נוכחהמציעים ו/או  
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בכפוף לכך שתינתן לכל המציעים הזדמנות שווה לתקן את    מסמכי המכרז, כל זאת

 .  סודיות ההצעותב תוך פגיעה מינימאלית, אם בכלל, ,הצעותיהם

נוסח פרסום המכרז מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. עם זאת, בכל מקרה  16.9.6

ובין האמור בפרסום   זה  בין האמור במסמך  האמור במסמכי המכרז    -של סתירה 

 מחייב. 

- לה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצדה על ההסכם עלהמכל 16.9.7

, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת  שלהדי מורשי החתימה  י

 . אאופן שהוכל ה באות  לא יחייבו  –של גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמינה 

יורה על  אחר  בית משפט מוסמך או גורם מוסמךמקרה שבו  ב 16.9.8 ביטול המכרז או על , 

צו מניעה שיפוטי    קבלןביטול ההתקשרות עם ה הזוכה במכרז, או במקרה שיינתן 

כנגד ביצוע  ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים  

תהיה המכללה זכאית    ,פי תוצאות המכרז-כנגד המכללה בגין ההתקשרות בהסכם על

הו מתן  מרגע  ההתקשרות  את  המלא,  לבטל  דעתה  שיקול  לפי  ואילך,  הביטול  דעת 

הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או    קבלןוללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, ה

על בוצעה  אשר  עבודה  ועבור  שביצע  השקעות  עבור  זולת  )ככל  - תגמול,  בפועל  ידו 

, ובכפוף להצגת  שבוצעה( בהתאם להתקשרות עד למועד שבו ניתנה הודעת הביטול

 . ידי הקבלן הזוכה- ות לכך עלאסמכתא

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 )חל"צ(   בע"מ המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה  –  03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

25 

 

 אישור המציע 

 

נושא  ,_____________ הח"מ,  ו    ת/אנו   ,____________ נושא  -ת.ז.  ת.ז.    ת/ ____________, 

_______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור בו  

 וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.

 

 :1מורשה חתימה  

 שם: _____________ 

 חתימה: __________ 

 תאריך: __________ 

 

 :2מורשה חתימה  

 שם: _____________ 

 חתימה: __________ 

 __________ תאריך: 

 

 אישור רו"ח/עו"ד

,  מסמכי המכרז___________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו ב _________אני הח"מ,  

ה  המציע  כי  החברות  ומאשר  פקודת  לפי  רשומה  חברה  חדש]א  תשמ"גנוסח  חוק    1983-[,  לפי  או 

הם  זה על כל נספחיו  מסמכי מכרז  לצורך חתימה על    ו, וכי מורשי החתימה של 1999  -תשנ"ט  ,החברות

ו    ת /_____________נושא  ____________ נושא  -ת.ז.  ת.ז.    ת /_____________ 

____________, וכי הנ"ל חתמו בפני בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת  

 תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין. 

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

  ____________________                                                              תאריך: _______________   

 חתימה וחותמת                                                                                                            

יש לשנות בכתב יד    , פות או עמותהאלא שות   ,מדובר בתאגיד אחר שאינו חברהשבמקרה    הערה:***  

 בהתאמה ולחתום.
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,  עבודות חשמל, נספח אחריות בנזיקין, בטיחות וביטוח. קבלן בניה – מסמך ב' 

 תקשורת ותשתית 

 בטיחות, אחריות, ביטוח  .1

  .האמור בנספח זה בא להשלים את האמור בהסכם הראשי

הבטיחות והוראות כל דין החלות על ביצוע  הקבלן מצהיר כי ידועות לו היטב כל הוראות   .1.1
וציוד בטיחותי הדרוש   ציוד מגן  כל  והוא מתחייב לבצען. הקבלן יספק לעובדיו,  העבודות 
בהתאם להוראות החוק או אשר יש להשתמש בו לשם ביצוע עבודות מסוג העבודות מושא  

 חוזה זה.
 

המזמי .1.2 לנציג  ימציא  לעבודות    נההקבלן  מלא  ביטוחי  כיסוי  על  המעידות  אסמכתאות 
 המבוצעות בפרויקט, וזאת טרם ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן.   

 
הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל נזק שייגרם כתוצאה או עקב ביצוע העבודה לו   .1.3

נזק הינו  ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, בין שה  נהעצמו, לעבודות ו/או לחומרים ו/או למזמי 
ידי הקבלן ובין שהינו כתוצאה בלתי ישירה, בין שהנזק  -תוצאה ישירה מביצוע העבודה על 

ידי עובדיו ו/או מי הבא מכוחו ו/או כתוצאה מרכב -ידי הקבלן עצמו ובין שנגרם על- נגרם על
מתקנים, כלי עבודה או חומרים של הקבלן, בין אם הנזק נגרם בתקופת ביצוע    ,ממונע, ציוד

שא הסכם זה, ובין  ומ דות ובין אם נגרם בתקופת האחריות שנקבעה בקשר עם העבודות  העבו
 אם הנזק נגרם בצורה אחרת כלשהי. 

 
הראשונה בגין כל    המיד עם דרישת  הוכל הבאים מטעמ   נההקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמי .1.4

למזמי שייגרמו  ו/או  לשלמו  שתחויב  סכום  כל  ו/או  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  או    נהנזק 
ו/או לצד ג' כלשהו עקב האמור לעיל ו/או עקב הפרה של אילו מהתחייבויותיו של    הלעובדי 

 שא הסכם זה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד. ומהקבלן ו/או מי מטעמו  
 

מבלי לגרוע מן האמור ובנוסף לו, בכל מקרה של נזק כאמור )לרבות בתוך תקופת האחריות(,   .1.5
על פי הסכם זה    הלכל סעד אחר המגיע ל   הת מבלי לפגוע בזכות, וזא תזכאי  נההיה המזמי ת

  העלול   נה או על פי דין, לעכב ולקזז מתוך הכספים שיגיעו לקבלן את כל הסכומים שהמזמי
 . הלשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעת

 
לא יישאו בכל    הו/או עובדי  נהמבלי לגרוע מן האמור לעיל ובנוסף לו, מובהר בזאת כי המזמי .1.6

ריות שהיא ו/או בחבות כלשהי, הן ישירה והן תוצאתית, לנזקי גוף ו/או אובדן ו/או נזק  אח
  נה בין אם נגרם לקבלן, בין אם נגרם למזמי  ,ו/או פגיעה בציוד, רכוש ומלאי, מכל סוג שהוא

 ובין אם לצד שלישי כל שהוא.
 

  – הקבלן אחראי לטיב החומרים וביצוע העבודות לתקופת האחריות שנקבעה בין הצדדים   .1.7
בכל   .נה(. תקופת האחריות תחל ביום מסירת העבודות למזמי "תקופת האחריות")להלן:  

מסירת העבודות באישור בכתב   מועדחודשים מ  24  -לא תפחת תקופת האחריות מ   ,מקרה
קבלן, על חשבונו, את כל התיקונים הנובעים מעבודה  . בתקופת האחריות יבצע הנהשל המזמי 

 . נהלקויה או מחומרים לקויים, בתוך זמן סביר לאחר קבלת דרישה בכתב מהמזמי 
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 עבודה בגובה:  .1.8
בגובה תבוצענה בהתאם להוראות הדין הרלוונטי 1.8.1 ובין היתר בהתאם לתקנות    ,עבודות 

 .2007  -"זתשס(, בגובה)עבודה עבודה ב הבטיחות
לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק   ,גובה הינן כל עבודה בעבודות   1.8.2

ולרבות עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה    ,מטרים  2העולה על  
מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח   45 –תקני המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ 

הענ  לפי  המעבר,  מדרכת  או  סל  העבודה  ניידת,  מתרוממת  בימה  בתוך  המתבצעת  יין, 
 להרמת אדם או פיגום ממוכן.

הדרכת בטיחות ע"י מדריך מוסמך   רכל עובד המתוכנן לבצע עבודות בגובה, צריך לעבו  1.8.3
 שעות.  4 -פחת מילביצוע הדרכות בטיחות לעבודות גובה. משך ההדרכה לא 

סמך, אישור המעיד על קבלת  על העובד לקבל אישור בכתב מהמדריך המו  ,לאחר ההדרכה 1.8.4
ויתויק בתיק הבטיחות    המכללה  מטעםמנהל  ה  לא קבלן  האישור זה יועבר מ    -ההדרכה

לרבות מס' ת.ז.. על העובד להיות מצויד בכל   ,באתר. האישור הינו אישי ויסומן שמית
זמן עבודתו באתר באישור זה. עובד שלא יצויד באישור זה, לא יורשה לעבוד בשטח אתרי  

   מזמינהה של ההבני 
קבלן לא יעסיק תחתיו ו/או יגרום להעסקת עובד בעבודה בגובה מבלי  הלמען הסר ספק,   1.8.5

ול דלעיל  כאמור  מתאימה  הדרכה  עבר  כאמור  והרשות    מזמינהשהעובד  הזכות  תהא 
 קבלן שלא עבר את ההדרכה הרלוונטית. הלהוציא משטח אתר הפרויקט כל עובד של 

 
 בקשר לעבודות חשמל: הוראות בטיחות כלליות  1.9

מאריכים,  1.9.1 כבלים  היתר  בין  הפרויקט,  לאתר  הקבלן  ע"י  שיסופק  החשמלי  הציוד  כל 
וכו' לוחות חשמל  על דריש  ,שקעים,  וכן  על דרישת התקן הישראלי  חוק  ויענו  ותנאי  ת 

 . 1954 -תשי"ד ,החשמל
ד  הקבלן ישתמש בכבלי חשמל תקינים ותקניים בלבד, קרי כבלי חשמל המצופים בבידו 1.9.2

 כפול )צבע כתום(. 
הקבלן מתחייב לבצע את כל עבודות החשמל באמצעות שקעי/ תקעי חשמל  תעשייתיים   1.9.3

 בלבד.
 –הקבלן מתחייב כי כל כלי העבודה הידניים החשמליים שבהם יעשה שימוש בפרויקט   1.9.4

 יהיו כלי עבודה בעלי בידוד כפול. 
כלי עבודה וכו', יבוצעו  כל תיקון במערכת החשמל, לרבות כבלי חשמל, שקעים, תקעים,   1.9.5

ע"י הקבלן באמצעות חשמלאי מוסמך ובעל רישיון בתוקף בלבד. באחריותו הבלעדית של 
 הקבלן לדאוג לכך שהתיקונים יבוצעו בהתאם למצוין לעיל. 

על הקבלן להציג מדי שנה אישור חשמלאי מוסמך המעיד על תקינותם של כל כלי העבודה  1.9.6
 באתר הפרויקט הרלוונטי. החשמליים שברשותו ואשר מופעלים 

 
 הוראות בקשר עם ביגוד וציוד מגן אישי     1.10

על הקבלן לספק לעובדיו    ,1997  -מכוח תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז 1.10.1
ובין היתר  ,שא ההסכםומ ו/או לקבלני המשנה שלו ציוד מגן אישי לצורך ביצוע העבודות  

 כדלקמן: 
 . 484הקבלן יצייד את כל עובדיו בקסדות מגן התואמות את התקן הישראלי   1.10.1.1
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בטיחותיות התואמות את התקן הישראלי   1.10.1.2 עבודה  בנעלי  עובדיו  כל  יצייד את  הקבלן 
1112 . 

באם תועסקנה נשים באתר ע"י הקבלן, הן תצוידנה בנעלי עבודה התואמות את התקן   1.10.1.3
 . 1352הישראלי 

ותר ביצוע עבודת י, לא 1283רתכים יצוידו במסכות מגן התואמות את התקן הישראלי  1.10.1.4
 ריתוך ללא שימוש במסכה תקנית. 

 . 1980משנת  121.3רתכים ועובדי בטונים יצוידו בכפפות מגן על פי מפמ"כ  1.10.1.5
קסדות   1.10.1.6 ו/או  למיניהם  אוזניים  מגני  ו/או  אוזניים  באטמי  יצוידו  הקבלן  עובדי  כל 

 . 1989מגני שמיעה  1190אקוסטיות, כל זאת על פי התקן הישראלי  
שא ההסכם, כל העובדים יעשו ומ על הקבלן חלה החובה לוודא כי במהלך ביצוע העבודות   1.10.2

 כמפורט להלן:  ,שימוש בציוד מגן
 יעודו. י לישתמשו בציוד בהתאם   1.10.2.1
 הציוד במצב נקי ותקין.  אתיחזיקו  1.10.2.2
 יחזירו לקבלן כל ציוד שנתגלה בו פגם או נזק, לשם החלפתו. 1.10.2.3

הקבלן ידאג לכך שכל עובדיו באתר יחזיקו בציוד המגן המתואר לעיל והוא יחתימם על   1.10.3
הבטיחות   תקנות  מכוח  באתר  העבודה  זמן  כל  בו  להשתמש  החובה  ועל  הציוד  קבלת 

עובד קבלן שאינו משתמש בציוד מגן אישי מכל  – 1997 -"זתשנ, )ציוד מגן אישי(בעבודה 
 . באתר תופסק לאלתר עבודתו  –סיבה שהיא 

את   .1.11 להגביל  כדי  דלעיל,  זה  בטיחות  בנספח  שנמנו  החובות  ברשימת  אין  ספק,  הסר  למען 
והקבלן חייב לנהוג בזהירות מרבית בעת ביצוע    ,אחריות הקבלן באופן כלשהו לרשימה זו בלבד

ההסכם, עפ"י כל האמור בחוקים, בפקודה ובתקנות הבטיחות הרלוונטיים וכן    מושאהעבודות  
  מושא מתחייב הקבלן לנהוג כפי שנוהג קבלן סביר בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודות  

 ההסכם. 
 

 ביטוח .2
   

מצהיר כי יערוך בחברת ביטוח    קבלן זה או לפי דין, ה  לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם   מבלי 2.1
זה    מסמךת כדין, פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור באישור עריכת הביטוח המצורף לימורש

"(.  אישור עריכת הביטוח"  -ו  "ביטוח העבודות הקבלניות)להלן בהתאמה: "  1כנספח ח'ומסומן  
 ההקמה. ביטוח זה יכסה את אחריות הקבלן לתקופת 

זה, שיכסה את    מסמךהמצורף ל  2בנספח ח'  בנוסף יחזיק הקבלן פוליסת אחריות על פי המפורט    2.2
ל"עבודות"   תומאחריותו  תכלול  הפוליסה  הקבלניות.  העבודות  פוליסת  של    קופתשא    12גילוי 

 . יםחודש

, את במכרז  הזכייה  על  הודעה  מתןיום ממועד    14, תוך  נהמתחייב להמציא לידי המזמי   קבלןה 2.3
.  קבלןידי מבטח ה- חתום על  ,2ח'- ו 1זה ומסומן כנספח ח' מסמךאישור עריכת הביטוח המצורף ל

,  נההתאמה בין אישור עריכת הביטוח לבין האמור בסעיף זה, לדרישת המזמי- בכל מקרה של אי
מוסכם  מנת להתאימם להוראות סעיף זה.  -לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על  קבלן מתחייב ה

ביחס לאישור עריכת הביטוח כדי להוות אישור    נהבמפורש, כי אין בזכות הביקורת של המזמי 
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התאמת המזמי  הביטוח  בדבר  על  כלשהי  אחריות  להטיל  בכדי  את   בכדי  או/ו  נה ו/או  לצמצם 
 פי כל דין.  -פי הסכם זה או על- על קבלן אחריותו של ה

 .  קבלןגין מקרה ביטוח באחריות הישא בכל מקרה בסכום ההשתתפות העצמית ב י  קבלןה 2.4

הוראות    קבלןה 2.5 כל  לרבות  כלשונן,  הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב 
 הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

בתוקף עד מועד סיום    ינה הי ת יכללו התחייבות של חברת הביטוח כי הפוליסות    קבלןביטוחי ה 2.6
  60לרעה ללא הודעה מראש של  נהשונתאו   נהבוטלתכי הפוליסות לא העבודות כאמור בחוזה וכן 

 .נהיום למזמי

   .כמבוטח נוסף של הפוליסות נהיכללו את המזמי  קבלןביטוחי ה 2.7

 במקרה של הארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח, על כל תנאיה, בהתאם.  2.8
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 נספח ח'1

     האישורתאריך הנפקת  תשתית תקשורת ביטוח עבודות קבלניות /   -  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הנכס המבוטח /   המבוטח  * מבקש האישור
כתובת ביצוע  

 * העבודות

 * מעמד מבקש האישור

שם המכללה האקדמית עמק 
 יזרעאל ע"ש מקס שטרן 

מכללה אקדמית עמק   שם
 יזרעאל 

יזרעאל  עמק ד.נ. 
 1930600מיקוד: 

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

מזמין   אחר:__☒
 _____ העבודה 

 

 .ז./ח.פ. ת 520044330חל"צ  ח.פ. 

 מען  ד.נ עמק יזרעאל 

 

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

  נוסח
  ומהדורת 
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

/   האחריות גבול
  שווי /  ביטוח סכום

 העבודה 

  נוספים כיסויים
  וביטול בתוקף

 חריגים 
קוד כיסוי בהתאם  יש לציין 

 לנספח ד' 
מט  סכום 

 בע 

כל הסיכונים  
 עבודות קבלניות 

  לפרט  ניתן) לדוגמה הרחבות
 (: הפוליסה לפרקי בהתאם

     ₪ 316 
313 
314 
309 
308 
331 
307 
327 
 

מסכום   25%     ופריצה  גניבה
 ביטוח 

₪ 

מסכום   20%     עובדים  עליו  רכוש
 ביטוח. 

₪ 

מסכום   20%     סמוך  רכוש
 ביטוח. 

₪ 

מסכום   10%     בהעברה  רכוש
 ביטוח 

₪ 

מסכום   20%     הריסות  פינוי 
 ביטוח. 

₪ 

מסכום   15%     הוצאות מיוחדות 
 ביטוח 

₪  

מסכום   15%     תכנון ופיקוח 
 ביטוח 

₪  

 צד ג'
 

 נזק עקיף לתשתיות 

    4,000,000 
 

2,000,000 

₪ 302,307,312 , 
315,321 , 
327,328 

 אחריות מעבידים 
 לרבות עבודה בגובה 

    20,000,000 ₪ 319,322 , 
327,328 
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 : *(ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 069קבלן עבודות אזרחיות  

 

 הפוליסה* ביטול/שינוי  
הודעה   משלוח לאחר יום_  30_ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת  שלביטול  או  לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקש
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 נספח ח -2

עבודות  ביטוח עבודות קבלניות    -  אישור קיום ביטוחים
 תשתית תקשורת 

 )  האישורתאריך הנפקת 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
הביטוח יגבר  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הנכס   המבוטח  * מבקש האישור
המבוטח / כתובת  

 * ביצוע העבודות

 * מעמד מבקש האישור

שם המכללה האקדמית עמק 
  יזרעאל ע"ש מקס שטרן

מכללה אקדמית   שם
 עמק יזרעאל 

יזרעאל  עמק ד.נ. 
 1930600מיקוד: 

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☒

 שוכר ☐

 מזמין העבודה_____  אחר:__☒
 

 .ז./ח.פ. ת 520044330ח.פ. חל"צ  

 מען  ד.נ עמק יזרעאל 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 

  גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 

 ביטוח

מספר  

 הפוליסה 

נוסח 

ומהדורת  

 הפוליסה 

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום ת. תחילה

 ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים

   חריגים

' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש  מטבע סכום 

אחריות 

 המוצר

)משולב 

 מקצועית(

    ,000,0002 ( 302אחריות צולבת ) ₪    

( 304הרחב שיפוי )   

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  

(309 )  

( 328ראשוניות )   

( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי   

אחריות 

 מקצועית

 )משולב מוצר(

( 301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000      

( 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )   

( 304הרחב שיפוי )   

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  

(309 )  

( 325מרמה ואי יושר עובדים )   

( 326פגיעה בפרטיות )   

( 327ביטוח ) עיכוב/שיהוי עקב מקרה    

( 328ראשוניות )   

( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי   
 

 : *(ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
    069קבלן עבודות אזרחיות  
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 ביטול/שינוי הפוליסה*  
הודעה   משלוח לאחר יום_  30_ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת  שלביטול  או  לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקש
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 ההצעה ערבות בנקאית לקיום  –מסמך ג'

 
 :לכבוד

 )חל"צ(  בע"מ המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

 19300ד.נ עמק יזרעאל  

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'_________ הנדון: 

"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל  המבקשע"פ בקשת __________________ )להלן: " .1

למכרז  בקשר    (,"סכום הקרן")להלן:     _  ______     של  דרשו מאת המבקש עד לסך  יסכום שת

 . ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל  -03/21פומבי  

על .2 שמתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הקרן  המרכזית  - סכום  הלשכה  ידי 

 "(.המדדרשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: " ידי כל מוסד -לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על 

  נובמבר   לחודש   15  –שפורסם ביום ה    2021  אוקטובר"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש  

2021 . 

המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו  

 עפ"י כתב ערבות זה. 

ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי,  פי כתב  - אם במועד ביצוע תשלום על

 יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו  

 במקורו ללא כל הפרשי הצמדה.

  2סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד   .3

ידכם, וזאת ללא כל תנאי  - ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על  7לעיל, תוך 

ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים  

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

ב .4 תהא  זו  ליום  ערבותנו  עד  על__________  תוקף  דרישה  לא  - וכל  לנו  להימסר  צריכה  פיה 

 יאוחר מהמועד הנ"ל. 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .5

 
 בכבוד רב, 

 בנק ______________        

 
 סניף _____________                                                                                                                        
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 מסמך ג'1–  ערבות בנקאית לקיום החוזה 
 :לכבוד

 )חל"צ( בע"מ המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן 

 19300ד.נ עמק יזרעאל  

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'_________ הנדון: 

"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל  המבקשע"פ בקשת __________________ )להלן: " .1

  – ם חוזה  בקשר לקיו   (,"סכום הקרן")להלן:      ______דרשו מאת המבקש עד לסך  יסכום שת

 . ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל

ידי הלשכה המרכזית  -כפי שמתפרסם על  הבניה  תשומות  מחירי  למדדסכום הקרן יהיה צמוד   .2

 "(.המדדידי כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: " -לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על 

 . 2021לחודש _____  15  –שפורסם ביום ה  2021"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש ____ 

ידינו  - המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על

 עפ"י כתב ערבות זה. 

ודי,  פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היס - אם במועד ביצוע תשלום על

 יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו  

 במקורו ללא כל הפרשי הצמדה.

  2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף   .3

ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי    7תוך    לעיל,

ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים  

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

פיה צריכה להימסר לנו  -ערבותנו זו תהא בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל, וכל דרישה על  .4

 לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .5

 

 בכבוד רב,

 בנק ______________        

  סניף _____________                                                                                                                           
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 בדק תקופת  ערבות בנקאית ל – 2מסמך ג'

 :לכבוד

 )חל"צ( בע"מ המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן 

 19300ד.נ עמק יזרעאל  

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'_________ הנדון: 

כלפיכם לסילוק כל    "( הננו ערבים בזאתהמבקש ע"פ בקשת __________________ )להלן: " .1

  בקשר לתקופת בדק   (,"סכום הקרן")להלן:      ______דרשו מאת המבקש עד לסך  ישתסכום  

 . ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאלשל 

ידי הלשכה המרכזית  -כפי שמתפרסם על  למדד מחירי תשומות הבניהסכום הקרן יהיה צמוד   .2

 "(.המדדרשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: " ידי כל מוסד  -לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על

 . 2021לחודש _____  15  –שפורסם ביום ה  2021"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש ____ 

ידינו  - המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על

 עפ"י כתב ערבות זה. 

ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי,  פי כתב  - אם במועד ביצוע תשלום על

 יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו  

 במקורו ללא כל הפרשי הצמדה.

  2ום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכ  .3

ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי    7לעיל, תוך  

ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים  

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

פיה צריכה להימסר לנו  -וקף עד ליום _______ ועד בכלל, וכל דרישה עלערבותנו זו תהא בת .4

 לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .5

 

 בכבוד רב,

 בנק ______________        

 סניף _____________                                                                                                                           
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 חוזה  – מסמך ד' 

 

 חוזה מס'_______
 

 שנערך ונחתם במכללה האקדמית עמק יזרעאל 
 ביום _____ לחודש _____ שנת _______

 
 בין:

520044330  (חל"צ)  בע"מ המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן   
19300ד.נ עמק יזרעאל    

 
"( המזמינהאו " / ו" המכללה:"להלן)  

 
 מצד אחד 

 
 לבין:

 __________________________ 
 מ_________________

 
"( הקבלן:"להלן)  

 
 מצד שני 

 

לשם    המכללהו הואיל  מכרז  לביצוע  פרסמה  הצעות  ההסעדה קבלת  למערך  בינוי  הכל  ,  עבודות 

 ;"(העבודות)להלן: " כהגדרתם בחוזה זה  טכנייםהבהתאם למפרטים 

 ; המזמינה שלידי ועדת המכרזים -זכה במכרז וזכייתו אושרה על  הקבלןו והואיל

 ;בחוזה זה  מתהמוסכ תמורהלקבלן את ההמכללה תשלם  ,ובתמורה לביצוע העבודותוהואיל   

ביצוע העבודות ואף לאחר  וברצון הצדדים להגדיר את יחסיהם המשפטיים משך כל תקופת   והואיל

 , הכול כמפורט להלן;סיומן במסגרת תקופת בדק

 בין הצדדים כדלקמן:והוצהר הותנה  ,על כן הוסכם
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 מבוא .1

 .ימנו ההמבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד   1.1

התחייבויות ו/או הצהרות הצדדים במבוא לחוזה זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו, אך יש   1.2

 . וביחד עם יתר האמור בחוזה זה ובמצורפי ןלקרוא אות

 מסמכי החוזה  .2

 :לחוזה  המצורפים המסמכים 2.1

 .למכרז הצעות  להגשת הזמנה  –א'  מסמך

 . ביטוח  נספח –ב'  מסמך

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה / החוזה / ערבות בדק.  – 2'ג -ו 1'ג', ג מסמכים

 . זה חוזה –ד'  מסמך

למסמכי    –  'ה  מסמך תוספות  ו/או  שינויים  הבהרות,  ומסמך  מציעים  מפגש  פרוטוקול 

 תקבלו. יתקבלו במהלך ניהול המכרז, ככל שיהמכרז ש

 : המכרז נספחי

 הצהרה בדבר עמידה במפרטים הטכניים  – 1 נספח

 פיננסית  איתנות בדבר הצהרה – 2 נספח

 טבלת עמידה בדרישות הניסיון  – 3 נספח

 טופס המלצה  – 4 נספח

 כתב התחייבות בעניין קיום חוקי העבודה  – 5 נספח

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים – 6 נספח

 תשלום "דמי תיווך" - הצהרה בדבר אי – 7 נספח

 בטיחות  כתב התחייבות לקיום דרישות – 8 נספח

 הוראות בטחון  – 9 נספח

 ריכוז מידע ארגוני   – 10 נספח

 המפרטים הטכניים של המכרז    – 11 נספח

 כתב הכמויות וההצעה הכספית  – 12 נספח

 כתב קבלה וסילוק סופי  – 13 נספח

 ותשריטיםתוכניות   – 14 נספח

פי סימון המסמך. כל המסמכים יחדיו,  -אחד מהמסמכים לעיל ייקרא בשמו ולחילופין על  כל  2.2

 ". החוזה מסמכי"כולל מסמכי המכרז,  ייקראו להלן 

  מאוחרים   בשינויים  אותם  המשניםאו  /ו  המתקנים  אלו  לרבות,  לעיל  המפורטים  המסמכים 2.3

  חתימתו   בעת  זה  לחוזה  צורפו  םא   בין,  ככאלה  במפורש  והמצוינים  להם  הנוספיםאו  /ו
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  זה   מחוזה  נפרד  בלתי  חלק  מהווים,  לאו  אם  ובין  הזוכהידי  -על  ההצעה   הגשת  עם  לראשונה 

  זה  ובהשלמה  המכלול  ראיית  תוך  ,שניתן  ככל  ,ויפורשו  ייקראו  והם  החוזה  בגוף  נכללו  כאילו

 . לזה

שבין מצורפי החוזה לבין החוזה, כל הוראה בחוזה זה עדיפה, היא תכריע וינהגו לפיה    ביחס 2.4

אלא אם ניתן לקרוא או לפרש את האמור במסמכים בהשלמה זה לזה ובהעדר סתירה. הקבלן  

לו   ידוע  וכי  החוזה  מסמכי  את  ומכיר  קרא  וכן  החוזה  את  והבין  קרא  הוא  כי  מצהיר 

מך ה'"  נקראים לתוך החוזה על דעתו ובהסכמתו ולאחר  שהמסמכים המצורפים לחוזה כ"מס

 שניתנה לו הזדמנות שווה, כיתר משתתפי המכרז, להשפיע על שינויים ו/או תוספות אלו.  

,  החוזה  במסמכי  כלשהי  הוראה  לגבימשמעות  -דו  או התאמה  -אי  או   סתירה  של   מקרה  בכל 2.5

  כל  של  קיומה  לעניין  וכן   הביצוע  לעניין  העדיפויות  סדר ,  היחידה  מחיר   של   במקרה  למעט

 : כדלקמן יהא  הוראה

 ; תוכניות .א

 ; מיוחד מפרט .ב

 ; כמויות כתב .ג

 ;כללי מפרט .ד

 כללית   הוראה  על  תגבר  המכרז  שא ומ  העבודה   לגבי   הכללי  במפרט   הקבועה   הוראה  .ה

 . הכללי  במפרט אחרת

 

המוגדרת  משמעות לגבי תשלום עבור היחידה  - התאמה או דו-סתירה או אימקרה של  בכל   2.6

 בכתב הכמויות, סדר העדיפויות לעניין התשלום יהא כדלקמן:

 ; כתב כמויות .א

 ; מפרט מיוחד .ב

 ; תוכניות .ג

 ;מפרט כללי .ד

העבודה   .ה לגבי  הכללי  במפרט  הקבועה  המכרז  ומהוראה  כללית תגבר  שא  הוראה  על 

 אחרת במפרט הכללי. 
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  אלו   לרבות,  החוזה  ממסמכי   אחד  כל   שבדק  לאחר   החוזה  על  חתם  הוא  כי   הקבלן   מצהיר  כן 2.7

  לו  ונהירים  ברורים  החוזה  ממסמכי  אחד  בכל  האמורים  התנאים  וכי,  לחוזה  מצורפים  שאינם

 "ל. הנ במסמכים האמורות התניות את סייג  וללא מושלם באופן לקיים  יוכל וכי

 הגדרות ופירושים .3

 : כמפורט להלןהמשמעויות  ,זה יהיו לביטויים הבאים חוזהב 3.1

על  –  מדד בפעם  פעם  מידי  המתפרסם  לצרכן  המחירים  המרכזית  -מדד  הלשכה  ידי 

 לסטטיסטיקה. 

ידי הלשכה המרכזית  -מדד תשומות הבנייה למגורים המפורסם על  –מדד תשומות הבנייה  

 לסטטיסטיקה. 

 המדד הידוע ביום עריכת חוזה זה, אלא אם נאמר אחרת בחוזה.  – מדד יסודי

 אישור החשבון.  המדד הידוע ביום  – מדד חדש

הצמדה ל  –  הפרשי  החדש  המדד  שבין  ההפרש  את  המבטא  באחוזים  העלייה  בין  שיעור 

 מחולק במדד היסודי.  ,מדד היסודיה

 כולל שבתות וחגים.  גרגוריאניחודש לוח  – חודש/חודש קלנדרי 

 . במכללה ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה -  03/21מספר  פומבי מכרז  –המכרז 

 .בע"מ )חל"צ( המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  – המזמינה/המכללה

 מנהל הבינוי מטעם המכללה, אשר הינו עובד של המכללה.  –המנהל 

  .במכללה  ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה –הפרויקט 

על   – המפקח   שנתמנה  המכללה  -מי  ביצוע ידי  על  פרויקטים    הפרויקט   לפקח  קידן  )חב' 

 בע"מ(. 

 . 1-14ה' ונספחים –מסמכים א'  – מסמכי החוזה

 . חוזהונחתם עמו במכרז  נבחרה כהצעה הזוכה מי שהצעתו   –הקבלן 

ההסעדה העבודות    –  העבודות למערך  למפרטיםבמכללה  בינוי  בהתאם  הכל  הטכניים    , 

 . כהגדרתם בחוזה זה

 : (11 נספח המפרטים הבאים )  –המפרטים הטכניים 

הכולל תנאים מיוחדים המתייחסים לעבודה   ,למסמכי המכרז  המפרט הטכני המיוחד .א

כללי לעבודות בנייה  המפרט  בהנדונה, הדרישות הנוספות השונות או המנוגדות לכתוב  

הבין הועדה  ולמיחשובם-בהוצאת  לבנייה   משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה 

 ."(הכללי  מפרטה )להלן: "
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הכללי אינו   המפרט .הבחוז  שנקבעו מהדורות אותןבו פרקים באותם המפרט הכללי .ב

לרכוש   הקבלן  ועל  לחוזה  ומצורף  בעצמו  ברשת  אותו  להורידו  או  חשבונו   על 

 האינטרנט באופן חופשי בכתובת:

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

   .מוקדמות – 00פרק  .ג

כל שינוי בתוכניות   לרבות   ,14  כנספחלמכרז התוכניות ו/או התשריטים שצורפו  –תוכניות 

וכן כל    , המפקח לעניין חוזה זהידי  -עלידי המנהל או  - בכתב עלמראש ו שאושר    לבד, וב אלו

 . עתל  עתידי המפקח לעניין חוזה זה, מ-ידי המנהל או על-תוכנית אחרת שתאושר בכתב על

, או איזה חלק  הוראה בכתב לקבלן המורה לו להתחיל בביצוע העבודות  – צו התחלת עבודה  

 המפקח. על ידי   מהחתו מהן,

 ידי הקבלן להצעתו במכרז. -הרשימה שצורפה על  –רשימת קבלני המשנה 

 .  -1(, קומה  4)בניין מס'  1תכליתי  -בניין רב –אתר לביצוע העבודות 

 מהות ההתקשרות  .4

פי  - ביצוען עלמקבל על עצמו את  והקבלן    ,ביצוע העבודותקבלן את  המזמינה מוסרת בזאת ל 4.1

ו  ,כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות המפרטים הטכניים איכות  ב ברמה טובה 

 . זמינההמשל   גבוהה ולשביעות רצונה 

בהתאם למפרטים הטכניים של המכרז ובכפיפות להוראות המפקח ו/או    נהבוצע תהעבודות   4.2

לביצוען,  המנהל של הפרויקט   לביצוע העבודות  במועד שנקבע  לוחות הזמנים  ותוך תיאום 

 ידי קבלני משנה אחרים.-והתחשבות בכל העבודות הנוספות המבוצעות באתר על םעימ

 הקבלןהצהרות  .5

 מצהיר בזה:  קבלןה

המשנה מטעמו הינם קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות    כי הוא וכל קבלני 5.1

 . שא חוזה זהומ בענף ובסיווג המתאים לעבודות  ,1969-תשכ"ט  ,הנדסה בנאיות

מנת להעריך  -ועשה את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על לביצוע העבודות  כי סייר באתר   5.2

 את מהות העבודה, כמותה והיקפה. 

בו אמורה להתבצע העבודה, את דרכי הגישה אליו ואת כל הקשיים     כי בחן את תנאי האתר 5.3

  לולים וכי כל הגורמים הע   ,, במהלך ולאחר סיום ביצוע העבודה לסוגיההתעוררהעלולים ל

ידו ומוכרים לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות  -להשפיע על ביצוע העבודה נבחנו על

 ו/או תביעות כנגד המכללה בקשר לכך.

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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יבוא  כי   5.4 ולא  במכרז  הקבועים  התנאים  כל  את  היטב  בדרישות  למד  ו/או  כלשהן  בתביעות 

עבודה, כמותה או  הבכל הנוגע לתנאי האתר, למהות  הבנה  - ידיעה ו/או אי-המבוססות על אי

 מראש על טענות כאמור. היקפה והוא מוותר

והמגבלות התכנוניות וכי ידוע לו שלא  ים  התשריטהתוכניות ו/או  הכיר והבין את    ,כי למד 5.5

הכרת  - המגבלות הנ"ל ו/או אישל    ההבנ - איו/או    ההכר -איעילתן נובעת משתוכרנה כל תביעות  

האתר, לרבות תנאים אשר באים לידי ביטוי באתר עצמו ואינם באים לידי ביטוי בתשריט  

 . בתוכנית כלשהיו/או 

כולתו לעמוד בעת ביצוע העבודה בפועל  ביכי  עומד בכל התנאים הנדרשים במכרז והוא  כי   5.6

הטוב   הצד  על  לתוכניות  בהתאם  העבודה  את  לבצע  וכן  הטכניים  המפרטים  הוראות  בכל 

 . באיכות וברמה גבוהה ,ביותר

מנת לספק באופן מקצועי את  -להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש עלכי יש באפשרותו   5.7

 מכרז.שא הומהשירותים הנדרשים במכרז ולבצע העבודות 

הכרוכות  שהוא,  את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג    תכוללהתמורה  כי   5.8

 לרבות רווח, מיסים, ביטוחים, היטלים וכל הוצאה אחרת.   ,בביצוע העבודה

ו/או מסר פרטים בהצעתו שהוגשה למכרז באופן   5.9 ן  כי הוא השיב  ואמיתי, לרבות בטבלת  כֵּ

לו   ברור  וכי  ניסיונו  ו/או  כישוריו  לגבי  מידע  ובכל מסמך אחר המפרט  של המכרז  הניסיון 

או  היה ויתברר כי המענה שניתן הוא בגדר "הצהרה כוזבת"    וכי  ,שהמכללה הסתמכה על כך

שווא"   העבודות,  "מצג  ביצוע  התחלת  לאחר  החוזה אף  של  יסודית  כהפרה  הדבר    , ייחשב 

מבלי שתקום לקבלן  הפרתו כאמור, וכל זאת  תהא רשאית לבטל את החוזה בשל  והמכללה  

 כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 ח והמנהל וניהול יומני עבודה תפקידיהם וסמכויותיהם של המפק .6

במהלך ביצוע העבודות בפועל ולצורך הפיקוח על ביצוען בהתאם למוסכם בין המזמינה לבין   6.1

המפקח   רק(:  לא  )אך  הבאים  הגורמים  שני  בעיקר  המזמינה  מטעם  יפעלו  הזוכה,  הקבלן 

בינוי    והמנהל שהינו מנהל עבודות  ("המפקח "שא המכרז )להלן:  ומ שימונה לפקח על העבודות  

   (."המנהלמטעם המכללה הנמנה על אנשי הסגל שלה )להלן: " 

ומובהר   6.2 דעתו  מוסכם  הפרויקט.  לביצוע  הנוגע  בכל  העליונה  הסמכות  הינו  המפקח  של  כי 

תהא מכרעת ותגבר על דעתו של המנהל או של כל גורם אחר בשטח. באופן דומה  המפקח  

 למעט זו של המפקח. תגבר דעתו של המנהל בשטח על כל הגורמים האחרים,  

בהתאם   6.3 מבוצעות  שהן  ולוודא  העבודות  ביצוע  על  להשגיח  רשאים  המנהל  ו/או  המפקח 

וכן לבדוק את טיב החומרים בהם עושה שימוש    ,ותלמפרטים הטכניים וברמה ואיכות גבוה 

 הקבלן ולהעיר לגבי טיב ה"גימור" של העבודות ברמת הבטיחות ו/או האסתטיקה ו/או בכלל.  
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כדי  ת בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי  אין לראו 6.4

ישחרר את   לא  האמור  הפיקוח  במלואו.  בכל שלביו  את החוזה  יקיים  כי הקבלן  להבטיח, 

זה חוזה  הוראות  למילוי  המכללה  כלפי  מהתחייבויותיו  כדי  הקבלן  בו  ואין  על    להטיל, 

 . , או מי מטעמולאופן מילוי התחייבויות הקבלןבנוגע אחריות   כל המכללה ו/או על המנהל 

לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתאום    –י לקבוע את סדר העדיפויות לביצוע העבודות  א המפקח רש 6.5

והקבלן ומתחייב לפעול בהתאם לכך. ביצוע בהתאם לעדיפויות שיקבע המפקח    ,עם המזמינה

 לן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה לקבלן לעיכוב בביצוע העבודות. לא יזכה את הקב

, אם לדעת המפקח  הקבלן  עובדימי משל    וכי יפסיק עבודת  ,המפקח רשאי לדרוש מהקבלן 6.6

אינו עובד  להפסיק    אותו  הקבלן  חייב  כאמור,  המפקח  משדרש  העבודות.  לביצוע  מתאים 

עבודת  את  עובדלאלתר  אותו  של  מתאיםב  וולהחליפ   ו  לדרוש  אחר  רשאי  יהיה  המפקח   .

והקבלן מתחייב    ,הדבר נדרשעובדים, אם לדעת המפקח    ,מהקבלן להוסיף, מדי פעם בפעם

 ידי המפקח. - יקבע עלי להוסיף את העובדים הנ"ל תוך פרק הזמן ש

הוראות במסמכי המכרז לבין  אחת המשמעות בין  -התאמה או דו-גילה הקבלן סתירה או אי 6.7

פירושה הנכון של ההוראה או כל חלק  ל  לו ספק בנוגעאו שהיה    הוראה אחרת במסמכי המכרז

פיו. עד  - יפנה הקבלן למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג על  ,ממנה

ורק את    , יעכב הקבלן את ביצועה של העבודה שבגינה נערכה הפנייהפקחקבלת הוראת המל

 . עבודה זו

ידי הקבלן  -הסמכות להורות על ביצוע עבודות שונות על למפקח   א תה , במשך ביצוע העבודות 6.8

בהתאם לתנאי המכרז ו/או על תיקון עבודות שנעשו ו/או על החלפת ציוד ו/או על החלפת  

 חוזה, לרבות:ללשם ביצוע העבודות בהתאם   ,לדעתו ,עובדים וכן כל דבר אחר הנחוץ

המפקח,    ייד -שייקבע על  תוך פרק זמן  ,מאתר העבודות  של ציוד  סילוקלהורות על   6.8.1

בציוד    והחלפת וכן להורות על    ,את הוראות החוזהלדעתו  ציוד אינו תואם  כאשר ה

 . יותר טוב ומתאים

 . לדעת המפקח ,ביצוע מחדש של כל עבודה שלא בוצעה כראוי להורות על  6.8.2

ו/או בעל/י תפקיד ו/או קבלן/ני משנה ו/או כל גורם אחר  החלפת עובד/ים  להורות על   6.8.3

העובדים הקבלן  מצוות  אינם ,  של  המפקח  לדעת  את  כשירים/ראויים    אשר  לבצע 

 העבודות. 

למגבלות  ליתן   6.8.4 בכפוף  העבודות,  של  נאות  ביצוע  לצורך  הדרושות  נוספות  הוראות 

 החוזה. 

למפקח אין סמכות להורות על  כי  ,מפורשות  מובהר  6.8"ק סו/או ב  6.2האמור בס"ק למרות   6.9

ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בתשלום נוסף, החורג מסכום התמורה הנקובה בחוזה. הוראה  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה  –  03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

44 

 

ביצוע עבודות מעבר לסכום התמורה  ל   ההורא  .זו חלה גם ביחס לעבודות נוספות ו/או חדשות

ך, בהתאם לכ .מנהלהקבלת אישור מראש ובכתב של בכפוף לרק תהא תקפה  בהסכם כאמור 

ידוע ומוסכם כי לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין עבודה נוספת שהקבלן ביצע מעבר  

 אישור בכתב כאמור.    ניתן לא ככל שלסכום התמורה הכוללת, 

אחרים ולשלם  גורמים להעסיק  תרשאי נההיה המזמי ת, של המפקחלא קיים הקבלן הוראה  6.10

וזאת מבלי לגרוע מכל    -  על הקבלן  לנה בגין כך תחוההוצאות    .להם בעד ביצוע אותה הוראה

 פי הוראות החוזה והדין. - על נהסעד העומד למזמי

עותקים 6.11 בשלושה  עבודה  יומני  ינוהלו  העבודות  ביצוע  הפרטים    ,בעת  יום  כל  יירשמו  בהם 

 הבאים: 

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות. 6.11.1

 ביצוע העבודות. להציוד ו/או החומרים המשמשים  6.11.2

 תנאי מזג האוויר השוררים בעת ביצוע העבודות.  6.11.3

 העבודות שבוצעו במשך היום. 6.11.4

ביצוע   6.11.5 במהלך  העובדתי  המצב  את  לשקף  כדי  הקבלן  לדעת  בו  יש  אשר  דבר  כל 

 העבודות. 

הוראות  העבודה  מבלי לגרוע מסמכויותיו הכלליות של המפקח, רשאי המפקח לרשום ביומן   6.12

לדעת   אשר  אחר  דבר  וכל  העבודות  ביצוע  בדבר  הערות  ו/או  הסתייגויות  לקבלן,  שניתנו 

לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בציון תאריך הרישום.  כדי  המפקח יש בו  

אישר את ש  כמיהקבלן  ייחשב  ימים,    7מהערות המפקח תוך    והקבלן לא בחר להסתייג  היה

מנגד,   ביומן.  האמור  של  נכונות  כמאושרות  הקבלן  הערותיו  תיחשבנה  בתנאי  ביומנים 

מה ו/שהמנהל   הסתייגו  לא  המפקח  אלהאו  תוך    ערות  לקבלן  בכתב  מיום    14בהודעה  יום 

 דרישה לתשלום כלשהו.   ורק בתנאי שאין ברישומים אלו  ,מסירת העתק רישומים אלו למפקח

הרישומים ביומן, פרט לאלו שהובעה לגביהם הסתייגות על פי הכללים שנקבעו לכך בחוזה   6.13

 עובדות הכלולות בהם.בנוגע לזה, ישמשו כראיה בין הצדדים 

בכל מקרה בו הקבלן הזוכה יקבל הוראות סותרות ו/או שאינן מתיישבות אלו עם אלו מכל   6.14

הנ"ל, עליו יהא להפנות את הדבר לגורם שדעתו מכריעה ביחס להיררכיה  אחד משני הגורמים  

 שנקבעה לעיל והאחריות בגין כך תוטל עליו, אם לא יעשה כן. 

 קבלני משנה התקשרות הקבלן עם  .7

באמצעות   7.1 עבודה  רק  ביצוע  זה  חוזה  לפי  מותרת  משנה  מפקח  קבלת  לאחר  קבלני  אישור 

 ובכפוף לתנאים המפורטים להלן.  ,הפרויקט
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בו המכללה   7.2 כלשהו  איננה  בכל מקרה  של קבלן משנה  או תפקודו  רצון מהתנהלותו  שבעת 

  , כי הקבלן יחליף את קבלן המשנה צורך בהנמקה   ללא  ,רשאית לדרושהמכללה  בשטח, תהיה  

, והקבלן יהיה מחויב, בלא קבלן משנה אחר  ויבצע את העבודה באופן עצמאי או באמצעות

   לקיים דרישה זו. ,תנאי

 לצורך מתן אישור לקבלן להתקשר עם קבלני משנה, נדרש קיומם של כל התנאים הבאים:  7.3

  , 1969-תשכ"ט    ,משנה רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותהקבלן   7.3.1

או שהינו בעל תעודת הסמכה מרשות מקצועית מוכרת ומוסמכת, לביצוע העבודה  

 הקבלן. ידי -עלאותה נדרש לבצע 

האחריות 7.3.2 האחריות    ,מלוא  על    ,המשפטיתלרבות  תחול  המשנה  קבלני  עבודת  לכל 

או  הקבלן והוא יהיה הגורם האחראי כלפי המכללה ליתן תשובות בגין כל תקלה ו/

 בעיה בכל הקשור לחוזה זה. 

  , כדי למסור את כלל העבודה  ,או מספר קבלני משנה  ,לא יהיה בהעסקת קבלן המשנה 7.3.3

 ל העבודה לקבלנ/י המשנה.  ל על כהפיקוח והבקרה  

תעוגן זכותה של המכללה  עם קבלן המשנה  של הקבלן  במסגרת חוזה ההתקשרות   7.3.4

איל רצון מעבודתו-דרוש החלפת קבלן המשנה מפאת  מבלי שתהיה  וזאת    שביעות 

 . לקבלן המשנה כל טענה או תביעה כנגד המכללה

 .  הפרויקטידי מפקח  -אושרה מראש ובכתב עלזהות קבלן המשנה   7.3.5

 דרכי ביצוע ולוח זמנים  .8

המנהל, המפקח,    :טרם מתן צו התחלת עבודה תקוים ישיבת התנעת הפרויקט בה ישתתפו 8.1

מיום מתן צו    ימים  14תוך    יחל העבודות בפועל  . ביצוע  זוכה ומנהל העבודה מטעמוקבלן הה

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שנקבע    התחלת עבודה, אלא אם יורה המפקח אחרת.

לכך בצו תחילת העבודה וימשיך בביצוע בקצב הנדרש להשלמת העבודות לפי לוח הזמנים  

 שהוגדר בחוזה. 

   צו התחלת עבודה   קבלתימים קלנדריים מ  90  - מיאוחר  על הקבלן לסיים את העבודות לא   8.2

 . כמפורט להלןושלבי הביצוע לפי לוח הזמנים ו

הצעה בכתב   ,חוזהה חתימת הקבלן הזוכה על  ימים מיום    7הקבלן ימציא לאישור המפקח תוך   8.3

נט  אלוח ג  –לביצוע העבודות  )אבני הדרך(  ושלבי הביצוע    , דרכי הביצוע בדבר לוחות הזמנים

הכלMS PROJECTבתוכנת   חלק    (, 00.06)סעיף    מוקדמות  00  לפרקבהתאם    ,  המהווה 

בכל מקרה  .  מטעם המזמינה  המפקחלאחר שתיאם לוח זמנים זה עם  . זאת  ממסמכי המכרז

 . לסיומה של העבודה  כמועד  8.2הנקוב בס"ק  המועד  מ תהיינה מאוחרות יותר  לא  אבני הדרך 
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שהמפקח  ככל  .  ידי המפקח- ידי הקבלן אינו מחייב כל עוד לא אושר על-המוצע עללוח הזמנים   8.4

את לוח הזמנים בהתאם להערותיו של  לתקן הקבלן   עלללוח הזמנים,   קבלן הת  הצעעל  עיר  ה

 . ממועד קבלת ההערות קלנדרייםימים   7  מ יאוחר לא  וזאת  המפקח

בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי    ידו -המוגשת על   בהצעת לוח הזמניםעל הקבלן להתחשב   8.5

נקודות הציון  עם זאת רשאי הקבלן להציע שינויים בקשר ליחד  פורטו.  ש  ככל שפורטו בחוזה,  

 ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.-על נהאושרככל שתו ותאמורה

ידי המפקח  - להזמן שנקבע לכך, ייקבע לוח הזמנים עפרק  לא המציא הקבלן לוח זמנים תוך   8.6

 ויחייב את הקבלן. 

לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן    .הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח 8.7

 ידי המפקח ויחייב את הקבלן. - לוח הזמנים על

לא  הוא  ו   ןעליו במלוא  נהחולתידי הקבלן  -ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים ועדכונו על 8.8

 וסף בגינן. יהא רשאי לדרוש כל תשלום נ

ידי המפקח ו/או בעדכונו בנסיבות כמפורט לעיל,  - ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על 8.9

ממנו בכל דרך אחרת,    הגבנתמכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או   ינה נוכ ת על הקבלן ו  נהחול ת

הכספים במכללה    כ"לית מנס לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי  

 תהא סופית.  הוקביעת 

לפנות   8.10 תלויות בקבלן, רשאי הקבלן  עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות שאינן  נגרם 

הארכה וכל עוד    למפקח ולבקש ארכה להשלמת העבודות. המפקח והמנהל יקבעו את שיעור

זו לא אושרה על ידם, לא תהא לקבלן זכות להתעכב בביצוע העבודות מעבר למועד הקבוע  

 לביצוען בלוח הזמנים שאושר.

עלש  ככל 8.11 ואושר  שנקבע  הזמנים  ללוח  בהתאם  העבודות  ביצוע  את  הקבלן  ישלים  ידי  -לא 

ב  התחשבות  תוך  עלההמפקח,  בכתב  שניתנו  ישל-ארכות  והמנהל,  המפקח  הקבלן  ידי  ם 

שבין   איחור  יום  כל  על  מראש  וקבועים  מוסכמים  כפיצויים  בחוזה  שנקבע  סכום  למכללה 

השלמת למועד  ועד  מהן  חלק  או  העבודות  לסיום  שנקבע  הסופי  סכום    ןהמועד  בפועל. 

הפיצויים יהיה צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים ויוגדל בשיעור עליית המדד בין המדד 

 קבע לסיום העבודות לבין המדד שבו הסתיימה העבודה בפועל.החודשי הבסיסי ביום שנ

לשל 8.12 הפיצויים האמור מכל סכום שעליה  לנכות את סכום  לקבלן    ם המכללה תהא רשאית 

בהתאם לחוזה זה או לגבות את סכום הפיצויים בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט  

קבלן מהתחייבותו להשלים  הערבות הבנקאית. תשלום הפיצוי או ניכויו אינם פוטרים את ה

 את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 
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 אופן ביצוע העבודות ושיתוף פעולה עם קבלנים אחרים  .9

הקבלן אחראי לכך שהובלת ציוד ו/או חומרים למקום ביצוע העבודות וממנו, תעשה, ככל   9.1

ללא    תתבצע  או או לתנועת הולכי רגל  בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת    ,האפשר

 פי דין. - היתר מיוחד, במקום שהדבר נדרש על

בנוחיות הציבור ו/או בזכות    ,תוך כדי ביצוע העבודות  ,הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע 9.2

או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבור    ו'השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכ 

. לצורך כך ינקוט הקבלן בכל  תהא זאת סבירה ובלתי נמנעת  ,ואם תהא פגיעה כאמור  ,כלשהו

האזהרה הנדרשים  , אמצעי  הבטיחות  ו/או  הארת    , הזהירות  אזהרה,  שלטי  התקנת  לרבות 

 . זהבא שילוט זה וכיוצ

המזמינה 9.3 עם  לתאם  מתחייב  המנהל  ,הקבלן  ו/או  המפקח  ה  , באמצעות  עבודה    כרוכה כל 

 פעילות השגרתית של המזמינה. ה  תהפרב

לפגוע בפעילות השגרתית באתר תבוצע  כדי  וקי מים ו/או חשמל ו/או כל פעולה שיש בה  נית 9.4

 .  לפחות  ימי עסקים 2של  רק לאחר תיאום מראש ובכתב עם המזמינה ולאחר התראה מראש

מכללה ולכל  בפעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק    יאפשרהקבלן   9.5

לצו שיאושר  גוף  או  עלאדם  זה  המפקח  -רך  לעובדיהם  וידי  אלה,  כן  ביצוע  של  במקום  הן 

יאפשר להם שימוש  יהיה מתואם איתם ווכן ישתף איתם פעולה,    , העבודות והן בסמוך אליו

להוראות   בהתאם  דבר  כל  ויבצע  העבודות  ביצוע  במקום  שהותקנו  ובמתקנים  בשירותים 

 המפרטים הטכניים. 

  , ותיאום עם כל גורם המבצע עבודות בשטח האתרהקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה   9.6

חברות או קבלנים אחרים המבצעים    זהבא  חב' בזק, חב' חשמל, חברת הכבלים וכיוצ  :כגון

 המפקח והמנהל. עבודתם בשטח אתר ביצוע העבודות ותוך הישמעות בעניין זה להוראות 

קרה של אובדן ו/או  העבודות. במביצוע הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמינה המצוי באתר  9.7

ה לרכוש  נזק  ו/או  השחתה  ו/או  ו   ,מזמינהגניבה  הבלעדי  האחראי  הקבלן  בכל  יהיה  יישא 

 . שתיגרמנה עקב כך העלויות

מ 9.8 יסלק  לעתהקבלן  כתוצאה    עת  במקום  שהצטברה  פסולת  כל  העבודות  ביצוע  ממקום 

מפעולות   כתוצאה  הפסולת  לרבות  ידו,  על  המועסקים  אחרים  קבלנים  ופעילות  מפעילותו 

ניקוי השטח שקדמו לתחילת ביצוע העבודה וכן כל פסולת כתוצאה מעקירה, פירוק או הריסה  

על חשבונו    ,לאתר מוסדר ומאושר  ידי הקבלן-לעשבוצעו לצורכי העבודות. פסולת זו תפונה  

 ובהתאם לכל דין. 

ומאושר 9.9 מוסדר  יפנה את הפסולות לאתר  לא  והקבלן  כן    ,במידה  לעשות  רשאית המזמינה 

 על הקבלן. נהחולתפינוי הפסולות ב כרוכותידי קבלן אחר וכל העלויות ה- בעצמה או על
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פסולת ו/או חומר מיותר  ינקה הקבלן את מקום ביצוע העבודות מכל    ,עם גמר ביצוע העבודות 9.10

 וידאג למסור את מקום ביצוע העבודות כשהוא נקי. 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות בלוח הזמנים   9.11

שהוגדר, את ההשגחה על כוח אדם זה ואת אמצעי התחבורה אל מקום ביצוע העבודות וממנו  

לצורך ביצועה רישיון או היתר לפי כל דין, חייב    נדרשוכל דבר אחר הכרוך בכך. בעבודה ש 

כאמור, לפי העניין.  או תעודת הסמכה  הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר  

ביצוע    ןכ בזמן  עת  בכל  נוכח  יהיה  מטעמו  אחראי  שמישהו  לכך  לדאוג  הקבלן  מתחייב 

 העבודות. 

ודות בטיב ובאיכות שנקבעה לכך  הקבלן ישתמש בחומרים ו/או בציוד הנדרש לביצוע העב 9.12

ם.  ימסמכי המכרז ולא פחות מכך. כל החומרים ו/או הציוד יתאימו לדרישות תקנים רלוונטי ב

ואילו   הישראלי  התקנים  מכון  מטעם  לתקנים  יתאימו  הארץ  תוצרת  ציוד  ו/או  חומרים 

ית מיובאים  תקנים חומרים  לגביהם  ואין  במידה  קיימים,  שאלו  ככל  חוץ,  לתקני    אימו 

 ישראליים.

לפסול שימוש בחומרים או ציוד אשר אינם עומדים בדרישות    םהמפקח רשאיו/או    נהל המ 9.13

המכרז במסמכי  האמור  ליתר  בהתאם  ו/או  זה  חוזה  ו/או    ו מצא  .לפי  המפקח  המנהל 

שהחומרים אינם מתאימים לנדרש בחוזה זה, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום ביצוע  

 אחרת.  ומפקח הור המנהל ו/או  אלא אם ה ,נם תואמיםהעבודות את החומרים שאי 

ההעמסה 9.14 ההובלה,  פעולות  את  יבצע  חומר    ,הקבלן  ו/או  ציוד  כל  של  והאחסנה  הפריקה 

המיועד לביצוע העבודות באופן שימנע את קלקולו, זיהומו או הפחתת ערכו בכל דרך אחרת.  

ותמנע הפרעה מכל סוג לביצוע יתר    עליהם  רובצורה אשר תשמ  נוהחומר ו/או הציוד יאוחס

 או לנוחיות הציבור. ו/העבודות המתבצעות באתר  

ידי המכללה, לא יהווה הדבר עילה כדי לגרוע מאחריותו  -מסוימים על  אף אם סופקו חומרים 9.15

 של הקבלן לטיב העבודות. 

על  על הקבלן למסור תעודת אחריות 9.16 ו/או חומר    ידי היצרן או היבואן-המונפקת  ציוד  לכל 

ב  העבודות  לביצוע  עלכל  המשמש  חובה  קיימת  בו  או  -מקרה  אחריות  תעודת  ליתן  דין  פי 

 במפרטים הטכניים.  הדבר נדרש  ובמקרה ב

דא שהם נמסרו או הותקנו  ולו כדי  בדיקתם של חומרים ו/או ציוד  הנובעות מהוצאות  כל ה 9.17

 במלואן על הקבלן.  נהחול תבהתאם לנדרש בחוזה,  

על  9.18 ציוד שסופק  ו/או  חומר  כל  לרשות המכללה  להחזיר  לא  -הקבלן מתחייב  ושהקבלן  ידה 

אחר שעשה בהם שימוש. לא פעל הקבלן  השתמש בהם או כל עודף או שארית מחומרים אלו ל 
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רשאית המכללה לחייבו בתמורתם לפי מחירי שוק או לקזז את תמורתם מכל סכום    ,כאמור

 שעליה להעביר לקבלן. 

בדיקה,   9.19 לצורך  המפקח,  הוראת  לפי  נחוצה,  פעולה  כל  ויעשה  חורים  יקדח  יחשוף,  הקבלן 

לבחון ולמדוד    ,ר למפקח לבדוקוהקבלן יאפשר ויעזו  ,בחינה או מדידה שהמפקח מבקש לבצע

נו לשביעות רצונו של המפקח. לא  וכל דבר בביצוע העבודות ולאחר מכן יחזיר את המצב לתיק

הוראות המפקח, רשאי   נדרשת    , לבצע חשיפה  מפקחהמילא הקבלן אחר  או פעולה  קידוח 

תהא  אחרת לצורכי בדיקה, מדידה או בחינה ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך וכן  

 רשאית המכללה לקזז מכל סכום המגיע לקבלן את שיעורן של הוצאות אלו. 

 אחריות לטיב ואיכות .10

הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה והחומרים משך כל תקופת הבדק לפחות ויצטרך לתקן כל   10.1

על חשבונו. אחריות הקבלן תהא גם מעבר לתקופת הזמן האמורה אם   ,פגם שיתגלה בעבודות

ות בביצוע העבודות או מאיכות גרועה של החומרים בהם השתמש הקבלן  הפגם נבע מרשלנ

בניגוד לדרישות החוזיות או המפרטים הטכניים והייתה סיבה טובה לכך שהפגם לא נתגלה  

 קודם לכן. 

 החוזה  תמורת .11

עבודה  תכולת  חודש קלנדרי בגין  בכל    5  - עד הלתשלום    ניתהקבלן יהיה רשאי להגיש חשבו 11.1

 ובגין יחידות שסופקו והותקנו בפועל. לכך בחודש שקדם שבוצעה בפועל 

אישור על    וכןצו התחלת עבודה  תשולם רק בכפוף לקיומו של    בגין ביצוע עבודה   כל תמורה 11.2

 . ידי הקבלן- על ערבות הביצועמסירת קיום הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ו

  שהסתיימה העבודה לשביעות רצון המכללה   לאחר  ישולם רק  התשלום האחרון לפי חוזה זה 11.3

שהומצאה למכללה ערבות הבדק, אישור ביטוח חבות מוצר עדכני וכן בכפוף לחתימה  ולאחר  

הקבלן מאשר את גמר החשבון בין הצדדים באופן    בו  ,(13קבלה וסילוק סופי )נספח    כתבעל  

 סופי ומוחלט. 

בגין   11.4 הליקבע  תהחוזה  התמורה  בכתב  היחידות  מחירי  וכן  פי  היחידות    מספר פי  לכמויות 

פי תנאי החוזה  - בהתאם לאישור המפקח כי היחידות אכן סופקו כנדרש על  ,שסופקו בפועל

מקדמי    מחייב קבלת אישורהקבלן  ידי  -המוגש על חשבון  כל  .  ולאחר בדיקה שערך לצורך כך

 המפקח.  של

הפירוט   11.5 לרמת  בנוגע  המפקח  להנחיות  בהתאם  יוגשו  החשבונות  בהםכל  לרבות    , הנדרשת 

על עריכת החשבון  הוצאות  נלווים לחשבון.  רלוונטיים  המפקח  - הגשת מסמכים  הנחיות  פי 

 תחולנה במלואן על הקבלן. 
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  נה בוצעת מובהר ומוסכם כי המכללה לא מתחייבת שכל העבודות הרשומות בכתב הכמויות   11.6

בכתבי הכמויות.  ובאופן דומה לא בהכרח שתידרש אספקת כל היחידות    ,בחלקן או בשלמותן

על-אי מלא  באופן  היחידות  או  העבודה  לא  - דרישת  הכמויות  כתב  לבקשת יפי  עילה  הווה 

לדרוש  המכללה  כך גם רשאית    על מחירי היחידות.ישפיע  ידי הקבלן וכן לא  - תוספת שכר על

 היחידה. מבלי שהדבר ישפיע על מחיריהגדלת כמויות של כל פריט בכתב הכמויות, 

קש הגדלת כמויות ו/או ביצוע סעיפים דומים אשר נכנסים תחת ההיקף  בכל מקרה בו תתב 11.7

יידרש אישורו של המנהל מטעם המכללה. כי    הכספי של שורת הבצ"מ,  קבלת  ללא  יובהר 

תינתן כל תמורה נוספת מעבר לזו  לא  ידי הקבלן,  - האמור עלטרם ביצוע    המנהל  של  אישור  

 . המוסכמת במסמכי המכרז השונים

יאשר המפקחבכל מקרה   11.8 איכות"     בו  "שווה  או  ערך"  "שווה  במוצר  שימוש  לעשות  לקבלן 

יותר מהמוצר  שאושר הינו  והמוצר החילופי   בכתב הכמויות, רשאית המכללה  המופיע  זול 

שיעור  המכללה  תהא    ,את ההפרש. לחילופיןלהעביר לה  לדרוש מהקבלן   לקזז את  רשאית 

, היה והמוצר  למען הסר ספקלקבלן לפי חוזה זה.    ההפרש מכל סכום שתהא חייבת לשלמו

 . תשלוםלא יהא הקבלן זכאי בגין כך לתוספת  ,יקר יותר החילופי שאושר הינו

למען הסר ספק מחירי היחידות בכתבי הכמויות כוללים את כל הוצאות העבודה העקיפות   11.9

ה  נההית והישירות ש לגרוע מכלליות  ומבלי  לרבות  הובל   אמור לקבלן,  העמסה,  הוצאות  ה, 

 . זהבא פריקה, תיאום עם גורמים אחרים בשטח וכיוצ

ויתעורר   11.10 הכמויות,  היה  בכתב  כלולים  שאינם  חומרים  או  חלקים  לספק  או  לבצע  צורך 

פרטים. כל הבכתב עם  מלאה  ידי המפקח לאחר שהקבלן יגיש הצעה  -על  ייבחןמחירם של אלו  

  בחון יהיו רשאים ל  אלהללה והמכאת  או  ו/למען הסר ספק, ההצעה לא תחייב את המפקח  

פי ההצעה הנמוכה ביותר שתתקבל. בכל מקרה, ערכו של  להצעות נוספות ולקבוע את המחיר  

פי האמור בכתב  לכל שינוי או תוספת בביצוע העבודה )להבדיל משווי החומר או הציוד( ייקבע  

ויות כאמור,  ובהעדר התייחסות בכתב הכמ  , הנקבע בה  דומההכמויות לגבי סוג עבודה זהה או  

 מהעלות לפי מחירון זה. 20%לאחר הפחתה של   בניה ותשתיותל בהתאם למחירון "דקל"

בו אישר המפקח כי   מהמועדקלנדריים  ימים  60 תוםב הסופי לא הגיש הקבלן את החשבון   11.11

לערוך במקום הקבלן את החשבון  ומהעבודות   החוזה הושלמו, תהא רשאית המכללה  שא 

מהסכום הסופי לתשלום.    ינהנוכתוהוצאות עריכת החשבון    ,החוזה  תמורתהסופי ולקבוע את  

והקבלן לא יוכל    , הסך הסופי לתשלום לפי קביעת המכללה יהא סופי ומוחלט  , במקרה כאמור

 דרישה ו/או תביעה עקב כך. לערער על כך ו/או לבוא בכל טענה ו/או 

כל אישור של חשבון ביניים ייחשב כאישור מותנה, וכל תשלום ששולם כנגד חשבון ביניים   11.12

באישור ו/או בתשלום כאמור  ולא יהיה    ,ייחשב כמקדמה על חשבון התמורה המגיעה לקבלן
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ם  וויתור על טענה כלשהי מצידם, והסכואו    ,מצד המכללה ו/או המפקח  הודעה כדי להוות  

 המלא המגיע לקבלן ייקבע אך ורק בחשבון הסופי המאושר.

קיבל הקבלן תשלומי יתר על אלו המגיעים לו לפי החוזה, יחזירם למכללה לפי דרישה  ככל ש 11.13

הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית    הפרשי בתוספת    ,ימים מיום שנדרש לכך בכתב  15תוך  

היתר    ,1961- תשכ"א  ,והצמדה תשלומי  את  לקזז  המכללה  של  מזכותה  לגרוע  מבלי  וזאת 

ה כאמור  צמדההפרשי  בתוספת  זה   ,וריבית  סכום  לגבות  או  לקבלן  המגיע  סכום  מכל 

לפי חוזה זה או לגבותם בכל דרך אחרת  והכל    ,באמצעות חילוט הערבות שהקבלן המציא 

 בלן. את החזרת תשלומי היתר מהק לפני כןמבלי שתהיה מחויבת לדרוש 

ובתנאי שהחשבון    ו/או חשבון עסקה  כל תשלום לקבלן ישולם כנגד הצגת חשבונית מס כחוק 11.14

ה מיום  יאוחר  לא  )כלומר,  בזמן  לחודש    5  - הוגש  העוקב  כראוי  ומלחודש  החשבון(,  שא 

ימים ממועד    45התשלום ישולם בתנאי שוטף +    .ובהתאם לכל הנחיות המפקח בדבר הגשתו

לתקופה החל    םהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשה  איישפקח ולא  ידי המ-אישור החשבון על

 מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום. 

 תקופת הבדק .12

 . 1973 -תשל"ג  ,הוראות חוק המכר )דירות(  ,על העבודות לפי חוזה זה תחולנה, בין היתר 12.1

לכך  המפקח  של  בכתב  אישורו  חודשים מיום קבלת    24הינה  תקופת הבדק לצורך חוזה זה   12.2

 "(.מועד השלמת העבודותפי החוזה )להלן: "-שהעבודות הושלמו על

נתגלה פגם או ליקוי או נזק בביצוע העבודות בתקופת הבדק או נתגלתה אספקת מוצר או   12.3

תוך  "(  אי התאמה במפרטים הטכניים )להלן: " או  /פי הנדרש בחוזה ו לציוד או יחידה שלא  

זק או להחליף את  חייב הקבלן לתקן כל פגם או ליקוי או נ ,שנתיים ממועד השלמת העבודות

והוא הדין לגבי נזק או    ,או המנהלו/בהתאם לדרישת המפקח    ,ידה המוצר או הציוד או היח 

תקופת הבדק בגין כל תיקון או החלפה שבוצעו לפי האמור בסעיף זה    במהלך פגם שהתהווה  

ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים או שלא לפי דרישות החוזה  

 ו/או המפרטים הטכניים. 

הפגמים מפעם לקבלן  נההמזמי  ודיעת לעיל כאמור לבדיקות בנוסף 12.4 על   שנתגלו לפעם, 

 הבדק.  תקופת בתוך ובחומרים בעבודות

 כדלקמן:  ,הקבלן  כאמור בסעיף זה, ינהג נההמזמי הודעת קבלת עם

 הקבלן ידי-על  יתוקן, מידי באופן לתקנו  יש כי נההמזמי בהודעת נאמר שלגביו פגם  12.4.1
 . שעות מקבלת ההודעה 24 - ולא יאוחר מ, נההמזמי  הודעת קבלת עם מיד

 הקבלן ידי-על יתוקן  ,באופן דחוף לתקנו  יש כי נההמזמי  בהודעת נאמר שלגביו  פגם  12.4.2
 . נההמזמי הודעת מקבלת ימים  7תוך 
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 ידי-על שיקבעו  הזמן  פרקי ותוך במועדים הקבלן  ידי- על יתוקנו- אחרים פגמים  12.4.3
 הקבלן.  עם בתיאום המנהל

  נהחול ת  , פגם או ליקוי או בהחלפת מוצר או ציוד או יחידהשל  ההוצאות הכרוכות בכל תיקון   12.5

 על הקבלן במלואן. 

יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצוי למכללה    ,היה התיקון או הפגם או הנזק בלתי ניתנים לתיקון 12.6

ויים  דעתו או בשווי שיעור הפיצ-לרבות הוצאות חוות מכללה,הם לפי קביעתו של שמאי מטע

 בין השניים. מ גבוההים, לפי מ המוסכ

באמור   12.7 הבדק  כדי  12  בסעיף לעיל  אין  לתקופת  מעבר  גם  הקבלן  מאחריות  כאמור    ,לגרוע 

 דלעיל.  10 סעיףב

  בשל  החלפה  כל  לבצע  או  תיקון  מצריךה  כל  לתקן  זה  סעיף  לפי  התחייבותו   הקבלןמילא    לא 12.8

או  מקבלת הודעת המזמינה  שעות    48תוך    ביחס לפגם שיש לתקנו באופן מידי,    ,התאמה-אי

מקבלת הודעת המזמינה  או ביחס לפגמים    וםי  14  תוך,  דחוף  ביחס לפגם שיש לתקנו באופן

תהא רשאית המכללה לשכור שירותי בעל מקצוע אחר לצורך     אחרים, תוך המועד שנקבע, 

  , ולחייב את הקבלן בכל הוצאות התיקון או ההחלפה  יםדרשנהאו ההחלפה  ביצוע התיקון  

ולחילופין תהא רשאית לגבות סכום זה בכל דרך אחרת של קיזוז סכומים המגיעים לקבלן  

בידיה לצורכי הבטחת    ניתנו  אםאף בגין עבודות אחרות או באמצעות חילוט ערבויות, בין  

 . עבודות אחרות במסגרת ניתנו אם ובין חוזה זה   שאומהעבודות 

 שלילת זכות עיכבון .13

  בבעלותו  םזכות חזקה כלשהי בכל נכס, מבנה וציוד שאינקבלן  מוסכם כי אין ולא תהיה ל  13.1

, אלא רשות שימוש בהם בלבד  פי חוזה זהיו לתיום בחזקתו לצורכי ביצוע התחייבומצוייו

 פי הוראותיו.  -ולמטרות ביצוע חוזה זה ועל 

 המחאת זכויות וחיובים  .14

רשאית   14.1 או מקצתןהמזמינה  כולן  זה,  חוזה  לפי  זכויותיה  ציבורי אחר    ,להסב את  גוף  לכל 

 בכפוף לכל דין.

אלא בהינתן אישור    ,הקבלן אינו רשאי להסב את מחויבויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה 14.2

 המזמינה לכך מראש ובכתב. 

להעביראינו  קבלן  ה 14.3 ו/או  למסור  להמחות    רשאי  לשעבד  ו/ו/או  ו/או  במתנה  לתת  את או 

 .הינתן אישור המזמינה לכך מראש ובכתבאלא ב  , באופן מלא או חלקי  זכויותיו לפי הסכם זה 

,  בקבלני משנה באופן שהותר בחוזה זה   שימושהקבלן או  ידי  -העסקת עובדים על  יובהר כי

ובלבד שמובהר ומודגש כי    , שא המכרז לאחרומ   העבודותעצמם משום מסירת  ל אין בהם כש

שא המכרז, לרבות אחריות לכל נזק  ו מההתחייבויות על פי החוזה    מלוא האחריות לביצוע
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  , העבודותטיב ואיכות    , וכן לרמהמביצוע העבודות  כתוצאה    ו/או לכל צד ג'  למכללהשייגרם  

   באופן מלא ובלעדי.קבלן יחול על ה

 כל האמור לעיל לא יגרע מזכויות המזמינה כדלהלן: 14.4

ידי הקבלן  -דין כנגד כל קבלן משנה שיועסק עללכל זכות ו/או סעד ישיר ו/או לפי כל  14.4.1

של הזכות    מהקיו, והקבלן מתחייב להביא לידיעת כל אחד מקבלני המשנה את דבר  

 . כלפי קבלן המשנה למזמינה יםהסעד הישיר המוקנ של ו/או 

שלא   14.4.2 משנה  קבלן  כל  העבודות  מביצוע  לסלק  לקבלן  הוראה  עבודתו    מבצעליתן 

ה של  רצונה  בקבלן    זמינה,מלשביעות  המשנה  קבלן  את  להחליף  מתחייב  והקבלן 

מובהר, כי לא תהא לקבלן כל    .מהמזמינהבכתב  לכך  ככל שיקבל דרישה    ,משנה אחר

זכות תביעה ו/או טענה כלפי המזמינה בגין נזקים שייגרמו לו ו/או בגין הפרות חוזיות  

בהר,  עוד מו  כלשהן שתיגרמנה בעקבות דרישת המזמינה להחליף את קבלן המשנה. 

עילה לכל    ,המזמינהפי דרישת  - בכל מקרה לא יהווה סילוקו של קבלן המשנה עלכי  

לוח זמנים, לתשלום  דחייה בתביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג מצד הקבלן ל

 .  'וכלשהו וכ

 מעסיק  -העדר יחסי עובד .15

 למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי: 

בין המכללה לבין הקבלן או    מעסיק  - יחסי עובדאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו בכדי ליצור   15.1

או  לבין   מעובדיו  עללבין  מי  מהמועסקים  מי  או  דו  י- מי  לבין  או  המשנה  קבלני  לבין 

הם  לבין הקבלן  . הצדדים מצהירים כי היחסים המשפטיים בין המכללה  ידם- המועסקים עלמ

י. הקבלן לא יהא זכאי לפיכך לכל פיצוי ו/או הטבה מעבר לקבוע  וקבלן עצמא   נהיחסי מזמי 

 פי ההסכם ו/או בנוגע אליהן.  -בהסכם זה בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על

על 15.2 המועסקים  ו/או  העובדים  כעובדיו-כל  ויחשבו  יהיו  הקבלן  או  ו,  בלבד  ידי  העובדים  כל 

ולא יהיו בינם לבין    המשנה,  ידי קבלני המשנה ייחשבו כעובדיהם של קבלני- המועסקים על

עובד יחסי  כל  פיצוי או הטבה    מעסיק  -המכללה כאמור  זכאים לכל תשלום,  יהיו  לא  והם 

 אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו.

משלם ככלל לעובדיו בהתאם    סיקעל הקבלן יחולו המיסים ותשלומי החובה האחרים שמע  15.3

והקבלן בלבד    ,אומי ויתר הזכויות הסוציאליותולרבות תשלומים לביטוח ל  ,לכל דין ו/או נוהג

ידי קבלן משנה או מי המועסק  -ו/או על ידו  -יהיה אחראי לכל תביעה של עובד ו/או מועסק על

 .מעסיק  -ושעילתה יחסי עובד ,שתוגש כנגד המכללה ידו -על
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של   15.4 הברורה  כוונתם  חרף  על  יקבע  ,15.1-15.3  בסעיפיםהצדדים  אם  הימים  מן  ידי  -ביום 

מוסמכת שיפוטית  עובד  , ערכאה  יחסי  התקיימו  ולחילופין  מתקיימים  בין    מעסיק  -כי 

ו/או בין    ידו-לבין מי מעובדיו ו/או מהמועסקים על  זמינההמזמינה לבין הקבלן ו/או בין המ

ור  , מתחייב הקבלן, מבלי לגרוע מהאמםיד- משנה ו/או מי המועסקים על  ני לבין קבל   זמינההמ

לה, לרבות    נהיגרמ תמיידית במלוא ההוצאות ש  זמינהבהסכם זה בכללותו, לשפות את המ

 וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.  זמינההוצאות ותשלומים בהם תחויב המ

 

 נזיקין  .16

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם  16.1

ידו בביצוע העבודות, אם לדעת המנהל או המפקח, התנהג אותו אדם באופן בלתי  - המועסק על

הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק  

מקום ביצוע  ב  ,לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין  –לפי דרישה כאמור  

 העבודות. 

אים לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום ביצוע  המנהל או המפקח רש 16.2

ימציא הקבלן רשימת עובדים שלהם    ,העבודות באופן מלא או חלקי. משניתנה הוראה כאמור

  נושא והמנהל יסדיר את    ,הוא זקוק במקום ביצוע העבודות וכן כל פרט מזהה הנדרש לגביהם

 ת כניסה, כפי שימצא לנכון. הכניסה למקום ביצוע העבודות לפי רישיונו

שיופק   16.3 רישיון  המכללה  יהא  לעיל  16.2  בסעיףכאמור  כל  להחזירו   , רכוש  מתחייב    והקבלן 

. השימוש ברישיון  ניהםימב פי דרישה, לפי המוקדם  -בסיום ביצוע העבודות או על  למכללה 

המפקח  כאמור יהא מוגבל למקום ביצוע העבודות בלבד. אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה או ש 

הקבלן אחראי להרחיקו ממקום ביצוע  יהא    –או המנהל דרשו הרחקתו מאתר ביצוע העבודות  

 העבודות. 

)לרבות ומבלי למעט: גידור, שלטים,    הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים 16.4

  ו כדי להגן על עובדי שומר ככל שנדרש לפי שיקול דעת הקבלן, אביזרי בטיחות, תאורה וכו'(  

כל מי שבא בשערי המכללה, וכן  על  עובדי המכללה ו/או על ו/או  עובדי קבלני המשנהעל ו ו/א

ו/או מועסקיואחר    למלא בנוגע לבטיחות עובדיו    מטעמו, שבא  ו/או כל מי    הוראות כל דין 

 . לרבות קבלני המשנה עמם מתקשר

ו/או  קבלן  ה 16.5 במישרין  לרכוש  ו/או  ייגרם לאדם  ומין שהוא אשר  סוג  נזק מכל  לכל  אחראי 

לכל נזק  הקבלן  ומבלי לגרוע מכלליות הנ"ל יהא אחראי    ,מביצוע העבודותבעקיפין כתוצאה  

או כל  ו/ או שלוחיו  ו/או ספקים  ו/או קבלני משנה  ו/ידי עובדיו  - שייגרם לאדם או לרכוש על 

 . ןיצוע העבודות או בקשר עימהנתון למרותו, כתוצאה מב 
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המקצועי   16.6 לביצוע  אחראי  הוא  וכן  ומיומן  מקצועי  עובדים  צוות  להעסיק  מתחייב  הקבלן 

יישמעו   שאלו  לוודא  ועליו  מטעמו  המשנה  קבלן  ועובדי  עובדיו  כל  של  בעבודה  ולבטיחות 

 ו/או להוראות המנהל ו/או להוראות המפקח. מולהוראות מנהל העבודה מטע 

 כל הוראת בטיחות המופיעה במסמכים הטכניים.אחר ב למלא בקפדנות הקבלן מתחיי 16.7

שים למניעת פגיעה בלתי  ולנקוט בכל האמצעים הדר  ,בעת ביצוע העבודות  ,הקבלן מתחייב 16.8

בסביבת האתר בו מתבצעות העבודות  או לומד  או עובד  במקום  סבירה בנוחות הציבור העובר  

 ימוש בדרכים הציבוריות או ברכוש אחר.על מנת שלא תהא הפרעה בלתי סבירה בזכות הש

תקשורת    , הקבלן מתחייב כי לא יבוצע שום טיפול בכבלי חשמל, טלפון, תשתיות מים או ביוב 16.9

 ידי המנהל או המפקח. -אישור בכתב עללכך תשתיות, אלא אם ניתן  א באלהוכיוצ

סו קבלן  ה 16.10 מכל  הסיכונים  לכיסוי  הדרושים  הביטוחים  כל  את  לערוך  בזאת  ג  מתחייב 

וזאת בהתאם לנספחי הביטוח    ,פי חוזה זה-על  מביצוע העבודותהעלולים להיגרם כתוצאה  

ביצוע העבודות ועד  בתוקף כל זמן    אישור הביטוחבולהחזיק    ,'( בהמצורפים לחוזה )מסמך  

 עות רצון המנהל.ילשבלמכללה העבודות מסירת 

היא תנאי יסודי ועיקרי    העבודותביצוע  הביטוח בפני המזמינה טרם התחלת  אישורי  הצגת   16.11

 הקבלן. והאחריות בעניין זה מוטלת על  ,בהסכם זה

  אליה ו/או בגין כל דרישה לתשלום דמי נזק אשר תופנה    המכללה מתחייב לשפות את  קבלן  ה 16.12

  אליהןו/או בקשר    חוזה זה  מושאיה עקב ביצוע העבודות  בגין כל חיוב בדמי נזק אשר יוטל על 

 . מהןאו עקיפה ו/או כתוצאה ישירה ו/

זהירקבלן  ה 16.13 באופן  להשתמש  שיועמד    מתחייב  אחר  רכוש  ו/או  ציוד  ו/או  מערכות  בכל 

ו/ ידי  - על  לרשותו עלהמכללה  ו - או  באתר  המשנה  מקבלני  מי  נזק  ידי  או  קלקול  כל  למנוע 

לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל  מתחייב הקבלן  ,או קלקולכלשהו שייגרם נזק ככל ו אלה,ב

  וכן לתקן מיד עם דרישה, כל נזק ו/או ליקוי ו/או קלקול אשר ייגרמו  ,קול כאמורנזק ו/או קל

לשטחים ציבוריים, לרשתות המים, הביוב, החשמל ו/או    כתוצאה מביצוע העבודות, לרבות

נפלה או הושארה לסלק על חשבונו כל פסולת שהונחה,  קבלן  וכן מתחייב ה  ,לכל מתקן אחר

 .  הסכם זהשא ומות  ברשות הרבים עקב ביצוע העבוד

א  16.14 ימלא  לא  והקבלן  על    חרהיה  זה, רשאית המכללה לבצע הנ"ל  לפי סעיף  התחייבויותיו 

  האמור לשלם הסכום  מחויב  הקבלן  ו   ,החזר של כל סכום שהוצאמהקבלן  חשבונה ולדרוש  

המכללה. המכללה    ידי-עלדרישה בכתב  משלוח  ימים מ  7וריבית תוך    צמדההפרשי  בתוספת ה

הן    ,כל נזק ו/או תיקון  בגיןשל התיקונים או ההוצאות    תהמשוער  עלותרשאית לדרוש את ה

מן. כל זאת, מבלי לגרוע מזכותה של המכללה במצב סיובתקופת ביצוע העבודות והן לאחר  

כלפי  כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה  לו  תקום  שמבלי    ,זה לבטל את החוזה עם הקבלן
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ידה כאמור מכל  -לקזז כל סכום שהוצא על   כללהעקב הביטול. כמו כן, זכאית המכללה  המ

פי חוזה זה או להיפרע הימנו באמצעות חילוט הערבות  לסכום שעליה להעביר לידי הקבלן  

 .  שהעמיד הקבלן הבנקאית

  המכללה יפר את התחייבותו ו/או תוגש תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד  קבלן  וה   היה  16.15

שנגרמו    בגין נזקים  ו/או  טעויות  ו/או  מחדלים  ו/או  השירות  רמת  ו/או  איכות  ו/או  טיב 

לשלם המכללה  בגין כל סכום שתחויב    המכללה את  קבלן  ה  שפהי   ,מביצוע העבודותכתוצאה  

 . ערכאה שיפוטיתבהתאם לקביעת 

 ביטוח .17

 הקבלן יבטח על חשבונו לטובתו ולטובת המכללה יחדיו:  17.1

ו/או   17.1.1 החומרים  כל  ביצוע  את  למקום  שהובא  אחר  דבר  וכל  המתקנים  ו/או  הציוד 

ו/או אובדן למשך כל תקופת  -העבודות על  נזק  כל  נגד  לזמן  ידו במלוא ערכו מזמן 

 ביצוע העבודות. 

מפני נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע העבודות   17.1.2

בלן, קבלני המשנה ועובדיהם, עובדי  לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הק

 המזמינה וכל אדם אחר הנמצא בשם ומטעם המזמינה. 

בנספח הביטוח  לערוך את כל הביטוחים כמפורט  ,לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  17.1.3

-ם עלוכשהוא חתהביטוח    אישור ולהמציא למזמינה את    ,' לחוזהבמסמך  המצורף כ

  אישור הביטוח סמכי המכרז. המצאת  תוך הזמן הנקוב לכך במידי מבטחי הקבלן  

 לידי המזמינה הינה תנאי יסודי ועיקרי בחוזה זה. 

כי המבטחת בכל אחד מהמצבים לעיל לא תוכל לשוב    ,להבטיח בכל מקרה ובכל מצב 17.1.4

בתביעת שיבוב למכללה בגין כל תשלום ששילמה בגין קרות מקרה הביטוח ולעגן זאת  

 ביחסים עם המבטחת. 

 ערבות בנקאית  .18

עם החתימה על חוזה    ,ימסור הקבלן למזמינה  , ת כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זהלהבטח 18.1

)להלן:  )כולל מע"מ(  שהוגשה במכרז  הצעתו    היקפה הכספי שלמ  10%  ע"סערבות בנקאית    ,זה

. הערבות תעמוד  מכרזה  למסמכי  1בנוסח מסמך ג' "(. הערבות תהא  הערבות לקיום החוזה "

כל   צמודה    .בתוספת שלושה חודשים  ביצוע העבודות, תקופת  בתוקף למשך  הערבות תהא 

 , המדד הבסיסי יהא המדד הידוע ביום חתימת החוזה.למגורים למדד תשומות הבנייה

פי חוזה זה היא אמורה עדיין  - תוקפה של הערבות לקיום החוזה עומד לפוג ועלבו  בכל מקרה   18.2

והקבלן    היה  .את  תוקף הערבותמהקבלן להאריך  המכללה לדרוש  רשאית    להיוותר בתוקף,
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רשאית המכללה לחלט את הערבות מבלי    יאריך תוקפה של הערבות כפי שנדרש לעשות, לא  

 שתקום לקבלן כל זכות לטענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.

של   18.3 מקרה  ה-איבכל  התחייבויות  ההסכםקבלן  קיום  של  היסודית  הפרה    רשאית   ,ו/או 

, ללא צורך בהוכחת  כל זאת כדמי נזק קבועים מראש  ,המזמינה לחלט את הערבות הבנקאית

 קיומו של נזק או היקפו. 

  ערבות בנקאית הגשת  ב  יתצו התחלת העבודה מותנכי מסירת    ,למען הסר ספק מובהר בזאת 18.4

 . ידי הקבלן-לקיום החוזה על 

העבודה 18.5 ביצוע  גמר  ולאחר  ההתקשרות  קבלת    בתום  מועם  הקבלן    ,המפקחאישור  ימציא 

הערבות תהא צמודה    .)כולל מע"מ(  מסכום החשבון הסופי  5%סך  -ערבות טיב על  למזמינה

ערבות    ."(ערבות הבדק : ")להלן  2'ג  במסמך למדד תשומות הבניה למגורים ובנוסח המפורט  

 בעלותה. חודשים קלנדריים מיום סיום העבודות והקבלן יישא  24תקופה של תעמוד להבדק 

 לא חולטה.זו  המצאת ערבות הבדק הינה תנאי לשחרור הערבות לקיום החוזה, ככל ש 18.6

 ביטול החוזה  .19

המכללה תהא רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום ביצוע העבודות ולהשלים את ביצוען   19.1

בכל אחד מהמקרים  שתמצא לנכון, וזאת  בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  

 : המנויים להלן

ככלל,  העבודה בהתאם ללוחות הזמנים  השלים את ביצוע  בכל מקרה בו הקבלן לא   19.1.1

בכפוף לארכות בביצוע  הכל  ו ,ידי המפקח- שהוגדרו ואושרו עלאו באיזו מאבני הדרך  

 ידי המפקח בכתב. - העבודה שניתנו על

הבלעדי 19.1.2 דעתו  שיקול  לפי  המפקח,  קבע  בו  מקרה  סיבה  נמנע,  שהקבלן    , בכל  ללא 

או נמנע    ,בביצוע העבודות, למרות קיומו של צו התחלת עבודותמלהתחיל    ,מוצדקת

ללוחות הזמנים  מלהמשיך ולהתקדם בביצוע העבודות הנ"ל בקצב הנדרש או בהתאם  

 המוגדרים בחוזה זה או שהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת. 

נע, לאחר קבלת  ו/או הקבלן נמ   ות העבודביצוע  את    ,למעשה  ,במקרה בו הקבלן נטש 19.1.3

מהמפקח ו/או    ,הוראות  העבודות  ביצוע  עקב  באתר  שהצטברה  פסולת  מלהסיר 

של    את העבודות  נמנע מלבצעהקבלן   רצונה  לדרישות    ,המכללהלשביעות  בהתאם 

 החוזה והמפרטים הטכניים. 

הקבלן לא קיים הוראה מהוראות המפקח ו/או לא קיים התחייבות יסודית  שבמקרה   19.1.4

פי חוזה זה על  -ה זה ו/או לא קיים התחייבות מהתחייבויותיו עלהחלה עליו לפי חוז 

 המכללה. ידי -אף ארכה או ארכות שניתנו לו על 
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בניגוד להוראות חוזה    ,כולו או חלק ממנו  ,את החוזהלאחר  הקבלן הסב  במקרה בו   19.1.5

 זה.

שהקבלן או אדם אחר מטעמו נתן    ,יש בידי המכללה הוכחות להנחת דעתהבמקרה בו   19.1.6

דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או    , אדם כלשהו שוחד, מענקאו הציע ל

ובלבד שניתנה לקבלן זכות הטיעון בעניין זה קודם    ,לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה

 . ןלכ

הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש  במקרה בו  19.1.7

 זה. בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי חוזה 

 פי תנאי החוזה. -פי הדין ו/או על-בכל מקרה אחר בו ניתן לבטל חוזה זה על 19.1.8

- התחייבויות המוטלות עליו עלהיפר הקבלן או לא יקיים איזו מ  במקרה בוכמו כן,   19.1.9

ו/או עסקיו יפורקו ו/או יעשה  הפוך חדל פירעון  י הסכם זה במלואן ובמועדן ו/או י פ

פי הסכם זה  -מבלי לפגוע ביתר זכויותיה על  ,רשאיתדור עם נושיו, תהא המכללה  יס

ומתאריך    ,הודעה בכתב לקבלן  במתןלבטל את החוזה    –פי החוק ובנוסף עליהן  - או על

 בשל ביטול ההסכם. נהההודעה לא תהיינה לקבלן כל תביעות כלפי המזמי

הסכם    פי- עלכי הקבלן אינו מקיים את התחייבויותיו    ,כי אישור המפקח בכתב  ,מוסכם בזה 19.2

 פי הסכם זה. -זה, יחשב כהוכחה מכרעת כי אכן הקבלן הפר התחייבויותיו על

רשאית להשתמש בכל החומרים  המכללה  תהא    ,סולקה ידו של הקבלן מאתר ביצוע העבודות 19.3

ו/או הציוד המצויים באתר ביצוע העבודות או לדרוש מהקבלן לסלקם מאתר ביצוע העבודות  

לד  48תוך   הקבלן  ציית  לא  ביצוע  שעות.  באתר  שהושאר  חומר  ו/או  ציוד  של  פינויו  רישת 

רשאית  לפנותו בעצמה לכל מקום  המכללה  הזמן שנקבע לכך, תהא  פרק  העבודות כאמור תוך  

על חשבון הקבלן והיא לא תהא אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו לציוד    ,שיראה בעיניה

 ו/או לחומר עקב כך. 

זה הינם סעיפים    להסכם  18,  17,  16,  14,  9,  7,  6.11,  6.8,  6.6,  5כי סעיפים  מוסכם בין הצדדים   19.4

ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית. כן תהווה  -הפרת כל אחד מהם עלכי  ו  , יסודיים ועיקריים

 הפרה יסודית כל הפרת תניה בחוזה זה שהוגדרה בגופה כתניה יסודית. 

  כלוכן    בכתב  התראה  ממתן  וםי  14תוך    תתוקןהסכם זה שלא    שלהפרה שאינה יסודית    כל 19.5

תקנה בידי המכללה    ,ימים ממתן התראה בכתב  7הפרה יסודית של הסכם זה שלא תתוקן תוך  

את   ולהשלים  העבודות  ביצוע  מאתר  הקבלן  של  ידו  לסלק  החוזה,  את  לבטל  הזכות  את 

 העבודות בעצמה או באמצעות קבלן אחר. 

רק  לתמורה  זכאי  הקבלן  זה, יהא  סולקה ידו של הקבלן מהמשך ביצוע העבודות לפי חוזה   19.6

בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל וכן  זאת   ,עד לשלב בו הופסקה עבודתובגין העבודה שבוצעה 
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בפועל והותקנו  שסופקו  ליחידות  עלבהתאם  לכך  אסמכתאות  להצגת  בכפוף  הקבלן-,  ,  ידי 

המוסכמים    בניכוי הפיצוייםכן  ו  בניכוי כל סכום המגיע למכללה על פי חוזה זה לעיל ולהלןו

 שנקבעו בחוזה. 

תהא    ,פי הדין -פי הסכם זה ועל-ובנוסף לכל סעד או תרופה על  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל 19.7

זכאית במקרה זה לחלט את הערבות הבנקאית שהופקדה בידיה כבטחון לקיום  המזמינה  

 ללא התראה נוספת.   ,חוזהההתחייבויות הקבלן לפי 

בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או הוצאה, לרבות    מזמינהההקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את   19.8

 פי חוזה זה. -מניעת רווח, שיגרמו לה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו על

אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה שיעמדו למכללה לפי חוק החוזים   19.9

 ו/או לפי כל דין. ,  1970-תשל"א  ,)תרופות בשל הפרת חוזה(

 מוסכמיםפיצויים  .20

בכל מקרה של הפרה יסודית של חוזה זה או כל הפרה אחרת המקימה למכללה זכות לפי   20.1

  5%סך של  -מים עלכיקבע שיעור הפיצויים המוסיחוזה זה לדרוש פיצויים מוסכמים בגינה,  

החוזה או    ת משווי ההתקשרות לאחר חתימ  10%-ו   ,משווי ההתקשרות לפני חתימת החוזה

₪ +    3,000סך של  -, יעמוד הפיצוי המוסכם עלהתחייבות במועדה  של איחור בביצועבמקרה  

מבלי  זאת  כל  איחור,  יום  כל  בגין  להוכ   מע"מ  תידרש  לה.    את  ח ישהמכללה  שנגרם  הנזק 

של   הפרה  עקב  הראשוני  הנזק  של  ומינימלית  סבירה  הערכה  מהווה  זה  סכום  כי  מוסכם 

פיצוי זה כדי לגרוע מכל פיצוי  ואין ב   ,ההסכם כאמור בהתחשב, בין היתר, בהיקף הפרויקט

 בגין כל נזק נוסף שיוכח. 

 קיזוז .21

כל חוב המגיע לה לפי החוזה    ,המכללה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן לפי חוזה זה 21.1

לפעול לגביית   המזמינההנ"ל או כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן. הוראת הקיזוז לא תמנע מ 

חוזה  לפי  אמצעות חילוט הערבות שהקבלן המציא  ב  בות סכום החוב אף בכל דרך אחרת, לר

 כל חוזה אחר שבינו לבין המכללה. פי זה או ל 

 מקום שיפוט .22

ידי מי מהצדדים במכרז ו/או בחוזה  - הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל תביעה שתוגש על 22.1

תהא נתונה באופן ייחודי לבית המשפט המוסמך מבחינת העניין בעיר    ,בכל עניין הקשור בו

 .נוף הגליל

 כללי  .23

 כותרות סעיפי הסכם באות להוסיף על האמור בסעיפים ולא לגרוע הימנו.  23.1
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לא יהיו    ,בין בכלל ובין במועדה  ,של המכללה  שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה  23.2

 בני תוקף אלא אם ייעשו בכתב. 

כי היה ותינתן הסכמת המכללה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לסטייה    ,מוצהר ומוסכם 23.3

מהתנאים של חוזה זה, לא יהיה בכך משום תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרים  

 אחרים. 

בזכות המוקנית לה  המכללה  לא עשתה   23.4 תה במימוש זכות  פי חוזה זה ו/או השתהלשימוש 

כלשהי, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויות המכללה על  

 פי חוזה זה. 

שני  מורשי החתימה של  ידי  - כל שינוי בתנאי ההסכם יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על 23.5

 הצדדים.

בלשון זכר אף לשון  וכל האמור   ,כל האמור בחוזה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע ולהיפך 23.6

 נקבה במשמע ולהיפך.  

 הודעות .24

כתובות הצדדים הן כאמור בכותרת ההסכם. כל הודעה שישלח אחד הצדדים למשנהו בדואר   24.1

שעות מעת מסירתה בבית הדואר ואם נמסרה ידנית,    72תראה כאילו נתקבלה תוך    ,רשום

 בעת קבלתה. 

 :ולראיה באנו על החתום

 
 

 ___________________  ___________________ 
 המכללה  הקבלן

 
 

 

 

 

 

 

 

  ----------------------------           ---------------------------------- 

 הקבלן  וחותמת  חתימת                   ך  י  ר א ת     

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה  –  03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

61 

 

 

 

 

   יזרעאל עמק האקדמית המכללה

 (צ"חל) בע"מ שטרן  מקס ש"ע

 

 

 03/21מכרז פומבי מס' 

 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה  
 

 נספחים 
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 הצהרה בדבר עמידה בכל המפרטים הטכניים של המכרז  -  1נספח 

 

 :לכבוד

 )חל"צ( בע"מ ע"ש מקס שטרן עמק יזרעאל המכללה האקדמית 

 19300ד.נ עמק יזרעאל  

 א.ג.נ.,

 

 צ( )להלן: ")חלבע"מ  ש מקס שטרן  "לבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע   ,הריני/ו להצהיר בזאת

 :, כי"(המזמינה " ו/או "המכללה "

 

 :(11)נספח  " של המכרז הם כדלקמןהטכניים המפרטיםלנו כי "לי/ידוע   .1

א  מושלמסמכי המכרז, הכולל תנאים מיוחדים המתייחסים לעבודה  המיוחד  המפרט הטכני   .א

בנייה   לעבודות  הכללי  במפרט  לכתוב  המנוגדות  או  השונות  הנוספות  הדרישות  המכרז, 

)להלן:    ולמחשובםמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה  -בהוצאת הועדה הבין 

 "(.  הכללי  המפרט"

המפרט הכללי אינו מצורף    באותם פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה.  המפרט הכללי .ב

על חשבונו או להורידו ברשת האינטרנט באופן חופשי  כוש אותו בעצמו ו למכרז ועל הקבלן לר

 בכתובת:

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

 מוקדמות למסמכי המכרז.  – 00פרק  .ג

 

בזאתי/הרינ  .2 להצהיר  העבודה  , ו  את  לבצע  ביכולתנו  יש  המכרז מ   כי  המפרט  ושא  כל  ים  לפי 

ו/או המקצועיות בכל הדרישות הטכניות  ולעמוד  של המכרז  לרבות אלה הטכניים  המופיעות    , 

 במפרטים הטכניים הנ"ל. 

 

ככוזבת .3 תתברר  זו  הצהרתי/נו  שאם  לי/לנו  הערבות    ,ידוע  את  לחלט  המכללה  רשאית  תהא 

לו וכן  ל החוזה בגין הפרה יסודית שוהבנקאית שנמשכה על ידי/נו לטובתה ו/או לדרוש את ביט

 כל תרופה ו/או סעדים אחרים המוקנים לה לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של הפרה יסודית.  

 

 __________ 

 המצהיר 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 איתנות פיננסית בדבר  הצהרה  -  2נספח 

 

 שם המציע __________ 

 _____________  תאריך

 

 

בתחום   .1 מפעילות  הנובע  המציע,  של  השנתי  הכספי  ושיפוץ  המחזור  בינוי    אחת  בכלעבודות 

כולל מע"מ(    )שישה מיליון( ₪  6,000,000היה בהיקף של  ,  2020  -ו  2019,  2018  מהשנים )לא 

 . לפחות

 המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים.   .2

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית  המכללה  תהא    ,ידוע לי שאם הצהרתי זו תתברר ככוזבת .3

ו/או לדרוש כל תרופה ו/או סעד אחר המוקנים לה לפי    מכללה ה  לטובת המציע  שנמשכה על ידי 

 כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של הפרה יסודית.  

 
 : החתום  על באתי  ולראיה

 

 ___________   _______________      ________ ___  ______ _______ 

 חתימה וחותמת   תפקיד    שם    תאריך 

 

 לזיהוי בלבד: –רו"ח  חתימת

 

 _______________________ 

 

 

 

 __________ 

 המצהיר 
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 טבלת ניסיון  -  3נספח 

לצורך  של הספק בכלל  ו בתנאי הסף וכן לבחינת ניסיונ מציעהת  בחינת עמידלצורך טופס זה משמש 

 מתן ניקוד בקריטריון האיכות.

תאריך התחלת    הפרויקט:שם 

 הפרויקט:

תאריך סיום  

 :הפרויקט

 ___________  __________   מיקום הפרויקט: 

תיאור כללי של  

 העבודה: 

 

 

 

 דוא"ל:  טלפון נייד:  תפקיד:  שם מלא: 

     : שם המזמין

מנהל הפרויקט  

 : מטעם המזמין

    

     מפקח הפרויקט:

     אדריכל הפרויקט:

 : קבלני משנה לפרויקט

 דוא"ל:  טלפון נייד:  תפקיד:  שם מלא: תחום 

     

     

     

     

     

     

היקף כספי של הפרויקט לא כולל  

 מע"מ )יש לצרף חשבון סופי(:

 

 _______ חודשים  זמן ביצוע בפועל:  _____ חודשים  זמן שהוקצב לביצוע:

 הערות נוספות: 

 

 

  ההתקשרותהוכחת צורך ל חשבון סופי או הזמנת עבודה  או ** יש לצרף העתק חוזה

מספר פעמים לצרף נספח זה  ישיותר מפרויקט אחד,  תנדרשת הצגבמקרה ש , בהתאם לסעיפי המכרז*** 

 . בהתאם לנדרש
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 נספח 4  - טופס המלצה 
 תיאור הפרויקט  מייל -אי טלפון  איש קשר ותפקידו  שם הלקוח 
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  –  5נספח 

 

נושא _______________ אני הח"מ   מס'    ת/,  מורשה___________ת.ז.  החתימה    ית / , 

מתחייב "המציע"   להלן:) ___________________ שמספרו   __________________מטעם  ת/(, 

בעניין שמירת    ו את חובותיבכל תקופת ההתקשרות עם המכללה, ככל שיזכה במכרז,  קיים  כי המציע י

זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק  

 לצורך אספקת העבודה או השירותים. 

 

   
בשם המציע  ת/שם מלא של החותם תאריך  וחותמת המציע  החתימ   
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 1976 -התשל"ו ,חוק עסקאות גופים ציבורייםל תצהיר בהתאם –  6נספח 

 

 

 החתימה מטעם  ית/, מורשה ______________ ת.ז. מס'   ת/, נושא _____________ אני הח"מ  
") ______________ שמספרו    _____________  עלי    (,"המציעלהלן:  כי  כחוק  שהוזהרתי  לאחר 

בזאת,    ה/לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  ה /לומר את האמת וכי אהיה צפוי
 בכתב, כדלקמן: 

ביצוע    -גשת הצעה במכרז פומבי מס' _________  תצהיר זה בשם המציע, בקשר לה  ת/אני נותן  .1
לתת תצהיר זה בשם    ת /ומוסמךעבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל,  

 המציע. 

 כי התקיים במציע אחד מאלה:  ה/הנני מצהיר  .2

דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים  -המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו בפסק .2.1

כדין והבטחת תנאים הוגנים  רואיס)  זרים חוק שכר לפי  או    1991-, תשנ"א(העסקה שלא 

 . 1987-מינימום, תשמ"ז

דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים  -אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק .2.2

חוק שכר לפי  או     1991-, תשנ"א( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)  זרים

, הרי שבמועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות  1987-מינימום, תשמ"ז
 ההרשעה האחרונה. ממועד 

 מתקיים במציע אחד מאלה: כי   ה/ עוד הנני מצהיר .3

סעיף   .3.1 תשנ"ח   9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  על  1998  -לחוק  חלות  אינן   ,
 המציע. 

  המציע   , חלות על1998  -ות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חלחוק שוויון זכוי  9הוראות סעיף   .3.2
 והוא מקיים אותן.  

ש לפחות,    100מעסיק    מציעהככל  מתחייבעובדים  משרד   ת/ אני  של  הכללי  למנהל  לפנות 
לחוק שוויון   9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

התחייב בעבר  ככל שהמציע    יות בקשר ליישומן;לשם קבלת הנח   – זכויות, ובמידת הצורך  
ונעשתה אתו  כאמור  לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

וככל שהתקבלו  כנדרש,    נעשתה פניהכי    ה/ צהירהנני מ  – התקשרות שלגביה התחייב כאמור  
   ליישומן;  תילחוק שוויון זכויות, פעל  9ליישום חובות לפי סעיף הנחיות 

מתחייב ש   ת /אני  מהתצהיר  העתק  משרד  נלהעביר  של  הכללי  למנהל  זו  פסקה  לפי  מסר 
 ימים ממועד ההתקשרות.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 

- כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -יתר המונחים  ו,  בעבירה  "הורשע"",  בעל זיקה "

1976. 
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 , כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי  ___________ כי שמי הוא   ה/הנני מצהיר 
 אמת.  -תוכן תצהירי  

   

 חתימה וחותמת המציע  בשם המציע  ת/שם מלא של החותם תאריך 

 
 

  אישור

   ______________ מרחוב ______ מ.ר., בעל/ת  , עו"ד/רו"ח _____________ אני הח"מ,  
 תה/ יהה____________ שזר/גב'מבפני במשרדי   ה /הופיע  ________ מאשר/ת כי ביום  

על תצהיר זה לאחר    ה/ לי אישית, וחתם  ת/המוכר  / ______________ ת.ז. מס'הצגת ידי -על  ה/עצמו
לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא   ה/ יהא צפוית/להצהיר את האמת, וכי ה /, כי עליוה/שהזהרתיו

 עליה בפניי.  ה/ וחתם  ה/את נכונות הצהרתו ה/ יעשה כן, אישרת/
   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו״ד/רו״ח  תאריך 
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 נספח 7  - הצהרה בדבר אי-תשלום "דמי תיווך"

 

, אנו  1977  -בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז .1

 כדלקמן:  ,תאהח"מ ________________________ מתחייבים ומצהירים בז

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  1.1

במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל   ,דבר בעל ערך

"( המכללה"  –)להלן    ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(  ת עמק יזרעאלה האקדמימכללהשל  

עובד המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, של  נושא משרה במכללה ו/או  של  או  ו/

 נו. ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים מממכרז זה  בקשר ל

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במכללה ו/או עובד  1.2

על  אחר  גורם  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  הקשור -המכללה  חסוי/סודי  מידע  לקבל  מנת 

 ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. המכרז   כילהלי

רה במכללה ו/או עובד לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא מש 1.3

במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית    , המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר

 ו/או לא תחרותית. 

ו/או    המכללה עםלעיל במסגרת הליכי התקשרות   1.3-  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  1.4

 כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

לעיל, ידוע לנו כי המכללה שומרת    1לאמור בסעיף  תעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד  יו  היה .2

קיים חשד   הםלגבי  מכרזה  כילעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהלי

ו/או לבטל בכל    מכרזכי נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל הצעתנו ב

ב זכייתנו  את  שהוא  את    מכרזזמן  שהוא  זמן  בכל  לבטל  הנובעים  ו/או  החוזה/ההזמנה 

 מכרז.מה

ביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי  מתחייבים להאנו   .3

של המכללה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים    מכרזה  כי מטעמנו המעורבים בכל דרך שהיא בהלי

 ממנו. 

 

על החתום:באנו ולראיה   

 

____________    חותמת )חברה(: ____________ שם: ______________        חתימה: _   
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 בטיחות כתב התחייבות לקיום דרישות –  8  נספח

 אלא אם נאמר אחרת:  ,דםילמונחים הבאים הפרשנות שלצ  אה ת כתב התחייבות זהב .1

 . בע"מ )חל"צ( ןהמכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטר - "המכללה " .א

 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה.  - 03/21מכרז פומבי מספר  -  "המכרז" .ב

מי    -   "הספק" .ג וכל  נותן שירותים  ביצוע  -מועסק עלשקבלן, ספק, משתמש,  לצורך  ידו 

 . המכרז במסגרת עם המכללה  ההתקשרות

 . המכללהבטיחות מטעם ההממונה על    - "בטיחותההממונה על " .ד

 מנהל הבינוי מטעם המכללה, אשר הינו עובד סגל של המכללה. – " המנהל" .ה

, מתחייב בזאת לקבל  מכרזה  מושאאני החתום מטה, המעסיק עובדים לצורך ביצוע עבודות   .2

,  בדבר הנחיות בטיחות לקבלנים השונים  , תדריך בטיחותי מהממונה על הבטיחות ו/או נציגו

 .  מושא המכרזהעבודות   זאת לפני תחילת ביצוע נהוג במכללה ול בהתאם

ציג מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות )בודק מוסמך(  לה  , אני מתחייבבטיחותיהך  יתדרהבמסגרת   .3

 העבודות.   ביצוע העבודות באתר ורך ביצוע ידי לצ-ציוד שיופעל עלו/או   לכלי רכב

בנוסח    רת בטיחות"הריני מתחייב לחתום על טופס "הצה  ,התדריך הבטיחותילאחר קבלת   .4

 . שיימסר לי

בסמכות הממונה על הבטיחות למנוע ו/או לעכב  ידוע לי ומקובל עלי שבזאת כי    מאשראני   .5

  , לרבות במקרה שבו אותו כלי רכב ו/או ציוד העבודותביצוע  סת כלי רכב ו/או ציוד לאתר  יכנ

הביטוח ו/או    ו/או הרישוי ו/או לדעת הממונה על הבטיחות  דרישות הבטיחות    לעאינו עונה  

 .נדרשבדיקות "בודק מוסמך" כ 

מ .6 ו ,  תחייבאני   אני  את עובדי  כי  נקיים  ועובדיהם,  משנה  קבלני  לרבות  מטעמי,  הבא    וכל 

והגהות   הבטיחות  דיןל דרישות  כל  את  פי  והמשמעת  וכן  העבודה  וכיסדרי  בהתאם    ננהג  , 

 נציגו. להוראות הממונה על הבטיחות ו/או 

עובדי  למסור    מתחייבאני   .7 לרבות  לכל  מטעמי,  שיבוא  מי  המשנהולכל  הנחיות    ,קבלני  את 

 במכללה. הנהוגות הבטיחות 

ו  תחייבאני מ .8   ים נדרשה אביזרי ציוד המגן האישי  את  לספק לעובדי את הכלים המתאימים 

 לוודא תקינות ציוד הבטיחות ושימוש נכון בו.  וכן צוע העבודות, ילב
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שייעשה בהם   ציוד המגן האישי, אביזרי הלבוש ונעלי העבודהדגמי הכלים,  כי    ,אני מתחייב .9

 יתאימו לתקנים המקובלים בהתאם לעיסוק ולמקצוע. –שימוש במהלך ביצוע העבודות 

אלא בכפוף לקבלת אישור    שטחי המכללהבלא אקים כל מבנה ו/או מתקן  מתחייב לכך ש.    אני   10

 להקמת המבנה או המתקן. ה לי שיוקצשטח המדויק מראש ובכתב של המנהל ובהתאם ל

כל  את  קיים  נ  וכל הבא מטעמי, לרבות קבלני משנה ועובדיהם,  עובדימתחייב כי אני ואני    .11

 . ו/או יתוחזקו על ידינו בשטחי מתקני העזר שיוקמודרישות הבטיחות והגהות גם 

דרישות בדבר חובת הצטיידות ב"היתרי הבטיחות"  האני מתחייב לנהוג ולמלא בקפדנות אחר   .12

ו/או מתקנים מסוכנים ליד קווי חשמל  עבודות    ,לביצוע עבודות  או  ריתוך  עבודות  ולביצוע 

 במקומות בהם קיים סיכון אש.

מקרה מסוכן    הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/אועל  ר מידע לממונה  יהעבל אני מתחייב   .13

  אמורוחמור )"כמעט תאונה"( שאירעו באתר העבודות ו/או במתקני המכללה. אין בהודעה כ

ו/או הביטוחים    הדיןמכוח  , ככל שקיימת כזו,  חוו ימחובת הד מי מטעמי  ו/או    כדי לפטור אותי

 וכו'. 

עזר  מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש במתקני ה  להחזיקאני מתחייב   .14

 שברשותי. 

 

אבטיח את פינויו באופן  במכללה,    ותהעבודביצוע  מי מעובדי במהלך  היה ויפגע  כי    ,אני מתחייב .15

 יוזמן אמבולנס(.   -בטוח ומיידי )ככל שהפינוי מחייב הסעה באמבולנס

אני  מתחייב לבקש היתר מראש ובכתב מהממונה על הבטיחות לעבודה באש גלויה, לכניסה   .16

לכל מתקן בעל סיכון  וחדרי חשמל לחדרי פיקוד, לאזורי אחסון חומרים כימיים, ל למעבדות, 

 ת. ועבודביצוע הבמהלך כניסה או פעילות לידו ידרש ת מיוחד ש

ימצאו בכל  י  העבודותביצוע  לאתר  חתומים ותקפים  כי אישורי כניסה    מתחייב לדאוג לכך,אני   .17

וישמשו אמצעי זיהוי בפני כל בר סמכא מטעם  י ועובדי קבלני המשנהעובדאחד מעת בידי כל 

להמכללה.   מודע  אני  כיחוב כן  אדם    ה,  כאחד(  כל  ומבקרים  באתר  )קבלנים  ביצוע  השוהה 

 לפי דרישתם. ,הקב"טו/או  ממונה על הבטיחות  הזדהות בפנילצורך תג זיהוי   ישאהעבודות 

כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או להמעיט    כתב התחייבות זהמאשר בזאת, כי  אין בחתימתי על     אני .18

 ני מחויב על פי כל דין. אמחובתי לקיים את דרישות הבטיחות והגהות בהן 

   
המציע חתימה וחותמת  שם מלא של החותם/ת בשם המציע  תאריך   
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 הוראות ביטחון  –  9נספח 

"( לקצין הביטחון של  הקבלן"  :)להלןהזוכה במכרז    הקבלןיעביר  , ותטרם תחילת ביצוע העבוד  .1

"( את רשימת  המכללה)להלן: "ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(  המכללה האקדמית עמק יזרעאל  

ועובדיהם  ,כל העובדים מטעמו "  לרבות קבלני משנה  ציון שמם  "(הקבלן  עובדי)להלן:  , תוך 

מ תעודת  המלא,  מגורים.  הותזספר  וכתובת  עדכני  טלפון  עובדים  גם  מועסקים  ו  היה , מספר 

הות של כל אחד  ז עודת צילום ת גם בנוסף  קבלןיעביר ה – תושבי איו"ש/אזח"ע/מזרח ירושלים 

כל ההיתרים והאישורים הנדרשים להעסקתם. כמו  ו  של כל אחד מהם  , תמונהמעובדים אלה

 מספר רישוי וסוג רכב.  –רכב המסיעים עובדים  הרשימת כלי הקבלן את כן, יעביר 

 ימים לפני תחילת ביצוע העבודות.   10  עד  האמור לעיל יועבר לקצין הביטחון של המכללה    המידע .2

 פעילותו. יתודרך ע"י הקב"ט באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות ל  קבלןה .3

העובד, שמו, מספר  ני   קבלן ה .4 שיכלול את תמונת  זיהוי  תג  עובד  לכל  שלו    תעודת פיק  הזהות 

ישאו את התג באופן בולט במשך כל זמן שהותם  יכי כל העובדים מטעמו    יוודא   קבלן ותפקידו. ה

 במכללה. 

ורק יעסיק    קבלן ה .5 איו"ש עובד  אך  תושבי  ו/או  ישראלית  אזרחות  בעלי  אזח"ע/מזרח  /ים 

בעלי היתר כניסה לישראל ואישור עבודה תקף ו/או עובדים זרים בהתאם להיתרים    ירושלים

 . כדין

נגדו  כי העסקת עובדים ללא אישורים והיתרים כדין תביא להגשת תלונה    ,קבלןידוע וברור ל .6

 כתוצאה מכך.  האת הנזק שייגרם ל קבלן הלתבוע מ  תבמשטרה, והנהלת המכללה תהא רשאי

יעביר   .7 לקב"ט או מי מטעמו את תעודות הזהות של    קבלן הבכל בוקר, לפני תחילת העבודה, 

ירושלים/איו"ש/אזח"ע תושבי  עובדיו   התעודותמזרח  מאתר    נהוחזרת  .  צאתם  עם  לעובדים 

 כי כל העובדים עזבו את שטח המכללה.  ,לבקרה נהשמש תביצוע העבודות ו

לוודא כי כל עובדיו או מי מטעמו    קבלןת במכללה, באחריות הועבודשל ביצוע ה יום  כל  סיום  ב .8

כי לא מתבצעת לינה בשטח או באתרי העבודה    ,קבלןעזבו את אתר העבודות. כמו כן יוודא ה

 ללה והקב"ט. אלא אם הלינה תואמה ואושרה ע"י הנהלת המכ ,מי מעובדיו ידי-על

על  קבלןה .9 יפעלו  המכללה- ועובדיו  של  הביטחון  מחלקת  הנחיות  הנוגעות    ,פי  הוראות  לרבות 

ם חוקיים, בדיקות ביטחוניות ברכב, בכבודה ועל גופו של העובד מטע- לפיקוח על שוהים בלתי

 . הקבלן

 כל רכב יעבור בדיקת תכולה בכניסה וביציאה משטח המכללה.  .10

המכללה    היה .11 ידרשו    או /ווהנהלת  הקבלן,  הקב"ט  מעובדי  מי  של  פעילותו  מתחייב  להפסיק 

עובד. להפסיק עבודתו של  הקבלן   לנמק דרישה שכזו, אם    אותו  תידרש  הנהלת המכללה לא 
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, הוא לא יוחזר לאתר ביצוע  קבלןידי ה- הופסקה עבודתו של עובד המועסק על בו  תבוא. במקרה  

מפורש בהסכמה  אלא  ההעבודות  עובד  עבודת  הפסקת  הקב"ט.  של  עילה  קבלן  ת  תהווה  לא 

 לעיכוב בעבודות. 

כאמור לעיל תהיה כרוכה בתשלום פיצויי פיטורין,    קבלןוהפסקת העסקתו של מי מעובדי ה   היה .12

לא יחול כל תשלום כזה על המכללה. כמו כן, לא תהיה המכללה אחראית לכל הפסד ו/או נזק  

להעסיק עובד  ו ת המכללה שלא להעסיק או שלא להמשיך  בשל דריש  קבלןים להיגרם ללולהע

 באתר ביצוע העבודות. קבלן של ה

  קבלן,אצל ה מעבודתו כנ"ל עובד לפטר אם החלטהה כי בזאת ספק, מובהר  כל הסר למען .13

 , נתונה בידי הקבלןהשירותים ביצוע במסגרת עוד להעסיקו שלא המכללה דרישת בעקבות

 להחלטה כאמור. אחריות כל תהיה  שלמכללה מבלי, בלבד

אחראי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל מועד ושעה שיבחר על מנת  ההקב"ט או   .14

תואמים  כי הנתונים  למכללה ו  היכנסל   קיבלו אישורבאתר    עובדיםה  קבלןלהבטיח כי עובדי ה

 אינם לנים בשטח.למכללה וכי  לרשימת העובדים שהועברה  

כי קב"ט המכללה או מי מטעמו, רשאים להיכנס לאתר העבודה בכל מועד  מאשר בזאת,    הקבלן  .15

  קבלן האתר ננעל לאחר שעות העבודה, יפקיד הו   היהלצורך ביצוע ביקורת. שיבחרו וזאת ושעה  

 .ותהעבודביצוע אתר כניסה ל ברשות קב"ט המכללה מפתח ל

 

 

 

 

         _______________  ___________________            ___________________ 

 קבלןחתימת ה                        קבלן שם ה          תאריך                                             
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 ריכוז מידע ארגוני  – 10ספח נ

 

 ____________________________________________________שם המציע:  .1

 _________________  :פי דין )כדוגמת רשם החברות(-מספר רישום במרשם המתנהל על  .2

 כתובת: _______________________________________________________ .3

 _____________________________________________כתובת משרד רשום:    .4

 מספרי טלפון: __________________________________________________ .5

 טלפון נייד: _________________________________________________  פרמס .6

 מספר פקסימיליה:  ______________________________________________ .7

 ________________________________________________ עיסוק עיקרי: __  .8

 אצל המציע:אנשי המפתח  .9

 

 שם
  שנות

וןניסי/ותק  
 תחום התמחות

   
   
   
   

 

 :בכל הנוגע למכרז המציע םאיש הקשר מטע .10

 שם מלא: ______________________________ 

 המציע: _____________________________   אצלתפקיד 

 מספר טלפון נייד: _________________________________ 

 פקס: _____________________________________ 

 כתובת דוא"ל: ______________________________

 

 

לעיל   שנמסרולפי הנתונים יעשו  אלינו בנוגע למכרז זה, מכללהה/מענה של הידוע לנו שכל פני

 וכי הצהרתנו בדבר דרכי יצירת הקשר עמנו תחייב אותנו לכל דבר ועניין. 
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 הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים של המכרז   – 11נספח 

 

 המפרטים הבאים:  –המפרטים הטכניים 

לסטנדרטיזציה של   תמשרדי-הביןהמפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה  .א

אותן  בבאותם פרקים ו "( הכללי המפרטולמיחשובם )להלן: "מסמכי החוזה לבנייה  

אותו  מהדורות שנקבעו בחוזה. המפרט הכללי  אינו מצורף לחוזה ועל הקבלן לרכוש 

 על חשבונו או להורידו ברשת האינטרנט באופן חופשי בכתובת: ועצמו ב

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

מצורפים במסמך נפרד )חלק   –מפרט ותנאים כלליים מיוחדים  –מוקדמות  – 00פרק  .ב

2.) 

למסמכי המכרז הכולל תנאים מיוחדים המתייחסים לעבודה  המיוחד המפרט הטכני   .ג

   הנוספות השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי.הנדונה, הדרישות  

 (: 2להלן רשימת המפרטים המצורפים למכרז זה במסמך נפרד )חלק 

 ;עבודות איטום  – 05פרק  .1

 ; עבודות נגרות ומסגרות פלדה  – 06פרק  .2

 ;מתקני תברואה – 07פרק  .3

 ; כיבוי אש – 34פרק  .4

 ;עבודות חשמל -  08פרק  .5

 ;עבודות טיח  – 09פרק  .6

 ; עבודות ריצוף וחיפוי  – 10פרק  .7

 ;עבודות צביעה  – 11פרק  .8

 ;הנחיות מיזוג אוויר  – 15פרק  .9

 ; עבודות מסגרות חרש וסיכוך  – 19פרק  .10

 ; אלמנטים מתועשים במבנה – 22פרק  .11

 ;הנחיות נגישות .12

 . ציוד קבוע במבנה .13

  

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 כולל כתב הכמויות  -  כתב הצעת המציע וההצעה הכספית   – 12נספח 

 

 

  :לכבוד

 "( המכללה)להלן: " צ(")חל בע"מ ש מקס שטרן"המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

 19300  ד.נ עמק יזרעאל

 

 א.ג.נ.,

 

 במכללה  ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה - 03/21מכרז פומבי מס' הנדון:  

 שבנדון.  פומביהלהגיש למכללה את הצעתנו למכרז בזאת  אנו הח"מ מתכבדים  .1

 אנו מצהירים בזה כי:  .2

ההתקשרות   .2.1 הסכם  נוסח  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  את  ובעיון  בקפדנות  בחנו 

המכרז, מסמך ההזמנה להציע הצעות, נספחי הערבויות,    מושאלביצוע העבודות  

התוכניות   הכמויות,  כתב  המכרז,  של  הטכניים  המפרטים  הביטוח,  נספח 

 והתשריטים וכל מסמך רלוונטי אחר שצורף למסמכי המכרז.

כי המחירים המוצעים על ידנו, כפי המפורט בכתב הכמויות המצורף למסמך זה  .2.2

בכלל, וביחס לכל אחד מרכיביו בנפרד, נקבעו על   והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו,

וראויה   להוות תמורה מלאה  כדי  בהם  יש  וכי  ובדיקה מקצועית,  בחינה  בסיס 

 לביצוע העבודה על כל מרכיביה.

 אנו מוסיפים ומצהירים בזה כי:   ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .3

ואנו  מסכימים    ה ב  האמור  כל  את  הבנו,  הצעות  להציע  ההזמנה   את  בעיון  קראנו .3.1

 . פיה- לאמור בה ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על

 . ומסמכיו המכרז  לעניין ידנו- על שנתבקשו והבהרה הסבר  כל קיבלנו .3.2
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- סיירנו באתר בו אמורה להתבצע העבודה ועשינו את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על .3.3

 העבודה, כמותה והיקפה, לצורך הגשת הצעתנו. נת להעריך את מהות מ

בחנו את תנאי האתר בו אמורה להתבצע העבודה, את דרכי הגישה אליו ואת כל הקשיים   .3.4

ל העלולים  כל    התעוררלמיניהם  וכי  לסוגיה  העבודה  ביצוע  סיום  ולאחר  במהלך  בפנינו, 

ולא תהיינה לנו כל    ,ידנו ומוכרים לנו-הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודה נבחנו על

 טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המכללה בקשר לכך.

בדרישות   .3.5 ו/או  כלשהן  בתביעות  נבוא  ולא  המכרז  במסמכי  האמור  לכל  מסכימים  אנו 

 ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.   ,ידיעה ו/או אי הבנה- המבוססות על אי

על .3.6 הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  המ - אנו  מסמכי  ביצוע  פי  בעת  לעמוד  ביכולתנו  כרז, 

העבודה בפועל בכל הוראות המפרטים הטכניים של המכרז וכן לבצע את העבודה בהתאם 

המכרז ולבצע את כל  מושאאנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה  .לתוכניות ולתשריטים

ה בכלל,  , ולבצע את העבודהדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז, החוזה ונספחיו

 .  וכל אחד מרכיביה, תמורת המחירים הכלולים בהצעתנו

האדם .3.7 כוח  כל  את  בכוחנו להשיג  או  ו  ,ברשותנו  לספק  -על  ים הציוד הדרושהחומרים  מנת 

 המכרז. מושאבאופן מקצועי את השירותים הנדרשים במכרז ולבצע העבודות  

צאות, בין מיוחדות ובין  ידנו כוללים את כל ההו-המחירים הכלולים בהצעתנו כפי שנרשמו על .3.8

 :פי תנאי המכרז, לרבות-הכרוכות בביצוע העבודה והשירות על   שהוא כלליות, מכל מין וסוג

 רווח, מיסים, ביטוחים, היטלים וכל הוצאה אחרת.  

ידכם(, אין משום הפרה של כל זכות יוצרים, - קבל עלתידנו )אם ת-בהצעתנו זו ובקיומה על .3.9

וכי אנו רשאים להגיש את הצעתנו    ,או כל זכות אחרת של צד ג'זכות מוסרית, זכות קניינית  

ידכם(. ידוע לנו כי הצהרתנו  -מכרז זה )ככל שהצעתנו תיבחר על  מושא להתקשר בהסכם  ו זו  

 זו מהווה תנאי יסודי ובסיסי להתקשרות בינינו לבין המכללה. 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים. .3.10
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כנגד  לא   .3.11 ו/או  תאגיד  שאנו  ככל  בתאגיד,  השליטה  מבעלי  מי  כנגד  ו/או  כנגדנו  עומדות 

תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או    ,התאגיד

 לכינוס נכסים. 

אנו מכירים את כל הדינים והחוקים המתייחסים לשירותים שניתן לכם ומתחייבים לפעול   .3.12

 לפי השינויים שיחולו מעת לעת. לרבות    ,לפיהם

  , מאותו מועד  ימים  14- מ יאוחר ולאזכייתנו במכרז  עם קבלת הודעה על  כי ,אנו מתחייבים .3.13

ביניהם אישור הביטוח, הערבות הבנקאית לקיום החוזה    ,מציא את כל המסמכים הנדרשיםנ

  ו בו אם וכן לחתום על החוזה על כל נספחיו והשינויים שבוצע  ,ו/או כל מסמך נדרש אחר

   . בוצעו

הזמן האמור,  פרק  , כולה או מקצתה, תוך  זהבס"ק  האמורה  לא נמלא את התחייבותנו  ש  ככל

ושא  מעבודות  ה ביצוע  למסור את    רשאית  אמכל התחייבות כלפינו ותה  ה פטור  המכללה תהא 

ובנוסף    המכרז אחר,  רשאיתלמציע  תהא  הבנקאית    המכללה  הערבות  את  לקיום  לחלט 

 וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.   ההצעה,

 חודשים   ששה  משךל  תקפההצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא   .3.14

 .יהםנימב לפי המאוחר  – במכרז הזוכה להכרזת עד או  הצעות להגשת האחרון  מהמועד

חייבת, לראות בהצעתנו ובקבלתה על ידה  אנו מסכימים כי המכללה תהא זכאית, אך לא   .3.15

 התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין המכללה.

שניתנה   .3.16 בנקאית  ערבות  בזאת  מוסרים  אנו  והתחייבויותינו,  הצעתנו  קיום  להבטחת 

)חל"צ(,  בע"מ לבקשתנו ללא תנאי לטובת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן 

לצרכן  צמודה למדד המחירים לצרכן ה  יחסית למדד המחירים  ביום מימוש הערבות  ידוע 

  כנדרש   -   )שקלים חדשים(  ₪  ________ הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ע"ס  

ברור לנו שיש לעקוב אחר שינויים  )   1/5/22  ליוםבמסמכי המכרז. הערבות תהא בתוקף עד  

 ( ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו.  במועד זה

תשחרר את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה    המכללהאם הצעתנו לא תתקבל,   .3.17

תשחרר את הערבות במועד חתימת החוזה,    המכללה  ,אם הצעתנו תתקבל  . על דחיית הצעתנו

י המצאה לאחר שנמציא ערבות בנקאית מתאימה לקיום החוזה. ברור לנו כי במקרה של א
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החוזה  את  במועד כאמור של הערבות הבנקאית לקיום החוזה, תהא המכללה רשאית לבטל  

 . פי דין-על ופי הסכם זה -לאלתר מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד שהוא על

ערבות במהלך תקופת ההתקשרות וכן ההוראה  לבנוגע  כמו כן, ברורות לנו כל ההוראות   .3.18

לאחר    חודשים   24בתוקף    שתעמודערבות בדק  גיש  , נדרש לההקובעת כי בסיום הפרויקט 

 המכללה. כל חובותינו כלפיכי הסתיימו אישר   ,שהמנהל מטעם המכללה

חוזה מחייב    ה יד- לראות בהצעתנו זו וקבלתה על  תזכאי  המכללה תהאכי    ,אנו מסכימים .3.19

ובייחוד   , כאמור במסמכי המכרזשל המכללה האחרות  ה בינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותי

מתן    המזכות את  העבודותלמסור  כל    ביצוע  את  המצאנו  לא  בו  במקרה  אחר  אחד  לכל 

הזכייה לאחר  הנדרשים  תהי  ,המסמכים  סכומי    תזכאי  הוכן  את  לנכות  כאמור  במקרה 

 ההפסדים והנזקים מהערבות הבנקאית לקיום ההצעה. 

ןהננו מצהירים כי אנו מודעים לחשיבות מתן מענה   .3.20 ת הניסיון של המכרז  ואמיתי בטבל  כֵּ

יתברר כי במקרה בו  וברור לנו כי    , ובכל מסמך אחר המפרט מידע לגבי כישורינו או ניסיונו

לפסול    ת רשאי  המכללה תהא  ,שווא  מצגאו כלל  המענה שניתן הוא בגדר "הצהרה כוזבת"  

 או לבטל ההתקשרות עמנו, ככל שהדבר התגלה למכללה לאחר ביצוע ההתקשרות. הצעתנו 

המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה  תוגש תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד  לנו כי באם  ידוע   .3.21

לשלם  ויהא עלינו לטפל בתביעה  ושא מכרז זה,  מעבודות  הבקשר עם    ,ו/או מי שבא מטעמה

  המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה כאמור,   כל סכום שייפסק לחובת

אנו נודיע לבית המשפט  כאמור,  מיד עם הגשת תביעה  אנו מתחייבים כי    .ידי בית משפט-על

על כך שאנו נוטלים את מלוא האחריות על הטיפול בה וכן מתחייבים לשלם כל סכום שייפסק  

  נו אף לחובת המכללה. המכללה תודיע לנו על תביעות ו/או דרישות כאמור על מנת לאפשר ל

 להתגונן מפניהן.  

הננו זכאים לחתום כדין על ההצעה  כי  עה זו מוגשת אך ורק בשמנו והצכי  אנו מצהירים    .3.22

לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים  -הנ"ל. כמו כן, הננו מצהירים כי הצעתנו מוגשת בתום

 מכרז זה.  באו גופים אחרים המגישים הצעות 
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 ההצעה

 .  ידוע לנו שהמחיר הסופי הכלול בכתב הכמויות כולל מע"מ
             

 

 _____________________ תיאורו:  _______________________ שם המציע:  

 )אדם, חברה, שותפות או אחר(                                                        

 נא לפרט.                                                                                            
 

 ___________________   / ___________________ ת.ז./ח.פ :  
 

 ____________  פקס: ___________ טלפון:    _________________  כתובת: 
 

 ________________ טל' נייד :  _________________________איש קשר :  

 

 

 ההצעה הכספית –הכמויות  כתב

שהודפס מתוך מערכת מכרזית של  של ההצעה הכספית ** נדרש לצרף העתק זהה 

 . בנאריתחברת 

 

 

 

 חתימת המציע + חותמת _________________________ 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה  –  03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

81 

 

 קבלה וסילוק סופי כתב - 31 נספח

 

 :לכבוד

 "( המכללה)להלן: " )חל"צ(בע"מ ע"ש מקס שטרן  עמק יזרעאל המכללה האקדמית

 19300ד.נ עמק יזרעאל  

 

 

 
בתפקיד    ת/המשמש  __________________מס'  .ז ת  ת/נושא___________________    ,"מהחאני  

בעוסק    / _______________ב  ___________  שמדובר  )ככל   ____________ של  הבעלים  הנני 

 כדלקמן:  ה,/ומצהיר ת/, מאשר"(הקבלןמורשה( )להלן: "

, "(התשלום"  :להלן)  עם קבלת סך של _____________________ )לפני ניכוי מס במקור כדין( .1

ושל כל    קבלןו/או עשוי להיות מגיע ללקבלן  המכללה תסלק סילוק מלא וסופי של כל המגיע  

במישרין ו/או בעקיפין במתן    ותו/או הקשור  ותהנובע   ,מהמכללה  הקבלן   דרישות ו/או תביעות

שירותים למכללה ו/או ביצוע עבודות עבור המכללה ו/או אספקת חומרים למכללה ו/או הכנת  

__________ מיום  חוזה  עם  בקשר  למכללה  פרויקט    , תוכניות  עם  סיומו/בקשר  בגין  לרבות 

  _______________ / בקשר עם חשבונית מס _____________ /אחר ________________ 

 "(. העבודות/החוזה)להלן: "

מכל סוג ומין  הקבלן  קבלת התשלום תהווה תמורה סופית ומלאה של כל דרישות ו/או תביעות   .2

המכללה כלפי  או    ,שהוא  במישרין  בו  הכרוכות  ו/או  מהחוזה/העבודות  הנובעות  זה  ובכלל 

כל דרישות    וולכל הבאים מכוח   קבלןשעם קבלת התשלום אין ולא יהיו ל  ה /בעקיפין, והנני מצהיר

  , מבטחיה ו/או נגד כל אדם ו/או תאגיד בקשר לחוזה/העבודות נגד  ו/או תביעות נגד המכללה ו/או  

 ללא הגבלה.    פוטר את המכללה מכל מחויבות כלפי הקבלן,   ידי-קבלה זה החתום על  כי כתבו

ו/או  ילא  כי הקבלן    ת,/הנני מתחייב .3 נגד  או  /כל אדם ונגד  מבטחיה ו/או  נגד  גיש נגד המכללה 

שהואמטעמה  תאגיד   וסוג  מין  מכל  תביעה  ו/או  דרישה  בעקיפין    ,כל  ו/או  במישרין  הנובעות 

 . מהחוזה/העבודות

מכל מין וסוג    וו/או תביעותי  ו, דרישותי ובאופן סופי ומוחלט על כל זכויותיבזאת  מוותר  הקבלן   .4

פי כל  ללפי החוזה ו  ,הכרוכות בחוזה/עבודות ו/או הנובעות ממנו במישרין ו/או בעקיפין  ,שהוא

 דין. 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את המכללה ו/או מבטחיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או    קבלןה .5

, מיד עם דרישתם הראשונה, על כל דרישה ו/או תביעה, שתוגש  טעמםמורשיה ו/או כל הבאים מ
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עו"ד, שידרשו    תלרבות הוצאות משפט ושכר טרח  ,נגד כל אחד מהם לחוד, על כל סכום  נגדם ו/או

ו/או תאגיד,   לכל אדם  בחוזה ואשר  לשלם  ו/או    עבודות/כרוכים  במישרין  הנובעים ממנו  ו/או 

 בעקיפין. 

 

 

 : ___________________ החתימה ית/ת מורשהתאריך:  ________________            חתימ

 

    : ______________                     תפקיד: ___________________החתימה ית//מורשהשם 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

 
עו"ד ____________________ מרחוב ___________________, מאשר כי     ,בזה  ת/אני הח"מ, 

מוסמך  ת.ז  ת/בעל___________________    ___________ בשם    ת /מס'  לחתום 
קבלן לחתום על כתב  החתימה מטעם ה  ית/ה מורש  היא/וא וה "(הקבלן)להלן: "  ______________

 מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.  ה/ חתימתווכי  קבלה וסילוק סופי זה,  
 
 
 
 
 

 ____________        ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד        תאריך        
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 תוכניות ותשריטים – 14 נספח

  שאושר , ובלבדלרבות כל שינוי בתוכניות אלו   ,התוכניות ו/או התשריטים שצורפו למכרז –תוכניות 

המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תוכנית אחרת  ידי  - עלידי המנהל או -בכתב עלו מראש

 עת לעת.ידי המפקח לעניין חוזה זה, מ -ידי המנהל או על-שתאושר בכתב על 

 (: 3פירוט התכניות המצורפות במסמך נפרד )חלק להלן  

 בטיחות באש. .1

 בינוי: .2

 . 4.92תוכניות בניה   .א

 . 3.96תוכניות בניה   .ב

 חתכים.  .ג

 פרטים.  .ד

 פרישת קירות.  .ה

 חנות.  .ו

 . 3.96תוכנית תקרות  .ז

 . 4.92תוכנית תקרות  .ח

 תוכנית תקרות להריסה.  .ט

 . תוכנית מנחה בלבד –סופרפוזיציה  .י

 ות: רמסג .3

 דף שער.  -רשימת מסגרות  .א

 . 1-מ .ב

 . 2-מ .ג

 . 3-מ .ד

 . 4-מ .ה

 . 5-מ .ו

 חשמל: .4

 . 3.96תוכנית חשמל ותאורה  .א

 . 4.92תוכנית חשמל ותאורה  .ב

 תוכנית מפורטות.  12 –תוכניות חשמל  .ג

 ריהוט.  .5

 תברואה:  .6

 דף שער.  –רשימת התוכנית  .א
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 תוכנית קפיטריה חלבית תברואה.  .ב

 תוכנית חנות נוחות תברואה.  .ג

 תוכנית אספרסו בר תברואה. .ד

 ינקלרים. רספ –תוכנית קפיטריה חלבית תברואה  .ה

 . תוכנית מיזוג אוויר .7

 


