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 16392/' מס למכרז הצעות להגשת הזמנה

 

 הרווחה למדעי הפקולטה בניין הקמת עבודות: בנושא

 חיפה אוניברסיטתב והבריאות
 בניין הקמת עבודות לביצוע להתקשרות הצעות להגיש בזאת ינהמזמ חיפה אוניברסיטת
 המכרז במסמכי כמפורט הכל, חיפה אוניברסיטתב והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה
 . נספחיהם על וההסכם

 

 חדר 2 קומה, ראשי בבניין,  20.09.2016  מיום החל לקבל ניתן המכרז מסמכי את
-04': טל  ,רפפורט  שוקי  מר  אצל , פהחי באוניברסיטת ומבנים משק אגף, 202/1

 . 09:00-15:00: השעות בין' ה-'א בימים, 8249113
 

  ביום ייערך המכרז נשוא העבודות לביצוע המיועד במקום והסברה היכרות סיור
 .10:30 בשעה 20.09.2016

 
 סף תנאי הינה העבודות לביצוע המיועד במקום והסברה היכרות בסיור השתתפות
 .במכרז להשתתפות

 
 אך, )הבית בדף" מכרזים(" האוניברסיטה של האינטרנט באתר המכרז מסמכיב לעיין ניתן
 האוניברסיטה במשרדי שיימסרו המקוריים המכרז מסמכי גבי על תתבצע הצעה הגשת
  .כאמור

 
 12:00 בשעה 10.11.2016 מיום יאוחר לא עד: למכרז הצעות להגשת אחרון מועד
 ). 2 קומה( ראשי  בניין מבנים משק אגף 202/1 בחדר המכרזים לתיבת

 
 

 .שהיא הצעה כל או ביותר זולהה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה האוניברסיטה
 

 

 תאריכים ריכוז טבלת
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 חיפה אוניברסיטת

 16392/' מס מכרז

 'א מסמך
 

 16392/' מס  רזלמכ הצעות למגישי הוראות כתב
 
 הגדרות .1

 .חיפה, הכרמל-הר, חושי אבא שדרות, חיפה אוניברסיטת   -" האוניברסיטה"

 כל או, להלן כהגדרתו, המבנה בהקמת הכרוכות העבודות כל - או" העבודות"

 לרבות, 'ה מסמך בהסכם כהגדרתם ארעית עבודה או ארעי מבנה  "הפרויקט"

 אלקטרו לרבות ותמערכ התקנת, גמר עבודות ,שלד עבודות

 השלמתל עד נלוות ועבודות האתר פיתוח עבודות, מכאניות

 בהתאם מושלם ואכשה הפעלה של למצב ווהבאת  המבנה

 עתה המתבצעות( ודיפון חציבה/חפירה עבודות ולמעט ולייעוד

, הצטיידות, ריהוט עבודות למעט וכן) אחרים גורמים י"ע

 שעה תאריך נושא

  09/09/1016  מודעה פרסום מועד

 20/09/2016 מיום החל המכרז מסמכי קבלת
 

  'ה -' א ימים
 09:00-15:00 השעות בין

 10:30: שעה 20/09/2016 למציעים כרותיה רסיו

 ההבהר שאלות להגשת אחרון מועד
  בכתב

 12:00: השעה עד 26/10/2016

 12:00: השעה עד 10/11/2016 ההצעות להגשת אחרון מועד

  12/02/2017 ההצעה ערבות מועד
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 גורמים י"ע שתתבצענה( ב"וכיו ייחודיות הפעלה מערכות

 המצורף ההסכם ובמסמכי המכרז במסמכי כמפורט הכל), אחרים

 . נספחיהם על', ה כמסמך אליהם

 בשטח שיוקם והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה בניין -"המבנה"

 .הכרמל הר על חיפה אוניברסיטת

 .לעיל כהגדרתן, העבודות לביצוע 392/16' מס מכרז  -" המכרז"

 כזוכה האוניברסיטה י"ע נבחרה והצעתו למכרז צעהה שהגיש מי -" הזוכה"

 .במכרז

 

 הצעות .2

 .לעיל כהגדרתן, העבודות לביצוע הצעות בזה מוזמנות

 

 המכרז מסמכי .3

 :המכרז מסמכי את מהווים להלן המפורטים המסמכים

 ; למכרז הצעות למגיש הוראות כתב .א

 ; למכרז הצעה טופס .ב

 ;המציע ניסיון פירוט .1

 ;פיכס מחזור על ח"רו אישור .2

 ;ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר .3

   ;כמויות כתב  .4

 ;הצעה ערבות נוסח .ג

  ;ביצוע ערבות נוסח .ד

 ;ונספחיו ההסכם נוסח .ה

 
 
 
 חובה – למציעים היכרות סיור .4

 
 לביצוע המיועד במקום והסברה כרותיה סיור ייערך במכרז תףשתלה ניםילמעוני

 בחדר מפגש .10:30 בשעה 0920//2016  ביום ייערך חובה מציעים סיור. העבודות

 חדווה' לגב לפנות יש חניה והסדרי לתאום) . 2 קומה( ראשי בבניין )222 חדר( הישיבות
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  .09:00-15:00 השעות בין' ה-'א מיםבי,  04-8249063': בטל, גוזלן

 
  .הצעה להגשת סף תנאי ומהווה, חובה הינה המציעים בסיור ההשתתפות

 שלא או נוספים והסברה היכרות סיורי לקיים הזכות תא לעצמה שומרת האוניברסיטה

 העמידה לצורך תספק מהם באחד והשתתפות הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם הכל, לקיימם

 .הסף בתנאי

 

 הצעה להגשת סף תנאי .5

  :הבאים המצטברים התנאים אחר למלא, הצעתו לבחינת כתנאי, המציע על

 רישום תקנות לפי )100( בניה שירא ענףב, 5 -ג בסיווג רשום קבלן הינו המציע .א

 ואשר, 1988 – ח"התשמ) רשומים קבלנים סיווג( בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים

 . ההצעות להגשת האחרון במועד תקף רישומו

 הסתיימה הקמתם אשר דומים פרויקטים) שלושה( 3 לפחות בישראל ביצע המציע .ב

 בהיקףו, למכרז הצעות להגשת האחרון המועד שלפני האחרונות השנים חמש במהלך

 אחד כלל) מ"מע כולל)  (₪ מיליון חמישהו עשרים( 25,000,000 - מ יפחת שלא

  .כאמור םפרויקטיה ןמ

 מבני/אקדמיה מבני הקמת פרויקטי הנם" דומים פרויקטים" זה סעיף לצורך 

 מערכות וקבלני ראשי כקבלן המציע שימש בהם אבות בתי/ משרדים מבני/ציבור

 תעשייה מבני, ספק הסר למען. ל"הנ בפרויקטים ומטעמו שלו משנה כקבלני שימשו

 מבני, אחסנה מבני), התעשיה עבור משרדים מבני ולמעט, הייטק תעשיית למעט(

 דומים כפרויקטים ייחשבו לא מעונות/אכסניות/ומגורים ספר בתי ומבני ספורט

  .זה סעיף לצורך

 קשורים מבנים מערכת - או דאח מבנה כפרויקט יראו כי מובהר ספק הסר למען 

  .אחד מפרויקט כחלק ברצף או זמנית בו בוצעו ואשר אחד באתר המצויים

 בשלוש, קבלנות מעבודות, המציע של הממוצע השנתי הכנסותיו מחזור .ג

 מיליון שישים( ₪ 60,000,000 – מ נופל אינו 2015– 2009  השנים מתוך שנים

 כאמור השנים ששלוש חובה אין כי, הריוב ספק למניעת. לשנה) מ"מע כולל) (ח"ש

 . עוקבות תהיינה

 יש וכן ההתקשרות נושא ןילעני הצריך דין פי על המתנהל מרשם בכל רשום המציע .ד

 .תוקף ברי כשהם דין פי על הנדרשים וההיתרים שיונותיהר כל בידו
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 .1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל למציע .ה

, התקנים בחוק כמשמעותו רשמי ישראלי תקן ההתקשרות נושא ןילעני יםקי אם .ו

 . התקן בדרישות לעמוד שיספק ציודה ועל המציע על 1953-ג"תשי

 .הקבלנים בסיור השתתפות .ז

 '.ג מסמך בנוסח הצעה ערבות צירוף .ח

 

 לחבור רשאים אינם גורמים ומספר אחת משפטית ישות להיות ההצעה מגיש על 

 .הצעה הגשת לשםו הסף תנאי וםקי לצורך יחדיו

 

   המציעים לידיעת .6

 או/ו מצג להוות כדי בו ואין בלבד ולהתרשמות להערכה מובא להלן האמור 

 מצהיר והמציע, מטעמם מי או/ו עובדיה או/ו האוניברסיטה מצד כלשהם התחייבות

 חסבי האוניברסיטה כלפי תביעה או/ו טענה או/ו דרישה כל לו תהיינה ולא לו אין כי

 .נספחיו על זה במכרז זה בהקשר לאמור או/ו זה בסעיף למידע

 הרווחה למדעי הפקולטה את שישמש מבנה בשטחה להקים מעוניינת האוניברסיטה .א

 כיתות לרבות, לימוד כיתות היתר בין בתוכו ויכלול האוניברסיטה של והבריאות

 . ומשרדים טיפולים חדרי, קליני מרכז, מעבדות, תייעודיו

 .חניה למקומות מיועדים ר"מ 1,500 מתוכם, ברוטו ר"מ  5,500 -כ בנההמ שטח .ב

 העבודות כל את שיבצע קבלן לבחור מעוניינת האוניברסיטה זה מכרז במסגרת .ג

 האתר פיתוח עבודות, גמר עבודות ,שלד עבודות כולל המבנה בהקמת הכרוכות

 גורמים י"ע עתה המתבצעות( ודיפון חציבה/חפירה עבודות למעטו נלוות ועבודות

  .להלן 'ד בסעיף המפורטות העבודות למעטו) אחרים

 במסגרת כלולות אינן ואשר, להפעלה הפרויקט שלמתלה הנדרשות העבודות .ד

 ייחודיות הפעלה מערכות, הצטיידות, ריהוט עבודות: כגון( זה מכרז

 הקבלןו האוניברסיטה תתקשר עמם שונים קבלנים ידי על נהבוצעת) ב"וכיו

 .אלו קבלנים עם מלא פעולה בשיתוף לעבוד יידרש זה רזבמכ הזוכה

  לפעול מתחייב הזוכה הקבלן פעיל אקדמי קמפוס בתוך תתבצענה עבודותוה מאחר .ה

 וזאת והמפקח הפרויקט מנהל עם זאת ובכלל האוניברסיטה נציגי עם מלא אוםיבת

 הפרעות של מרבית למניעה מלאה התחשבות תוך עבודותיו כל לביצוע לצורך
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  העבודות באתר הבטיחות קיום על מרבית הקפדה תוךו קמפוסב השוטפת פעילותל

 .עת בכל וסביבתו

 מתחייב והזוכה האוניברסיטה נציגי הנחיות פי ועל בפיקוח תבוצענה העבודות .ו

 . להוראותיהם להישמע

 קרקעיות תת מערכות, מדרכות, כבישים האתר בהיקף קיימים כי המציעים לידיעת .ז

 . מלפגוע מנעילה יש בהם עיליות ומערכות) וביוב מים, תקשורת, חשמל(

 על ולהשיג היתר או רישיון,  דין כל להוראות בהתאם לפעול יחויב שיזכה מציעה .ח

 כל כי יחויב כן וכמו העבודות ביצוע לצורך נדרש רישיון או/ו היתר כל חשבונו

 בנטייםהרל והתקנים הדין דרישות כל על היענ העבודות במסגרת שיספק ציודה

 .  התחשמלות או/ו חבלות מפני הגנה לרבות הבטיחות בדרישות דויעמ זה ובכלל

 . האוניברסיטה נציגי עם פעולה ושיתוף מלא בתיאום לעבוד מתחייב הזוכה .ט

 24 הינה זה מכרז נשוא העבודות  כל ביצוע להשלמת הכוללת הביצוע תקופת .י

 בצו שייקבע כפי דותהעבו תחילת ממועד קלנדריים חודשים) וארבעה עשרים(

 המצורף הסכםב כמפורט זמנים ולוח הביצוע לדרכי בהתאם הכל, העבודה התחלת

 .אחרים מועדים על סיטהרהאוניב תחליט אם אלא', ה כמסמך זה מכרז למסמכי

 10 בסעיף למפורט בכפוף הכל, נוסף תחרותי הליך עם פומבי מכרזכ יתנהל המכרז .יא

 כל יעלה לא והוא זה להליך מראש כמסכים המציע ייחשב הצעתו הגשת עם. להלן

 . ההליך כנגד שהוא סוג מכל טענה

 לטענה עילה כל תהווה לא האוניברסיטה ידי על העבודות בכמות הפחתה כי מובהר .יב

. רווח מניעת בגין תביעה לרבות האוניברסיטה כנגד הקבלן של תביעה או/ו כלשהי

 הקבלן מאת לרכוש חייבת אינה האוניברסיטה כי, בזאת מודגש ספק הסר למען

 .כלשהו בהיקף עבודות

 מחיר( פאושלי באופן תתומחרנה זה מכרז נשוא העבודות עיקר כי בזאת מובהר .יג

 כמות לפי תתומחרנה הקטן וחלקן, )בפועל הביצוע בכמות תלות ללא, קומפלט

 מחיר הצעת למלא המציעים נדרשים לגביהם הכמויות בכתב הפרקים. ביצוע

 -ייקראו האחרים והפרקים", הפאושליים הפרקים" להלן ייקראו כאמור פאושלית

 ".למדידה פרקים"

) הפאושליים הפרקים והן למדידה הפרקים הן( הכמויות כתב חלקי שני במסגרת .יד

 המוערכת היחידות בכמות להכפיל, ליחידה מחיר הצעת למלא יידרשו המציעים
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 הפרקים מן ימחקת הזכייה לאחר. פריט לכל המוצע המחיר כ"סה את ולכתוב

 והכמויות". היחידות כמות" עמודת, להסכם שיצורף הכמויות בכתב הפאושליים

 שתשולם התמורה. תימדדנה לא - הפאושליים הפרקים לגבי בפועל שתבוצענה

 בהתאם וסופית קבועה הינה הפאושליים בפרקים העבודות בגין שיזכה לקבלן

 הכמויות אם בין, תשתנה ולא זהמכר של הפאושליים לפרקים שהציע הכולל למחיר

 שתבוצענה כפי הכמויות תימדדנה, למדידה בפרקים זאת לעומת. תעלינה או תפחתנה

 . בפועל שיבצע לכמויות בהתאם לקבלן תשולם בגינם והתמורה בפועל

 מנחה כמויות כתב הינו המכרז במסמכי הכלול הכמויות כתב כי בזאת ומודגש מובהר .טו

 שהכמויות מתחייבת אינה האוניברסיטה. במכרז ההצעות השוואת לצורך ונועד בלבד

 המפורטות העבודות את מדויקת או/ו נאמנה או/ו מלאה בצורה משקפות בו הכלולות

, לבחון החובה מוטלת המציעים על. המכרז מסמכי וביתר במפרטים, בתוכניות

 לצורך ויזכו במידה מהם שיידרשו העבודות כמויות את ולחשב להעריך, לבדוק

 ולהגיש המכרז מסמכי וביתר ובמפרטים בתוכניות המפורטות העבודות מלוא ביצוע

 לעיל ג"י בסעיף כאמור. והערכותיהם לתחשיביהם בהתאם הכספית הצעתם את

 הפאושלים לפרקים ביחס המצוינות והכמויות, פאושלי הנו זו התקשרות של עיקרה

 .בפועל תימדדנה לא הכמויות בכתב

 תמחור בעניין  טענה כל מלהעלות מנוע יהיה הזוכה כהצעה תיבחר שהצעתו מציע .טז

 הכמויות לפיה, העבודות של הפאושליים הפרקים לעניין טענה ובפרט העבודות

 המכרז של הכמויות בכתב שצוינו מאלה גדולות בפועל העבודות לביצוע הנדרשות

 אם אף, בגינן כספית תוספת כל מלקבל מנוע יהיה וממילא שהעריך הכמויות מן או/ו

 בכתב המצוינות מאלה גדולות תהיינה בפועל שתבוצענה הכמויות אמנם כי יתברר

 המשקפות הכמויות את קפדני באופן שבדק כמי ייחשב המציע. המכרז של הכמויות

 ככל פעלי כי מתחייב הוא כלשהן בכמויות חסר יש ולדעתו ובמידה, העבודות את

 .המכרז תנאי בכל הצעתו עמידת את להבטיח מנת על הנדרש

 

 למכרז הצעות להגשת מועד .7

 ומבנים משק באגף המכרזים לתיבת סגורה במעטפה להגיש יש למכרז ההצעה את .א   

  2016/1110/  מיום יאוחר לא, הראשי בבניין 202 חדר, חיפה באוניברסיטת

 .12:00 בשעה

  חיהנספ כל על למכרז ההצעה. לדיון תובא לא זה מועד לאחר שתגיע למכרז הצעה 
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 .המכרז ונושא המכרז מספר ירשם עליה סגורה במעטפה תושם, וצרופותיה

 פניות - גוזלן חדוה' לגב 2016/1026/ לתאריך עד לפנות ניתן ובירורים לשאלות .ב

04-: בפקס או hgozlan@univ.haifa.ac.il ל"בדוא בלבד בכתב תעשנה

 לכל צנהותופ הבהרות במסמכי תרוכזנה לשאלות התשובות כל. 8249071

 הזמנה לעניין תחייבנה בכתב תשובות רק. ל"דוא או/ו' פקס באמצעות המשתתפים

 . זו

 

 

 למכרז ההצעות הגשת אופן .8

 יםהמקורי המכרז מסמכי גבי על) והעתק מקור( עותקים בשני תוגש למכרז ההצעה 

  :כדלקמן

 למכרז ההצעה טופס פי ועל לנוסח בהתאם ותוגש תמולא, תיערך למכרז ההצעה .א

, בו שנדרשו והמסמכים המכרז מסמכי שאר כל אליה ויצורפו' ב כמסמך מצורףה

 וחתומים ממולאים הם כאשר, הקבלנים סיור ופרוטוקול, ההבהרות מסמכי זה ובכלל

 . המציע ידי על

 לרבות, וצרופותיו נספחיו, המכרז ממסמכי ועמוד עמוד כל על לחתום יש כי מובהר 

 יש, כן כמו. תיבות ובראשי חותמת באמצעות- הההבהר לשאלות התשובות קובץ על

 .כן לעשות שנדרש מקום בכל מלאה וחתימה חותמת באמצעות לחתום

 עליה, לכך המיוחדת במעטפה תושם, וצרופותיה נספחיה כל על, למכרז ההצעה .ב

 .המכרז ונושא המכרז' מס יירשם

 מודפסים כשהם, למכרז בהצעה הדרושים הפרטים כל את בקפדנות למלא המציע על .ג

 לה הנלווים המסמכים אותם כל ועל ההצעה על כדין ולחתום, ברור יד בכתב או

 .זה הוראות לכתב בהתאם עליהם לחתום ההצעה מגיש על אשר

 הכמויות כתב קובץ בתוך ידו על המוצעים המחירים את למלא המציע על .ד

 מדיה גבי על לו יימסר ואשר המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק המהווה

 קובץ"). הכמויות כתב קובץ":  להלן( המכרז מסמכי קבלת במועד אליתדיגיט

 הצעהל 4 נספחב הכמויות כתב למילוי להוראות בהתאם ימולא הכמויות כתב

 עליו לחתום, פעמיים להדפיסו המציע נדרש הקובץ מילוי לאחר. 'ב מסמך

 לצרף המציע נדרש כאמור הקשיח לעותק בנוסף. קשיח בעותק להצעתו ולצרפו



10 

 

 מדיהה גבי על המלא הכמויות כתב של האלקטרוני העותק את להצעתו

 בין התאמה אי או/ו סתירה  ותימצא במידה כי מובהר. כאמור  הדיגיטאלית

  .הקשיח העותק יגבר -הקשיח העותק לבין הכמויות כתב של האלקטרוני העותק

 הינו זה םסכו וכי כלשהי מסיבה יועלה לא הכמויות בכתב הנקוב הסכום כי מובהר .ה

 העבודות ביצוע עלויות לרבות, ההסכם במימוש המציע הוצאות כלל את וכולל סופי

 את, וכן ב"וכיוצ האחריות, ההתקנה, ההובלה, הציוד, החומרים ,ןרכיביה כל על

: זה ובכלל  דין כל הוראות י"עפ העובדים לשכר בנוסף – לנכון ימצא אותו הרווח

, פיצויים, מחלה, לפנסיה הפרשה, הבראה, יעותנס, חגים, ותק, חופשה, יסוד שכר

 '.וכד  לאומי ביטוח

 פי על כשיעורו מ"מע כולל בהצעה נקבייש העבודות לביצוע המוצע המחיר כ"סה 

 המוצע המחיר יותאם מ"המע שיעור שינוי של ובמקרה ההצעה הגשת ביום דין

 . החשבונית הוצאת במועד בתוקף שיהיה מ"המע לשיעור

 לרבות ואישורים שיונותיר, המציע לגבי פרטים, היתר בין, כלולל ההצעה על  .ו

 . הסף תנאי הוכחת לצורך הנדרשים והמסמכים האישורים

 כל או, בנספחיו או המכרז במסמכי ייעשו אשר תוספת או/ו שינוי כל כי מובהר .ז

 בכל או/ו לוואי במכתב אם ובין המכרז מסמכי בגוף אם בין, לגביהם הסתייגות

 והסתייגות תוספת, שינוי מכל להתעלם לאוניברסיטה זכות תקנה – אחרת דרך

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, ההצעה לפסול או, היו לא כאילו

 כל של ועמוד עמוד בכל ידו על מיםחתו יםעותק שני להצעתו לצרף המציע על .ח

 כל וכן הקבלנים סיור ופרוטוקול ההבהרות מסמכי לרבות וההסכם המכרז מסמכי

 את להצעתו לצרף המציע על, בנוסף. זה הוראות לכתב בהתאם שנדרש אחר מסמך

 :הבאים המסמכים

 ההתאגדות מסמכי של ד"עו ידי על מאומתים העתקים - תאגיד שהוא מציע )1(

 ומורשי מנהליו, התאגיד של המניות בעלי רשימת; התאגיד של הרישום ותעודת

 . ח"רו או ד"עו ידי על מאושרת כשהיא, שלו החתימה

 ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על אישור )2(

 .1976 – ו"תשלה

 עוסק הינו המציע כי המעיד ח"מרו או מוסף ערך מס משלטונות עדכני אישור )3(

 מוסף ערך מס חוק פי על, ורשומות חשבונות פנקסי כחוק מנהל הוא וכי מורשה
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 לפי מס עליהן שמוטל העסקאות על ווחלד נוהג הוא וכי, לפיו שהותקנו והתקנות

 .כן מלעשות פטור הוא כי או, חוק אותו

 אישור העתק להצעתו המציע יצרף, )א(5 סעיף סף בתנאי עמידתו הוכחת צורךל )4(

 רשם י"ע חתום, כאמור הסף בתנאי הנדרש קבלניה סיווגה רישום בדבר תקף

 .הקבלנים

 הצהרה להצעתו המציע יצרף, )ב(5 סעיף סף בתנאי עמידתו הוכחת צורךל )5(

 תנאיב כנדרש דומים פרויקטים בביצוע ניסיונו בדבר ח"רו י"ע ומאומתת חתומה

 בהצהרה שיפורט פרויקט כל לגבי .'ב למסמך 1 נספח בנוסח, כאמור הסף

), בו שנכללו והעבודות שמו( שבוצע הפרויקט, הלקוח שם את לפרט יש כאמור

, עדכניים קשר איש פרטי ,כספיה פוהיק, הקמתו סיום מועד, הפרויקט סוג

 שימשו מערכות וקבלני ראשי כקבלן בפרויקט שימש המציע כי אישור, וכן

 '.ב מסמך 1 בנספח כנדרש הכל - ומטעמו שלו משנה כקבלני

 ח"רו אישור להצעתו המציע יצרף) ג(5 סעיף סף בתנאי עמידתו הוכחת צורךל )6(

 .'ב למסמך 1 נספח בנוסח

, 1976 ו"להתש, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי רתצהי להצעתו יצרף המציע )7(

 '.ב למסמך 3 נספח בנוסח

 

  בנקאיות ערבויות .9

' ג במסמך המופיע המדויק בנוסח בנקאית ערבות להצעתו יצרף במכרז משתתף כל .א

: להלן) (₪ אלף חמישיםו מאתיים( ₪ 250,000  של בסך המכרז מסמכי של

 במסמך הנקוב מועדל עד לפחות קפהבתו תעמוד ההצעה ערבות"). ההצעה ערבות"

 על האוניברסיטה החלטת ממועד שבועיים בתוך למציע תוחזר ההצעה ערבות. 'ג

 בנוסח תוספת או/ו שינוי כל לבצע שלא מתבקשים המציעים .במכרז זוכה

 להוביל עשויים כאמור תוספת או/ו שינוי כל כי מובהר'. ג מסמך הערבות

 .האוניברסיטה של בלעדיה דעתה שיקול לפי ההצעה לפסילת

 או/ו מהצעתו בו חזר או/ו במועד ההסכם על חתם לא או/ו הצעתו הזוכה קיים לא .ב

 מהותי מידע או/ו מטעה מידע מסר או/ו כפיים ניקיון בחוסר המכרז במהלך מציע נהג

 לטובת כולה ההצעה ערבות את לחלט האוניברסיטה רשאית תהיה, מדויק בלתי

, מכך כתוצאה האוניברסיטה נזקי בגין מראש ומוסכם עקבו כפיצוי האוניברסיטה
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 מזכות לגרוע כדי כאמור ההצעה ערבות בחילוט אין. נזק בהוכחת צורך ללא

 הנזקים עלו אם, המציע ממעשי כתוצאה לה שנגרמו נזקים בגין לתבוע האוניברסיטה

 .ההצעה ערבות סכום על

 בנקאית ערבות יברסיטהלאונ הזוכה ימציא, ההסכם על הזוכה חתימת עם בבד בד .ג

 המכרז במסמכי המופיע ובנוסח לצרכן המחירים למדד צמודה מותנית ובלתי עצמאית

 כהגדרתו( למכרז ההצעה י"עפ הכולל העבודות ממחיר %10 של בסך' ד כמסמך

 הזוכה של מהתחייבויותיו אחת כל למילוי כבטוחה תשמש אשר), מ"מע כולל) (להלן

 ערבות: "להלן( הזוכה ידי על העבודות ביצוע טיב תאחריו ולהבטחת ההסכם פי על

 ותוחלף' ה מסמך בהסכם הקבוע למנגנון בהתאם תופחת הביצוע ערבות ").הביצוע

 '.ה מסמך בהסכם הקבועים ובסכומים במועד, זהה בנוסח בדק בערבות

 

 

  במכרז הזוכה בחירת אופן .10

 .למכרז הסף בתנאי ההצעות עמידת תיבדקנה - הראשון בשלב .א

 י"ע הדעת שיקול ובהפעלת הסף בתנאי שעמדו ההצעות בבדיקת - ניהש שלבב .ב

 והן הפאושליים לפרקים הן( המוצע העבודות מחיר סיכום ייבדק, האוניברסיטה

 . ")הכולל העבודות מחיר: "ולעיל להלן) (למדידה לפרקים

 תקבוצ יהיו ביותר הזול הכולל העבודות מחיר את ושיציע הכשרים המציעים שלושת 

 במידה .")הסופית המציעים קבוצת: "להלן( השלישי לשלב עלויו הסופית המציעים

 מעל ויגישו ובמידה השלישי לשלב כולם יעלו מציעים משלושה פחות הצעות ויגישו

 . השלישי לשלב ארבעה יעלו מציעים שבעה

 מחיר את הסופית המציעים קבוצת בפני האוניברסיטה תפרסם -השלישי בשלב .ג

 ההצעה של המציע זהות את לחשוף מבלי שנתקבל ביותר הזול כוללה העבודות

 . כאמור

 האוניברסיטה להם שתורה במועד יידרשו הסופית המציעים בקבוצת המציעים 

 אחוז בצורת ידם על שהוגשה הלהצע ביחס משופרת סופית מחיר הצעת לה להעביר

 הפרקים הןו הפאושליים הפרקים הן( הכמויות כתב רכיבי כל על אחיד הנחה

 המציעים מן מצופה זה בשלב כי לציין מיותר"). הסופית ההצעה": להלן) (למדידה

 ביותר הזול  הכולל העבודות ממחיר יותר נמוכה שתהיה באופן הצעתם את לשפר

 .השלישי השלב במסגרת הסופית המציעים קבוצת בפני םשפורס
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 יזכה -ביותר זולהה תהא ,הכולל העבודות למחיר הסופית שהצעתו הכשר המציע 

 .במכרז

 האוניברסיטה רשאית תהא ,הצעות בין שוויון של מצב ווצריוי במידה 

 עמו או יותר רב העבודות בביצוע שניסיונו בקבלן לבחור או הגרלה לבצע

  .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם הכל, חיובי עבר ניסיון לה יש

 
 במכרז הזוכה התחייבות .11

 מסמך כל ועל נספחיו', ה כמסמך המצורף בנוסח ההסכם על לחתום מתחייב הזוכה .א

 לאוניברסיטה ולהמציאם במכרז הזכייה של לפועל והוצאה ביצוע לשם שיידרש

 הודעה כך על שקיבל לאחר שבועיים בתוך וזאת, הביצוע ערבות בצירוף

 .מהאוניברסיטה

 פי על כמתחייב ההסכם בנוסח שינוי כל לעשות הזכות לעצמה שומרת האוניברסיטה .ב

 תנאים להתנות או, מהם חלק או ל"הנ התנאים את ולשנות להוסיף דעתה שיקול

 .לאוניברסיטה הזוכה בין הפורמאלי ההסכם חתימת לפני, אחרים

, ההסכם על החתימה ובטרם הזכיה לאחר רשאית תהא האוניברסיטה כי בזאת מובהר .ג

 את לרדד או/ו פריטים ממנו להשמיט או להוסיף זאת ובכלל הכמויות כתב את לשנות

 ל"הנ והשינויים, בפניה העומד ולתקציב לצרכיה בהתאם הכל ,העבודות תכולת

 במקרה. זה בעניין טענה כל על מראש מוותר והוא דבר לכל הזוכה את יחייבו

 ידי על שתוצע כפי ההסכם תמורת תותאם זו בזכותה שימוש תעשה שהאוניברסיטה

 הקבוע השינויים למנגנון תאםבה זאת, המתוקן הכמויות לכתב, במכרז הזוכה

 של מזכותה לגרוע בכדי באמור אין כי מובהר'. ה מסמך להסכם 48-49 בסעיפים

 להוראות בהתאם בעבודות הפחתות או/ו תוספות או/ו שינויים לבצע האוניברסיטה

 '. ה מסמך הסכם על הזוכה חתימת לאחר גם' ה מסמך הסכם

 
 וביטולה למכרז ההצעה של תוקפה .12

 .למכרז ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום 90 יהא למכרז ההצעה של תוקפה .א

, ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום 90 תוך המכרז אישור הליכי נסתיימו לא .ב

 .להלן' ג ק"בס לאמור ובכפוף בכתב בהודעה הצעתו לבטל המציע רשאי



14 

 

 הודעה לשלוח המציע רשאי, במכרז זוכה נבחר לא עוד וכל כאמור יום 90 בחלוף .ג

 הודעת קבלת בתאריך ההצעה תבוטל לפיה באוניברסיטה מכרזים ועדת למרכז בכתב

 .הביטול

 

 המכרז ביטול .13

 או, ממנו חלקים לבטל או לבטלו או המכרז היקף את לצמצם רשאית האוניברסיטה .א

 בלתי יהיו המתקבלות שההצעות במקרה לרבות, שהיא סיבה מכל חדש למכרז לצאת

 או, האיכות בדרישות יעמדו שלא או, הסף שותבדרי יעמדו שלא או, סבירות

 היתרים קבלת אי, תקציב בעיות, הזמנים בלוחות צפוי בלתי משיבוש כתוצאה

 .באלו וכיוצא

 תהא האוניברסיטה כי ומודגש מובהר, דין כל פי על וכאמור לעיל לאמור בנוסף .ב

 פןבאו גבוה או נמוך במחיר הן שהוגשו ההצעות אם גם המכרז את לבטל רשאית

 או כולם, שהמציעים להניח סביר בסיס יש או/ו מהאומדן סביר בלתי או משמעותי

 .כובל הסדר ליצור בניסיון פעלו או/ו מחירים הצעות תיאמו, חלקם

 על הודעה. המכרז ביטול בעקבות כלשהו פיצוי מקרה בשום תשלם לא האוניברסיטה .ג

 ידם על שנמסרו יילהאימ לכתובת או הפקס למספר למציעים תועבר המכרז ביטול

 .המכרז מסמכי רכישת עם

 

 שונות .14

 ותוגש תיערך אשר הצעה כל לפסול המלאה הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .א

 רשאית תהיה האוניברסיטה. זה הוראות כתב הוראות י"ועפ בתנאים, באופן שלא

 מסעיפי לאחד התייחסות בה שאין להצעה או/ו סבירה בלתי להצעה להתייחס שלא

 לא או/ו. זו הזמנה לפי שנדרשו המסמכים כל אליה צורפו שלא להצעה או/ו זמנההה

, תנאיה, ההצעה מהות לעומת המחיר מבחינת סבירה בלתי שהיא בהצעה להתחשב

 הערכת מונע האוניברסיטה שלדעת, המכרז מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות חוסר

 .כדבעי ההצעה

 המציע ידי על ביטוחים לקיום ניברסיטההאו לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .ב

 המצורף הביטוח ובנספח' ה מסמך להסכם 19 בסעיף המפורטות, במכרז שיזכה

 הביטוחים את לרכוש יכולתם את מבטחיהם עם מראש לוודא המציעים על. אליו
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 במסגרת ורק אך להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל. הנדרשים

 . לעיל) ב(7 בסעיף לכך שנקבע עדהמו ובתוך להבהרות הפניה

 מציעים מספר ידי על( זה למכרז משותפות הצעות הגשת תתאפשר לא כי מובהר .ד

 עם התקשרות למנוע כדי באמור אין זאת עם. )הסף תנאי כל את יחדיו ימלאו אשר

 מסמך, ההסכם והוראות ,האוניברסיטה להסכמת בכפוף ,הזכייה לאחר משנה קבלני

 '.ה

 לקבל כדי, מציע כל אל ההצעות בדיקת במהלך לפנות רשאית היהת האוניברסיטה .ה

 .ההצעות בדיקת בעת המתעוררות בהירויות אי להסיר כדי או הבהרות

. שהיא אחרת הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה לקבל מתחייבת אינה האוניברסיטה .ו

 .פיו על להתקשר האוניברסיטה מצד התחייבות משום המכרז פרסום בעצם אין

 מכרז נשוא העבודות ביצוע לפצל רשאית ותהא הזכות לעצמה שומרת יברסיטההאונ .ג

 יהיו לא ים/הזוכה. ים/הזוכה בין העבודות היקף לשנות או/ו שונים מציעים בין זה

 .העבודות היקף הקטנת עבור פיצוי לכל זכאים

 למשתתפים במכרז ות/הזוכה הצעות/ההצעה במסמכי עיון תאפשר האוניברסיטה .ד

 ים/חלק או הצעתו את בסוד לשמור המבקש מציע. ₪ 300 סך על תשלוםל בתמורה

 בבחינת שהם בהצעתו החלקים מהם, למכרז הצעתו הגשת עם, מראש יציין ממנה

 זכות מימוש בעניין הבלעדי הדעת שיקול כי, ומאשר מסכים המציע. מסחרי סוד

 תביעה או/ו טענה כל על מוותר והמציע לאוניברסיטה מוקנה הזוכה בהצעה העיון

 .  זה בעניין האוניברסיטה כלפי

 הקשורים או/ו הנובעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל הייחודית השיפוט סמכות .ה

 . בלבד חיפה בעיר המוסמך המשפט לבית תהא להתקשרות או/ו למכרז
 

  לאוניברסיטה להחזיר מתבקשים הנכם, לאו אם ובין במכרז להשתתף בחרתם אם בין .15

 .האוניברסיטה רכוש בהיותם לכם שהומצאו המכרז מסמכי כל את

 
 

         ________________        ______________      _____     __________    

 חתימה      כתובת                 ההצעה מגיש שם

   

     _________________          _________________ 

 חותמת         תאריך             
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 חיפה אוניברסיטת
 

 16392/' מס מכרז

 'ב מסמך
 

 למכרז הצעה
 

 לכבוד
 חיפה אוניברסיטת

 חושי אבא שדרות
 ה פ י ח
 
 
 .,נ.ג.א
 

 למדעי הפקולטה בניין הקמת עבודות:  בנושא - 16392/' מס למכרז הצעה: הנדון

 חיפה אוניברסיטתב והבריאות הרווחה

 

          מ"הח אנו .1

 כתובת     שם     

 ________         

 מורשה עוסק' מס       שיתופית אגודה או שותפות, חברה של רישום/זיהוי' מס 

 

 למגישי ההוראות כתב את ובקפדנות לב בתשומת ובדקנו בחנו, שקראנו לאחר 

, הבנקאיות הערבויות י/וכתב, ההסכם"), ההוראות כתב" - להלן( למכרז הצעות

 ההסברים כל וקיבלנו המכרז סמכימ יתר וכל ים/המפרט, כמויות י/כתב

" העבודות"  לביצוע, הצעתנו בזאת מציעים, מכם ביקשנו אותם הדרושים

 ").ההצעה" - להלן( המכרז במסמכי כמוגדר

 
 תנאי, לעבודות הקשורים המפרטים כל את ומבינים מכירים אנו כי בזה מצהירים אנו .2

, ביצוען, העבודות הכנת על המשפיעים הגורמים ושאר, העבודות למקום הגישה

 האמור יסוד על וכי, שלביהן כל על, בעבודות הכרוכות ההוצאות וכל ביצוען משך

 .לנו הדרושים וההבהרות המידע כל את שקיבלנו לאחר, הצעתנו הוכנה
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' א במסמך המפורטים הסף תנאי ובכל המכרז תנאי בכל עומדים אנו כי מצהירים אנו .3

 עצמנו על מקבלים אנו וכי המכרז שבמסמכי הדרישות על עונה הצעתנו כי; למכרז

 ההסכם לרבות, המכרז במסמכי המפורטים לתנאים בהתאם, ההתקשרות את לבצע

 . ונספחיו

 

 -כי מצהירים אנו לעיל האמור מן לגרוע מבלי 

 תקנות לפי )100( בניה ראשי ענףב, 5 -ג בסיווג רשום קבלן הנה חברתנו .א

 – ח"התשמ) רשומים קבלנים סיווג( בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום

 להצעתנו ב"רצ. ההצעות להגשת האחרון מועדב תקף כאמור הרישוםו, 1988

 רשם י"ע חתום, כאמור קבלניה סיווגה רישום בדבר תקף אישור העתק זו

 .הקבלנים

 כהגדרתם, דומים פרויקטים) שלושה( 3 לפחות בישראל הביצע חברתנו .ב

 שלפני האחרונות השנים חמש במהלך מההסתיי הקמתם אשר המכרז במסמכי

 25,000,000 - מ יפחת שלא בהיקףו, למכרז הצעות להגשת האחרון המועד

 .כאמור םפרויקטיה ןמ אחד כלל) מ"מע כולל) (₪ מיליון חמישהו עשרים(

 בביצוע ניסיונו בדבר ח"רו י"ע ומאושרת חתומה הצהרה זו להצעתנו ב"רצ

 .1'ב פחנס בנוסח, כאמור דומים פרויקטים

 שנים בשלוש, קבלנות מעבודות, הממוצע השנתי נוהכנסותי מחזור .ג

 מיליון שישים( ₪ 60,000,000 – מ נופל אינו  2015– 2009  השנים מתוך

 .2'ב נספח בנוסח ח"רו אישור זו להצעתנו ב"רצ). מ"מע כולל( לשנה) ח"ש

 נושא ןילעני הצריך דין פי על המתנהל מרשם בכל רשומה חברתנו .ד

, תוקף ברי, דין לפי הנדרשים שיונותיוהר ההיתרים כל בידינו וכי קשרותההת

 . העבודות ביצוע לצורך

-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל לחברתנו .ה

1976 . 

 בחוק כמשמעותו רשמי ישראלי תקן ההתקשרות נושא ןילעני קיים אם .ו

 יעמדו במכרז ונזכה במידה פקנסש והציוד חברתנו 1953-ג"תשי, התקנים

 .התקן בדרישות
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, מסוג מתאימים וכישורים מיומנות, ניסיון, ידע, אמצעים בעלי הננו כי מצהירים אנו .4

 ובאופן ביותר גבוהה ברמה העבודות את לבצע מנת על, הדרושים ובמספר בכמות

 .ןהדי הוראות ועל ונספחיו המכרז במסמכי המפורטים בתנאים והולם תקין, סדיר

 מקובלים ונספחיו המכרז במסמכי המפורטים והדרישות התנאים כל כי מצהירים אנו .5

 והתנאים ההתחייבויות כל את עצמנו על מקבלים אנו .בהם לעמוד נוכל וכי עלינו

 .שהיא הסתייגות כל ללא,  ונספחיו ההסכם לרבות, המכרז במסמכי הכלולים

 הכמויות בכתב מפורט המכרז אנשו העבודות ביצוע עבור ידינו על המוצע המחיר .6

 לנו ידוע כי מצהירים אנו .זו מהצעתנו נפרד בלתי חלק המהווה 3'ב כנספח ב"הרצ

 מחיר( פאושלי באופן מתומחרות זה מכרז נשוא העבודות שעיקר עלינו ומקובל

 כמות לפי  מתומחרות הקטן וחלקן, )בפועל הביצוע בכמות תלות ללא, קומפלט

 מן תימחק הזכייה לאחר כי עלינו ומקובל לנו ידוע, כן כמו). למדידה הפרקים( ביצוע

 כי וכן" היחידות כמות" עמודת, להסכם שיצורף הכמויות בכתב הפאושליים הפרקים

 תהא הפאושליים בפרקים העבודות בגין במכרז ונזכה במידה לנו שתשולם התמורה

, תשתנה אול הפאושליים לפרקים שהצענו הכולל למחיר בהתאם וסופית קבועה

 .תעלינה או תפחתנה הכמויות אם בין

, יםסופי יםמחיר םהנ להצעתנו המצורף הכמויות בכתב ידינו על שמולאו יםמחירה 

 או/ו הקשורות או/ו הכרוכות וסוג מין מכל ההוצאות כל את יםוכולל יםמוחלט

 . העבודות בביצוע הנובעות

 
 הכלולות שהכמויות לכך בתמתחיי אינה שהאוניברסיטה לנו ידוע כי מצהירים אנו .7

 העבודות את מדויקת או/ו נאמנה או/ו מלאה בצורה משקפות הכמויות בכתב

 בדקנו בחנו כי מתחייבים ואנו המכרז מסמכי וביתר במפרטים, בתוכניות המפורטות

 ביצוע לצורך ונזכה במידה מאיתנו שיידרשו העבודות כמויות את וחישבנו הערכנו

 הצעתנו וכי המכרז מסמכי וביתר ובמפרטים בתוכניות המפורטות העבודות מלוא

 מראש מוותרים אנו. כאמור ולהערכות לתחשיבים בהתאם הוגשה למכרז הכספית

 לעניין טענה ובפרט העבודות תמחור בעניין  האוניברסיטה כלפי טענה כל על

 בפועל העבודות לביצוע הנדרשות הכמויות לפיה, העבודות של הפאושליים הפרקים

 לנו וידוע שהערכנו הכמויות מן או/ו המכרז של הכמויות בכתב שצוינו מאלה לותגדו

 שתבוצענה הכמויות אמנם כי יתברר אם אף, בגינן כספית תוספת כל נקבל לא כי

 . המכרז של הכמויות בכתב המצוינות מאלה גדולות תהיינה בפועל
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, נוסף תחרותי ךהלי עם פומבי מכרזכ יתנהל המכרזש לנו ידוע כי מצהירים אנו .8

 מסכימים אנו למכרז הצעתנו הגשת ובעצם המכרז למסמכי 10 בסעיף כמפורט

 . ההליך כנגד האוניברסיטה כלפי טענה כל על מוותריםו זה להליך מראש

 
 '):וכו זה בענף ותק, ההתאגדות סוג( חברתנו אודות פרטים .9

            

            

            

            

            

 

 בסך ביצוע ערבות נגיש במכרז ונזכה במקרה כי בזאת ומאשרים לכך מסכימים אנו .10

 כל למילוי כבטוחה תשמש אשר, )ההצעה פ"ע( הכולל העבודות ממחיר %10 של

 נוידי על העבודות ביצוע טיב אחריות ולהבטחת זו התקשרות פי על ההתחייבויות

 תופחת, לצרכן המחירים מדדל צמודה תהיה זו ערבות ").הביצוע ערבות: "להלן(

 במועד, זהה בנוסח בדק בערבות ותוחלף' ה מסמך בהסכם הקבוע למנגנון בהתאם

 '.ה מסמך בהסכם הקבועים ובסכומים

 

 :להלן כמפורט ותעודות אישורים להצעתנו מצרפים אנו .11

           .א

 ______     ____    .ב

           .ג

           .ד

 

 מסמכי" בין הכלול ההתקשרות ובתנאי בנוסח ההסכם  על לחתום מתחייבים אנו .12

 לשנות לזכותכם ובכפוף קביעתכם לפי, העניין לפי המחויבים בשינויים" המכרז

 .עליו לחתימתנו עד ההתקשרות תנאי

 הודע בו מהיום שבועיים מתום יאוחר לא כאמור ההסכם על לחתום מתחייבים אנו 

 .במכרז זכינו כי ידכם על לנו
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 למשך ידכם על לקבלה ופתוחה בתוקפה תישאר זו שהצעתנו ומסכימים אשריםמ אנו .13

 .ההוראות בכתב כנקוב למכרז הצעות לקבלת הסופי מהמועד יום 90

 

 :הימנה נפרד בלתי כחלק להצעתנו מצרפים אנו .14

 .בידינו חתום 392/16' מס למכרז הצעות למגישי הוראות כתב" .א

 .ההוראות לכתב) ח(8 בסעיף המפורטים המסמכים כלל .ב

 ". העבודות" לביצוע 392/16' מס למכרז הצעה .ג

 .ידינו על חתומים, נספחיו כלל על המכרז מסמכי .ד

 .ידינו על חתומים הקבלנים סיור ופרוטוקול ההבהרות מסמכי .ה

 .שלנו המחיר הצעת ובו ידינו על ים/וחתום ים/ממולא כמויות י/כתב .ו

 

    :   ההצעה מגיש חתימת

   :   ההצעה מגיש חותמת

       : תאריך
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 1'ב נספח

 
 המציע של קודם ניסיון בדבר פירוט
 למכרז) ב(5 בסעיף הקבוע הסף לתנאי בהתאם

 
 השנים חמש במהלך הסתיימה הקמתםו  בישראל שביצענו דומים פרויקטים  רשימת להלן

 מ פוחת לא הכספי היקפם ואשר, למכרז הצעות להגשת האחרון המועד שלפני האחרונות
  :הםמ אחד כלל) מ"מע כולל) (₪ מיליון חמישהו עשרים( 25,000,000

 
 הפרויקט הלקוח שם ד"מס

 לפרט יש( שבוצע
 והעבודות םש את

 )בו שנכללו
 

 סוג
 הפרויקט

 האם לציין יש(
 מבנהב מדובר
 מבנה/אקדמיה
 מבני/ציבור

 בתי/משרדים
 )אבות

 סיום מועד
 הפרויקט

 כספי היקף
 הפרויקט של

 הקשר איש
 טלפון' ומס

 המציע םהא
 בפרויקט שימש
 ראשי כקבלן
 מערכות וקבלני
 כקבלני שימשו
 שלו משנה
 להקיף יש(? מטעמו
 )הנכונה התשובה

1        

 לא/כן

2  

 

 

 

      
 לא/כן

3        
 לא/כן

4  

 

      
 לא/כן

5        
 לא/כן

 נלווים במסמכים בהרחבה לפרט ניתן הצורך במידת* 
 

 מבני/ציבור מבני/אקדמיה מבני הקמת פרויקטי הנם" דומים פרויקטים" זה סעיף לצורך
 משנה כקבלני שימשו מערכות וקבלני ראשי כקבלן המציע שימש בהם אבות בתי/משרדים
 ולמעט הייטק תעשיית למעט( תעשייה מבני, ספק הסר למען. ל"הנ בפרויקטים ומטעמו שלו
 ספר בתי בניומ ספורט מבני, אחסנה מבני), התעשייה עבור משרדים מבני

 .זה סעיף לצורך דומים כפרויקטים ייחשבו לא מעונות/אכסניות/ומגורים
 המצויים קשורים מבנים מערכת- או אחד מבנה כפרויקט יראו כי מובהר ספק הסר למען
  .אחד מפרויקט כחלק ברצף או זמנית בו בוצעו ואשר אחד באתר

 
 
: המציע חותמתו חתימת                 
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__________________ 

 : ____________________________המציע שם

 : __________________________המציע תפקיד

 
 
 
 
 
 חשבון רואה אישור

 
 הצהרת את ביקרנו, שלו חשבון וכרואי") המשתתף: "להלן____________ ( לבקשת

. המשתתף הנהלת באחריות הינה ההצהרה. לעיל כמדווח העבודות היקף בדבר המשתתף

 בהתאם ביקורתנו את ערכנו. ביקורתנו על בהתבסס זו הצהרה על דעה לחוות היא יותנואחר

 וזאת שבהצהרה במידע התומכות ראיות של בדיקה כללה הביקורת. מקובלים ביקורת לתקני

 לדעתנו. מהותית מטעה הצגה ל"הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה

 הצהרת את המהותיות הבחינות מכל נאות באופן קפתמש זו הצהרה ביקורנו על בהתבסס

 .המשתתף

 

 

 

 : _______                                                                    תאריך

 :__________וחתימה שם
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  2'ב נספח

 
 קבלנות מעבודות כספי מחזור בדבר ח"רו אישור
 למכרז) ג(5 בסעיף הקבוע הסף אילתנ בהתאם

 
 

 
 

  כתובתיש _____________ רישיון' מס, ח"רו, _______________ מ"הח אני

 __, ___________________________________:_____הינה

 :כי בזאת לאשר מתכבד

 

v מספר________,   : ______________________המציע התאגיד שם 

 :_______________מזהה

v מעבודות ממוצע שנתי כספי הכנסות מחזור______________  מציעה לתאגיד 

 60,000,000 – מ נופל שאינו  2015– 2009  השנים מתוך שנים בשלוש קבלנות

 ). מ"מע כולל(  לשנה) ח"ש מיליון שישים( ₪
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 חותמת  חתימה  תאריך
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 3'ב נספח
 

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר
 

 שמספרה. ז.ת ת/נושא______________, , ______מ"הח אני

 שמספרו______________,  מטעם חתימה ית/מורשה_____________________, 

 את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר"), המציע" – להלן__________________ (

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

 משתי ביותר הורשעו לא, אליו זיקה ובעל המציע, ההצעות הגשת עדלמו נכון .1

 הצעות להגשת האחרון במועד כי – עבירות משתי ביותר הורשעו ואם, עבירות

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה

 חוקל ב2 סעיףב כמשמעותם" עבירה"ו" הורשע", "זיקה בעל, "זה סעיף לענין 

  .1976 – ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי ה/מצהיר הנני

 :___________חתימה

 ד"עו אישור

' גב/מר בפני ה/הופיע_________  ביום כי בזה מאשר, ד"עו, _________,מ"הח אני

 ולאחר ,' ________מס. ז.ת לפי ה/שזיהיתיו/  אישית לי ת/המוכר ,____________

 בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי ,האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו

 .בפני עליה ה/םוחת ,דלעיל ה/הצהרתו נכונות את ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם

________________ ________________ ________________ 

 תאריך וחותמת חתימה שם
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 4'ב נספח
 הכמויות כתב

 
 :הכמויות כתב קובץ למילוי הוראות

 
 במועד למציעים שיימסר הכמויות כתב קובץ בתוך המוצעים המחירים את למלא יש .א

"). הכמויות כתב קובץ: "ולעיל להלן( דיגיטאלית מדיה גבי על המכרז מסמכי קבלת

 .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה כאמור הכמויות כתב קובץ כי מובהר

 להדפיסו המציע נדרש אלו להוראות בהתאם הכמויות כתב קובץ מילוי לאחר .ב

 הקשיח לעותק בנוסף. קשיח בעותק להצעתו ולצרפו עליו לחתום, פעמיים

 כתב קובץ של האלקטרוני העותק את להצעתו לצרף המציע נדרש כאמור

  ותימצא במידה כי מובהר. כאמור  הדיגיטאלית מדיהה גבי על המלא הכמויות

 העותק לבין הכמויות כתב של קטרוניהאל העותק בין התאמה אי או/ו סתירה

 .הקשיח העותק יגבר -הקשיח

 לגביהם אשר– הפאושליים פרקים - פרקים 2-ל מחולק הכמויות כתב קובץ .ג

 בכמות תלות ללא, קומפלט מחיר( פאושלית מחיר הצעת למלא המציעים נדרשים

 ילפ אלא פאושלית אינה המחיר הצעת בהם אשר -למדידה ופרקים), בפועל הביצוע

 .בפועל ביצוע כמות

 הפרקים והן למדידה הפרקים הן( כאמור הכמויות כתב חלקי שני במסגרת .ד

"), יחידה מחיר" בעמודת( ליחידה מחיר הצעת למלא נדרשים המציעים) הפאושליים

 כ"סה את ולכתוב") כמות" בעמודת כנקוב( המוערכת היחידות בכמות להכפיל

 ליחידה המוצע במחיר המוערכת תהכמו מכפלת שהנו פריט לכל המוצע המחיר

 העבודות מחיר כ"סה את אותהטבל בתחתית למלא יש, בנוסף .")הכל סך" בעמודת(

     .המוצע הכולל

 למחירים יתווסף מ"מע ).מ"מע ללא( חדשים בשקלים יהיו המוצעים המחירים .ה

 .החשבונית הוצאת במועד בדין לשיעורו בהתאם

 מוצע מחיר נכתב לא. ובשלמות יותהכמו כתב קובץ את למלא יש כי מובהר .ו

  .ההצעה לפסילת להוביל עשוי הדבר -הכמויות בכתב הפריטים מן אילו לגבי
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 .דיגיטאלית במדיה הכמויות כתב קובץ יצורף זה לנספח* 
 
 
 
 
 

 חיפה אוניברסיטת

 16392/' מס מכרז

 'ג מסמך

 ההסכם וחתימת ההצעה לקיום ערבות נוסח
 
 

 לכבוד
 פהחי אוניברסיטת

 חושי אבא שדרות
 ה פ י ח
 
 .,נ.ג.א
 

     ': מס ערבות כתב
 

 
 בזה ערבים הרינו") הנערב: "להלן* (________________________ בקשת לפי

 ח"ש 250,000 של לסך עד סכום כל לכם לשלם ומתחייבים ומוחלטת מלאה ערבות כלפיכם
 מכרז תנאי מילוי הבטחתל") הערבות סכום: "להלן) (ח"ש אלף חמישיםו מאתיים: במילים(
 אוניברסיטתב והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה בניין הקמת עבודות לביצוע 392/16'  מס
 .הנערב ידי על - חיפה

   
 ימים חמישה בתוך לכם נשלם ואנו תלויה ובלתי אוטונומית ערבות הינה זאת ערבותנו
 להטיל מבלי, ל"הנ םלסכו עד שתדרשו סכום כל, אלינו בכתב הראשונה דרישתכם ממועד
 חייבים שתהיו ומבלי, לכך בקשר הסברים כל לנו לתת ומבלי דרישתכם לבסס עליכם
 . הנערב ןמ תחילה התשלום את לדרוש

 
 בטלה ערבותנו תהא זה מועד אחרי. בכלל ועד 2017/0212/  עד בתוקף זאת ערבותנו
 .ומבוטלת

 
 . שהיא דרך בכל להסבה או/ו להעברה ניתנת אינה זו ערבותנו

 
 רב בכבוד          
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 הבנק וחותמת חתימה           

 .    : תאריך
 
 
 
 
 

 . המציע שם את ולציין למלא יש * 
 
 

 חיפה אוניברסיטת

 16392/' מס מכרז

 'ד מסמך

 ביצוע ערבות נוסח
 לכבוד

 חיפה אוניברסיטת
 חושי אבא שדרות

 ה פ י ח
 
 .,נ.ג.א
 

     ': מס ערבות כתב
 

 
 כלפיכם בזה ערבים הרינו") הנערב: "להלן(       בקשת לפי

 ח"ש _________ של לסך עד סכום כל לכם לשלם ומתחייבים ומוחלטת מלאה ערבות
 הפרשי ובתוספת") הערבות סכום: "להלן( )חדשים שקלים_______________  :במילים(

 או/ו לביצוע____ _ מיום ההתקשרות תנאי של הנערב י"ע מילוי להבטחת, למדד הצמדה
 .חיפה אוניברסיטתב והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה בניין הקמת עבודות עבודות בדק

 
 המרכזית הלשכה י"ע חודש בכל שמתפרסם כפי לצרכן המחירים מדד יהיה" מדד"

 .לסטטיסטיקה
 .2016 ספטמבר לחודש שיתפרסם לצרכן המחירים מדד יהיה" הבסיס מדד"
 לפי לתשלום דרישה לפני שפורסם האחרון לצרכן המחירים דמד יהיה" החדש המדד"

 . הבסיס ממדד פחות לא אך, זו ערבותינו
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 ימים חמישה בתוך לכם נשלם ואנו תלוייה ובלתי אוטונומית ערבות הינה זאת ערבותינו
 ובתוספת הערבות לסכום עד שתדרשו סכום כל, אלינו בכתב הראשונה דרישתכם ממועד
, זו ערבותנו לפי ידכם על הנדרש הסכום בגין החדש למדד הבסיס מדד בין הצמדה הפרשי
 שתהיו ומבלי, לכך בקשר הסברים כל לנו לתת ומבלי דרישתכם לבסס עליכם להטיל מבלי
 . מהנערב תחילה התשלום את לדרוש חייבים
 בטלה ערבותנו תהא זה מועד אחרי. בכלל ועד_________ עד בתוקף זאת ערבותינו
 .ומבוטלת

 
 . שהיא דרך בכל להסבה או/ו להעברה ניתנת אינה זו ערבותנו

 
 
 רב בכבוד          
 
             
 הבנק וחותמת חתימה           

 .    : תאריך
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 חיפה אוניברסיטת
 16392/' מס  מכרז

 'ה מסמך
 
 ם כ ס ה

 
 2016 שנת____  לחודש_____ ביום בחיפה ונחתם שנעשה

 
 ן י ב

 
  חיפה אוניברסיטת
 

 הכרמל הר חושי אבא דרך: כתובתה אשר
  ")                המזמין" או" האוניברסיטה("          

          
 ;אחד מצד         

 
 ן י לב

_________________ 
 
 :כתובתו אשר

_________________ 
 ")הקבלן("

 ;שני מצד        
 
 

 עבודות לביצוע הצעות לקבל שהבבק 392/16' מס במכרז פנתה והאוניברסיטה  הואיל
 וזאת חיפה אוניברסיטתב והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה בניין הקמת
 ");המכרז: "להלן( נספחיו על זה הסכםב למפורט בהתאם

 
 בכפוף הצעתו קיבלה והאוניברסיטה לאוניברסיטה הצעתו את הגיש והקבלן והואיל

 ;להלן זה הסכם להוראות
 

 זה הסכם הוראות פי על ביניהם ההתקשרות תנאי את לקבוע הצדדים וברצון והואיל
 ;להן ובכפוף להלן

 
 הקבלנים בספר כחוק רשום קבלן שהוא ואישר התחייב, הצהיר והקבלן  והואיל

 האדם כח, הכישורים, הניסיון, הידע, היכולת לו ויש זה הסכם נשוא לעבודות
, בטיב, באיכות, ברמה העבודות לביצוע והנחוצים הדרושים האמצעים וכל

 ;נספחיו על זה הסכםב כמצוין ובמועדים במחיר
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 בלוח זה הסכם נשוא העבודות את לבצע ביכולתו כי במפורש הצהיר והקבלן  והואיל

 ;הסכםב הקבוע הזמנים
 

 את לקבלן למסור מסכים הקבלן של דלעיל ומצגיו הצהרותיו סמך על והמזמין  והואיל
 זה הסכםב כמפורט ובתנאים בתמורה הכל, זה בהסכם כהגדרתן העבודות ביצוע
 ;העבודות ביצוע את עצמו על לקבל הסכים והקבלן נספחיו על להלן

 
 :כדלקמן הצדדים בין והוצהר הוסכם לזאת אי

 עמוד
 2  ....................................................................................... הסכםה מפתח

 ןקבלה ידי על העבודות לביצוע הסכםה תנאי

 כללי - א׳ פרק
 5  .................................................................................. הגדרות -1 סעיף

 6  ..................................... ןיומ ניהול - המפקח לש וסמכויותיו תפקידיו - 2 סעיף
 6  .......................................................................... הסכםה הסבת - 3 סעיף
 שלילת –' א3 סעיף
 7 .......... ......................................................................................כבוןע

 8  ........................................................................... הסכםה היקף - 4 סעיף
 8  ........................................... מסמכים ןבי ועדיפות במסמכים סתירות - 5 סעיף
 10  ....................................................................... תכניות אספקת - 6 סעיף
 10  ....................................................................... העבודות ביצוע - 7 ףסעי
 10  ........................................................... בדק ערבות; ביצוע ערבות - 8 סעיף
 12  ......................................................................... הודעות מסירת - 9 סעיף

 לביצוע הכנה - ב׳ פרק
 12  .................................................................... מוקדמות בדיקות -10 סעיף
 13  ............................................................. זמנים ולוח ביצוע דרכי -11 סעיף
 13  ................................................................. גובה ונקודות ןסימו -12 סעיף

 וביטוח ןנזיקי, השגחה - ג׳ פרק
    14  ............................................................... ןהקבל מטעם השגחה -13 סעיף
 14  ................................................. עובדים והרחקת כניסה שיונותיר -14 סעיף
 15  ...................... העבודות אתרב ומתקנים בטיחות אמצעי, גידור, שמירה -15 סעיף
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  קבלןה ידי על העבודות לביצוע הסכםה תנאי

 כללי - א׳ קפר
 

 הגדרות

 .חיפה אוניברסיטת -" האוניברסיטה" או ״המזמין״     ) 1. (1
 .באוניברסיטה וביטחון תשתיות הנדסה  אגף ראש - ״המנהל״
 כל לרבות, המוסמכים ומורשיו יורשיו, שלוחיו, ןקבלה של נציגיו לרבות, ןהקבל - ״הקבלן״

 .ממנו חלק כל או המבנה בביצוע מטעמו או/ו בשמו הפועל משנה ןקבל
 שהוא ובין האוניברסיטה עובד שהוא בין, המנהל ידי על שמונה הפרויקט מנהל - ״המפקח״

 .פרויקטים על ופיקוח לניהול שירותים נותן
 כל או, להלן כהגדרתו, המבנה בהקמת הכרוכות עבודותה כל -"הפרויקט" או ״העבודות״

 הקמת, גמר עבודות ,שלד עבודות לרבות ,להלן כהגדרתם ארעית עבודה או ארעי מבנה
 עד נלוות ועבודות האתר פיתוח עבודות, מכאניות אלקטרו מערכות לרבות המערכות

 עבודות למעטו ולייעוד בהתאם מושלם ואכשה הפעלה של למצב ווהבאת  המבנה השלמתל
, ריהוט עבודות למעט וכן) אחרים גורמים י"ע עתה המתבצעות( ודיפון חציבה/חפירה

 הכל), אחרים גורמים י"ע שתתבצענה( ב"וכיו ייחודיות הפעלה מערכות, הצטיידות
 . בהם שיחול עדכון וכל ונספחי על, זה הסכםב כמפורט

 הר על חיפה אוניברסיטת בשטח קםשיו והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה בניין -" המבנה"
 .הכרמל
 לביצועו בקשר או לביצועו ארעי באורח שיידרשו עבודה כל או מבנה כל - ארעי״ ״מבנה
 .המבנה של

 העבודות ביצוע למטרת, העבודות אתרל הקבלן ידי על שסופקו חומרים - ״חומרים״
 ומתקנים ציוד ןוכ - םמוגמרי בלתי ןובי מוגמרים ןבי - מוצרים, אבזרים לרבות, והשלמתן
 .העבודות ןמ חלק להיות העתידים

, העבודות ויבוצע, מעליהם או מתחתם, דרכם, בהם אשר ןהמקרקעי - ״העבודות אתר״
 . הסכםה לצורך ןהקבל של לרשותו שיעמדו אחרים ןמקרקעי כל לרבות
 אתר זה הסכם לצורכי כי, יובהר הספק למניעת . מגודר שהוא העבודות אתר - סגור״ ״אתר

 .סגור אתר מהווה בכללותו העבודות
 הבינמשרדית הועדה בהוצאת בנייה לעבודות הכללי המפרט -2'א נספח – הכללי״ ״המפרט

 וההנדסה ןהתכנו מינהל/  ןוהשיכו הבינוי משרד, בינוי אגף/  ןהביטחו משרד בהשתתפות
 – אמורכ קביעה ובהיעדר, הסכםב שנקבעו מהדורות ובאותו פרקים באותם, ומע״צ

 ביותר העדכנית במהדורתם
, הנדונה לעבודה המתייחסים המיוחדים התנאים מכלול-1'א נספח – המיוחד״ ״המפרט
 מיוחדים תנאים לרבות, הכללי במפרט לכתוב המנוגדות או השונות, הנוספות הדרישות
 .הסכםה ממסמכי אחד לכל ונוספים

 . הסכםמה נפרד בלתי חלק המהווה, כאחד המיוחד והמפרט הכללי המפרט - ״המפרט״
 כזו בתכנית שינוי כל לרבות, הסכםמה נפרד בלתי חלק המהוות התכניות - ״תכניות״
 אחרת תכנית כל וכו, זה הסכם לענייו המפקח ידי על או המנהל ידי על בכתב שאושרה
 .ןלזמ ןמזמ, זה הסכם לענייו המפקח ידי על או המנהל ידי על בכתב שתאושר
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 . הביצוע למועד מעודכן "ותשתיות בניה דקל" מסוג דקל מחירון -" דקל מחירון"
 להתחיל לקבלן המורה, המנהל ידי על חתומה לקבלן בכתב הוראה - עבודה״ התחלת ״צו

 .בעניין המזמין החלטת לפי, חלקן או כולן, העבודות בביצוע
 במשרד הכללי החשב ידי על פעם מידי שיתפרסם בשיעור הריבית - הכללי״ החשב ״ריבית
 ןמזמ שיתפרסמו כפי הכללי החשב להנחיות בהתאם שייעשה הריבית חישוב לרבות, האוצר
 .ןלזמ

 לרבות,  הקבלן בהצעת למפורט בהתאם לקבל זכאי יהיה שהקבלן הסכום - ״הסכםה ״שכר
 סכום כל וניכוי הסכםה להוראות בהתאם הקבלן בהצעת הנקוב לסכום שתיווסף תוספת כל

 .הקבלן התחייבויות לקיום בכפוף  והכל, הסכםה להוראות אםבהת, ממנה שיופחת

 כחיקוק הסכםה את רואים פרשנות לצורך. הסכםה על יחול 1981 - התשמ״א, הפרשנות חוק) 2(
 .האמור בחוק כמשמעותו

 

 
 יומן ניהול - המפקח של וסמכויותיו תפקידיו

 

 החומרים טיב את לבדוק ןוכ ביצוען על ולהשגיח העבודות את לבדוק רשאי המפקח) 1. (2
 הוראות לרבות, הסכםה הוראות ביצוע ןאופ את לבדוק הוא רשאי ןכ. העבודות וטיב בהם שמשתמשים

 .ןהקבל ידי על, הוא והוראותיו המנהל

 אמצעי אלא העבודות ביצוע על למפקח או/ו למנהל שניתנה הפיקוח בזכות לראות ןאי )2(
 ןהקבל את ישחרר לא האמור הפיקוח. במלואו שלביו בכל הסכםה את יקיים ןהקבל כי, להבטיח

 .זה הסכם הוראות למילוי המזמין כלפי מהתחייבויותיו

 מידי יירשמו בו) "ןהיומ" :ןלהל( עותקים בשלושה עבודה יומן ינהל הקבלן, העבודות אתרב )3(
 כי, המפקח קבע אם אלא, המוסמך כוחו-בא או הקבלן ידי על הבאים הפרטים יום

 :ידו על ייעשו כאמור יםהרישומ

 ;העבודות בביצוע המועסקים לסוגיהם העובדים של מספרם        )א(

 ;עבודותה בביצוע המועסק המכני הציוד )ב(

 ;העבודות אתרב השוררים האוויר מזג תנאי )ג(

 ;היום במשך שבוצעו העבודות )ד(

 ביצוע ךבמהל העובדתי המצב את לשקף כדי בו יש ןהקבל לדעת אשר דבר כל )ה(

 .עבודותה

 שניתנו הוראות ןביומ לרשום המפקח רשאי) 3( ןקט בסעיף כאמור לפרטים בנוסף )4(
 שלדעת אחר דבר כל ןוכ, עבודותה ביצוע מהלך בדבר והערות הסתייגויות, ןלקבל
 תאריך ןבציו, העבודות ביצוע במהלך העובדתי המצב את לשקף כדי בו יש המפקח
 לביצוע בקשר הערותיו את ןביומ לרשום רשאי המוסמך כוחו-בא או ןהקבל. הרישום
 בתנאי רק המזמין את יחייבו אלה רישומים אולם, רישומו תאריך ןבציו, העבודות
 מסירת מיום יום) עשר ארבעה( 14 תוך ןלקבל בכתב בהודעה מהם הסתייגו לא המפקח או שהמנהל
 .כלשהו לתשלום דרישה אלה ברישומים שאין בתנאי ורק, למפקח אלה מרישומים העתק
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 ,המוסמך כוחו-בא או ןהקבל ידי על, בו הרישום בתום, ייחתם ןיומה של דף כל )5( 
 .המפקח ידי על ןמכ ולאחר

 רשאי אשר המוסמך כוחו-לבא או ןלקבל יימסר ןביומ המפקח מרישומי חתום העתק )6(
 הודעה מסירת ידי על ,כאמור ההעתק ממסירת ימים) שבעה( 7 תוך, בו הרשום פרט מכל להסתייג
 על המוסמך כוחו-בא או ןהקבל הודיע לא. ןביומ יירשם ןהקבל של הסתייגותו דבר. למפקח בכתב

 נכונות את הצדדים אישרו כאילו רואים, כאמור הסתייגות
 .ןביומ הרשומים הפרטים

 ובכפוף, מהם הסתייג המוסמך כוחו-בא או ןשהקבל לאלה פרט, ןביומ הרישומים )7(
 .בהם הכלולות העובדות על הצדדים ביו כראיה ישמשו, לעיל )4( ןקט סעיף של לסיפא

 עבודה ןיומ במפעלים ינוהל, במפעלים מבוצעות הסכםה פי-על דותומהעב חלק אם )8(
 התקדמות מצב את פעם מידי המוסמך כוחו-בא או ןהקבל ירשום בו נפרד
 המבוצעת העבודה ילגב ןביומ הרישומים שאר. הרישום תאריך ןבציו, ותהעבוד

 סעיפים והוראות), 4( ןקט בסעיף כמפורט, המחויבים בשינויים, יהיו במפעלים
 .זה ןקט בסעיף כאמור ןהיומ על גם חלות) 7(-ו) 6), (5(קטנים

 

 
 הסכם הסבת

 

, זה הסכם פי על חובותיו או/ו זכויותיו את להעביר או/ו להמחות או/ו להסב רשאי אינו הקבלן  ) 1. (3
 לשעבד או/ו, בתמורה שלא ובין בתמורה בין, לאחר זה הסכם פי על הנאה טובת כל או, חלקן או כולן
 הסכמת. ובכתב מראש האוניברסיטה הסכמת את קיבל אם אלא, חלקן או כולן, זכויותיו את

 ובמידה מסויג והבלתי הבלעדי הדעת שיקול פ"ע האוניברסיטה י"ע, תינתן לא או, תינתן האוניברסיטה
 שמדובר ככל. זו ההסכמת מתן במסגרת האוניברסיטה י"ע שיקבעו לכללים כפופה תהיה, תןשתינ

 הגורם י"ע חתומה, בכתב הסכמה משמעותה האוניברסיטה הסכמת, כספים לקבלת זכות בהמחאת
 .העניין לפי, היד על המוסמך

 וחמישה םעשרי( 25% בהעברת יראו, רשומה בלתי או רשומה שותפות או תאגיד הינו הקבלן אם
 ההעברה אם בין, השותפות מזכויות או בתאגיד השליטה אמצעי או/ו התאגיד מניותמ יותר או) אחוזים
 .זה בסעיף לאמור המנוגדת כהעברה, בחלקים נעשתה אם ובין אחת בבת נעשה

 בהסכמת אלא, ןמקצת או ןכול, העבודות של ןביצוע את לאחר למסור רשאי ןהקבל ןאי )2( 
 ששכרם וביו העבודה ןזמ לפי משתלם ששכרם ביו, עובדים העסקת ואולם. בכתבו מראש המזמין
, מהן חלק או העבודות של ןביצוע מסירת משום, כשלעצמה בה ןאי, העבודה שיעור לפי משתלם
 . להלן 68 סעיף להוראות ובכפוף בהתאם תהיה הקבלן י"ע משנה קבלן העסקת. לאחר

 ןאי, זה בסעיף לעיל ורלאמ בהתאם והסכמת את המזמין ןנת )3(
 שאייו ערב יוותר ןוהקבל, הסכםה לפי והתחייבויותיו מאחריותו ןהקבל את פוטרת האמורה ההסכמה
 .ועובדיהם כוחם-באי, העבודות מבצעי של מחדל או מעשה לכל מלאה באחריות

 
 -תשכ״ט ,בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק לפי רשום קבלן הוא כי, בזה מצהיר הקבלן) 4(

 תקנות לפי, לפחות 5 בסיווג', ג בקבוצה, 100 - בניה ראשי בענף עבודות לביצוע תקנותיו על, 1969
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 לא ומתחייב, 1988 – ח"התשמ), רשומים קבלנים סיווג( בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום
 68 סעיף תלהוראו בהתאם אלא מהן חלק או לעבודות בקשר כלשהי עבודה ביצוע משנה לקבלן למסור
  .להלן

 

 עיכבון זכות שלילת' א3
 

 של משפטי במעמד הינה העבודות ביצוע לטובת העבודות ביצוע למקום כניסתו כי בזה מצהיר הקבלן

 ביצוע במקום כלשהי זכות, במשתמע או/ו במפורש, לו להעניק בכדי בה אין וכי בלבד" רשות בר"

 ביצוע במקום שיוקם בכל או העבודות ביצוע במקום חזקה זכות או/ו עיכבון זכות כל לרבות, העבודות

 ביצוע במקום אחרת זכות כל לתפוס שלא מתחייב והוא), מרכיביו על הפרויקט לרבות( העבודות

 הרשות את עת בכל להפסיק רשאי יהיה המזמין. העבודות ביצוע מקום על שיוקם בכל או העבודות

 יהיה לא הקבלן. לקבלן המזמין בהודעת וזאת, ורכאמ העבודות ביצוע למקום להיכנס לקבלן שניתנת

 לאחר העבודות ביצוע במקום שימוש לעשות לזכותו או/ו כאמור הרשות הפסקת כנגד לטעון רשאי

 .כאמור הרשות הפסקת

 
 הסכםה היקף

 
, האדם חוכ המצאת לרבות הפרויקט הקמת עם בקשר העבודות כל ביצוע על חלות הסכםה הוראות .4

 .כך לשם הנחוץ, ארעי ובין קבוע בין, אחר מרכיב וכל המכונות ,הציוד, םהכלי, החומרים
 

 
 מסמכים בין ועדיפות מסמכיםב סתירות

 
 במסמכים כלשהי הוראה לגבי משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל ) 1( .5

 המיוחד טבמפר העדיפות סדר של המזמין ידי על אחרת קביעה ובהעדר, הסכםה את המהווים השונים
 כל( שלהלן ברשימה נקבע - הביצוע לעניין - העדיפות סדר, הסכםה ממסמכי אחר מסמך בכל או

 :)אחריו הבא שבמסמך ההוראה על עדיפה שלעיל ברשימה קודם במסמך הוראה

 ;1'ג נספח תכניות )א(

 ;1'א נספח מיוחד מפרט )ב(

 ;'ד נספח כמויות כתב )ג(

  ;מיוחדים מדידה אופני )ד(

  ;2'א נספח )הכללי במפרט( מדידה ואופני כללי מפרט )ה(

 ;הסכםה תנאי )ו(

 .ישראליים תקנים )ז(
 

 את משלימים, הסכםה מסמכי יתר ובכל במפרט מובאים שהם כפי העבודות פרטי של התיאורים) 2( 
 אי או סתירה של מקרה בכל. ביניהם סתירה אין עוד כל, הכמויות בכתב אשר התמציתיים התיאורים
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, הסכםה מסמכי יתר ובכל במפרט העבודות פרטי לבין הכמויות בכתב סעיף בין משמעות דו או תאמהה
 .המפקח קביעת פי על – יותר המחמירה ההוראה תחול

 
 סדר, הסכםה ממסמכי אחר מסמך בכל או המיוחד במפרט העדיפות סדר של אחרת קביעה בהעדר
 :שלהלן ברשימה נקבע - התשלום לעניין - העדיפות

 
 :בלבד למדידה העבודות למרכיב ביחס

 ;כמויות כתב )א(

 ;מיוחדים מדידה אופני )ב(

 ;מיוחד מפרט )ג(

 ;תכניות )ד(

 );מדידה ואופני( כללי מפרט )ה(

 ;הסכםה תנאי )ו(

 .ישראליים תקנים )ז(

 

 :פאושליה עבודותה למרכיב ביחס

 ;תכניות )א(

 ;מיוחד מפרט )ב(

 ;כמויות כתב )ג(

 ;יכלל מפרט )ד(

 ;הסכםה תנאי )ה( 

 ;מדידה אופני )ו( 

 .ישראליים תקנים )ז( 

 

 בו אין, הכמויות כתב מסעיפי בסעיף התמציתיים בתיאורים הכלול לפרט ביחס מסוימת דרישה קביעת
 שהדרישה בתנאי, חסרה זו קביעה בהם הסעיפים בשאר פרט אותו לגבי דרישה מאותה לגרוע כדי

 מחיר כי מובהר ,ספק הסר למען. ממנו משתמעת או נובעת או כםהסה ממסמכי באחד נקבעה כאמור
 מתייחסה אלו לרבות, נספחיו על ההסכם מסמכי מכלל ,שהוא רכיב כל כולל הכמויות שבכתב היחידה
 .ביצועה ואופן פרטיה כל על, לעבודה
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 של השונים בפרקים האמור בין משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל )3(
 עדיף - התשלום לעניין והן הביצוע לעניין הן - עבודה אותה לגבי, הכללי המפרט
  .מסוימת עבודה באותה הדן הכללי המפרט בפרק האמור

 הסכםה מהוראות אחת הוראה בין משמעות דו או התאמה אי או סתירה הקבלן גילה )4( 
 כל וא מסמך, הוראה של הנכון בפירושם מסופק הקבלן שהיה או אחרת הוראה לבין
 הקבלן יפנה - הסכםה את כהלכה מפרש הקבלן אין שלדעתו לקבלן הודעה מסר שהמפקח או מהם חלק
. לפיו לנהוג שיש הפירוש בדבר ,הצורך לפי תכניות לרבות, בכתב הוראות תןיי והמנהל למנהל בכתב
 פנותל היה צריך שבגינה עבודה אותה של ביצועה את הקבלן יעכב, המנהל של הוראותיו קבלת עד

 .העבודות לביצוע הזמנים לוחות להארכת עילה יהווה שהדבר מבלי לעיל כאמור למנהל
 

 
 תכניות אספקת

 

 כל. תשלום ללא המנהל ידי על לקבלן יימסרו מהתכניות אחת מכל עותקים שלושה   ) 1( .6

 למנהל הקבלן יחזיר, העבודות השלמת עם. הקבלן חשבון על יוכן - לקבלן דרוש שיהיה נוסף עותק
 .שברשותו התכניות כל את

 המפקח, המנהל. העבודות אתרב הקבלן ידי על יוחזקו, הסכםמה חלק המהווה מסמך מכל עותקים ) 2(
 .סבירה עת בכל בהם ולהשתמש לבדוק רשאים יהיו בכתב ידם על שהורשה אדם וכל

 העבודות ביצוע
 

 של הוראותיהם כל אחרי זה ךלצור וימלא, הסכםל בהתאם העבודות את יבצע הקבלן   ) 1( .7

 .והמפקח המנהל

 לרבות, הוראות, העבודות ביצוע כדי תוך, לזמן מזמן, לקבלן להמציא רשאים והמפקח המנהל   ) 2(
 האמור אין אולם, הקבלן את מחייבות והמפקח המנהל הוראות. העבודות לביצוע, הצורך לפי תכניות
 .זה סכםלה ח׳ בפרק מהאמור לגרוע בכדי זה קטן בסעיף

 
 בדק ערבות; ביצוע ערבות

 
 הביצוע ערבות. 8
 עבודה התחלת צו להוצאת וכתנאי זה הסכם פי -על הקבלן של התחייבויותיו מילוי להבטחת )1(

 ערבות, זה הסכם חתימת עם בבד בד, ןלמזמי הקבלן ימציא, המזמין ידי על כלשהו תשלום ולביצוע
 :כדלקמן

 בנק י"ע שתוצא המזמין לפקודת ערוכה, חוזרת ובלתי תמותני בלתי אוטונומית, בנקאית ערבות .א
 של בגובה - זה להסכם א"י בנספח שנקבע המחייב בנוסח – המזמין של דעתו להנחת כאמור מסחרי

 מחיר סיכום הוא( למכרז ההצעה פי על) מ"מע כולל( הכולל העבודות ממחיר ) אחוזים עשרה( %10
  ").ביצועה ערבות: "להלן( )הכמויות בכתב למדידה לפרקים והן הפאושליים לפרקים הן העבודות

, העבודות של הכולל מההיקף) אחוזים וחמישה שישים( 65% לפחות של ביצוע השלמת לאחר .ב
 פי על הכולל העבודות ממחיר 65% – ל מעל הינו לקבלן המאושר המצטבר החשבון סכום דהיינו
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 5% – ל הביצוע ערבות גובה יופחת, חהמפק של קביעתו פי על וזאת, )מ"מע כולל( למכרז ההצעה
 .)מ"מע כולל( למכרז ההצעה פי על הכולל העבודות ממחיר החוזה )אחוזים חמישה(

 הקובע הבסיסי כשהמדד") המדד: "להלן( לצרכן המחירים מחירי למדד צמודה תהיה הביצוע ערבות
 ערבות של אשוניהר תוקפה. למכרז הקבלן הצעת הגשת ביום הידוע המדד יהיה ההצמדה לחישוב
 ערבות של תוקפה. הסכםה על החתימה מיום לפחות חודשים) וארבעה עשרים( 24 למשך יהיה הביצוע
, הבדק ערבות להמצאת עד בתוקף תישאר שהיא כך, לצורך בהתאם, לפעם מפעם יוארך הביצוע
 האי, כן יעשה לא הקבלןו היה. זה סעיף להוראת בהתאם, נהלמזמי הקבלן ידי על, להלן כהגדרתה
 לאיחור המזמין של הסכמה בכך שתהא מבלי והכל, מידי למימוש הביצוע ערבות להגיש רשאי המזמין
 על או/ו זה הסכם פי על למזמינה העומדת תרופה בכל לפגוע דיכ בכך שיהא ומבלי, העבודות בהשלמת

  .דין כל פי

, מקצתו או כולו ,בה הנקוב הסכום את ולתבוע הביצוע ערבות את לחלט רשאי היהי המזמין .ג
 חלק כל או זה הסכםב התחייבויותיו את הקבלן הפר המזמין שלדעת עת בכל, הבלעדי ודעת שיקול לפי
 .זה הסכם חומכ מהקבלן כלשהו סכום יןלמזמ יגיע בו מקרה בכל או/ו הןמ

 שהקבלן במקרה גם הביצוע ערבות את לממש רשאי היהי המזמין כי, מובהר ספק למנוע כדי .ד
 המגיע חוב כל או/ו זה הסכםב הנזכרים המוסכמים הפיצויים גביית לצורך וכן העבודות צועבבי יפגר

 .דין כל או/ו זה הסכם פי על למזמינה מהקבלן

 מימוש טרם לסכומה להשלימה הקבלן מתחייב, מקצתה או כולה, הביצוע ערבות מומשה .ה
 .שהמימו מיום םמיי) שבעה( תוך וזאת, מקצתה מימוש או הביצוע ערבות

 מכל התחייבויותיו כל אחר ימלא שהקבלן עד מלא בתוקף ותהיה תשוחרר לא הביצוע ערבות .ו
 כי, יובהר האמור מכלליות לגרוע מבלי. זה הסכם בתקופת הדין או/ו זה הסכם פי שעל סוג או/ו מין

 תעודת לקבלן ניתנה) 1: (במצטבר הבאים התנאים שני שיתקיימו עד תשוחרר לא הביצוע ערבות
 .הבדק ערבות את ןלמזמי המציא הקבלן )2( – ו; במלואן לעבודות המזמין ידי על ההשלמ

 על החשבון לתשלום שנקבע הזמן לפרק יתווסף, לעיל כאמור הביצוע ערבות בהמצאת הקבלן איחר
 הנוסף הזמן בפרק והתשלום, הביצוע ערבות בהמצאת הקבלן איחר שבו זמן פרק אותו, המזמין ידי

 .כלשהי ריבית או/ו הצמדה הפרשי שאיי לא, כאמור

  הבדק ערבות
 הקבלן התחייבויות של והמדויק המלא המילוי להבטחת וכן, ההשלמה תעודת לקבלת כתנאי )2(

 הקבלן התחייבויות יתר של והמדויק המלא המילוי להבטחת וכן, העבודות בגין והאחריות הבדק לעניין
 שנובע המזמין כלפי הקבלן של חוב כל של שלוםהת ביצוע להבטחת וכן, דין כל או/ו זה הסכם פי על
 ןלמזמי להמציא הקבלן מתחייב, הסכםה שכר לקבלת וכתנאי, זה הסכם מהוראות לנבוע עלול או/ו

 חוזרת ובלתי מותנית בלתי אוטונומית, בנקאית ערבות תהיה אשר) "הבדק ערבות": להלן( בדק ערבות
 להסכם א"י בנספח שנקבע המחייב בנוסח – זמיןהמ של דעתו להנחת כאמור מסחרי בנק י"ע שתוצא

 ביצוע בגין והמצטבר המאושר הסופי הסכםה שכר מערך) אחוזים חמישה( 5.0% של בשיעור - זה
 מערך) וחצי אחוזים שני( 2.50% של ובשיעור, הראשונה הבדק שנת למשך )מ"מע כולל( העבודות
, השנייה הבדק שנת למשך )מ"מע כולל( העבודות ביצוע בגין והמצטבר המאושר הסופי הסכםה שכר

 העבודות ביצוע בגין והמצטבר המאושר הסופי הסכםה שכר מערך )חציו אחוז( 1.5% של ובשיעור
 כל של האיטום עבודות בגין וארבע שלוש הבדק שנות קרי – נוספות שנתיים למשך )מ"מע כולל(

 כשהמדד למדד צמודה תהיה הבדק רבותע. 'וכו מרזבים, אלומיניום מערכות, גגות לרבות המבנה חלקי
 טרם האמור ובמועד היה. הקבלן הצעת הגשת ביום הידוע המדד יהיה ההצמדה לחישוב הקובע הבסיסי
 בנוסח – בדק ערבות למזמינה הקבלן ימציא, העבודות ביצוע בגין הסופי החוזה שכר לקבלן אושר
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 העבודות לביצוע הקבלן הצעת קרי - החוזה שכר מערך) אחוזים חמישה( 5.0% של בשיעור - ורמהא
 .המזמין ידי על שאושרה כפי

 להבטחת גם תשמש הביצוע שערבות הרי, הבדק ערבות הומצאה לא עוד כל כי בזאת מובהר )3(
 .זה לסעיף בהתאם הקבלן התחייבויות

 כי, יסתבר - הענין לפי הכל – הראשונה הבדק שנת או הבדק תקופת לסיום הסמוך ובמועד היה )4(
 אריךי, המזמין רצון לשביעות ממנו נדרשו אשר הליקויים/התיקונים כל ביצוע את השלים לא הקבלן
 את ותירי או נוספת לתקופה הבדק ערבות תקופת את - הבלעדי שיקולו פי ועל לפעם מפעם - המזמין
 הבדק ערבות. המזמין הנחיית פי על לפעול מתחייב והקבלן העניין לפי - 5% על הערבות שיעור
 לשביעות הקבלן ידי על תוקנו התיקונים/הליקויים כל כי המנהל אישור קבלת לאחר רק לקבלן רתוחז
 .המלאה רצונו

 ערבות מימוש טרם לסכומה להשלימה הקבלן מתחייב, מקצתה או כולה, הבדק ערבות מומשה )5(
 .המימוש מיום מיםי) שבעה( 7 תוך וזאת, מקצתה מימוש או הבדק

 לפי, מקצתו או כולו, בה הנקוב הסכום את ולתבוע הבדק ערבות את לחלט רשאי היהי המזמין )6(
 מהן חלק כל או זה הסכםב התחייבויותיו את הקבלן הפר המזמין שלדעת עת בכל, הבלעדי דעתו שיקול

 .זה הסכם מכח מהקבלן כלשהו סכום ןלמזמי יגיע בו מקרה בכל או/ו
 למועד או הבדק תקופת םתו עד לפעם מפעם תוקפה יוארך או בתוקף תהיה הבדק ערבות )7(

 .לעיל )4( קטן בסעיף האמור בהתקיים יותר מאוחר
 

 
 הודעות מסירת

 

 לפי השני הצד של למשרדו רשום במכתב תישלח, זה הסכם עם בקשר אחד צד של הודעה כל. 9
 תשוגר או השני הצד של במשרדו ביד תימסר או הסכםב המפורטת השני הצד של הכתובת

 .השני הצד של למשרדו בפקסימיליה

 ממועד שעות) ושתיים שבעים( 72 כעבור ביד שנמסרה כהודעה תיחשב רשום בדואר שנשלחה הודעה
 ששוגרה הודעה. מסירתה במועד שנתקבלה כהודעה תיחשב ביד שנמסרה הודעה. בדואר מסירתה

 .הההודע קבלת את הנמען אישר בו במועד שהתקבלה כהודעה תיחשב ל"בדוא או/ו בפקסימיליה

 לביצוע הכנה - ׳ב פרק
 

 מוקדמות בדיקות
 

 שהיא בחינה מכל ,וסביבותיו העבודות אתר את, הצעתו הגשת לפני בדק  כי מאשר הקבלן)  1( .10

 את, עבודותה לביצוע הדרושים והחומרים העבודות של וטיבם כמויותיהם את, הקרקע טיב את לרבות

 מבלי .הצעתו על להשפיע העשוי האחר דעהמי כל את השיג כאילו וכן, העבודות אתרל הגישה דרכי

 אתר מהווה בכללותו העבודות אתר זה הסכם לצורכי כי ומאשר מסכים הקבלן, האמור מכלליות לגרוע

 .סגור
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 ומטעמ שנעשו וסקרים דוחות לקבלן, בלבד דעתו שיקול פ"ע ,מציאי המזמין אם גם כי מוסכם  )2(
 עליו המוטלת המוחלטת מהחובה הקבלן את רופטל כדיב בכך יהיה לא –) שנעשו ככל( ותהעבוד לצורך
 )1( קטן בסעיף כנדרש, לרבות העבודות ביצוע עם בקשר הדרושות בדיקותה כל את בעצמו לבצע
 .לעיל

, ידו על שהוצע הסכםה שכר כי, המוקדמות בדיקותיו יסוד על שוכנע כאילו הקבלן את רואים )3(
 .דעתו את ומניח הוגן הוא

 
 זמנים לוחו ביצוע כירד

 

  ביצוע התחלת מיום יום) עשר חמישה( 15 תוך, המפקח לאישור ימציא הקבלן   ) א) (1( .11

 לרבות, הזמנים ולוח הביצוע דרכי בדבר בכתב הצעה, העבודה התחלת בצו שנקבע עבודותה            

 יאוחר לא התסתיימנ שהעבודות באופן, העבודות את לבצע בדעתו יש לפיהם אשר והשיטות הסדרים

 הקבלן ימציא כן. העבודה התחלת בצו שייקבע כפי העבודות תחילת ממועד קלנדריים חודשים 24-מ

 הזמנים ולוח הביצוע לדרכי בקשר בכתב ועדכונים נוספים פרטים, לזמן מזמן דרישתו לפי, למפקח

 צאתהמ. בהם להשתמש הקבלן בדעת שיש העזר ומבני העבודה מתקני רשימת לרבות, האמורים

, אותם אישר שלא ובין במפורש אותם אישר שהמפקח בין, למפקח הקבלן ידי על האמורים המסמכים

 . עליו המוטלת כלשהי מאחריות הקבלן את פוטרת אינה

 אם, הסכםב שפורטו כפי הזמנים שבלוח הציון בנקודות להתחשב הקבלן חייב הזמנים לוח בהצעת) ב(
 ידי על יאושרו אלה ואם לעיל לאמור בקשר שינויים יעלהצ רשאי הקבלן יהיה זאת עם .פורטו
 .שאושרו לשינויים בהתאם הזמנים לוח ייערך, המפקח

 את ויחייב המפקח ידי על הזמנים לוח ייקבע), 1( קטן בסעיף כאמור זמנים לוח הקבלן המציא לא) 2(
 .הקבלן

 אחרת בתדירות או, ודשלח מאחת יותר ולא, המפקח דרישת לפי הזמנים לוח את יעדכן הקבלן) 3(
 על הזמנים לוח יעודכן, הזמנים לוח את הקבלן עדכן לא. נקבעה אם, הסכםה ממסמכי באחד שנקבעה

 .הקבלן את ויחייב המפקח ידי
 
 בנסיבות, המפקח ידי על בעדכונו או/ו המפקח ידי על הזמנים לוח בעריכת הכרוכות ההוצאות) 4(

, אחרת דרך בכל ממנו ייגבו או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל וינוכו הקבלן על יחולו, לעיל כמפורט
 .סופית תהיה וקביעתו המנהל ידי על ייקבע ההוצאות שיעור. ערבויות חילוט באמצעות לרבות

 

 
 גובה ונקודות סימון

 

 הקבלן. בלבד הבניין קו של הקבע נקודות את ויסמן הבניין קו את יקבע המנהל )     א(   ) 1. (12

 הממדים, הגבהים של ולנכונותם העבודות נשוא יםהמבנ של והמדויק הנכון לסימון חראיא יהיה
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 ונקודות המנהל ידי על שנקבע הבניין קו עם בהתחשב העבודות נשוא יםהמבנ חלקי כל של וההכוונה

 .המנהל ידי על שסומנו הקבע

 נעשו ואם, הקבלן ידי על יבוצעו והסימון ההתוויות, המדידות כל לעיל כאמור הבניין קו למעט )ב(

 המקרה לפי הכל, הבלעדית אחריותו על הקבלן ידי על יושלמו או ייבדקו - אחרים גורמים ידי על כבר

 .לנסיבות ובהתאם

 כל במשך עבודותה וסימון הקבע נקודות סימון של ושלמותם קיומם על לשמור חייב הקבלן )ג(

, טושטשו או נעלמו העבודות סימון או הקבע ותנקוד ואם, ןהשלמת למועד עד העבודות ביצוע תקופת

 .לחדשם הקבלן חייב

 בביצוע הכרוכות ההוצאות כל, זה בהסכם האמור מכלליות לגרוע ומבלי הספק למניעת )ד(

 המדידה מכשירי ואספקת מודדים העסקת לרבות, לעיל) ג( -ו) ב( בפסקאות המפורטות העבודות

 .הקבלן על חלות, למודדים הדרושים

 אותן את הקבלן יבדוק, הקיימים הקרקע פני על בהוג נקודות המראות תכניות לקבלן נמסרו ) 2(
 מבלי, בתכניות שנקבעו אופייניות נקודות לגבי ורק אך תיערך הבדיקה. ותהעבוד התחלת לפני תכניות
 ערך או הבדיקה את הקבלן ערך לא. אלה נקודות שבין מקומיות גומות או בליטות בחשבון להביא

 אותן מסירת מיום יום) עשר ארבעה( 14 תוך, בתכניות הנראות הגובה נקודות על ערער לא אך ותהא
 העבודה כמויות למדידת בסיס תשמשנה והן, ומדויקות כנכונות האמורות התכניות את יראו, תכניות
 .)בלבד שלמדידה העבודות למרכיב ביחס( בפועל שבוצעו

 

 וביטוח נזיקין, השגחה - ג׳ פרק
 

 הקבלן מטעם גחההש
 
 ביצוע לצורך ברציפות עליו וישגיח העבודות אתרב נוכח יהיה המוסמך כוחו-בא או הקבלן .13
, ובכתב מראש המנהל של המוקדם אישורו טעון יהיה הקבלן מטעם מוסמך כוח-בא מינוי. עבודותה

 כדין הקבלן לש המוסמך כוחו-בא דין. עת בכל לבטלו או אישורו את לתת לסרב רשאי יהיה והמנהל
 .הקבלן

 
 עובדים והרחקת כניסה שיונותיר

 

 ידו על המועסק אדם כל העבודות אתרמ להרחיק המנהל מטעם דרישה כל ימלא הקבלן)  1( .14

 תפקידיו למלא מוכשר אינו או הולם בלתי באופן אדם אותו התנהג, המנהל לדעת אם, העבודות אתרב
 הקבלן יחזור לא - כאמור דרישה לפי שהורחק אדם. תפקידיו בביצוע ברשלנות נוהג שהוא או

 .העבודות אתרב, בעקיפין ובין במישרין בין, להעסיקו

 או כולו, העבודות אתרל הכניסה בהגבלת הצורך על בכתב הוראה לקבלן לתת רשאי המנהל )2(
 את, לזמן מזמן, ויעדכן למפקח הקבלן ימציא כאמור הוראה משניתנה. מקצתו
 אחרים ופרטים תצלומיהם את וכן העבודות לביצוע העבודות אתרב להם זקוק שיהיה העובדים רשימות
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 רישיונות לפי העבודות אתרל הכניסה עניני את יסדיר והמפקח - המפקח שידרוש כפי - אודותם
 .לנכון שימצא כפי, כניסה

 למפקח רלהחזי מתחייב והקבלן המזמין של הרכוש יהיה) 2( קטן סעיף לפי כניסה שיוןיר כל )3(
 בביצוע עובד אותו של עבודתו סיום עם מיד, שיוןיהר ניתן שבשמו עובד כל של הכניסה שיוןיר את

 הכניסה שיונותיבר שהשימוש הקבלן מתחייב כן. החזרתו את ידרוש שהמפקח עת בכל וכן, העבודות
 .העבודות ביצוע לצורך העבודות אתרל לכניסה ורק אך מוגבל יהיה

 החזרת את דרש שהמפקח עובד או) 2( קטן סעיף לפי כניסה שיוןיר לו ניתן שלא אדם )4(
 .העבודות אתרמ להרחקתו הקבלן אחראי - שלו הכניסה שיוןיר

 העבודות אתרב ומתקנים בטיחות אמצעי, גידור, שמירה

 עבודות בטיחות אמצעי ושאר, גידור, שמירה, חשבונו על, לספק מתחייב הקבלן ) 1( .15

 כנדרש
 ראשי קבלן היותו נוכח לרבות זה בעניין מוסמכת רשות של מחייבת הוראה או נוהג, דין כל פי על

 לעיל האמור מן לגרוע מבלי .הסכםב פורטו אלה אם, מיוחדים בטיחות אמצעי לספק וכן בדין כהגדרתו

 מדויק, מפורש באופן לקיים מתחייב הקבלן, במפרטים הכלולה, יותר מחמירה, נוספת הוראה מכל או/ו

 :כדלקמן ההוראות את וקפדני

 .בטיחות לעניין החלים הדינים כל הוראות את לקיים .א

 בטיחות בנוהל מפורטות שהן כפי האוניברסיטה של הבטיחות הנחיות הוראות את לקיים, ףבנוס .ב

  ב"י כנספח המכרז למסמכי המצורף קבלנים עבודת

 

 ממסמכי נוסף או/ו אחר ךבמסמ הכלולים, מחמירים, נוספים הנחייה או/ו הוראה כל לקיים .ג

 .הבטיחות

 מאחריותו הקבלן את לשחרר כדי, בקיומן או/ו לעיל האמורות בהנחיות אין כי מובהר ספק הסר למען
 אלא, המטעמ למי או/ו לאוניברסיטה, לבטיחות האחריות את בירלהע או/ו העבודות באתר לבטיחות

 .מראש ובכתב במפורש, אחרת נקבע אם
 להבטחת הנחוצים השמירה סידורי כל את, חשבונו על, לבצע התחייבותו את ןהקבל הפרת של במקרה
 הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, האוניברסיטה רשאית תהיה, והעובדים הציוד, הבניה חומרי, השטח
 מלוא את ולהשית, האתר על פיקוח או/ו שמירה להעמיד, כלשהי אחריות עליה יטיל שהדבר ומבלי

 .הקבלן על, משרדיות להוצאות כתמורה 12% בתוספת, כך עקב וניברסיטהלא תגרמנה אשר ההוצאות
 

 שיונותיובר בהיתרים, באגרות שמדובר ככל לרבות( חשבונו על, ולהחזיק להתקין מתחייב הקבלן) 2(

 :הסכםב שנקבעו המזמין דרישות לפי, העבודות אתרב, )נדרשים
 
 ;והמפקח הקבלן עבור משרדי לשימוש מתקן או מבנה )א(

 .אחר ציוד או אחר מתקן כל )ב(
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 בהתאם יוצב השילוט. המזמין ידי על יקבע ותוכנם צורתם, גודלם, מספרם אשר שלטים       ) ג(
 .ובאישורו המזמין להנחיות

 

 עם העבודות אתרמ ויסלקם יפרקם והוא הקבלן של רכושו יהיו כאמור ציוד או מתקן, מבנה כל) 3(
 .הסכםב אחרת נקבע אם אלא ,הסכםה לפי העבודות ביצוע גמר

 
 לעבודות נזיקין

 
 ותהעבוד השלמת ליום ועד הקבלן של לרשותו, מקצתו או כולו, העבודות אתר העמדת מיום) 1. (16

. עליו ולהשגחה העבודות אתר לשמירת בלעדי אחראי הקבלן יהיה, העבודות השלמת בתעודת כמצוין
 בהתאם מוסכם לסיכון פרט - כלשהי מסיבה נובעה לעבודות או/ו העבודות אתרל נזק של מקרה בכל
 שעם לכך ולהביא האפשרי בהקדם, חשבונו על, הנזק את לתקן הקבלן על יהיה -) 4(קטן לסעיף
 .הסכםה להוראות הםפרטי בכל ומתאים תקין במצב העבודות או/ו העבודות אתר יהיה השלמתו

 עבודות ביצוע כדי תוך הקבלן ידי על שנגרם נזק כל על גם תחולנה) 1( קטן סעיף הוראות )2(
 55 לסעיף בהתאם ,העבודות השלמת תעודת מתן לאחר אף הבדק בתקופת ידו על שבוצעו ובדק תיקון
 .להלן

 על יהיה מוסכם מסיכון כתוצאה שנגרם לעבודות או/ו העבודות אתרל נזק של מקרה בכל )3(
 על יחולו התיקון והוצאות, כן לעשות ממנו ידרוש המנהל אם, האפשרי בהקדם, הנזק את לתקן הקבלן
 .המזמין

 או סדירים כוחות ידי על המבוצעת איבה פעולת, מלחמה: פירושו - מוסכם״ ״סיכון )4(
 ובין מלחמה שהוכרזה בין - וקרבות אויבת מדינה פעולת, אויב פלישת, סדירים בלתי
 .לאו

 ידי על שנמסרו במפרטים או יותבתכנ, סטטיים בחישובים מטעות כתוצאה שנגרם לעבודות נזק )5(
 בנסיבות שנגרם כנזק ייחשב לא, המפקח או המנהל ידי על מוטעות הוראות ממתן כתוצאה או ,המזמין

 .מוסכם מסיכון כתוצאה שנגרם נזק כדין ודינו הקבלן שבשליטת
 
 

  ושיפוי אחריות – נזיקין
 
17.  

 לתאגידים לרבות אדם כלל שיגרמו נזק או פגיעה, אבדן לכל בלעדי אחראי יהיה לבדו הקבלן .א
 צד לכל וכן, בהם משתמשים או במרכז או/ו העבודות במקום עובדים או המבקרים, לאנשים או/ו

 אם בין, לעבודות בקשר או/ו העבודות ביצוע עקב או/ו כדי תוך בעקיפין ובין במישרין בין, שלישי
 משנה קבלן כל כולל מטעמו או ידו על םהמועסקי שלוחיו/עובדיו ידי על או הקבלן ידי על נגרם הנזק
 .ל"הנ הגורמים ידי על המועסקים והעובדים הקבלן של
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 שייגרמו כלשהו מסוג אבדן או נזק לכל אחראי יהיה הקבלן כי ומובהר מוסכם, כן – כמו .ב
. כלשהו אחר רכוש או/ו מכשירים או/ו מכונות, לכלים או/ו לחומרים או/ו לעבודות לרבות לרכוש
 יתוקן שייגרם נזק כל כי הקבלן מתחייב, הסכםה של אחרות הוראות ולפי הקבלן באחריות ועלפג מבלי
 נציג של רצונו ולשביעות, המזמין נציג ידי על שייקבע זמן פרק תוך, חשבונו על הקבלן ידי על

 .לערעור ניתנת תהיה לא אלה בעניינים המפקח של קביעתו. המזמין

 אחרות לעבודות יפריעו שלא באופן חלקיהן כל לע העבודות את לבצע מתחייב הקבלן .ג
 .אחרים וגורמים קבלנים, המזמין ידי על המנוהלות

 מעביד על החלות אלו לרבות וחובה אחריות בכל, העבודות ביצוע עם בקשר, ישא לא המזמין .ד
 בכל כאלה וחובה באחריות ישא והקבלן, שהוא דין כל הוראות מכח חלות או עובד כלפי מעסיק או
 מוסכם, כן כמו. לעיל האמור בגין כלשהו מסוג נזק שיגרם או כאמור דין הוראת תקוים שלא רהמק

 בכל מטעמו או המזמין של בשמו לזמן מזמן הפועל מאוגד גוף או אדם שום כי מפורשות ומוצהר
 .הקבלן כלפי אישית באחריות ישא לא בביצוע או זה הסכםב הקשור

 הפועלים או מכוחו הבאים, עובדיו, מנהליו, המזמין את הקבלן בזה פוטר, לעיל באמור לפגוע מבלי
 או בפיקוחו הנמצא אחרים לרכוש או/ו לרכושו ידם על שייגרם נזק או/ו אבדן לכל מאחריות, מטעמו

 .באתר או באחריותו

 לאתר הסמוכים בבניינים והדיירים הרכוש מבעלי מטרדים למניעת האמצעים בכל ינקוט הקבלן .ה
, לכלוך, רעש, אבק, לרבות העבודות מביצוע כתוצאה וכדומה בטיחותיים סיכונים ניעתולמ ובסביבתם
 .העבודות מביצוע כתוצאה וכדומה בטיחותי סיכון, רעידות

 מטרדים בגין כלשהם ודיירים רכוש בעלי של למיניהן ודרישות התביעות וסילוק בתלונות הטיפול
 והקבלן המזמין נגד ישירות יופנו אם גם, חשבונו ועל ידו על ויעשו הקבלן על יחולו, לעיל כאמור
 בגין שיוציא הוצאה או שישלם תשלום, לו שייגרם נזק כל בגין המזמין את ולפצות לשפות מתחייב
 .המזמין של הראשונה דרישתו עם מייד, לעיל האמור

 

 לע שיועסק למי או מעובדיו למי כלשהו אחר תשלום או פיצויים לשלם בזאת מתחייב הקבלן .ו
 התלויים או ל"הנ כל של מטעמם הפועלים וכל עובדיהם, מטעמו עבודה מבצע או משנה לקבלני או ידו
 להם שיגרמו ונזק פגיעה כל בגין לרבות דין כל פי על להם המגיעים שלישי צד ולכל למזמין וכן בהם
 .לכך בקשר או/ו עבודה ביצוע עקב או/ו כדי תוך

 . שריפה או גניבה של במקרה גם יחולו זה סעיף הוראות

 שיגרמו הוצאה או הפסד, נזק כל על מטעמו מי או/ו המזמין את לשפות חייב יהיה הקבלן .ז
 בקשר המזמין ששילם הסכום במלוא, כן לעשות המזמין של הראשונה דרישתו עם מיד, למזמין
 םלנזקי בקשר בהם נשא שהמזמין וההפסדים ההוצאות בכל וכן, כאמור נזק או לאובדן, לפגיעה
 שידרשו כלשהו תשלום או הוצאה, דרישה, לתביעה בקשר וכן) לעבודה נזקים לרבות( לו שנגרמו
 האמור לכיסוי המזמין י"ע שיוצאו או כאמור נזק או אובדן, פגיעה בגין מטעמו מי או/ו מהמזמין

, עילל לאמור בהתאם סכומים לקזז רשאי המזמין יהיה כן כמו). ד"עו ט"ושכ משפטיות הוצאות לרבות(
 הסכם פי על המזמין מזכויות לגרוע מבלי והכל, העבודות ביצוע עם בקשר לקבלן יגיע אשר סכום מכל
 .דין כל פי על או/ו זה
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, לו שיגרם נזק כל על המזמין את לשפות הקבלן מתחייב, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .ח
 רשות ידי על שיוצא אחר צו כל או עבודה הפסקת צו או מניעה צו ידי על לו שייגרם נזק לרבות
 מהוראות או, הסכםה מהוראות הקבלן של מסטייה כתוצאה קנס או, כלשהו המשפט בית או מוסמכת
 .המפקח או/ו המזמין

 בזכות לפגוע כדי או, הסכםה של אחרות הוראות פי על הקבלן באחריות לפגוע כדי באמור אין .ט
 .דין כל פי על או הסכם פי על למזמין השמורה כלשהי

 פקוח בענייני כלשהי זכות כי בזאת מודגש זה הסכםב באמור לפגוע ומבלי, ספקות להסיר כדי .י
 אמצעי אלא אינה, המזמין לנציג או/ו למפקח הסכםב האמור לפי שניתנה, אחר בנושא או השגחה או

 אדם של בזכות לפגוע כדי בהן ואין והוראותיו פרטיו לכל הקבלן י"ע הסכםה של קיומו להבטחת
 או, זה בפרק האמור לפי כלשהו אדם כלפי מאחריותו הקבלן את לשחרר או הקבלן כלפי הוכלש

 .הסכםה של הוראותיו לקיום המזמין כלפי כלשהי מהתחייבות
 

 כגון, טבע נזקי ידי על ידו על המבוצעות לעבודות שייגרם נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .יא
 פרק תוך חשבונו על לתקן חייב יהיה והקבלן מהוכדו אדמה רעידת, ברק, ברד, סופה, סערה, שטפונות
 .לעיל כנאמר הגורמים ידי על שיגרם נזק כל, רצונו לשביעות, המזמין נציג ידי על שיקבע הזמן

 מבנה, דרך, לכביש שייגרמו קלקול או נזק שכל לכך הקבלן אחראי, האמור מכל לגרוע מבלי .יב
, מים ורשתות מערכות, גינון שטחי, שביל, דרכהמ), העבודות מקום סביב ולבניינים לבניינים לרבות(

 שהנזק בין, העבודות ביצוע תוך, וכדומה אחרים מובילים או דלק קווי, תקשורת, חשמל, תיעול, ביוב
 על מיד יתוקנו, העבודות לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה שהיו ובין באקראי נגרמו הקלקול או

 .מוסמכת רשות כל לוש המפקח רצון ולשביעות הקבלן של חשבונו
 

 עלולה שההעברה במקום כלשהם וחומרים ציוד להעביר צורך יהא העבודות ביצוע לצורך, אם .יג
 מובילים, כבלים, צינורות, תקשורת או חשמל קווי, מנהרה, גשר, דרך, מדרכה, לכביש נזק לגרום
 מתאימים או דרשיםנ רשיונות בידו שיהיו לאחר, מתאימים הגנה אמצעי  להבטיח הקבלן ידאג, וכדומה

 .המוסמכות מהרשויות

 רשות כל או/ו מ"בע חיפה ם"שת נציג או/ו המזמין נציג או/ו המפקח של דרישה כל אחר ימלא הקבלן
, תנועה להסדרי ביחס ישראל משטרת או המחוזית או העירונית התנועה רשויות לרבות מוסמכת
 כל להשגת אחראי ויהיה, וכדומה ועההתנ להכוונת עובדים הצבת, בפנסים סימון, תמרור, שילוט

 .האמורות מהרשויות לכך הדרושים האישורים

 פעם בכל העבודות  במקום הגובלים והמדרכות הכבישים הגישה דרכי לניקוי לדאוג הקבלן על
 .העבודות ביצוע עקב או חומרים הובלת עקב שיתלכלכו

 עד ידו על המבוצעות תוהעבודו החומרים על זמנית הגנה לשם אמצעים בכל יאחז הקבלן .יד
 . הסופית לקבלתן

 מתן ועד העבודות ביצוע תחילת עם מיד כי ומובהר מוסכם לעיל האמור מכל לגרוע מבלי .טו
 הבטיחות פקודת במובן" תופש" הקבלן הופך העבודות במקום בבניינים העבודות לכל השלמה תעודת
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 העבודות כל ולגבי הבניינים לגבי םנזקי בגין ואחריות טיפול, אחזקה, להשגחה אחראי ויהיה בעבודה
 או העבודות במקום ידו על המבוצעות העבודות כל ולגבי הכנה כעבודות העבודות במקום שנעשו
 לצרכיו ישתמש בהם ואשר אליו המובילים או העבודות במקום הגובלים, הסמוכים והדרכים בשטחים

 .כאמור נזקים למניעת הדרושים האמצעים כל ולנקיטת ידו על העבודות יבוצעו בהם או

 .בוטל  .18

 
 

  הקבלן ידי על ביטוח
 'י כנספח מכרזה מסמכיל המצורפים ביטוחים קיום ואישור הביטוח נספח הוראות יחולו הקבלן על .19

 .ממנו נפרד בלתי חלק המהוויםו

 

 לביטוח פוליסה, זה הסכם לפי העבודות ביצוע תחילת לפני, הקבלן עבור ירכוש המזמין .19.1

" ביט"-כ הידועה קבלניות עבודות לביטוח הפוליסה מתנאי יפחת לא הכיסוי היקף. קבלניות עבודות

 את תכסה העבודות פוליסת). "העבודות פוליסת": להלן( הביטוח עריכת למועד הרלוונטית במהדורתה

 סמוך לרכוש להיגרם העלולים נזקים וכן, כינון ערך בסיס על, החומרים שווי לרבות, עצמן העבודות

, אדמה רעידת נזקי, ואדריכלים מהנדסים הוצאות, הריסות לפינוי הוצאות, עובדים עליו לרכוש או/ו

 אחריות בגבולות, שלישי צד כלפי אחריות ביטוח העבודות פוליסת תכלול כן. וגניבה פריצה, טבע נזקי

 של ריותאח בגבולות, מעבידים חבות וביטוח הביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה ₪ 20,000,000 של

 הקבלן את תכלול העבודות פוליסת. הביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה, לתובע ₪ 20,000,000

 . נוספים כמבוטחים מטעמו המשנה וקבלני

, הכיסויים תמצית יפורטו בו העבודות פוליסת עריכת בגין אישור המזמין ימציא, בכתב הקבלן לבקשת

 . מבטחיו בידי חתום כשהוא

 באשר שהוא סוג או מין מכל דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי ומאשר מצהיר הקבלן .19.2

 פוליסת ראותהו כל את לקיים הקבלן מתחייב כן. העבודות פוליסת של תוקפה או/ו היקפה או/ו לטיבה

 .בחום העבודות נוהל במפורש לרבות העבודות

 ובעלות, בודותהע תלפוליס תוספת כל לרבות, העבודות פוליסת בגין הביטוח בדמי יישא הקבלן .19.3

 . העבודות משווי 0.3%  של לשיעור השווה בסך, לעת מעת העבודות פוליסת חידוש או/ו הארכה כל

 בין שייקבע התשלומים להסדר בהתאם  ינוכה, כאמור, הביטוח בעלות הקבלן השתתפות סכום .19.4

 .הביטוח לחברת חיפה אוניברסיטת

 למבטחים תביעה תוגש בו מקרה כלב, המזמין ידי על שיידרש ככל, לסייע מתחייב הקבלן .19.5
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 מתחייב כן. התביעה הגשת לשם הדרושים מסמכים או/ו מידע כל ולהציג, העבודות פוליסת במסגרת

 הן, העבודות ביצוע במהלך שייגרם נזק כל על, בכתב, ולמבטחים למזמין מיידית להודיע הקבלן

 ולטפל, כאמור נזק לכל להביא העלולות נסיבות או, לעובדים והן שלישי לצד הן, עצמן לעבודות

 תוך, כאמור הנזק בפיצוי או/ו בשיפוי או/ו הנזק לתיקון הקשור בכל, המבטחים למול ישירות, בעצמו

 .זמיןלמ מידית הודעה מתן

 נזקים בגין ובין למזמין נזקים בגין בין, העבודות פוליסת מכוח שישולמו הביטוח תגמולי כל .19.6

 דעתו שיקול פי על בהם ישתמש והמזמין, יורה שהמזמין למי וא, למזמין ישירות ישולמו, לקבלן

 הקשור או/ו מטעמו למי או/ו לקבלן שנגרם או/ו הקבלן באחריות שנגרם ביטוח מקרה בקרות. המוחלט

: העבודות תבפוליס הנקובים, העצמית ההשתתפות בתשלומי יישא הקבלן, זה הסכם נשוא בעבודות

 נשוא לעבודות שייגרם נזק של מקרה בכל העצמית השתתפותב הקבלן יישא –' א לפרק בהתייחס

, האמור למרות. אלה עבודות עם בקשר שסופק המזמין לרכוש או/ו הקבלן לרכוש או/ו זה הסכם

 העצמית ההשתתפות של היחסי בחלק הקבלן יישא, אחרים טבע נזקי או אדמה רעידת של ובמקרה

 יישא –' ב לפרק בהתייחס. כולו הפרויקט לשווי זה הסכם נשוא העבודות שווי שבין ליחס בהתאם

 לפרק בהתייחס. באחריותו נגרם השלישי לצד שנגרם הנזק בו מקרה בכל העצמית בהשתתפות הקבלן

 .ידו על למועסקים נזק או/ו פגיעה של מקרה בכל העצמית בהשתתפות הקבלן יישא –' ג

 תביעה עקב, בחלקם או במלואם, ימוצו העבודות תבפוליס הנקובים האחריות שגבולות במקרה .19.7

 את, חשבונו על, להשיב הקבלן מתחייב, בעבודות עילתה ואשר המזמין או/ו הקבלן כנגד שהוגשה

 .לקדמותם האחריות גבולות

 פוליסת פי על כיסוי בר נזק או/ו אובדן לכל מאחריות מטעמו מי או/ו המזמין את פוטר הקבלן .19.8

 . העבודות

 היקף את להגדיל, המוחלט דעתו שיקול פי על, רשאי יהא יןהמזמ כי מובהר, ספק הסר למען .19.9

 סוג או מין מכל דרישה או/ו טענה כל על מוחל והקבלן, העבודות תבפוליס הסכומים או/ו הכיסויים

 . כאמור הגדלה לכל בקשר שהוא

 על ולקיים לערוך מתחייב הקבלן, דין פי על או/ו זה הסכם פי על מאחריותו לגרוע מבלי .19.10

, לרבות העבודות ביצוע לשם הנדרשים או/ו הדרושים וההתחייבויות הביטוחים שאר את, חשבונו

 לאתר המובאים הרכב כלי לכל חובה ביטוח, לאומי לביטוח תשלומים, האמור מכלליות לגרוע ומבלי

 בגבולות, כאמור רכב כלי לכל רכוש שלישי צד כלפי אחריות ביטוח, העבודות לביצוע המשמשים או/ו

: ולעיל להלן( כדלקמן הביטוחים את ולרבות, למקרה ₪ 600,000 של מסך יפחתו שלא אחריות

 -"):הקבלן ביטוחי"
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 ידי על המובא הרכוש כל את כינון ערך בסיס על המכסה "מורחב אש" ביטוח .19.10.1

) מהעבודות חלק מהווה אינו אשר( העבודות ביצוע לצורך המשמש או/ו לאתר מטעמו מי או/ו הקבלן

, התפוצצות, אש לרבות" מורחב אש" בביטוח המכוסים הסיכונים כנגד מתקנים או/ו ציוד כל וכן

 על ויתור כולל הביטוח. בזדון ונזק פריצה, התנגשות, מים נזקי, שיטפון, סופה, סערה, אדמה רעידת

 יתר כלפי וכן והסטודנטים הסגל אנשי במפורש לרבות מטעמו הבאים או/ו המזמין כלפי התחלוף זכות

 אשר) "האחרים הגורמים": להלן( העבודות לביצוע הקשור אחר גורם כל או/ו היועצים או/ו הקבלנים

 כאמור התחלוף זכות על שהוויתור ובלבד, הקבלן כלפי מקביל ויתור נכלל האחרים הגורמים בביטוחי

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא

 מי או/ו הקבלן ידי על המובא ההנדסי מכני ציוד לכל הנדסי מכני ציוד ביטוח .19.10.2

 כולל הביטוח. והעברה גרירה להוצאות כיסוי כולל, העבודות ביצוע לצורך המשמש או/ו לאתר מטעמו

 וכן והסטודנטים הסגל אנשי במפורש לרבות מטעמו הבאים או/ו המזמין כלפי התחלוף זכות על ויתור

 ובלבד, הקבלן כלפי למקבי ויתור נכלל האחרים הגורמים בביטוחי אשר האחרים הגורמים כלפי

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור התחלוף זכות על שהוויתור

 המצורף הביטוח עריכת אישורל 1 בסעיף כמפורט, מקצועית אחריות ביטוח .19.10.3

 ביטוח). "הקבלן ביטוחי עריכת אישור": להלן( ממנו נפרד בלתי חלק והמהווה ,'י כנספח זה להסכם

 ומסירתן העבודות ביצוע מתום נוספות שנים שבע ולמשך ההסכם תקופת כל לאורך בתוקף יהיה זה

 . למזמין

 זה ביטוח. הקבלן ביטוחי עריכת לאישור 2 בסעיף כמפורט, המוצר אחריות ביטוח .19.10.4

 המסירה ממועד שנים שבע ולמשך מהן חלק כל או/ו למזמין העבודות מסירת ממועד החל בתוקף יהיה

 .כאמור

 -ו 19.10.1 ק"בס האמורים הביטוחים את לערוך שלא רשאי הקבלן כי מוסכם, האמור למרות

 כאילו יחול להלן 19.13 בסעיף כאמור שהפטור ובלבד בחלקם או במלואם, דלעיל 19.10.2

 .במלואם האמורים הביטוחים נערכו

 ביטוח לעניין למעט, המזמין ידי על הנערך ביטוח לכל וקודמים ראשוניים יהיו הקבלן ביטוחי

 .בודותהע

 ביצוע תחילת לפני, המזמין לידי להמציא הקבלן מתחייב, המזמין מצד דרישה בכל צורך לאל .19.11

 אישור את, התמורה חשבון על תשלום לכל או/ו לביצוען מוקדם וכתנאי זה הסכם פי על העבודות

 ישינו לכל לגרום הקבלן מתחייב כן. מבטחיו בידי חתום כשהוא ),'י נספח( הקבלן ביטוחי עריכת

. זה הסכם פי על להתחייבויותיו להתאימו מנת על, הביטוח עריכת באישור המזמין ידי על שיידרש
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 לאישור ביחס למזמין הנתונה הביקורת בזכות או/ו הקבלן ביטוחי בעריכת אין כי בזאת מובהר, ואולם

, היעדרם או תוקפם, היקפם, טיבם, זה בהסכם המפורטות הביטוח לפוליסות או/ו הקבלן ביטוחי עריכת

 .דין פי על או/ו זה הסכם פי על מהתחייבויותיו או/ו הקבלן מאחריות להפחית או/ו לגרוע כדי

 תקופת כל לאורך בתוקף ויהיה לעת מעת יחודשו הקבלן ביטוחי כי לוודא מתחייב הקבלן .19.12

 בגין ןמעודכ ביטוח עריכת אישור המזמין לידי הקבלן ימציא, הקבלן ביטוחי תקופת בתום מיד. ההסכם

 לגרוע מבלי. בתוקף זה הסכם עוד כל, ביטוח תקופת ומידי נוספת ביטוח לתקופת הקבלן ביטוחי חידוש

 הללו – הקבלן התחייב םלעריכת המוצר ואחריות המקצועית האחריות לביטוח הנוגע לובכ, מהאמור

 שבע ולמשך כאמור במועדים – בגינם ביטוח עריכת אישורי להציג מתחייב והקבלן בתוקף יוחזקו

 .למזמין מסירתן או/ו העבודות ביצוע תום ממועד נוספות שנים

 לרבות מטעמו הבאים או/ו המזמין את פוטר - מטעמו המשנה קבלני ובשם בשמו – הקבלן .19.13

 עם האחרים הגורמים של בהסכמיהם אשר האחרים הגורמים את וכן והסטודנטים הסגל אנשי במפורש

 או/ו לאתר המובא לרכושו נזק או/ו אובדן לכל מאחריות, קבלןה לטובת מקביל פטור נכלל המזמין

 לו תהיה ולא, מהעבודות חלק המהווה ורכוש רכב כלי במפורש לרבות העבודות ביצוע לצורך המשמש

, מהאמור לגרוע מבלי. כאמור נזק או/ו אובדן כל בגין ל"הנ כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל

 הגורמים את וכן והסטודנטים הסגל אנשי במפורש לרבות מטעמו הבאים או/ו המזמין את פוטר הקבלן

 אובדן לכל מאחריות, הקבלן כלפי מקביל ויתור נכלל האחרים הגורמים של בביטוחיהם אשר האחרים

 ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה או( הקבלן ביטוחי פי על בגינו לשיפוי זכאי הוא אשר נזק או/ו

. כאמור נזק או/ו אובדן כל בגין ל"הנ כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה ולא), העצמית

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא מאחריות פטור בדבר לעיל האמור

 ביצוע בו ובמקרה, ההסכם הסבת לעניין זה הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי .19.14

 קבלן בידי כי לדאוג הקבלן מתחייב, הקבלן עםמט משנה קבלן ידי על ייעשה זה הסכם פי על העבודות

 כי בזאת מובהר ספק הסר למען. לעיל הנדרשים ולסכומים לתנאים בהתאם ביטוח פוליסות המשנה

 לרבות במלואן זה הסכם פי על העבודות לביצוע ביחס המזמין כלפי באחריות הנושא הוא הקבלן

 כל בגין המזמין את לפצות או/ו לשפות איאחר יהיה והוא משנה קבלן של לביצועו שנמסרו עבודות

 נזק או/ו אובדן אם בין, ייגרם אם, אלה עבודות עקב, בעקיפין או במישרין, שייגרם נזק או/ו אובדן

 .  לאו אם ובין דלעיל מהפוליסות במי מכוסה כאמור

 
 .בוטל .20

 
 הקבלן ידי על התחייבות קיום אי עקב המזמין פיצוי
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 כלפי בלעדי אחראי הקבלן כי ומובהר מוסכם, זה בהסכם כקבוע הקבלן ותמאחרי לגרוע מבלי .21
 או/ו העבודות ביצוע כדי תוך או/ו בזמן שייגרמו לנזקים, כלשהו סייג ללא ,שלישי צד כל או/ו המזמין
 הקבלן על מוטלת האחריות באשר שהיא אחריות מכל המזמין את בזאת פוטר הקבלן. זה הסכםל בקשר
 להחזיר הקבלן מתחייב, כלשהם פיצויים שלישי לצד לשלם ידרשי המזמין אם. ללעי כאמור בלבד
  .זה הסכם לפי מהקבלן ןלמזמי המגיע כחוב יראוהו סכום ואותו ויד על שישולם הסכום את ןלמזמי

 

 כלליות התחייבויות - ד׳ פרק
 

 העבודות אתרל המפקח גישת
 
 מקום ולכל העבודות אתרל סבירה עת בכל סלהיכנ, מטעמו נציג לכל או למפקח יאפשר הקבלן .22
 לביצוע כלשהם חומרים מובאים שממנו מקום לכל וכן, הסכםה לביצוע כלשהי עבודה נעשית שבו אחר
 .הסכםה

 
 וכיו׳׳ב עתיקות מציאת

 

 שיהיה עתיקות בדבר חוק בכל או 1978 - תשל״ח, העתיקות בחוק כמשמעותן עתיקות) 1( .23

 אתרב יתגלו אשר ארכיאולוגי או גיאולוגי ערך בעלי כלשהם אחרים חפצים וכן, לזמן מזמן, בתוקף
 או בהם הפגיעה למניעת מתאימים זהירות באמצעי לנקוט מתחייב והקבלן, הם המדינה נכסי - העבודות
 .לצורך שלא הזזתם

 הקבלן יודיע, ממקומם הזזתם ולפני לעיל כאמור חפץ או עתיקה גילוי לאחר מיד )2(
 .עתיקות בדבר המדינה חוקי הוראות את לקיים הקבלן מתחייב כן. גילויה על למפקח

 המזמין על יחולו, זה סעיף לפי התחייבויותיו מילוי עקב לקבלן שנגרמו ההוצאות )3(
 הוצאות האמורות ההוצאות היו כאילו, להלן) 3( 46 לסעיף בהתאם וישולמו
 46 בסעיף כאמור, המנהל להוראות אםבהת העבודות ביצוע של זמנית הפסקה עקב לקבלן שנגרמו
 .להלן

 
 וכיו׳׳ב פטנטים זכויות

 
 ,נזק, הליך, דרישה, מתביעה הנובע חיוב כל על אותו ויפצה המזמיןמ נזק כל ימנע הקבלן .24

 או מסחר סמלי, מדגמים, פטנטים בזכויות מפגיעה כתוצאה שייגרמו וכיו״ב היטל, הוצאה
 בחומרים או במכונות, םבמתקני, העבודות ביצוע דיכ תוך, השימוש בדבר דומות זכויות

 .הקבלן ידי על שיסופקו
 

 
 הנאה זכויות תמורת תשלום

 
 המצויים במקרקעין כלשהו שימוש או הנאה זכות בקבלת צורך יהיה תועבודה לביצוע אם .25
 וא שימוש או מעבר זכות או, חול או עפר נטילת או חציבה לצרכי: כגון, העבודות אתרל מחוץ
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 כפי תמורתה ולתשלום מבעליה האמורה הזכות לקבלת אחראי הקבלן יהיה - דומה זכות כל
 .הקבלן לבין הבעלים בין שיוסכם

 או/ו המוטלים כספי חיוב או הוצאה, אגרה, היטל, מס, תשלום בכל חשבונו ועל בעצמו יישא הקבלן
 חומרי, אשפה, פסולת של הטמנה או/ו פינוי או/ו כרייה או/ו חציבה היתר או/ו פסולת פינוי על שיוטלו
, ממשלתית לרשות, מהם למי רישיון או/ו היתר קבלת לצורך או/ו הובלתם לצורך או/ו ב"וכיו קרקע
) "נלוות הוצאות" :זה בסעיף( ישראל מקרקעי מינהל לרבות נוסף או/ו אחר גוף וכל מקומית רשות
, הנלוות ההוצאות בגין התשלום את גם ללתככו האוניברסיטה לבין בינו המוסכמת התמורה את ורואים
  .ובמפורש בכתב, מראש הסכםב אחרת צוין אם אלא

 
 אנשים של ובזכויותיהם הציבור בנוחיות פגיעה

 

 הציבור בנוחיות, העבודות ביצוע כדי תוך, לצורך שלא להפריע ולא לפגוע לא מתחייב הקבלן .26
 השימוש בזכות או וכיו״ב שביל, ךדר, בכביש אדם כל של והמעבר השימוש בזכות או/ו

 ויתקין זמניות דרכים, חשבונו על, הקבלן יבצע כך לצורך. כלשהו ציבורי ברכוש והחזקה
 לפגוע שלא מנת על הדרושים האמצעים בכל וינקוט בפנסים מצוידים והכוונה אזהרה שלטי

 .הציבור בנוחיות

' דוג( אקולוגית בהפרעה אם ובין פיזית בהפרעה מדובר אם בין הציבור בנוחיות פגיעה ותיגרם במידה
 בתיקון הכרוכה עלות בכל יישא וכן לכך המלאה באחריות ישא הקבלן). ב"וכיוצ עשן, אבק, רעש
 .מוסמכת רשות כל או/ו האוניברסיטה של המלא רצונה לשביעות, הפגיעה צמצום או/ו הנזק

 
 וכיו׳׳ב אחדים למובילים, לכביש נזקים קוןתי
 
 - והעל קרקעיות - התת המערכות לרבות, למתקנים או לדרך שיגרם נזק שכל אחראי הקבלן .27

 שהיו ובין באקראי נגרמו הקלקול או שהנזק בין - ידו על העבודות ביצוע כדי תוך, קרקעיות
 רצונו ולשביעות ביותר היעיל באופן, שבונוח על, יתוקן - עבודותה לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה
 ובלבד, האמורים ובמתקנים בדרך הטיפול על לפקח המוסמכים רשות או אדם כל ושל המנהל של

 אפשר ואי לעין נראים שאינם האמורים למתקנים שנגרמו קלקול או לנזק אחראי יהיה לא שהקבלן
 בכתב, במפרטים, בתכניות האמורים מתקנים סומנו אם אלא, בשטח רגילה הסתכלות תוך לגלותם
 האמורים המתקנים של קיומם על לו הודע או לקבלן נודע אם או ,הסכםב אחר מסמך בכל או הכמויות
 .אחרת דרך בכל

 
 הקווים כל של עדכניות תכניות התשתיות ומבעלי המוסמכות מהרשויות לקבל מראש לדאוג הקבלן על
 במערכות פגיעה למניעת האפשריים האמצעים בכל וטולנק העבודות באתר העוברים קרקעיים-התת
 .להן בסמוך או העבודות באתר קרקעיות תת

 
 

 לתנועה עותרהפ מניעת
 
 שלא בדרך, האפשר ככל, תיעשה וממנו העבודות אתר אל מטענים שהובלת לכך אחראי הקבלן .28

 על יהיה חורגים מטענים להובלת מיוחדים בהיתרים צורך יש ואם, השוטפת לתנועה הפרעה תגרום
 .המוסמכות הרשויות מטעם הדרושים בהיתרים חשבונו על להצטייד הקבלן
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 מיוחדים משאות להעברת הגנה אמצעי
 
 נזק לגרום עלולה שההעברה במקום כלשהו חפץ להעביר צורך יהיה הסכםה לביצוע אם  ) 1( .29

 הגנה באמצעי ישתמשו לא אם, וכיו״ב לכבל, לצינור, טלפון לרשת, חשמל לרשת, לגשר, לכביש
 תכניתו ועל, להעבירו שיש החפץ פרטי על, ההעברה לפני, למפקח בכתב הקבלן יודיע - מיוחדים
 .מתאימים הגנה אמצעי להבטחת

 שיקבל לאחר ורק אך לתכניתו בהתאם ההגנה אמצעי תא, חשבונו על, לבצע רשאי יהיה הקבלן  ) 2(
 .המוסמכות מהרשויות מתאים שיוןיר בידו שיהיה ולאחר, המפקח של אישורו את

 
 

 יםאחר קבלנים עם הקשר
 

 על המועסק אחר קבלן לכל, המפקח הוראות לפי, נאותה פעולה אפשרויות יתןי הקבלן   ) 1( .30

 הקבלן" :להלן( לעובדיהם וכן המפקח ידי על זה לצורך שיאושר גוף או אדם ולכל המזמין ידי
 השימוש את להם יאפשר, איתם פעולה ויתאם ישתף וכן, אליו ךבסמו והן העבודות אתרב הן), "האחר

) 2( ק"בס במפורש אחרת נקבע אם אלא כלשהי תמורה ללא ידו על שהותקנו ובמתקנים בשירותים
 .הכללי שבמפרט להוראות בהתאם הכל - אחר דבר כל ויבצע להלן

 עם בקשר לקבלן רהתמו היעדר בדבר לעיל) 1( ק"בס הקבוע לעקרון ובלעדי יחיד כחריג )2(
 על להורות האוניברסיטה זכות עם בקשר ההסכם הוראות מיתר לגרוע ומבלי האחרים הקבלנים
 תכולת מתוך להוציא הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה, העבודות תכולת עם בקשר שינויים
 אלו שעבודות ךכ מיוחדות גמר ועבודות), מ"ומנ, נ"מ, ג"מ( חשמל, האוויר מיזוג עבודות את ותהעבוד
 .זו בזכות שימוש עשתה והאוניברסיטה במידה. זה הסכם פי על הקבלן שיבצע מהעבודות חלק יהיו לא

 הקבלן .הקבלן באמצעות ושלא אוניברסיטהה עם ישירות תעשה האחרים הקבלנים עם ההתקשרות
 הקבלן היהי לה והכוללת הסופית התמורה. 'ט נספח המשולש ההסכם נוסח על יחתמו האחר והקבלן
 האחרים לקבלנים בפועל שישולם מהסכום 5% תהיה ל"הנ האחרים הקבלנים עבודות בגין זכאי
 כי, יובהר הספק למניעתו ולהלן לעיל מהאמור לגרוע מבלי .מאושרים חשבונות פי על כאמור
, חלקן או כולן, שעבודותיהם קבלנים בגין, לעיל כאמור נוספת לתמורה זכאי יהיה לא הקבלן
  .ל"הנ קבלניםה בגין רק אלא, המכרז נשוא הכמויות ובכתבי במפרטים, בתוכניות לונכל

 הנה  5% -  לעיל כאמור נוספת כתמורה הקבלן זכאי יהיה לה התמורה כי מובהר ספק הסר למען ) 3(
) 1( 30 ק"בס כאמור התחייבויותיו מילוי בגין לרבות כלשהו רכיב כל בגין תמורה כל כוללתו סופית
 לענייני ואחריות עבודה מנהל למינוי אחריותו לרבות, בפרויקט ראשי כקבלן תפקידו בגין וגם לעיל

 .והשמירה הבטיחות

 מעבר תמורה לכל זכאי יהא לא הקבלן כי במפורש ומובהר מוסכם לעיל מהאמור לגרוע מבלי ) 4(
 הנדרשות עבודות לביצוע קבלנים עם האוניברסיטה של כלשהן התקשרויות בגין הסכםה שכרל

: ולרבות כגון( לעיל) 2( ק"בס מפורטות ואינן זה מכרז במסגרת כלולות אינן ואשר הפרויקט להפעלת
 מערכות התקנת עבודות, מיוחדות מערכות התקנת ,שילוט פנים עיצוב, הצטיידות, ריהוט עבודות
  .)ב"וכיו הוט, קבז, י"חח, מולטימדיה מערכות התקנת), חניונים בקרת, כניסות בקרת, ס"טמ( ביטחון
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 ,שנקבעו הזמנים בלוחות אחר קבלן כל עמידת מאי כתוצאה העבודות בביצוע עיכוב נגרם )5( 
 עבודותה להשלמת לארכה זכאי הקבלן יהיה, המזמין ידי על ישירות מועסק האחר הקבלן כאשר
 .להלן 42 סעיף להוראות בהתאם

 
  העבודות אתר וניקוי פסולת סילוק

 

 כתוצאה במקום שהצטברה הפסולת כל את העבודות אתרמ, לזמן מזמן, יסלק הקבלן) 1( .31

 מפעולות כתוצאה הפסולת לרבות, הקבלן ידי על ישירות המועסקים אחרים קבלנים ופעילות מפעילותו
, מפירוק כתוצאה הפסולת וכן, ותהעבוד ביצוע לתחילת שקדמו וכו׳ גרוטאות הרחקת, השטח ניקוי
 עפר לעודפי או/ו במקום להשאיר הורה שהמפקח לגזם פרט, עצים של עהגדי או עקירה, הריסה

 .המזמין בשטח לפזרם יורה המפקחש

 כל את ממנו ויסלק העבודות אתר את הקבלן ינקה, העבודות ביצוע גמר עם מיד )2(
 ותוצרי העבודות אתר את וימסור, שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים הפסולת, המיותרים החומרים
 .םלמטרת םמיומתאי םיינק םכשה תהעבודו

 כאמור הפסולת של מיון ביצוע לאחר מאושרת למטמנה ורק אך הפסולת את יסלק הקבלן )3(
 האמורות התחייבויות יתר ומילוי' ז נספח הירוקה הבניה נספח לרבות נספחיהם על המכרז במסמכי
 של הבלעדית באחריותו הוא, הסילוק אתר אל הפסולת הובלת דרכי כולל, לאתר והסילוק ,זה בנספח
 מלאים ואישורים המטמנה של ההטמנה אישורי כל את למזמינה ימציא הקבלן. חשבונו ועל הקבלן

 . התשלומים בגין המטמנה חשבוניות כולל, למטמנה שבצע לתשלומים

 הפסולת סילוק את לבצע רשאי המזמין יהיה, זה סעיף לפי התחייבויותיו את הקבלן מילא לא  )4(
 בתוספת, אלה הוצאות ינכה והמזמין הפסולת סילוק הוצאות. לנכון שימצא אחרת דרך בכל או ובעצמ
 מהקבלן אותן יגבה או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל, משרדיות להוצאות כתמורה מהן 12% של
 .ערבויות חילוט באמצעות לרבות, אחרת דרך בכל

 כשהן העבודות מסירת וכן( נקי כשהוא האתר ומסירת הפסולת סילוק כי ומוסכם מובהר )  5(
 .השלמה תעודת למסירת מוקדם תנאי מהווה) למטרתן מתאימות

 עובדים - ה׳ פרק
 

 הקבלן ידי על עבודה ותנאי אדם כח אספקת
 

 על ההשגחה את, העבודות לביצוע הדרוש האדם כח את, חשבונו על, לספק מתחייב הקבלן) 1. (32
 .בכך הכרוך אחר דבר וכל, וממנו העבודות אתר אל בורםע התחבורה אמצעי את, זה אדם כח

 תוך העבודות ביצוע לשם הדרוש במספר, ואחרים מקצועיים, עובדים להעסיק מתחייב הקבלן )2(
 חייב, דין כל לפי היתר או שיוןיר, ברישום צורך יש שלביצועה ובעבודה, הסכםב שנקבעה התקופה
 לדאוג הקבלן מתחייב כן .העניין לפי, כאמור היתר או ןרישיו בעל או שרשום מי רק להעסיק הקבלן
 .העבודה שעות כל במשך העבודות ביצוע במקום נוכח יהיה המוסמך כוחו - שבא לכך
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 - תשי״ט, התעסוקה שירות חוק הוראות פי על עובדים הקבלן יעסיק ותדהעבו לביצוע )3(
 ויקיים עבודה שכר לםיש, עובדים העסקת בדבר אחר חוק כל הוראות פי על או, 1959
 כל פי ועל עליהם החלים הקיבוציים בהסכמים לקבוע בהתאם הכל, העבודה תנאי את

 .דין

 ביטוח לקרנות מסים העבודות בביצוע ידו על שהועסק עובד בעד לשלם מתחייב הקבלן )4(
 עליהם החלים הקיבוציים ההסכמים פי על העובד אותו לגבי שייקבע בשיעור סוציאלי
 .דין כל פי ועל

 ורווחתם העובדים בריאות לשמירת ותנאים בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן )5(
 - חוקית דרישה ובאין, דין כל פי על בעבודה לבטיחות הנוגעות ההוראות אחר ולמלא
 ,העבודה על הפיקוח ארגון בחוק כמשמעותם העבודה מפקחי ידי על שיידרש כפי

 .1954-התשי״ד

, זה הסכםב כאמור התחייבויותיו וקיום העבודות ביצוע לצורך, האמור ליותמכל לגרוע מבלי )6(
 מדינת תושבי אינם מי או/ו שנים 18 להם מלאו שטרם מי להעסיק לאחרים יתיר ולא הקבלן יעסיק לא

 .בישראל לעבוד, דין כל פי על, מורשים שאינם מי או/ו ישראל
 

 

 

 

 

 

 ועבודה חומדים, ציוד - ו׳ רקפ
 
 

 יםרוחומ מתקנים, ודצי אספקת
 

 וכל האבזרים, החומרים, המתקנים, הציוד כל את, חשבונו על, לספק מתחייב הקבלן) 1( .33

 .הדרוש בקצב העבודות של היעיל לביצוע הדרושים האחרים הדברים

 אספקתם במועד יעברו, ןוהשלמת עבודותה ביצוע למטרת העבודות אתרל שסופקו חומרים )2(
 .יןהמזמ לבעלות, כאמור

 אין ,ןוהשלמת העבודות ביצוע למטרת העבודות אתרל הקבלן ידי על שסופקו וחומרים ציוד )3(
 השלמה תעודת ניתנה. בכתבו מראש המפקח הסכמת ללא העבודות אתרמ להוציאם רשאי הקבלן
 הארעיים והמבנים הציוד את העבודות מאתר להוציא הקבלן רשאי, להלן) 1( 54 סעיף פי על לעבודות
 .החומרים עודפי ואת לו יכיםהשי
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 ,בכתב המפקח הורה או) 6( קטן סעיף הוראות פי על נפסלו וחומרים שציוד מקרה בכל )4(
 הקבלן רשאי ,העבודות לביצוע עוד נחוצים אינם) 3( עד) 1( קטנים סעיפים לפי והחומרים שהציוד
 בבעלות מלהיות ריםהחומ חדלים, כאמור הוראה מתן או פסילתם ועם, העבודות מאתר להוציאם
 .המזמין
 יאוחר ולא האפשרי בהקדם להוציאם הקבלן חייב, החומרים או הציוד להוצאת מועד בהוראה נקבע

 מקום לכל העבודות אתרמ להוציאם המזמין רשאי, זו להוראה הקבלן ציית לא. כאמור שנקבע מהמועד
 .להם שייגרמו אבדן או קנז לכל אחראי יהיה לא המזמיןו, הקבלן חשבון על, בעיניו שייראה

 בהם להשתמש רשאי והוא, והחומרים הציוד של הבטוחה לשמירתם אחראי הקבלן )5(
 רשאי, להלן 63 בסעיף המנויים מהמקרים אחד בכל אולם, הסכםה ביצוע לצורך
 לפי הקבלן של השימוש וזכות, סעיף אותו פי על לו המוקנות בזכויות להשתמש המזמין
 .כאמור 63 סעיף פי על המזמין לזכויות כפופה זה קטן סעיף

 וחומרים ציוד של לטיבם המפקח ידי על אישור מתן זה סעיף מהוראות להסיק אין )6(
 .עת בכל לפסלם רשאי והמפקח, כלשהם

 
 

 הארץ מתוצרת טובין העדפת
 

 הארץ תוצרת העדפת( המכרזים חובת לתקנות בהתאם העדפה תינתן הארץ מתוצרת לטובין .34
 .1995 -התשנ״ה), עסקי פעולה שיתוף וחובת

 
 והעבודה יםרהחומ טיב
, בתכניות, במפרטים לאמור בהתאם העבודות לביצוע המיועדים בחומרים ישתמש הקבלן) 1. (35

 התקנים לדרישות ויתאימו חדשים יהיו למיניהם החומרים כל. הסכםה מסמכי ובשאר הכמויות בכתב
 המובחר לסוג החומרים יתאימו - חומרים של אחד מסוג ריות בתקן מצויים אם. הסכםב שנקבע כפי
 .המתאים התקן מתוך אחר סוג הסכםב נקבע אם פרט, החומר של
 
  מכון מטעם תקנים קיימים לגביהם אשר, הארץ מתוצרת חומרים )     א( )2(

 ;הישראליים לתקנים בתכונותיהם יתאימו - הישראלי התקנים   

 - הישראלי התקנים מכון מטעם תקנים קיימים אל לגביהם אשר, הארץ מתוצרת חומרים )ב(

 ;הסכםב שפורטו לדרישות או הסכםב נקבעו אשר חוץ לתקני בתכונותיהם יתאימו

 שפורטו לדרישות או הסכםב נקבעו אשר חוץ לתקני הםבתכונותי יתאימו מיובאים חומרים )ג(

 ;הסכםב

 .הקבלן על חלה, לעיל) ג( -ו) ב), (א(בפסקאות כאמור ההתאמה על ההוכחה חובת )ד(
 

 ;תקן תו ישאו, ישראליים תקנים קיימים לגביהם אשר חומרים)     א( )3(
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 תו הנושא בלבד אחד חומר רק קיים או תקן תו נושאה חומר קיים לא הנדרשים מהחומרים אם )ב(

 וצעיםהמ שהחומרים בתנאי אולם, תקן תו נושאים שאינם חומרים להציע אירש הקבלן יהיה - תקן

 ;התקנים לדרישות יתאימו

 על חלה, לעיל) ב(-ו) א(בפסקאות כאמור ההתאמה על ההוכחה חובת )ג(
 .הקבלן

 יש בהם החומרים למקורות ביחס הן, קחהמפ של המוקדם אישורו את לקבל חייב הקבלן )4(
 אישור אין פנים בשום כי, במפורש בזה מוסכם אולם, מריםחו אותם לטיב ביחס והן להשתמש בדעתו
 חומרים משלוחי לפסול רשאי המפקח .מקור מאותו המובאים החומרים לטיב ישורא משמש המקור

 ידי על ויירכש לא הסוגים מכל חומרים. למפרט מתאימים החומרים אותם אין אם, מאושר מקורמ
 .המפקח של מוקדם באישור אלא הקבלן

 ידי על אושרו שהחומרים חרלא רק העבודות לביצוע המיועדים בחומרים ישתמש הקבלן )5(
 העבודות לאתר הקבלן שיספק החומרים. מעבדה אישור דרוש בהם במקרים, המעבדה ידי ועל המפקח
 לצורך הדרושה בכמות ויהיו שאושרו לאלה הבחינות מכל יתאימו

 שאושרו למדגמים תואמים אינם שהחומרים המפקח מצא. שנקבע הזמנים לוח לפי העבודה התקדמות
 המפקח אם אלא תואמים שאינם החומרים את העבודות מאתר ויסלק העבודה את הקבלן פסיקי, כאמור
 .אחרת הורה

 יתר וכל האחסנה, והפריקה ההעמסה, ההובלה, האריזה פעולות את יבצע הקבלן  )6(  
 הפחתת או זיהומם, קלקולם את שימנע באופן, העבודות אתרל החומרים בהבאת הכרוכות הפעולות
 רכב כלי של חופשית לתנועה הפרעה תימנע אשר בצורה יאוחסנו החומרים. אחרת רךד בכל ערכם
 .אחר סוג מכל והפרעה רגל והולכי

 
 יזמין בטרם ואבזרים חומרים של דוגמאות, המפקח דרישת לפי, יספק הקבלן)     א( )7(

 ;העבודות אתרב או במפעל העבודות בביצוע או בייצורם יחל בטרם או אותם

 גמר לאחר עד עליו שיוסכם במקום יישמרו המפקח ידי על שאושרו מאותהדוג )ב(

 כל .המבוצעות ולעבודות שסופקו לחומרים להשוואה וישמשו הביצוע

 ;אחרת הסכםב נקבע אם אלא המזמין רכוש תהיינה הדוגמאות

 חומרים של, יבואנים או יצרנים ידי על מנופקות, אחריות תעודות למסור הקבלן על )8(
 דין פי על חובה קיימת שלגביהם החומרים אותם כל עבור, העבודות אתרל קיםהמסופ
 קיימת שלא למרות במפרט כזו דרישה תהיהי אם או לצרכן אחריות תעודות מסירת של

 בכתבי או/ו במפרטים הקבועה האחריות תקופת כי מובהר ספק הסר למען .דין פי על חובה לגביהם
 העבודות השלמת תעודת מתן מיום תימנה, ןמביניה הארוכה, בענף בלכמקו או/ו בתוכניות או/ו כמויות
 .להלן 54 סעיף להוראות בהתאם תינתן אשר

 לטיב הקבלן של מאחריותו לגרוע כדי זו בעובדה אין - המזמין ידי על מסוימים חומרים סופקו )9(
 .העבודה
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 מהחומרים דגימות, המפקח הוראות ולפי חשבונו על, לספק מתחייב הקבלן)     א( )10(

 האדם כח, הכלים לרבות בשטח ואחרות מעבדה בדיקות לביצוע הנדרש כל את וכן שנעשו והעבודות

 של להעברתם או/ו אחרים ידי על העבודות אתרב הבדיקות לביצוע הדרושים האמצעים יתר וכל

 ;המפקח שיורה כפי הכל, מעבדה לבדיקת החומרים

 כדי זו בעובדה ואין, הבדיקות את שתבצע המעבדה את לקבוע תהזכו את לעצמו שומר המנהל)     ב(
 .הסכםב כנדרש והעבודות החומרים לטיב הקבלן של מאחריותו לגרוע

 עד של בשיעור המפקח קביעת פי על או/ו דין פי על הנחוצות הבדיקות כל בעלות יישא הקבלן) 11(
 ידי על ומאושרת מוסמכת קינהת במעבדת תתבצענה אשר זה הסכם שכרמ) אחוז ורבע אחד( 1.25%
 ישלם המזמין, הבדיקות מדמי גבוהה בעלות בדיקות ויבוצעו במידה )."הבדיקות דמי": להלן( המנהל
 על ויאושרו התקנים מכון שיגיש לחשבונות בהתאם כאמור 1.25% שמעל העודפת העלות את לקבלן
 הסופי חשבוןב) שיאושרו לככ( שיאושרו חריגים במסגרת תתבצע כאמור ההתחשבנות. המפקח ידי

 כלשהו למדד צמודה תהיה לא, שתהיה וככל אם, כאמור הזכות יתרת כי, יובהר הספק למניעת. בלבד
, בטונים חוזק כגון העבודות באתר מעבדה בדיקות על רק יחול האמור כי מובהר .ריבית כל תישא ולא

, וקונסטרוקציה לצנרת הרס ללא קותבדי, מונמכות תקרות חוזק, אש גילוי, אוטומטיות כיבוי מערכות
  '.וכו גגות הצפת, המטרה

 אשר הבדיקות דמי במסגרת תיחשבנה לא להלן המפורטות ההוצאות כי, מובהר ספק הסר למען)12(   
 :הבדיקות לדמי בנוסף חשבונו ועל הקבלן י"ע ישולמו ולפיכך לעיל) 11( בסעיף נזכרו

 עבור וכן ;האספקה מקורות לקביעת המיועדות ריםחומ של מוקדמות בדיקות בגין הוצאות )א(

 .כלשהו פריט או/ו למוצר תקן תו אישור

 לדרישות מתאימים בלתי שיימצאו, ועבודה חומרים בדיקות בגין הוצאות )ב(

 ;הסכםה

 ,בעבודה לנוחות: כגון, הוא למטרותיו הזמין שהקבלן בדיקות בגין הוצאות )ג(
 .וכיו׳׳ב לחסכון

 .שהוא סוג מכל בדיקות עריכת למטרת שונות אילוו הוצאות ) ד(

 

 .בוטל. 36
 

 מכוסים להיות שנועדו המבנה חלקי בדיקת
 

 להיות שנועד מהעבודות כלשהו חלק של הסתרתו או כיסויו את למנוע מתחייב הקבלן) 1( .37

 .המפקח של הסכמתו ללא, מוסתר או מכוסה

 בכתב למפקח הקבלן יודיע, סתרמו או מכוסה להיות שנועד מהעבודות חלק הושלם )2(
 האמור החלק את ולמדוד לבחון, לבדוק למפקח ורויעז יאפשר והקבלן לבדיקה מוכן האמור שהחלק
 סביר זמן תוך תיערך המפקח בדיקת. הסתרתו או כיסויו לפני

 .הקבלן הודעת מקבלת
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 לצורך, מפקחה הוראת לפי, מהעבודות חלק בכל חורים ויעשה קידוחים יקדח, יחשוף הקבלן )3(
 אחר הקבלן מילא לא. המפקח של רצונו לשביעות, לתיקנו יחזירו מכן ולאחר ומדידתו בחינתו, בדיקתו
 חלק בכל חורים ולעשות קידוחים לקדוח, לחשוף המנהל רשאי, זה קטן סעיף לפי המפקח הוראות

 .לתיקנו להחזירו מכן ולאחר מהעבודות

 הקבלן קיים אם פרט, הקבלן על תחולנה) 3( קטן עיףבס האמורה בעבודה הכרוכות ההוצאות )4(
 .הסכםה להוראות בהתאם בוצעה שהעבודה הוכיחו והבדיקות) 1( קטן סעיף לפי התחייבותו את

 עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותן המזמין רשאי, הקבלן על זה סעיף לפי שחלות הוצאות )5(
 .ערבויות חילוט ותבאמצע לרבות, אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן או

 את ויחשוף הקבלן יגלה, המפקח אישור ללא מהמבנה כלשהו חלק יסתיר או/ו יכסה והקבלן היה ) 6(
, חשבונו על, מחדש אותו יכסה וכן, המפקח ידי על יקבע אשר הזמן פרק ובתוך חשבונו על, חלק אותו
 יהיה, בביצועה התרשל או, כאמור המפקח הוראת אחר הקבלן מילא לא. המפקח אישור קבלת עם מיד

 .הקבלן חשבון על, אחר באמצעות או בעצמו לבצעה רשאי המזמין
 

 
 פסולה ועבודה פסולים חומרים סילוק

 

 :העבודה מהלך כדי תוך, עת בכל, לקבלן להורות רשאי יהיה המפקח) 1( .38

 ,בהוראה ייקבע אשר זמן פרק בתוך, העבודות אתרמ כלשהם חומרים סילוק על )א(

 חומרים הבאת ועל, הסכםה לדרישות תואמים אינם שהחומרים מקרה בכל

 ;הסכםה לדרישות התואמים אחרים

 ידי על שהוקם מהעבודות כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו, סילוקו על )ב(
 .הסכםה לדרישות בניגוד שבוצעה בעבודה או בחומרים שימוש

 של רצונו לשביעות שאינו או/ו ההסכם הוראות את תואם אינו אשר ציוד של סילוקו על ) ג(
 .הקבלן של חשבונו על ומתאים טוב בציוד,  המפקח ידי על שיקבע הזמן פרק תוך, והחלפתו המפקח

 ולעבודה לחומרים בקשר שבוצע ביניים תשלום וכל המפקח ידי על שנערכה בדיקה כל )2(
 ).1( קטן סעיף לפי המפקח של מכוחו גורעים אינם, האמורים

 חשבון על לבצעה רשאי המזמין יהיה), 1( קטן סעיף לפי המפקח הוראת אחר הקבלן מילא אל )3(
 לנכות רשאי יהיה המזמין והמזמינה ההוראה בביצוע הכרוכות ההוצאות בכל שאיי הקבלן. הקבלן
 באמצעות לרבות,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל אלה הוצאות
 .יותערבו חילוט

 העבודות ביצוע מהלך - ז׳ פרק
 
 

 העבודות ביצוע התחלת
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 בקצב בביצוע וימשיך, העבודה התחלת בצו שייקבע בתאריך העבודות בביצוע יתחיל הקבלן .39
 11 בסעיף הנזכר הזמנים ללוח ובהתאם הסכםב שנקבעה התקופה תוך העבודות להשלמת הדרוש
 .לעיל

 
 הקבלן שותרל העבודות אתר העמדת

 
 לביצוע מוכן, בחלקו או במלואו, העבודות אתר את לקבלן למסור תמתחייב האוניברסיטה .40

 כל את המציא שהקבלן לכך ובכפוף, העבודה התחלת בצו שיצוין במועד זה הסכם נשוא העבודות
 הביצוע וערבות הביטוח אישורי לרבות זה הסכם הוראות פי לע הנדרשים האישורים או/ו המסמכים
 מחמת יידחה לעיל כאמור, לקבלן העבודות ראת מסירת שמועד ככל. זה הסכם הוראותמ כמתחייב
 ביצוע ערבות או/ו ביטוחים קיום בדבר אישור המצאת אי בשם לרבות, הקבלן של מחדל או/ו מעשה
, בהתאמה, העבודות לביצוע, למעשה הלכה, הקבלן של לרשותו העומד הזמנים לוח יתקצר, כנדרש
 .דין כל או/ו זה הסכם פי על אוניברסיטהל העומד אחר סעד מכל לגרוע מבלי וזאת

 

 
 העבודות השלמת מועד

 

 לוחות פי ועל המכרז במסמכי שנקבעה התקופה תוך העבודות את להשלים מתחייב הקבלן ) 1( .41

 התחלת בצו שנקבע מהתאריך יתחיל  שמנינה, לעיל 11 סעיף להוראות בהתאם שנקבעו הזמנים

 .העבודה

 כל של השלמתו לגבי הסכםב מפורש תנאי לכל כפופות תהיינה לעיל) 1( קטן סעיף הוראות )2(

 .הסכםב שנקבעה המסוימת התקופה תוך מהעבודות מסוים חלק

 42 לסעיף בהתאם, עבודותה להשלמת המועד קוצר או עבודותה להשלמת ארכה ניתנה )3(

 .לכך בהתאם העבודות להשלמת המועד ישתנה, בלבד להלן

 
 העבודות להשלמת רקיצו או רכהא

 

 שהובאה מזו שונה או נוספת עבודה של ביצועה את המחייבת שינויים פקודת ניתנה   ) 1( .42

, הפסקתה או מהעבודה חלק של ביטולה את המחייבת או העבודות השלמת מועד קביעת לצורך בחשבון
 במועד השינוי את בה לקבוע, ןהקבל בקשת לפי או הוא ביוזמתו, ןהמזמי רשאי, להלן 46 סעיף לפי

 .העבודות השלמת

 ארכה לבקש הקבלן רשאי, במזמין התלויות מנסיבות כתוצאה העבודות בביצוע עיכוב נגרם   ) 2(
 ).4( קטן בסעיף לתנאים בכפוף, שינויים בפקודת הארכה שיעור את יקבע ןוהמזמי, העבודות להשלמת

 ןהמזמי שלדעת אחרות מנסיבות כתוצאה או עליון כח ידי על העבודות בביצוע עיכוב נגרם )3( 
 ארכה לבקש הקבלן רשאי, העיכוב את למנוע אפשרות לו תהיהי ולא עליהם שליטה לקבלן היתהי לא

 ).4( קטן בסעיף לתנאים בכפוף ,שינויים בפקודת הארכה שיעור את יקבע המזמיןו, עבודותה להשלמת
 .בלבד במזמין נעוץ שאינו עיכוב בגין פיצוי או/ו שיפוי לכל זכאי יהיה לא הקבלן כי מובהר
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 :כדלהלן יהיו העבודות להשלמת ארכה למתן המצטברים התנאים )4(

 יומן לרבות, המזמין של רצונו לשביעות, ראיות להביא חייב יהיה הקבלן )א(

  ;העבודות בביצוע לעיכוב וגרמו אירעו האמורות שהנסיבות, העבודה

 אירוע מיום יום) שישים( 60 בתוך כאמור לארכה בקשתו את גישלה חייב יהיה הקבלן )ב(
 ולקבוע כאמור ארכה במתן לדון רשאי יהיה המזמין אולם, העבודות בביצוע לעיכוב שגרמו הנסיבות

 שהקבלן בתנאי, האמורים הימים) שישים( 60 תום לאחר הוגשה הבקשה אם גם הארכה שיעור את
 .בבקשתו חורלאי הסיבות את וינמק סביר טעם יתן

, הוכיח וכן לעיל) ב( 4  42 ק"בס הקבועים ובמועדים בתנאים לארכה בקשתו הקבלן הגיש )5(
 כי וכן, העיכוב משך את לעיל) א( 4 42 בסעיף כאמור ראיות באמצעות, המנהל של דעתו להנחת
 מן כתוצאה בפועל נזק לו נגרם כי וכן בלבד )2(42 בסעיף המפורטות מהנסיבות כתוצאה נגרם העיכוב
 ככל, שיוכיח כפי, נזקיו בגין פיצוי לקבלן האוניברסיטה שלםת, )במצטבר התנאים כל( האמור העיכוב
 :שלהלן הנוסחה לפי פיצוי מאשר יותר לא אך, שיוכיח

 
 

Q = P(T1*(KO-Kl)) / (T0+6) 
 

 =Q התקורה הוצאות

 =P 4% - עשרוני כשבר המבוטא המוסכם ההוצאות אחוז

 K0 = מע׳׳מ ללא, הסכםה סכום

 K1 = התייקרות וללא מע׳׳מ ללא, בסיס במחירי הביצוע סכום

 T0 = )בחודשים( החוזית הביצוע תקופת

 לסעיפים בהתאם שניתנו הארכות כולל, בחודשים הביצוע תקופת
 בחישוב. שתיהן מבין הקצרה - בפועל הביצוע תקופת או, שלעיל
 זמנית הפסקה של התקופה בחשבון יובאו לא Tl הביצוע תקופת
 בצו שנקבע התאריך שבין התקופה וכן, 46 סעיף לפי המבנה בביצוע
 .המבנה במקום בפועל העבודה התחלת תאריך לבין העבודה התחלת

= T1	

 
  

 .בוטל )6(

 מיתרת כחלק הסכםה שכר סילוק עם לקבלן ישולמו) 5( קטן סעיף לפי התקורה הוצאות )7(
  .הסכםה שכר סילוק בדבר להלן זה כםלהס 60 בסעיף כאמור הסכםה שכר

 הוצאות כל בגין מלא פיצוי מהווה) 5( קטן סעיף לפי הנוספות התקורה הוצאות עבור התשלום ) 8(
 מחוץ והן העבודות אתרב הן, לעיל כאמור במזמין הנעוצות מסיבות הביצוע התמשכות עקב הקבלן

 עקב נוסף פיצוי או תוספת לכל זכאי היהי לא הקבלן ,לעיל כאמור לפיצוי ומעבר, העבודות אתרל
 .העבודות ביצוע התמשכות
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 חול בימי היום בשעות עבודה

 

 לילה בשעות העבודות בביצוע עבודה תיעשה לא, אחרת במפורש הסכםב הותנה אם פרט) 1( .43

 .ובכתב מראש המפקח של הסכמתו ולקבלת, דין לכל בכפוף אלא ישראל ומועדי שבת בימי או

 או הפסק ללא, הדברים מטבע, להיעשות שצריכה עבודה על חלות) 1( קטן סעיף הוראות אין ) 2(
 לביטחון או רכוש או נפש להצלת נמנעת ובלתי הכרחית שהיא עבודה כל או, רצופות במשמרות
 .למפקח מיד כך על להודיע הקבלן על כזו עבודה של במקרה ואולם, העבודות

 בימי או הלילה בשעות עבודות ביצוע בגין תמורה תוספת לכל מקרה בכל זכאי יהיה לא הקבלן  ) 3(
 .כאמור העבודה ביצוע את דרש אשר הגוף לזהות קשר ללא וזאת, ישראל ומועדי שבת

 
 עבודותה ביצוע קצב החשת

 
 העבודות ביצוע קצב את להחיש, עת בכל, הבלעדי שיקולו פי על המזמין לדעת, צורך היה ) 1( .44

 לעשות מתחייב והקבלן לקבלן מתאימה בדרישה המזמין יפנה ,זה הסכם הוראות פי על שנקבע מכפי

 הנוגעות המזמין הוראות יתר כל אחרי ולמלא לדרישה בהתאם המבנה ביצוע להחשת יכולתו כמיטב

 .העבודה ושיטות העבודה ימי, העבודה שעות לעניין

 לדרישת בהתאם המבנה ביצוע צבק את והחיש) 1( קטן סעיף לפי התחייבותו את הקבלן מילא  ) 2(
 הקצב לפי המבנה בביצוע הכרוכות אלה על מוכחות נוספות הוצאות מכך כתוצאה לו ונגרמו המזמין
  בתוספת הצדדים בין שיוסכם בשיעור הנוספות ההוצאות את לקבלן המזמין יחזיר, תחילה שנקבע
 .הכאל היו אם, מימון הוצאות וכן, כלליות והוצאות רווח עבור 12%

 

 
 איחורים על מראש וקבועים מוסכמים פיצויים

 
 התקופה תוך מהעבודות מסוים חלק כל או העבודות ביצוע את הקבלן ישלים לא אם   ) 1( .45

 מבלי, למזמינה הקבלן ישלם, לעיל 42 סעיף לפי בקיצורה או בהארכתה בהתחשב, הסכםב שנקבעה
 35,000 של סך ,דין כל לפי או/ו זה הסכם ראותהו לפי למזמין העומדים זכות או/ו סעד מכל לגרוע

 שבין איחור של שבוע כל על מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים ₪ )ףאל וחמישה שלושים: במילים(
 סכום. בפועל ןהשלמת מועד ועד כאמור מהעבודות חלק או העבודות להשלמת שנקבע הסופי המועד

 עליית בשיעור ויוגדל, הסכםה בתנאי) 1( 62 בסעיף כמוגדר למדד צמוד יהיה המוסכמים הפיצויים
 .בפועל העבודה הסתיימה שבו החודש לבין הבסיסי החודש בין המדד

 
 יקיים לא או/ו הבנקאית הערבות או/ו הביטוחים אישור את אוניברסיטהל הקבלן ימציא לא אם )2(
 לקבלן הנוגעים ניםנתו או מסמכים המצאת אי לרבות( משנה קבלן אישור עם בקשר התחייבויותיו את

 ישלם הקבלן, זה בהסכם כאמור ובמועדים, הנדרשים ובסכומים בנוסח, כמתחייב), המשנה
 איחור של יום כל על מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים ₪) אלפיים( 2,000 של סך אוניברסיטהל

 אישור עם בקשר כאמור ההתחייבות קיום או/ו כאמור מהמסמכים איזה להמצאת שנקבע המועד שבין
  .בפועל כאמור ההתחייבות קיום או/ו המסמך המצאת מועד לבין המשנה קבלן
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 להיגרם הצפוי מראש והמשוער המוערך המינימאלי הנזק את משקפים המוסכמים הפיצויים  )3( 

 תרופה בכל לפגוע ומבלי, נזק כל של קיומו בהוכחת צורך ללא ייגבו והם, כאמור מאיחור כתוצאה
 .דין כל לפי או זה הסכם לפי אחרת

 שיגיע סכום מכל זה הסכםב הנקובים הפיצויים סכומי את ולקזז לנכות תזכאי האוניברסיטה )4(
 אשר בנקאית ערבות כל חילוט באמצעות לרבות אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותו או זמן בכל לקבלן
 . הבלעדי דעתו שיקול לפי הכל, עת באותה בידו תהיה

 כדי בהם אין, כאמור הפחתתו או/ו קיזוז או/ו מוסכם פיצוי תשלום כי, ריובה הספק למניעת ) 5(
 .מהתחייבויותיו מאיזו הקבלן את לשחרר

 

 
 עבודה הפסקת

 
46 . 

 
 לזמן, מקצתו או כולו, המבנה בביצוע להמשיך אפשרות שאין עת בכל יתגלה אם .א

 יפנה, יהעל שליטה לקבלן שאין אחרת סיבה כל או מלחמה מפאת, לצמיתות או מסוים

 להמשיך אפשרות אין אמנם כי, בכתב אישור לקבלן יתן והמזמין למזמין הקבלן

 לאי הנוגע בכל המנהל הוראות אחר ימלא והקבלן, מקצתו או כולו, המבנה בביצוע

 .כאמור המבנה ביצוע המשכת

 בכתב הוראה לפי לצמיתות או מסוים לזמן, מקצתה או כולה, העבודה ביצוע את יפסיק הקבלן .ב

 הוראה המנהל י"ע לו ניתנה אם אלא ,יחדשה ולא בהוראה שיצוינו ולתקופה לתנאים בהתאם מהמנהל

 .כך על בכתב

 לפי ולהגנתה העבודה להבטחת באמצעים הקבלן ינקוט, מקצתה או כולה העבודה ביצוע הופסק .ג

 .המפקח של רצונו לשביעות, הצורך

, המנהל הוראות לפי העבודה ביצוע של זמנית מהפסקה כתוצאה לקבלן שנגרמו אתר תקורות .ד

 להשמיע הזדמנות לקבלן שניתנה לאחר האוניברסיטה ידי על יקבע ןושיעור האוניברסיטה על תחולנה

 .טענותיו

 לדעת, העבודה הפסקת נגרמה, זה בהסכם אחר מקום בכל או/ו לעיל' ד ק"בס האמור אף על .ה

 מילוי כדי תוך לקבלן שנגרמו הוצאותה יחולו – מטעמו מי או/ו קבלןב הקשורות מסיבות, המנהל

 .הקבלן על זה סעיף לפי המפקח הוראות

 זמניות עבודה הפסקות על לקבלן להודיע האוניברסיטה רשאית, לעיל האמורמ לגרוע מבלי .ו

 בהודעה באוניברסיטה ואירועים מבחנים קיום לרבות הבלעדי דעתה שיקול פי על שונות סיבות עקב

 :כלהלן ההוראות יחולו כזה רהובמק, ימים שבוע של מראש

 .כלשהו לפיצוי זכאי הקבלן יהיה לא – יום 60 עד של לתקופה הזמנית ההפסקה יתהיה .1
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 – חודשים) 12( עשר משנים יותר לא אך יום 60 על העולה לתקופה הזמנית ההפסקה היתה .2

 המפורט לפי הראשונים יום 60 מתום החל זמנית הפסקה של חודש כל בגין לפיצוי זכאי הקבלן יהיה

 :להלן

 .לחודש ₪ 5,000 של בשיעור הפיצוי יהיה ₪ 2,000,000 עד הסכםה ערך היה .א

) האחוז עשיריות שתי( 0.2% בשיעור הפיצוי יהיה ₪ 2,000,000 מעל הסכםה ערך היה .ב

 .₪ 5,000-מ פחות ולא לחודש הסכםה מערך

) 12( עשר יםשנ על העולה לתקופה כאמור בלבד המזמין ביוזמת העבודה הפסקת הייתה .3

 במקום להלן' ז סעיף הוראות לפי לפיצוי זכאי יהיה והקבלן לצמיתות להפסקה תחשב היא – חודשים

 .זה' ו שבסעיף הפיצוי

 הפסקה בגין הקבלן תביעות כל של ומוחלט סופי לסילוק הינו זה סעיף הוראות פי על הפיצוי .4

 .העבודה ביצוע של קבועה או זמנית

 ביחס( הכמויות יחושבו ימדדו, בלבד המזמין ביוזמת צמיתותל עבודה הפסקת של במקרה .ז

 בהתאם המגיע הסכום לקבלן וישולם) למדידה עבודות הינן כי זה הסכם בהוראות נקבע אשר לעבודות

 בתוספת, המדידות תוצאות את אישר שהמנהל לאחר הכמויות שבכתב והמחירים המדידות לתוצאות

 הפסקת בגין הקבלן תביעות כל של ומוחלט סופי לסילוק וזאת, להלן כמפורט שיחושבו פיצויים

 :כאמור העבודה

 במחירי 25%-ל השווה סכום הסכםה מערך יופחת, לעיל כאמור הפיצויים גובה חישוב לצורך .1

 והיתרה הסכםה בסיס במחירי בפועל שבוצעה העבודה לערך השווה סכום יופחת וכן, הסכםה בסיס

 הפסקת בגין לקבלן המגיע המוסכם הפיצוי שהוא המתקבל הסכום). אחוז וחצי אחד( 1.5%-ב תוכפל

 בו לחודש שקדם בחודש המדד לבין הבסיס בחודש המדד שבין להפרש בהתאם יעודכן, העבודה

 .העבודה הופסקה

 לאחר, לצמיתות מקצתה או כולה העבודה ביצוע הופסק כי בזה  מוסכם, לעיל האמור אף על .2

 המגיע הסכום לתשלום ורק אך זכאי הקבלן יהיה, מהיקפה ויותר 75% של בשיעור בוצעה שהעבודה

 שבכתב והמחירים המדידות לתוצאות בהתאםו מהם חלק כל או שהושלמו הפאושליים לפרקים ביחס

 אישר שהמנהל לאחר רק וזאת. כלשהם לפיצויים זכות ללא - והכל  למדידה לעבודות ביחס הכמויות

 .תהמדידו תוצאותו שהושלמו השלבים את

 כולל שהוא וסוג מין מכל הקבלן תביעות כל של סופי סילוק הוא כאמור ההוצאה תשלום .ח

 תביעה וכל לו שנגרמו מיותרות הוצאות לחיסול ותביעות העבודה מהפסקת כתוצאה לפיצויים תביעות

 .העבודה מהפסקת וכתוצאה בקשר אחרת

 ידי על שניתן לפני אך הסכםה חתימת אחרי לצמיתות מקצתה או כולה, עבודה ביצוע הופסק .ט

) מ"מע כולל לא( הצעתו מערך) אחוז רבע( 0.25% של סך לקבלן ישולם ,העבודה להתחלת צו המנהל

 מערך) אחוז חצי( 0.5% של סך לקבלן ישולם העבודה להתחלת צו שניתן במידה ,או, מוסכם כפיצוי



38 

 

 על הצדדים שני חתימת טרם העבודות ביטול כי מובהר .וממצה מוסכם כפיצוי) מ"מע כולל לא( הצעתו

 .כלשהו בפיצוי תזכה לא – זה הסכם

 הקשורות מסיבות העבודה ביצוע הפסקת נגרמהו במידה כי, ספק מנע למען, במפורש מובהר .י

 .כאמור כלשהם פיצויים לתשלום זכאי הקבלן יהא לא – משנה קבלני לרבות מטעמו מי או/ו בקבלן

 מלא לסילוק ומוחלטים סופיים יהיו זה סעיף פי על האוניברסיטה י"ע לקבלן שישולמו סכומים .יא

 .האוניברסיטה י"ע העבודה הפסקת בגין מטעמו מי או/ו הקבלן וטענות תביעות כל של וסופי

 לא סופי חשבון שיגיש לכך בכפוף לקבלן ישולמו, אלו הוראות לפי, לקבלן שיגיעו הסכומים .יב

 תשלום על גם, המחויבים בשינויים, יחולו התמורה והוראות העבודה הפסקת מיום יום 60-מ יאוחר

 הצמדה הפרשי ל"הנ הסכומים יישאו לא, הסופי החשבון בהגשת הקבלן איחר. האמורים הסכומים

 .למדד

 מזמיןה ידי על בזכויות שימוש אי או שימוש
 

 ולא תקדים תהווה לא מים/מסוים ים/במקרה זה הסכם מהוראות לסטות האוניברסיטה הסכמת) 1. (47
 .אחר למקרה שווה גזרה ממנה מדויל

 התחייבות קיום על העמד לא או/ו הסכםה לפי לה הניתנות בזכויות האוניברסיטה ההשתמש לא) 2(
 ללמוד ואין האוניברסיטה מצד ויתור משום בכך לראות אין, מסוים במקרה, הקבלן של מסוימת

 .הקבלן בויותהתחיי על או/ו זכויותיה על האוניברסיטה מצד ויתור זו מהתנהגות

 

 והפחתות תוספות, שינויים - 'ח קרפ
 

 שינויים
 
 לרבות, בעבודות שינוי או/ו הפחתות או/ו תוספות כל על עת בכל להורות רשאי המזמין ) 1( .48

 מהן חלק וכל העבודות של םוממדי םמתארי, גובה, כמות ,גודל, סוג, איכות, ןסגנו, הצור: שינוי

 35%  – מ בלמעלה יקטן או יגדל לא השינויים כל שערך ובלבד אותיוהור אחר למלא מתחייב והקבלן

 לפרקים הן העבודות מחיר סיכום הוא( למכרז ההצעה פי על) מ"מע כולל( הכולל העבודות ממחיר

 .)שינויים לפני, הכמויות בכתב למדידה לפרקים והן הפאושליים

 לקבלן ותינתן שינויים פקודת ראתיק) 1( קטן סעיף לפי העבודות שינוי על המזמין הוראת )2(
 פקודת: "ולהלן לעיל( בלבד מטעמו מי או האוניברסיטה מהנדס ידי על חתומה כשהיא בכתב

 .")שינויים

 שינויים לרבות, השינויים ערך עוד כל הקבלן את תחייב זה סעיף לפי שינויים פקודת )3(
) מ"מע כולל( הכולל העבודות ממחיר 35%  – מ בלמעלה יקטן או יגדל לא, כנ׳׳ל פקודות לפי קודמים
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 בכתב למדידה לפרקים והן הפאושליים לפרקים הן העבודות מחיר סיכום הוא( למכרז ההצעה פי על
  .)שינויים לפני, הכמויות

 אלו עבודות של ביצוען גם לבטל המזמין בידי הזכות כי מובהר – הפאושלי בחלק עבודות ביטול) 4(
 .הסכםה ממחיר יופחת שבוטלו) חלקן או( הפאושליות העבודות של כןערו חלקי ביטול או מלא ביטול

 שבכתב היחידה מחירי לפי קבעיי לעיל האמור השינוי ערך, להלן' ו 49 בסעיף לאמור בכפוף 
 הכמות בנכונות תלות ללא המפקח קביעת פי על בפועל נוספה/  שהופחתה בכמות מוכפל הכמויות
  .הכמויות בכתב הרשומה

 אשר בלבד במפרטים או/ו בתוכניות מתוארתה העבודה כאשר, הכמויות בכתב סעיף בהעדר 
 בסעיף כמפורט שינויים הערכת לגבי המפורטים העקרונות לפי ערכה יקבע תבוצע שלא נקבע לגביה

 .זה במסמך 49

 

 שינויים הערכת
 
49.  

 בכתב הנקובים תהיחידו מחירי לפי ייקבע שינויים לפקודת בהתאם שיבוצע שינוי כל של ערכו .א

 ייקבע, השינוי של ערכו לקביעת הדרושים היחידות מחירי כל הכמויות בכתב נקבעו לא. הכמויות

 בכל.  להלן' ב בסעיף למפורט ובכפוף והקבלן המנהל בין מ"במו החסרים היחידות מחירי של ערכם

 .ינויהש של ערכו קביעת אי מפאת השינוי של ביצועו את לעכב רשאי הקבלן אין, מקרה

 הכמויות בכתב הנקוב דומה יחידה מחיר כל בחשבון יובא, החסרים היחידות מחירי קביעת לצורך .ב

 דומים יחידות מחירי בהעדר. החסרים היחידות ממחירי אחד כל קביעת לצורך עליו להתבסס שאפשר

 פי על השינוי של ערכו ייקבע - החסרים היחידות ממחירי אחד לקביעת עליהם להתבסס שאפשר

 :כלהלן הוראות

 .20% של הנחה בניכוי הביצוע לחודש מעודכן דקל מחירון פי על .1
 .המפקח ידי על שיאושר מחירים ניתוח לפי המחיר ייקבע, הדקל במחירון מתאים סעיף בהיעדר .2

 כפי, החומרים ועלויות העבודה שכר תעריפי בחשבון יובאו לעיל כאמור היחידות מחירי בקביעת .ג

 יחידה מחירי פי על והחומרים העבודה שכר תעריפי ייקבעו - כזו קביעה רבהיעד. הסכםב שנקבעו

 - תקף דקל״ ב״מחירון מתאימים סעיפים בהיעדר. תקף דקל״ במחירון" הנקובים, מתאימים בסעיפים

 פי על מחיר בקביעת. המנהל לאישור בכפוף, הקבלן ידי על יוגשו המסמכים פי על התעריפים יקבעו

 .בלבד 10% יהיו הכלליות ההוצאות וכל הרווח מסמכים

 העלאת את מחייב השינוי ולדעתו השינוי של ערכו בה נקבע שלא שינויים פקודת הקבלן קיבל .ד

. כאמור הסכםה שכר העלאת לבקש כוונתו על האפשרי בהקדם בכתב למנהל יודיע - הסכםה שכר

 כאילו אותו רואים, אמורכ בכתב למנהל פנה שהקבלן מבלי השינויים פקודת מתן מיום יום 60 עברו

 לדון רשאי יהיה המזמין באישור המנהל אולם. הסכםה שכר על ישפיע לא שהשינוי לכך הסכים
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 בתנאי, האמורים הימים 60 תום לאחר הוגשה הקבלן הודעת אם גם כאמור הסכםה שכר בהעלאת

 .בהודעתו לאיחור הסיבות את וינמק סביר טעם יתן שהקבלן

 של מוקדם באישור נוספת או חריגה עבודה כל של ביצועה את נותלהת שלא מתחייב הקבלן .ה

 כפי הביצוע תקופת במסגרת העבודה כל את לבצע עליו וכי הביצוע תקופת הארכת של או המחיר

 .הסכםב שנקבעה

 למעט העבודות כל( הפאושליות לעבודות הנוגע בכל כי מובהר לעיל מהאמור לגרוע מבלי .ו

 :כדלקמן התנאים גם יחולו), למדידה העבודות

 תמורה המהווה ומוחלטת סופית, קבועה פאושלית תמורה הינה, זה בהסכם הקבועה התמורה .א

 .ובמפרטים בתוכניות כמפורט הקבלן התחייבויות כל לקיום

 כל במצטבר התקיימו אם זולת, תוספת או שינוי בגין תשלום תוספת לכל זכאי יהיה לא הקבלן .ב

 : להלן המפורטים התנאים

 
 העבודהש במידה, או, ובתוכניות במפרטים מתוארת שאינה נוספת עבודה לבצע נדרש הקבלן .1

 התוכניות מן העולה עבודה או/ו פריט של) 10%( אחוז מעשרה להגדו בשיעור תוספת מהווה הנוספת

 .מביניהם הגדול, הכמויות וכתב והמפרטים

 .בכתב המנהל ידי על נדרשה הנוספת העבודה .2

 .בוטל .3

 כאמור בעבודה מדובר כי, הנוספת העבודה ביצוע בטרם, מראש, בכתב הללמנ הודיע הקבלן .4

 .להלן 5 ק"ס מתקייםו לעיל 1 ק"בס

 נרשמה לא, בפרויקט הקבלן שמבצע בעבודות כי, הפרויקט מנהל רצון לשביעות, הוכיח הקבלן .5

 .הנוספות העבודות מול המוערך הכספי בשוויה המתקזזת עבודות בביצוע הפחתה

 .שינויים פקודת לקבלן ניתנה .6

 

 העבודות בגין תוספת לתשלום הקבלן זכאי יהיה, לעיל האמורים התנאים כל במצטבר התקיימו .ג

 מנהל ידי על שימדדו כפי, ותכולתן הנוספות העבודות לכמות בהתאם תהיה תמורתה כאשר הנוספות

 בהסכם לעיל כהגדרתו דקל מחירון: להלן המפורטים המחירים מבין הנמוך למחיר בהתאם, הפרויקט

 שיעור פחות המנחה הכמויות בכתב המופיעים המחירים או )הנחה אחוזי עשרים( 20% פחות זה

 הנוספת התמורה שסך בתנאי והכל, מביניהם הנמוך, מחירים ניתוח או במכרז הקבלן שהציע ההנחה

 בעת המוסכמת הפאושלית התמורה מן אחוז חמישה על עולה הנוספות העבודות בגין לקבלן שתגיע

 .תוספת או תשלום לכל הקבלן זכאי יהיה לא, אחוזים מחמישה קטנה התוספת יתהיה. ההסכם כריתת

 
 יומית עבודה תשלומי
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 לקבלן ישולם, יומית עבודה לפי שתיעשה עבודה של ביצוע על שינויים בפקודת המזמין הורה) 1. (50
 להוראות בהתאם, העבודות ראתב החומרים וערך העבודה ערך פי על האמורה העבודה ביצוע בעד
 .הסכםה בתנאי

 סמך על, השאר בין, המנהל ידי על ייקבעו זה סעיף לצורך החומרים וערך העבודה ערך )2(

 שניהל רשימות יסוד ועל, "דקל" במחירון התשומות מחירי

 :הבאים הפרטים נרשמו בהן, הקבלן

 ;בעבודה שהושקעו החומרים כמויות )א(

 ושעות העבודה ימי וכן במקצוע סוגיהם, ועותיהםמקצ, העובדים שמות )ב(

 ;העבודה

 ;הובלה הוצאות )ג(

 ;כבד מכני ציוד הוצאות )ד(

 .העבודה לביצוע הקשורות אחרות הוצאות )ה(

 העובדים ורשימת, שבוע כל בסוף, עותקים בשני, למפקח מסרנהית לעיל כאמור הרשימות )3(
 מכל העותקים אחד; עבודה יום כל לאחר, עותקים יבשנ ,למפקח מסרית) ב) (2( קטן בסעיף כאמור
 .לתשלום הגשתו לשם לקבלן יוחזר, המפקח של ואישורו בדיקתו לאחר, רשימה

 גובה את המפקח יקבע, במועד לאישורו הרשימה הובאה שלא או, הרשימה את המפקח אישר לא  ) 4(
 הסר למען. ומכרעת סופית תהא זה בעניין וקביעתו, שיפוטו מיטב פי על אלו עבודות בגין התשלום
 .המפקח של והמפורש המוקדם אישורו את טעונה יומית עבודה לפי עבודה ביצוע כי, יובהר ספק

 
 

 תביעות רשימת
 

 המפקח ידי על שאושרו נוספים לתשלומים תביעותיו כל של רשימה למנהל יגיש הקבלן  ) 1. (51
 ביצוע עקב להם זכאי  הינו ואשר לעיל הגדרתהכ שינויים פקודת באמצעות ביצועם טרם ובכתב מראש
 .חודש אותו תום לאחר יום 60 - מ יאוחר לא, מסוים חודש במשך המבנה

 .לבירורה הנחוצים והמסמכים הפרטים כל את תכלול לתוספת תביעה ) 2( 

 העבודות בוצעו בו היום מן יום) שישים( 60 מאשר יאוחר לא עד למנהל תוגש לתוספת תביעה ) 3(
 .לתוספת התביעה נשוא החומרים סופקו או/ו

 כמי אותו רואים, לעיל הקבועה במתכונת או/ו הנקוב במועד לתוספת תביעה הקבלן הגיש לא)  4( 
 להגיש ניתן כי, ומפורטים מיוחדים מטעמים, בכתב לו אישר המנהל אם אלא, תנאי ללא עליה שוויתר
 .יותר מאוחר במועד לתוספת התביעה את

 
 מדידות ;פאושלי הסכם – ט׳ פרק

 
 

 הפרויקט של פאושליה המרכיב. א .52
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 הסכם נשוא העבודות כל( העבודות של הפאושלי מרכיבה בגין התמורה כי, מפורשות מוסכם )1(

 סעיףב התאמהב להלן) (למדידה שהינן 'ד נספח הכמויות בכתב במפורש צויין לגביהן אלה למעט זה

, קצוב, כולל סכום, קרי", תפאושלי תמורה" ההינ), "ושליהפא השכר", "הפאושליות העבודות": זה

 ). כמויות ספירת או/ו ישובוח מדידה באמצעות שלא הנקבע סכום( מראש ומוסכם מוחלט, סופי, קבוע

 בהתאם ויבוצעו שיאושרו) כאלה שיהיו ככל( שינויים בגין הפחתות או לתוספות בכפוף  )2(

 הגמור הסופי המחיר הינו הפאושלי שכרה כי, יובהר ,בלבד לעיל 49, 48 סעיפים להוראות ובכפוף

 זה שכר כי מצהיר הקבלן. יםהפאושלי העבודות מרכיבי כל לביצוע והמושלם הכולל, והמוחלט

 התחייבויותיו לכל והוגנת ראויה תמורה ומהווה דעתו את מניח 'ד נספח הכמויות בכתב כמפורט

, הפאושליות העבודות לביצוע הדרושות קיפותוהע הישירות ההוצאות כל כוללו, זה להסכם בהתאם

 שאינם( ויועצים מתכננים העסקת, עבודה שכר כל, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי אך לרבות

 של יםיהסוציאל התנאים, תכנון תאום, )המזמין עם ישירה התקשרות שלהם והיועצים המתכננים

, לרבות( העזר ואמצעי העזר חומרי, ודהצי, הכלים, המכשירים, החומרים, התשלומים וכל העובדים

 אגרות, מיסים, עודית, ההובלות') וכיוב חפירה, הרמה, הובלה אמצעי, מנופים, פיגומים, רק לא אך

 ניסויים או/ו דוגמאות בגין תמורה ולרבות קבלני רווח לרבות הקבלן של ההוצאות ושאר, והיטלים

 כל. ןבשלמות הפאושליות העבודות להשלמת רושהד פרט כל ולרבות אחרים קבלנים עם תיאומים או/ו

 בשכר ככלול ייחשב, הכמויות בכתב כלול אינו אם אף, במפרטים הנדרש או/ו בתוכניות המסומן פרט

 בשכר ככלול ייחשב, בתכניות מסומן אינו אם אף, הכמויות בכתב הכלול סעיף כל, כן-כמו. פאושליה

 .הפאושלי

 
 הוא ולפיכך סופי לא תכנון על מבוססת הפאושלית שהתמורה שבוןבח לקח הוא כי, הקבלן מצהיר עוד

 וכי, המצורפות התוכניות פי על הרלבנטיים האפשריים הפרטים וכל העבודה היקף את בחשבון לקח

 ההסכם במסמכי או/ו בתוכניות במפורש מתוארות שלא עבודות גם כוללת הפאושלית התמורה

 ולתקנים, לתקנות, לנוהג, לדין בהתאם והעבודות יקטהפרו השלמת לשם דרושות הן אבל, האחרים

 יתוארו והן, גמר תעודת וקבלת לאכלוס מוכן מושלם פרויקט קבלת לצורך כנדרש הכל, המחייבים

 . לעת מעת הנוספות בתוכניות בעתיד

 
, השלמות, לתיקונים אפשרויות של קיומן בחשבון לקח הקבלן הפאושלית התמורה בקביעת לכך בנוסף

 .  העבודות במהלך בתכנון שיערכו ופירוטים התאמות, ייםשינו

, הרשויות דרישת כל את בחשבון לקח הוא הפאושלית התמורה קביעת בשעת כי הקבלן מצהיר עוד

 דרישת בשל בעבודות או/ו בתכנון שיידרשו השינויים כל ולרבות והשלמת העבודות ביצוע עם בקשר
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 ותעודת לאכלוס 4 טופס, האישורים מערך כל לרבות תהרשויו אישורי כל קבלת ולצורך הרשויות

    .גמר

 
 חתימת במועד הידוע לדין התאמה לצורך בתכנון שינויים כי מובהר, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי

  .זה בהסכם  הנקובה לתמורה כלשהי תוספת ללא הקבלן י"ע יבוצעו, זה הסכם

 
 כל ואת המפרטים, התוכניות, הכמויות תבכ את שבדק כמי הקבלן את רואים, הספק למניעת )3(

 את ומבטאים, מתוכם ולמשתמע ולמפרטים לתוכניות מתאימים שהם לדעת ונוכח, ההסכם מסמכי יתר

 או/ו דרישות או/ו תביעות כל תוכרנה לא, בהתאם. הפאושליות העבודות של והמושלם הגמור ביצוען

-אי או/ו בשטח הפרשים או/ו השמטות בעק הפאושלי בשכר לשינויים שהוא וסוג מין מכל טענות

 אי כל או/ו המפרט או/ו התכניות לבין הכמויות בכתב הכתוב בין התאמות-אי או/ו אחרות התאמות

 . אחרת התאמה

 הכמויות כתבי כי עליו ומוסכם לו ידוע כי, המוקדמות בדיקותיו יסוד על, מצהיר הקבלן )4(

 לשנות כדי בהם ואין בלבד ואומדן נוחיות לצורכי הינם 'ד כנספח זה להסכם ומצורפים אליו שהועברו

 . המלאה רצונו ולשביעות ראוי הינו הפאושלי המרכיב שכר וכי, כאמור פאושלי ההסכם מהיות

 

 כמויות מדידת - הפרויקט של למדידה העבודות מרכיב. ב

 

: הלןל( למדידה עבודות שהנן הרי, הפאושליות העבודות שאינן זה הסכם נשוא לעבודות ביחס

 :להלן האמור יחול ',ד נספח הכמויות כתב של למדידה בפרקים המפורטות )"למדידה העבודות"

 

  לביצוע הדרושות הכמויות של בלבד אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות )1(

 התחייבויותיו מילוי לצורך בפועל לבצען הקבלן שעל הסופיות ככמויות לראותן ואין למדידה עבודותה
 .הסכםה לפי למדידה ודותלעב ביחס

 המפקח ידי על שתעשנה מדידות סמך על תיקבענה הסכםה לפי בפועל שבוצעו הכמויות )2( 
 הקבלן ידי על שיוגשו כמויות חישובי סמך על או/ו הכמויות בכתב המפורטת לשיטה בהתאם והקבלן
 מיוחדות ברשימות או המדידות בספר תירשמנה המדידות כל. העניין לפי הכל, המפקח ידי על ויאושרו
 .והקבלן המפקח ידי על ותחתמנה לכך

 על לקבלן מראש הודעה המפקח תןיי, ןמקצת או ןכול, למדידה העבודות את למדוד בואו לפני )3(
 כוח - בא לשלוח או הנקוב במועד נוכח להיות מתחייב והקבלן, לו הרצוי המועד ועל כן לעשות כוונתו
 והציוד האדם כח את לספק וכן, הדרושות המדידות את לבצע ציגולנ או למפקח ולעזור זה לצורך

 .לכך בקשר הדרושים הפרטים את למפקח ולהמציא, חשבונו על, המדידות לביצוע הדרושים
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 או המפקח רשאי - המדידות ביצוע לצורך הנקוב במועד כוחו - בא או הקבלן נכח לא )4(
 של הנכונות כמדידות האלה ותהמדיד את ויראו, בהעדרם המדידות את לבצע נציגו

 כך על ומסר להעדרו סביר טעם נתן הקבלן אם אולם. עליהן לערער רשאי יהיה לא והקבלן, הכמויות
 יותר מאוחר למועד המדידות ביצוע יידחה, כאמור המדידות לביצוע שנקבע המועד לפני למפקח הודעה
 ).3( קטן בסעיף כאמור שייקבע

) שבעה( 7 תוך, בכתב לערער הוא רשאי - המדידות ביצוע מועדב כוחו בא או הקבלן נכח )5(
 גם אם .האמורה הכמות של שניה מדידה לביצוע מועד יקבע והמפקח, שנמדדה כמות כל על ,ימים
 וקביעתו הכמויות את המנהל יקבע, המפקח לבין הקבלן בין דעות חילוקי יישארו השניה המדידה אחרי
 .סופית תהיה

 תבוצענה שהמדידות ביקש והקבלן למדידה נותמוכ, ןמקצת או ןכול, מדידהל העבודות והי )6(
 .סבירות מסיבות אלא המדידה ביצוע את המפקח ידחה לא - בהקדם

 . למדידה לעבודות ורק אך מתייחסות) ב52( זה סעיף הוראות כי, יובהר הספק למניעת  ) 7(       

 .למדידה ואינן תפאושלי בשיטה עבודות הן זה הסכםב העבודות שאר  

 
 יסוד ומחירי הקצבים

 
 .בוטל ) 1(.53

 נטו מחיר: פירושו, מוצר או חומר לגבי, יסוד״ ״מחיר הסכםב נקבע שבו מקום בכל )2( 
 ,העמסה הוצאות בחשבון להביא מבלי - מוצר או חומר אותו של רכישתו במקום
 שאותו כפי וכיו״ב תהאחרו והוצאותיו מימון, הקבלן רווח, פחת, גזורת, הובלה, פריקה
 .הסכםה ממסמכי אחר מסמך בכל או הכמויות בכתב נקוב מחיר

 רכישתו מועד לבין המוצר או החומר של היסוד מחיר סוכם שבו המועד בין זמן פרק שחלף במקרה
 שבין ההפרש ישולם - זה למחיר התייקרות תשלום על גם סוכם היסוד מחיר סיכום ובעת, בפועל
 לקבלן המגיעה ההתייקרות מחושבת לפיו המדד לבין המחיר סיכום מועד לפני סמוך שפורסם המדד
 .המחיר כלול בו ביניים תשלום אותו עבור

 בתוספת, המוסכם היסוד במחיר הסכםב שנקבע היסוד מחיר יוחלף הסכםה שכר חישוב לצורך
 או ההנחה יחולו לא, הסכםה לשכר תוספת לקבלן ניתנה או הנחה הקבלן נתן. לעיל כאמור ההתייקרות
 לטיב, האספקה למקור בנוגע המפקח אישור את לקבל חייב הקבלן. היסוד מחירי על התוספת
 .ולמחיריהם המוצרים, החומרים

 קבלה, שובר, חשבון, מחיר הצעת כל, דרישתו לפי, למפקח להמציא מתחייב הקבלן )3(
 ).2( - ו) 1( קטנים בסעיפים בהתחשב הסכםה שכר לקביעת הנוגעים וכיו״ב

 
 ותיקונים בדק, השלמה - י׳ פרק

 

 לעבודות השלמה תעודת
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 , העבודות בבדיקת יתחיל והמפקח בכתב למפקח הקבלן כך על יודיע - העבודות מוהושל  ) 1( .54

 יום) שלושים( 30 תוך הבדיקה את וישלים, ההודעה קבלת מיום יום) עשר חמישה( 15 תוך  

 תעודת לקבלן המנהל תןיי - הסכםה לדרישות מתאימות עבודותה את המפקח מצא. בה שהתחיל מהיום

 ההשלמה עבודות או/ו התיקונים רשימת לקבלן המפקח ימסור - לא ואם ;הבדיקה תום עם השלמה

 .המפקח ידי על לכך שתיקבע סבירה תקופה תוך לבצעם חייב והקבלן, הדרושים

 העבודות תוצרי ביתר או/ו יםבמבנ חזיקלה המזמין של מזכותו גורע) 1( קטן בסעיף האמור אין )2(
, השלמה תעודת ניתנה ולא ההשלמה או/ו התיקונים עבודות בהם בוצעו טרם אם גם הםב ולהשתמש
 .המפקח ידי על לכך שנקבעה התקופה תוך ההשלמה עבודות את או/ו התיקונים את לבצע חייב והקבלן
 או/ו העבודות תוצרי ביתר או/ו םבמבני האוניברסיטה עשהשת בשימוש אין כי ומוסכם מובהר

 להוות כדי, האוניברסיטה ידי על אביזרים או ציוד, מתקנים בהקמת או/ו באכלוסם או/ו בחלקיהם
 כשהיא לעבודות השלמת תעודת מסירת רק. העבודות ביצוע את השלים הקבלן כי הסכמה או/ו הודאה
 .אוניברסיטהה את תחייב, המנהל ידי על חתומה

 ידי על שנקבעה התקופה תוך ההשלמה עבודות את או/ו התיקונים את הקבלן ביצע לא )3( 
 או בעצמו ההשלמה עבודות את או/ו התיקונים את לבצע רשאי המנהל יהיה, המפקח
 על יהיו ההשלמה עבודות או/ו התיקונים ביצוע הוצאות. לנכון שימצא אחרת דרך בכל

 מכל, להוצאות כתמורה מהן) עשר שנים( 12% של בתוספת, אלה הוצאות נכהי המזמיןו הקבלן חשבון
. ערבויות חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן אותן יגבה או עת בכל לקבלן שיגיע סכום
 .האמורות ההוצאות פירוט את לעיונו לקבל זכאי יהיה הקבלן

 לפני םמסוי במועד מהעבודות מסוים חלק להשלים הקבלן על הסכםב מפורש תנאי לפי אם )4(
, בו החזיק המזמיןו העבודותמ כלשהו חלק שהושלם או ןכול העבודות להשלמת שנקבע הסופי התאריך
 והוראות, האמור חלקה לגבי השלמה תעודת לדרוש הקבלן רשאי, בו להחזיק עומד או בו השתמש
 .ןכול עבודותה לגבי מוכ עבודותמה חלק לגבי השלמה תעודת מתן על יחולו שלעיל הקטנים הסעיפים

 

 
 ותיקונים בדק

 
 תקופה או חודשים) וארבעה עשרים( 24 של מינימאלית בדק תקופת תחול העבודות על   ) 1(.55

 הבדק תקופת של מניינה. דין בכל או/ו הסכםה של אחר מסמך בכל שנקבעה ככל יותר ארוכה אחרת
 במקרה או לעיל 54 לסעיף בהתאם, לעבודות ההשלמה בתעודת כמצוין העבודה השלמת מיום יתחיל
 כמצוין חלקים אותם של השלמתם מיום - העבודות של שונים חלקים לגבי השלמה תעודות של

  .ההשלמה בתעודות
 

 3 של מינימאלית מתקופה מקרה בשום תפחת לא אשר האחריות תקופת תחל הבדק תקופת בתום
 והאחריות הבדק פתבתקו הקבלן אחריות תפחת לא, מקרה בכל כי מובהר ,ספק הסר למעןו, שנים
 ויש, שלו מועד בכל זה לחוק שיתקבל תיקון וכל המכר בחוק הקבועות האחריות ומרמת תקופותהמ

 גםו הבדק תקופת( .זה הסכםב במפורש נכללו כאילו הקבלן על כחלות ל"הנ החוק הוראות את לראות
  .")הבדק תקופת: "להלן יחדיו יקראו האחריות תקופת
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 או לקויה מעבודה כתוצאה נגרם אשר פגם או נזק, הבדק תקופת וךת, עבודותב נתהוו )2( 
 ובלבד ,המפקח דרישת לפי הכל, כאמור פגם או נזק כל לתקן הקבלן חייב ,פגומים בחומרים שימוש
 הדין ואה; הבדק תקופת תום לאחר חודשים) שלושה( 3 -מ יאוחר לא לקבלן תימסר כאמור שדרישה
 ואשר אחרים מובילים או/ו בכבישים שבוצע תיקון בכל הבדק תקופת תוך שנתהווה פגם או נזק לגבי
 .פגומים בחומרים שימוש או לקויה מעבודה כתוצאה נגרם

 
 .להלן) 2( 56 בסעיף מהאמור לגרוע כדי) 2( קטן בסעיף באמור אין )3(
 
 .הקבלן על יחולו) 2( קטן סעיף לפי הקבלן התחייבות במילוי הכרוכות ההוצאות )4(

 תקופת לאחר גם העבודות ביצוע עם בקשר הקבלן באחריות לפגוע כדי זה בסעיף באמור יןא ) 5(

 ההתיישנות תקופת החילל כדי בו יהיה לא וכן, לחתום הקבלן יידרש עליהן אחריות תעודות לפי הבדק

 תקופת החלה לפיה טענה כל להעלות שלא מתחייב הקבלן. 1958-ח"תשי, ההתיישנות חוק פי על

 של מאחריותו לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין, כן כמו. הבדק תקופת סיום למועד קודם תההתיישנו

 .תקן או דין כל לפי הקבלן

 סיבותיהם וחקירת פגמים

 שיחקור מהקבלן לדרוש המפקח רשאי, ןביצוע בזמן בעבודות פגם או/ו התאמה אי נתגלו) 1( .56

 ההתאמה אי היתה. המפקח ידי על שתאושר השיט לפי ושיתקנם הפגם או/ו ההתאמה אי סיבות אחר

 יהיה וכן, הקבלן על החקירה הוצאות יחולו - הסכםה לפי להם אחראי שהקבלן כאלה הפגם או/ו

 הפגם או/ו ההתאמה אי אם. בכך הכרוך וכל הפגם או/ו ההתאמה אי את, חשבונו על, לתקן חייב הקבלן

 .ןלמזמי וייםפיצ בתשלום חייב הקבלן יהיה, לתיקון ניתנים אינם

 אחר שנים) חמישה( 5 תוך עבודותב פגם או/ו התאמה אי נתגלו, זה הסכםב האמור לכל בנוסף  ) 2(
 לתקן חייב הקבלן יהיה, הסכםה לדרישות בהתאם שלא העבודות מביצוע הנובעים, הבדק תקופת גמר
 ניתנים אינם םהפג או/ו ההתאמה אי ואם, חשבונו על, בכך הכרוך וכל הפגם או/ו ההתאמה אי את

 .ןלמזמי פיצויים בתשלום חייב הקבלן יהיה, לתיקון
 

 
  בלןקה התחייבויות מילוי אי
 
 הקבלן ימלא לא אם, זה הסכם הוראות פי על למזמין השמור סעד או/ו זכות מכל לגרוע מבלי .57
 לו תנהשני לאחר וזאת, לעיל 56 או) 2( 55 סעיפים לפי הבדק תקופת עם בקשר התחייבויותיו אחרי
 ידי על האמורות העבודות את לבצע המזמין רשאי, יום) עשר ארבעה( 14 של בכתב מוקדמת הודעה
, הקבלן על חלות כאמור התחייבויותיו במילוי הכרוכות ההוצאות ואם, אחרת דרך בכל או אחר קבלן
 תמורהכ מהן) אחוז עשר שנים( 12% של בתוספת, האמורות ההוצאות את לנכות רשאי המזמין יהיה

 באמצעות לרבות, אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל, להוצאות
 .ערבויות חילוט
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 תשלומים - י״א פרק

 

 הסכםה שכר חשבון על מקדמה
 
 .כלשהן מקדמות  לקבלן תשלם לא האוניברסיטה  כי ומובהר מוסכם   ) 1. (58

 להיעתר לנכון מצאת האוניברסיטהש ככל כי מובהר, ממנו לגרוע ומבלי לעיל האמור אף על )2(
 ערבות בהמצאת זאת להתנות תרשאי היהת, מקדמה לתשלום הקבלן של וחריגה מנומקת לבקשה
 .נוסף או/ו אחר תנאי בכל או/ו בנקאית

 
 .חשבון על כתשלום אותה יראו, מקדמה שולמה )3(

 
 

 ביניים תשלומי
 
 לשני יחולק אשר חשבון למפקח הקבלן ימציא, קלנדרי ודשח לכל האחרון יוםמה יאוחר לא )1( 59

); פאושלית בשיטה המבוצעות זה הסכם נשוא העבודות כלל( הפאושלי למרכיב ביחס, האחד: פרקים

 :כדלקמן, למדידה העבודות למרכיב ביחס - השני

 שעד בתקופה השלים שהקבלן העבודות כל את הכולל מצטבר חשבון - הפאושלי למרכיב ביחס .א

 בלוח כמפורט ביצוע שלב לכל הקבוע לשיעור בהתאם יבוצע התשלום .החשבון הגשת למועד

 הכמויות בכתב הפאושליים פרקיםל הכולל סכוםה מתוך יחושב כאמור השיעור'. ו נספח התשלומים

 '.ד נספח

 לרבות( העבודות כל את הקבלן יכלול ובו מצטבר חשבון – למדידה העבודות למרכיב ביחס .ב

 אשר) ב"וכיו שינויים לפקודות בהתאם שנעשו חריגים/  לתוספות דרישות, שירותים, ציוד, חומרים

 .החשבון הגשת מועד של הקלנדרי החודש וכולל עד הקבלן ביצע

 עריכת אופן על להורות רשאי יהיה אשר המנהל יורה עליה במתכונת יוגש החשבון)    2(       

 .דעתו שיקול פי על הכל,  דקל בתוכנת , יוגש בו צעיהאמ על וכן בו הכלולים והנתונים החשבון

. יום) שלושים( 30 עד התשלום ביצוע לדחיית יגרום ל"הנ במועד המפקח לידי חשבון מסירת אי)   3(

 התשלום דחיית בגין כלשהוא למדד הצמדה או/ו פיגורים בריבית חויבת ולא תישא לא האוניברסיטה

 .ל"הנ בועהק המועד לאחר החשבונות מסירת עקב

 והמסמכים הפרטים כל למפקח שהומצאו לכך ובכפוף לעיל כאמור במועד להגשתו בכפוף )4( 

 יומני, מחירים ניתוחי, תכניות), למדידה לעבודות ביחס( מדידה דפי, כגון, החשבון לבדיקת הנחוצים

 למותר. המנהל לאישור, בדיקתו לממצאי בכפוף, ויעבירו החשבון את המפקח יבדוק, ועוד עבודה

 .המנהל את מחייב אינו המפקח אישור כי לציין

 השלמה או הבהרה, מסמך, פרט, נתון כל לו ויגיש החשבון בדיקת בהליך למפקח יסייע הקבלן )5( 

 .לו הנחוצים
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 הביניים תשלומי כל יופחתו, המנהל ידי על ואחריו המפקח ידי על שאושר המצטבר החשבון מן )6( 

 סכום כל או/ו  אוניברסיטהל לשלם הקבלן שעל סכום כל וכן מועד לאותו עד לקבלן ששולמו

 האמור יחול, היתרה ולגבי) "היתרה" :להלן( מועד לאותו עד הקבלן מן לקבל תזכאי האוניברסיטהש

 .להלן) 7( 59 ק"בס

 בו הקלנדרי החודש מתום יום) שישים( 60 עד לקבלן תשולם היתרה, לעיל לאמור בכפוף ) 7( 

 .כדין חשבונית להגשת כפוף, )60+  שוטף( החשבון נשוא דותהעבו בוצעו

 הצמדה הפרשי לעניין יחולו, מראש המנהל בחתימת במסמך, ובמפורש אחרת נקבע אם אלא )8( 

 :להלן כמפורט כללים ריבית או/ו

 .ריבית כל תשולם לא .א

 . הלןל 62 סעיף להוראות בהתאם למדד הצמדה הפרשי ישולמו זה מכרז נשוא עבודות בגין .ב

 או/ו המפקח או/ו המנהל הסכמת משום בהם אין, ביצועם או/ו הביניים תשלומי אישור ) 9( 

 או/ו החומרים לאיכות או/ו התחייבויותיו קיים שהקבלן לכך או/ו ותהעבוד לטיב האוניברסיטה

 .בוצעו אומנם שאושר בחשבון הנקובות שהכמויות לכך או/ו מחירים של לנכונותם

 

 
 סכםהה שכר סילוק

 "ותיקונים בדק, השלמה" בפרק כמוגדר ,כולן העבודות השלמת תוםמ יום 60 - מ יאוחר לא ) 1. (60

 .הסופיות תביעותיו רשימת כולל, בו הקשורים המסמכים כל בצירוף סופי חשבון למנהל הקבלן יגיש

 :כדלקמן המנהל ידי על סופית ייקבע הסכםה שכר )2(

 תמורה הינה זה מרכיב בגין הקבלן זכאי לה התמורה, כאמור – הפאושלי למרכיב ביחס        
 בתוכניות כמפורט הקבלן התחייבויות כל לקיום תמורה המהווה ומוחלטת סופית, קבועה פאושלית
 .ובמפרטים

 שבכתב המחירים של המכפלות יסוד על - למדידה העבודות למרכיב ביחס        
 לפי שינוי כל של ערכו בהפחתת או בהוספת, הסכםה יבתנא 52 סעיף לפי שנמדדו בכמויות הכמויות
 62 - ו 53 בסעיפים באמור ובהתחשב, הסכםה בתנאי 50 - ו 49, 48 בסעיפים כאמור שינויים פקודת
 .הסכםה בתנאי

 

 59 לסעיף בהתאם ששולמו הביניים תשלומי כל יופחתו, המנהל ידי על שנקבע הסכםה משכר )3(
, שולם אם ,הסכםה שכר חשבון על מועד אותו עד לקבלן ששולם חרא סכום כל וכן, הסכםה בתנאי
 לבין המזמין בין אחר הסכם כל פי על או הסכםה פי על מהקבלן ןלמזמי המגיע קצוב סכום כל ובניכוי
 אישור או/ו מסמך כל להמצאת בכפוף( לקבלן ישולם מאושר סופי חשבון .אחרת סיבה מכל או הקבלן

 120 תוך) זה הסכם הוראות פי על החשבון לתשלום כתנאי להמציא בלןמהק נדרש אשר ערבות או/ו
 . ואישורו לבדיקתו הנדרשים המסמכים כל לרבות הסופי החשבון הגשת מיום ימים
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 שנקבע הזמן לפרק יתווסף), 1( קטן בסעיף הנקוב המועד לאחר הסופי החשבון את הקבלן הגיש )4(
 ;הסופי החשבון בהגשת קבלןה איחר שבו זמן פרק אותו, היתרה לתשלום

 
 הצמדה הפרשי תישא לא), הסכםה שכר יתרת – להלן) (4( או) 3( קטנים בסעיפים כאמור היתרה )5( 
 נוספת לתקופה או ,הסופי החשבון ליום עד העבודות השלמת מיום החל לתקופה כלשהי ביתרי או/ו

 .המנהל ידי על בכתב אחרת במפורש נקבע אם אלא ,כלשהי
 
 על הצהרה למזמינה הקבלן לכשימציא, לעיל כאמור לקבלן תשולם הסכםה שכר תיתר )6(

 את וכן דעתו שיקול לפי המזמין י"ע שייקבע אחר נוסח או להסכם ב"המצ בנוסח תביעותיו כל חיסול
 שיקול לפי המזמין י"ע שייקבע אחר נוסח או להסכם ב"המצ בנוסח הבדק לעניין הבנקאית ערבותה

 תום מועד עד למזמין יימסר כי נקבע אשר אחר דבר כל או/ו ח"דו או/ו אישור או/ו ךמסמ כל וכן דעתו
 .העבודות

 

 ,לעיל כאמור המנהל ידי על שנקבע כפי הסכםה של הסופי השכר לגובה הקבלן הסכים לא )7(
 במחלוקת שנוי שאינו הסכום את לקבל, זה סעיף להוראות בכפוף, רשאי הקבלן יהיה
 למנהל שהמציא בתנאי, תביעותיו כל חיסול על הצהרה על חתימה ללא אף הצדדים בין

 .תביעותיו כל של סופית רשימה
 

 הצדדים הגיעו), 7( קטן בסעיף כאמור, במחלוקת שנוי שאינו הסכום תשלום לאחר אם )8(
 את לקבלן המזמין ישלם, תביעותיו בגין לקבלן המגיע נוסף סכום בדבר הסכמה לידי

 6 קטן סעיף לפי תביעותיו כל חיסול על הצהרה למזמינה הקבלן לכשימציא ,כאמור הנוסף הסכום
  .60+  שוטף בתנאי, לעיל

 
 שכר יתרת תישא, הסכםב הנקוב במועד לקבלן תשולם לא הסכםה שכר שיתרת במקרה )9(
 הסכםב הנקוב המועד מתום החל לתקופה הכללי החשב ריבית, בתשלום הפיגור בגין כפיצוי, הסכםה

 . בפועל הסכםה שכר יתרת תשלום למועד ועד הסכםה שכר יתרת לתשלום
 

 רשאי, הסכםה בתנאי 54 בסעיף כאמור, מהעבודות חלק לגבי השלמה תעודת שניתנה מקרה בכל)10(
 סעיפים והוראות, ההשלמה תעודת ניתנה שלגביו מהעבודות חלק לאותו סופי חשבון להגיש הקבלן
 .זה במקרה גם בהתאמה יחולו) 9( עד) 1( קטנים

 לאחר, המנהל רשאי, העבודות השלמת מיום יום 60 תום עם הסופי החשבון את הקבלן הגיש לא )11(
 הסכםה משכר. הסכםה שכר את ולקבוע הסופי החשבון את במקומו לערוך, לקבלן בכתב הודעה
 וצאותלה כתמורה מהן 12% של בתוספת, המנהל ידי על החשבון עריכת הוצאות ינוכו, כאמור שיקבע

 .כאמור לקבלן המנהל הודעת מיום יום 195 מתום יאוחר לא לקבלן תשולם היתרה .משרדיות
 . סופי הוא זה קטן בסעיף כאמור המנהל ידי על שנקבע הסכםה שכר

 שלאחר השלישי לחודש 1 - ה ביום ישולם ההפחתה או העלאה חישוב לאחר הביניים תשלום )12(
 .כלשהו' ג לצד להמחאה נתונים יהיו לא הביניים תשלומי). 60+  שוטף( החשבון הוגש בו החודש

 בסילוק או/ו הביצוע ערבות בהשבת או/ו הבדק ערבות בקבלת אין כי מובהר ספק הסר למען )13(
 וקיים העבודות את השלים הקבלן כי האוניברסיטה הסכמת את לבטא כדי, חלקו או כולו, הסכםה שכר
 כאמור, העבודות השלמת תעודת על האוניברסיטה חתימת רק. כםהסה פי על התחייבויותיו מלוא את
 .הבדק בתקופת הקבלן התחייבויות קיום להמשך בכפוף, לאמור האוניברסיטה הסכמת את תבטא, לעיל
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 יתר תשלומי
 חמישה( 15 תוך, למזמינה יחזירם, זה הסכם פי על לו המגיע מעל תשלומים הקבלן קיבל אם .61
 לתשלום ועד החוב היווצרות מיום הכללי החשב ריבית בתוספת, בכתב התדריש ממועד יום) עשר
 מכל, כאמור הריבית בתוספת היתר תשלומי את לקזז המזמין של ומזכות גורע לעיל האמור אין. בפועל
 לכל או זה הסכםל המציא שהקבלן הערבויות חילוט באמצעות לגבותם או לקבלן ממנו המגיע סכום
 החזרתם את תחילה שידרוש מבלי, אחרת דרך בכל לגבותם או המזמין לבין שבינו אחר הסכם
 .מהקבלן

 

 
 העבודה ובערך החומרים במחירי תנודות

 
 - זה הסכםב) 1( .62
 . לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על חודש בכל שמתפרסם כפי לצרכן המחירים  מדד - ״מדד״
 .הקובע ביום הידוע המדד -"  הבסיסי המדד"
 המדד דהיינו, וחשבון חשבון כל מוגש בגינו אשר הביצוע חודש של המדד –" הביצוע חודש מדד"

 . בפועל הביצוע חודש שאחרי לחודש 15 – ב מתפרסם אשר

 :להלן לאמור בהתאם אלא הסכםה בשכר כלשהו שינוי יחול לא כי, במפורש מוסכם )2(    

 הביצוע חודש מדד בין 4.00% על יעלה אשר בשיעור שינוי יחול הביצוע תקופת במהלך אם  
 בשיעור השינוי שבו ביצוע חודש לכל התייקרויות בגין לתשלום זכאי הקבלן יהיה, הבסיסי המדד לבין
 דהיינו, 4.00% בהפחתת בפועל המדד עליית פ"ע יהיה ישולם אשר התשלום כאשר, כאמור הינו

 . 4.00% של ספיגה לאחר הינן זה בהסכם החלות ההתייקרויות

 
 
 
 
 

 ביצועו ךהמש אי או הסכםה סיום - י״ב פרק
 

 העבודות אתרמ הקבלן יד סילוק

 ולהשלים בו החזקה את ולתפוס העבודות אתרמ הקבלן של ידו את לסלק רשאי היהי המזמין) 1. (63

 של יסודית הפרה של מקרה בכל אחרת דרך בכל או אחר קבלן באמצעות או ובעצמ - העבודות את

 :להלן המנויים מהמקרים דאח בכל לרבות זה הסכם

 את שהפסיק או עבודה התחלת בצו שנקבע במועד העבודות בביצוע התחיל לא כשהקבלן )א(

 שנקבעה יותר קצרה תקופה תוך מיוחדים במקרים או - יום) עשר ארבעה( 14 תוך ציית ולא, ןביצוע

 כשהסתלק וא, העבודות בביצוע להמשיך או להתחיל מהמנהל בכתב להוראה - הסכםב במפורש

 ;אחרת דרך בכל העבודות מביצוע

 הקבוע במועד ןהשלמת את להבטיח כדי מידי איטי העבודות ביצוע שקצב סבור כשהמנהל )ב(

 או - יום) עשר ארבעה( 14 תוך ציית לא והקבלן, להשלמתו קוצר או שהוארך במועד או הסכםב
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 לנקוט מהמנהל בכתב להוראה - הסכםב במפורש שנקבעה יותר קצרה תקופה תוך מיוחדים במקרים

 במועד או הסכםב הקבוע במועד העבודות השלמת את להבטיח שמטרתם בהוראה הנזכרים באמצעים

 ;לעיל 42 בסעיף כאמור, להשלמתן קוצר או שהוארך

, למפרטים בהתאם העבודות את מבצע אינו שהקבלן, דעתו להנחת, הוכחות המנהל בידי כשיש )ג(

 ;רצויות תוצאות נשאה לא לקבלן בכתב שהתראה לאחר, הסכםה מסמכי וליתר לתכניות

 ;בכתב המזמין הסכמת בלי - לאחר, ממנו חלק או כולו, הסכםה את הסב כשהקבלן )ד(

 המנהל להוראות נענה ולא ובכתב מראש המזמין הסכמת ללא משנה קבלן העסיק כשהקבלן )ה(

 ;העבודות מביצוע לסלקו

 לטובת או עם סידור כשעשה או נכסים כינוס צו נגדו כשניתן או הרגל את פשט כשהקבלן  )     ו(

 מאוגד גוף יצירת לשם אלא עסקים חיסול ללא לפירוק פרט - בפירוק כשהגוף, מאוגד ובגוף נושיו

 ;החוק לפי רשום קבלן שיהיה ובלבד, אחר

 הציע או נתן ןהקבל של בשמו אחר אדם או שהקבלן, דעתו להנחת, הוכחות המנהל בידי כשיש )     ז(
 בביצוע הכרוך דבר לכל או הסכםל בקשר כלשהי הנאה טובת או דורון, מענק, שוחד כלשהו לאדם
 ;המנהל בפני טענותיו להשמיע, בכך רצונו אם, לקבלן שניתן ובלבד הסכםה

 בה         שיש בעבירה בפלילים הורשע או הקבלנים בפנקס מרישום הושעה כשהקבלן   )    ח(      
 .הסכםה לפי התחייבויותיו בקיום לפגוע כדי
 
 המזמין רשאי, מהמנהל בכתב הודעה באמצעות, העבודות אתרמ הקבלן של ידו סולקה )2(

 :כדלהלן לנהוג

, העבודות באתר המצויים, מהם חלק בכל או, והמתקנים הציוד, החומרים בכל להשתמש )א(

 ;עבודותה השלמת לצורך

 כל את העבודות אתרמ לסלק, מהמנהל בכתב עההוד באמצעות, מהקבלן לדרוש )ב(
 14 תוך, זו לדרישה הקבלן ציית לא. מהם חלק או והמתקנים הציוד, החומרים

, הקבלן חשבון על, בעיניו שיראה מקום לכל העבודות אתרמ לסלקם המזמין רשאי, יום) עשר ארבעה(
 .להם שייגרמו אבדן או נזק לכל אחראי יהיה לא המזמיןו
 

 :שלהלן ההוראות יחולו, העבודות אתרב החזקה את מזמיןה תפס )3(

 בנוסף שאיי והוא הקבלן חשבון על יהיו לעיל כאמור העבודות השלמת הוצאות )א(

 ; להוצאות כתמורה מהן )אחוז עשר שנים( 12% של בתוספת האמורות להוצאות

 לוקסי למועד עד שבוצעו העבודות של מדידות לערוך הקבלן את יזמין המפקח )ב(

 המצויים הקבלן של והמתקנים הציוד, החומרים רשימת את לערוך וכן ידו

 ;העבודות אתרב
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 .זה הסכםב התמורה  הוראות יחולו עליו סופי חשבון יגיש הקבלן )ג(

 בקשר כלשהו סכום לקבלן לשלם חייב המזמין יהיה לא, העבודות אתר נתפס )ד(

 );ה( בפיסקה להלן לאמור בכפוף אלא, הסכםל

 בשלמותו הסכםה את מבצע היה אילו בו זוכה היה שהקבלן הסכםה שכר עלה )ה(

 ששולמו האחרים והתשלומים הביניים תשלומי של הכולל הסכום על), "הסכםה שכר אומדן" :להלן(

 חשבונות יסוד על שייקבעו ןובדק העבודות השלמת הוצאות של, העבודות אתר תפיסת לפני לקבלן

 שנגרמו נזקים על פיצויים ושל), א( בפיסקה האמורה התוספת לרבות, מנהלה ידי על שיאושרו סופיים

 נזקים ומפאת זה בהסכם הקבוע המוסכם הפיצוי של, תהעבודו בהשלמת יהידח כל מפאת ןלמזמי

 ;כאמור הכולל הסכום לבין הסכםה שכר אומדן שבין ההפרש בתשלום חייב המזמין היהי - אחרים

  לפני לקבלן ששולמו האחרים והתשלומים הביניים שלומית של הכולל הסכום עלה)   ו(
 סופיים חשבונות יסוד על שייקבעו ןובדק העבודות השלמת הוצאות של, העבודות אתר תפיסת

 ןלמזמי שנגרמו נזקים על פיצויים ושל), א( בפיסקה האמורה התוספת לרבות, המנהל ידי על שיאושרו
 חייב הקבלן יהיה - הסכםה שכר אומדן על, אחרים יםנזק ומפאת העבודות בהשלמת דחיה כל מפאת

  .הסכםה שכר אומדן לבין כאמור הכולל הסכום שבין ההפרש בתשלום
 

 משום בהם אין), 1( קטן סעיף לפי, ממנו הקבלן של ידו וסילוק העבודות אתר תפיסת  )4(
 .בכתב המזמין כך על הודיע אם אלא המזמין ידי על הסכםה ביטול

 

     33 סעיף לרבות זה בהסכם הוראה כל לפי המזמין זכויות על להוסיף באות זה סעיף הוראות )5(
 .מהן לגרוע ולא לעיל

 

 
 קיזוז

 
 פי על לו המגיע חוב כל, זה הסכם פי על ממנו המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאי בלבד המזמין .64

 .ןלמזמי הקבלן מן המגיע אחר חוב כל וכן, הקבלן לבין שבינו אחר הסכם כל פי על או זה הסכם
 

 ,אחרת דרך בכל האמור החוב את לגבות המזמין של ומזכות גורעות אינן זה סעיף הוראות
 .המזמין לבין שבינו אחר הסכם לכל או זה הסכםל המציא שהקבלן הערבויות חילוט באמצעות לרבות

 
 .דין כל פי על, לו עומדתש ככל, לו העומדת  קיזוז זכות כל על חוזר בלתי באופן בזאת מוותר הקבלן

 העבודות ביצוע המשכת אפשרות אי

 מפאת, ןמקצת או ןכול, העבודות בביצוע להמשיך אפשרות שאין עת בכל יתגלה אם   ) 1( .65
 לקבלן יתןל ראשי יהא אשר ןלמזמי הקבלן יפנה, עליה שליטה לקבלן שאין אחרת סיבה כל או מלחמה
 אחר ימלא והקבלן, ןמקצת או ןכול, עבודותה בביצוע משיךלה אפשרות אין אמנם כי, בכתב אישור
 .כאמור העבודות ביצוע המשכת לאי הנוגע בכל המנהל הוראות
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 )1( קטן סעיף לפי העבודות ביצוע המשכת אפשרות אי של במקרה לקבלן שישולם הסכום )2(

 לכך נוסף .זה הסכם להוראות בהתאם - האמור האישור מתן לתאריך עד שבוצעה העבודה ערך, יהיה

 הוראות לפי לו זכאי יהיה שהקבלן ככל לעיל 46 בסעיף לאמור בהתאם שייקבע סכום לקבלן ישולם

 .46 סעיף
 
 תביעות כולל, הקבלן תביעות כל של ומוחלט סופי לסילוק הוא כאמור הסכומים תשלום )3(

 .כאמור העבודות ביצוע המשכת אי בגין שנגרמו הוצאות עבור ותביעות פיצויים
 

 לא והקבלן אחרים ומתקנים ציוד, חומרים העבודות אתרמ לסלק לקבלן המנהל הורה )4(
 רשאי), 1( קטן סעיף לפי המנהל להוראות בהתאם אחרת פעולה ביצע שלא או סילקם

 ישא והקבלן, אחרת דרך בכל או בעצמו, הקבלן חשבון על האמורות הפעולות את לבצע המזמין

 ידי על שיאושר סכום ובהפחתת - להוצאות כתמורה מהן 12% של ספתבתו, בכך הכרוכות בהוצאות

 .המזמין חשבון על לזקפן שיש האמורות מההוצאות סביר חלק לכיסוי המנהל

  הסכם ביול

 .הקבלן על יחולו, יחולוו במידה ,םהסכ ביול הוצאות .66

 מוסף ערך מס

 .מוסף ערך מס כוללים אינם זה הסכםב הכמויות כתב בסעיפי הנקובים המחירים) 1( .67

 .החשבונית הוצאת במועד בדין לשיעורו בהתאם המוסף הערך מס את שלםי המזמין )2(
 

  ראשי קבלן. 68

 כלפי ואחריותו התחייבויותיו ,מחובותיו לגרוע ומבלי זה הסכם של אחרת הוראה בכל לגרוע מבלי

 הקבלן זה בהסכם כהגדרתן דותהעבו וביצוע הפרויקט הקמת לצורך כי ומוסכם מובהר, אוניברסיטהה

 את שיבצעו הקבלנים לכל ביחס, מכך המשתמע כל על, בדין כמשמעותו ,ראשי כקבלן ישמש

 האוניברסיטה י"ע שייבחרו ממונים לקבלנים וביחס הקבלן של המשנה לקבלני ביחס לרבות הפרויקט

, בכתב מפורשת ההודע לקבלן נמסרה אם למעט הכל, לבינם האוניברסיטה בין ישירה בהתקשרות

 .לעבודות אחר ראשי קבלן מונה לפיה, המנהל ידי על חתומה

 

 יחולו, אוניברסיטהה ידי על ממונים קבלנים שאינם הראשי הקבלן של המשנה לקבלני הנוגע בכל

 :להלן המפורטים התנאים

 

 האוניברסיטה כי הוא, דוי על עבודות ולביצוע העבודות לאתר משנה קבלן של לכניסתו תנאי )1(

 .ידו על העבודות ביצוע לתחילת קודם, המשנה קבלן את בכתב אשרת
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 מיום או, במכרז זכייה הודעת לקבלן שנמסרה ממועד ימים) שבעה( 7 מאשר יאוחר לא עד )2(

 המשנה קבלני לאישור בכתב בקשה אוניברסיטהל הקבלן ימציא, מבניהם המוקדם, הסכם עמו שנכרת

 תוך יוגשו המשנה קבלני יתרת למינוי בכתב הבקשות. פקחהמ קביעת פ"ע העבודות לתחילת הנחוצים

, האישורים אליה ויצורפו כדלקמן התנאים יחולו הבקשות על. העבודות תחילת מיום יום) שישים( 60

 :כדלקמן בתנאים האמור להוכחת הדרושים  והנתונים המסמכים

 
 שבצע דומות דותעבו פירוט ותכלול, אחד ספציפי בתחום ספציפי לקבלן תתייחס בקשה כל .א

 מקצועיים יועצים/מפקחים/פרויקטים למנהלי לפנייה נתונים עם, האחרונות השנים בחמש המשנה קבלן

 .כאמור משנה קבלן כל על מידע לקבלת

 בהיקף עבודותיהם לביצוע כדין רשומים קבלנים יהיו מכניות-האלקטרו המערכות קבלני .ב

 . הנדרש

 אישור או/ו התאגדות תעודת תצורף לבקשה. כדין רשום תאגיד/  אדם יהיה משנה קבלן כל .ג

 .מורשה עוסק

 ההתקשרות נושא לענין דין כל פי על מתנהל מרשם בכל רישום דרישות מקיים המשנה קבלן .ד

 :זה בסעיף להלן( דין כל פי על הנדרשים תקפים רשיונות, היתרים, אישורים מצויים ובידיו

 .תקפים כשהם) "ההיתרים"

 .רגל פשיטת או/ו פירוק בהליכי צאנמ אינו המשנה קבלן .ה

 המפורטים הפרמטרים את גם  לשקול, הדעת שיקול פי על, אוניברסיטהה תרשאי יהיה בנוסף .ו

 סיונוינ, המשנה קבלן של הפיננסית איתנותו – משנה קבלן ולאשר לבחון הבבוא, חלקם או כולם, להלן

 .ב"וכיו כספי מחזור, המלצות, דומות עבודות בביצוע

 
 המסמכים והמצאת משנה קבלן לאישור בקשה עם בקשר הקבלן התחייבויות כל לקיום בכפוף )3(

 )עשרה( 10 – מ יאוחר לא עד המשנה קבלן של זהותו את האוניברסיטה יאשר, כך לשם הדרושים

 קבלן אישור לצורך הדרושים והנתונים המסמכים כל את אוניברסיטהל המציא שהקבלן מהמועד ימים

 . והמנהל המפקח ידי על וייחתם בכתב ייעשה שנהמ קבלן אישור. משנה

 מטעם העבודה ומנהלי הפרויקט מהנדסי  על גם, המחויבים בשינויים, יחולו זה סעיף הוראות )4(

 .הקבלן

 
  שומר  או/ו שכר שומר בבחינת היהת ולא האינ האוניברסיטה כי, ספק הסר למען, מובהר .69

 .לקבלן יםהשייכ מיטלטלין או/ו ציוד או/ו לרכוש חינם

 

 זכויות  או/ו כספים או/ו זכויות או/ו נכסים או/ו מיטלטלין ידו תחת לעכב רשאי אינו הקבלן .70

 .אוניברסיטהל השייכים
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 המורש ובחתימת בכתב יעשה  זה הסכם הוראות של תיקון או ארכה, ויתור, קיצור, שינוי כל .71

 . האוניברסיטה מטעם ךהמוסמ החתימה

 

 זולת, מהתחייבויותיו מאיזו הקבלן את לשחרר או/ו האוניברסיטה את לחייב מכותס אין למנהל .72

 מטעם מוסמךה חתימהה מורשה חתימת רק. במפורש הסכםה/המכרז במסמכי אחרת נקבע אם

 .אוניברסיטהה את מחייבת, אוניברסיטהה חותמת בצירוף, האוניברסיטה

 

 הנוגעים ענין או/ו תביעה בכל לדון יתוהייחוד הבלעדית הסמכות חיפה בעיר המשפט לבתי .73

 .ממנו נובעים או/ו זה הסכםל

 :החתום על הצדדים באו ולראיה
 
 
 
 _______________ __    _________________ 
 הקבלן      מזמיןה  
 
 

 :החתימה מורשי באמצעות     :החתימה מורשי באמצעות
_____________  __________      ___________

______________ 
 

 ההסכם ספחינ
 

 חלק מהווים, בהם הקבועות וההנחיות ההוראות כל על, להלן המפורטים זה לחוזה הנספחים
 : הנספחים רשימת להלן. זה מחוזה נפרד בלתי

 
 הנספח שם נספח' מס
  ;מיוחד טכני מפרט 1'א נספח
 משרדית הבין הוועדה בהוצאת בניה לעבודות הכללי המפרט 2'א נספח

 אגף הביטחון משרד בהשתתפות, הממשלה משרדי של המיוחדת
 וההנדסה התכנון מינהל והשיכון הבינוי משרד, ונכסים בינוי
 חתימת למועד נכון האחרונה במהדורתו, הםפרקי כל על, צ"ומע
 ;  זה הסכם

 ;העבודות לביצוע כלליים תנאים -מוקדמות הוראות 'ב נספח
  ;תוכניות רשימת נספח ג'1
 ;עצמן תוכניותה נספח ג'2
 שתימחק לאחר הזוכה המציע של הכמויות כתב יצורף( כמויות כתב נספח ד'

  ");היחידות כמות" עמודת הפאושליים הפרקים מן
 ; ויועצים מתכננים רשימת נספח ה'
  ;הדרך ואבני התשלום שלבי - תשלומים לוח נספח נספח ו'
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  ;ירוקה בניה נספח נספח ז'
 ;ההקמה במהלך איכות בקרת נספח נספח ח'
 ;הבדק תקופות נספח ח'1
 ;אש לבטיחות אמצעים תאור נספח ח'2
 ;אקוסטיקה הנחיות נספח ח'3
  ;משולש הסכם נספח ט'
  ;ביטוחים עריכת אישור נספח י'
 ;ובדק ביצוע ערבות נספח י"א
 ;בטיחות נספח נספח י"ב
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 מיוחד טכני מפרט -1'א נספח
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 כללי מפרט -2'א נספח
 
 

, הממשלה משרדי של המיוחדת משרדית הבין הוועדה בהוצאת בניה לעבודות הכללי המפרט
 וההנדסה התכנון מינהל והשיכון הבינוי משרד, ונכסים בינוי אגף הביטחון משרד בהשתתפות

 ; זה הסכם חתימת למועד נכון האחרונה הדורתובמ, הםפרקי כל על, צ"ומע
 

 :להלן בקישור ראו
 

https://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/
manageSpec.aspx 
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 העבודות לביצוע כלליים תנאים -מוקדמות הוראות -'ב נספח
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 תכניות רשימת - 1'ג נספח
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 תכניות -2'ג נספח
 
 

 דיגיטלית במדיה יועבר*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כמויות כתב -'ד נספח
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 ויועצים תכנניםמ רשימת - 'ה נספח
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 התשלומים לוח -'ו נספח
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 ירוקה בניה נספח -'ז נספח
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 ההקמה במהלך איכות בקרת נספח - 'ח נספח
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 הבדק תקופות - 1'ח נספח
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 אש לבטיחות אמצעים תאור - 2'ח נספח
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 אקוסטיקה הנחיות - 3'ח נספח
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 משולש הסכם -'ט נספח
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 ביטוחים עריכת אישור - 'י נספח
 

 
 : ________________תאריך

 לכבוד
 חיפה אוניברסיטת

 3498838 חיפה, 199 חושי אבא' שד
 )"המזמין": להלן(
 

 .,נ.ג.א
 

 )"קבלןה": להלן( ___________________: מבוטחנו :הנדון
 ________ מיום הסכםל בקשר לרבות ביטוח פוליסות עריכת אישור 

 והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה בניין הקמת עבודות לביצוע הקבלן לבין המזמין בין
 )העניין לפי, בהתאמה, "האתר"-ו "העבודות" :להלן( חיפה אוניברסיטתב
 

 תקופת: "להלן(__________ ליום ועד__________  מיום החל כי בזאת מאשרים הננו
 בקשר לרבות, פעילותו בגין ,להלן המפורטים הביטוחים את הקבלן שם על ערכנו, ")הביטוח

 -:שבנדון העבודות עם
 
 בגין ישראל מדינת דיני פי על הקבלן של אחריותו לכיסוי מקצועית אחריות ביטוח .1

 ממעשה כתוצאה, )המזמין פורשבמ לרבות( כלשהו גוף או/ו אדם לכל שייגרמו נזק או/ו אובדן
 אחריות בגבולות, ותהעבוד ביצוע עם בקשר השמטה או/ו טעות לרבות מקצועי מחדל או/ו

 . שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה ₪ 4,000,000 של בסך
 

 עיכוב או שימוש אובדן, לרכוש או/ו לגוף נזק או/ו אובדן בדבר סייג כל כולל אינו הביטוח
 . עובדים של יושר איו סודיות הפרת, מסמכים אובדן, טוחבי מקרה בעקבות

 
 ).העבודות ביצוע תחילת ממועד מאוחר שאינו: _____________ (רטרואקטיבי תאריך

 
 המכסה אחרת פוליסה הקבלן ידי על נרכשה לא עוד כל שתחול, חודשים 12: גילוי תקופת
 .חבות אותה

 
, הקבלן מחדלי או/ו למעשי אחריותו לעניין נוסף כמבוטח המזמין את לוללכ ורחבמ הביטוח
 מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח ייחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף
 כלפי המזמין של המקצועית אחריותו את מכסה אינה הפוליסה כי מובהר, ואולם .המבוטח
 .הקבלן
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 נזק או/ו אובדן בגין דין פי על הקבלן של אחריותו לכיסוי המוצר אחריות ביטוח .2
) המזמין במפורש לרבות( כלשהו גוף או/ו אדם כל של לרכושו או/ו לגופו להיגרם שייגרמו
, למזמין מהן חלק או/ו מסירתן לאחר העבודות במפורש לרבות למזמין שסופקו מוצרים עקב

 . שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה ₪ 4,000,000 של בסך אחריות בגבולות
 

 חלק כל או העבודות מסירת ממועד מאוחר שאינו______ (: ______רטרואקטיבי יךתאר
 ).למזמין מהן

 
 המכסה אחרת פוליסה הקבלן ידי על נרכשה לא עוד כל שתחול, חודשים 12: גילוי תקופת
 .חבות אותה

 
 עקב הקבלן מאחריות הנובעת אחריותו לעניין נוסף כמבוטח המזמין את לכלול מורחב הביטוח

 .צולבת אחריות לסעיף בכפוף, העבודות/מוצריםה
 
 
 
 

 הפוליסות לכל כללי
 
 או/ו עובדיהם או/ו בנות חברות לרבות הינו דלעיל הביטוחים לצורך "המזמין" •

 .מנהליהם
 
 ואנו, לטובתו או/ו המזמין ידי על הנערך ביטוח לכל קודמים הינם ל"הנ הביטוחים כל •

 .המזמין ביטוחי שיתוף בדבר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על מוותרים
 
 למזמין בהודעה אלא, הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לא דלעיל הביטוחים •

 .לעיל הרשומה לכתובת בהתאם), רשום בדואר( ובכתב מראש יום 30
 
 תיושתתפוהוה הביטוח פרמיות לתשלום שהאחריות לנו ידוע כי מאשרים הננו •
 .המזמין על לא מקרה ובשום, בדבל הקבלן על חלה תועצמיה
 
 

 פי על במפורש שונו שלא כמה עד, ולחריגיהן המקוריות הביטוח פוליסות לתנאי בכפוף
 .זה באישור האמור

 
______________ ______________ ___________ ______________ 

 ) החותם תפקיד( )החותם שם( )המבטח חתימת( )המבטח חותמת(
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 בדק/ביצוע ערבות - א"י נספח
 
 

 לכבוד
חיפה אוניברסיטת  

חושי אבא שדרות  
 ח י פ ה

 
.,נ.ג.א  
 

:_______________________'מס ערבות כתב       
 
 

 כלפיכם בזה ערבים הרינו") הנערב: "להלן(       בקשת לפי
 ח"ש _________ של לסך עד סכום כל לכם לשלם ומתחייבים ומוחלטת מלאה ערבות
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 הפרשי ובתוספת") הערבות סכום: "להלן( )חדשים שקלים_______________  :במילים(
 בדק או/ו לביצוע_____  מיום ההתקשרות תנאי של הנערב י"ע מילוי להבטחת, למדד הצמדה
 .חיפה אוניברסיטתב והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה בניין הקמת עבודות עבודות

 
 המרכזית הלשכה י"ע חודש בכל שמתפרסם כפי לצרכן המחירים דדמ יהיה" מדד"

 .לסטטיסטיקה
 .2016 אוגוסט לחודש שיתפרסם לצרכן המחירים מדד יהיה" הבסיס מדד"
 לפי לתשלום דרישה לפני שפורסם האחרון לצרכן המחירים מדד יהיה" החדש המדד"

 . הבסיס ממדד פחות לא אך, זו ערבותינו
 

 ממועד ימים חמישה בתוך לכם נשלם ואנו תלוייה ובלתי אוטונומית ערבות הינה זאת ערבותינו
 הפרשי ובתוספת הערבות לסכום עד שתדרשו סכום כל, אלינו בכתב הראשונה דרישתכם
 מבלי, זו ערבותנו לפי ידכם על הנדרש הסכום בגין החדש למדד הבסיס מדד בין הצמדה
 חייבים שתהיו ומבלי, לכך בקשר הסברים כל לנו לתת ומבלי דרישתכם לבסס עליכם להטיל
 . מהנערב תחילה התשלום את לדרוש

 בטלה ערבותנו תהא זה מועד אחרי. בכלל ועד_________ עד בתוקף זאת ערבותינו
 .ומבוטלת

 
 . שהיא דרך בכל להסבה או/ו להעברה ניתנת אינה זו ערבותנו

 
 
 רב בכבוד          
 
             
 הבנק וחותמת חתימה           

 .    : תאריך
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  בטיחות נספח - ב"י נספח
 חיפה אוניברסיטת לאתר הנכנס לקבלן הנחיות דף

 
 :חיפה אוניברסיטת של הסביבה ואיכות הבטיחות ומדיניות חזון
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 : הבטיחות חזון

 מערך לנהל תשאף בתחומה העובדים וקבלנים מנהליה עובדיה כל באמצעות חיפה אוניברסיטת

 למנוע במטרה בקמפוס והסביבה הבטיחות של מתמיד לשיפור אפקטיבי סביבה ואיכות בטיחות

 פגיעה למנוע במטרה הסביבה איכות על ולשמירה, מקצוע ומחלות פגיעות, עבודה תאונות

 האוניברסיטה של הסביבתיות השפעותיה את ולצמצם טבע בערכי

 : חיפה אוניברסיטת של הבטיחות מדיניות

 ליתר ערך שווה הסביבה ואיכות הבטיחות בנושא בפעילויות רואה חיפה תאוניברסיט •

 של הביצועים במכלול לשיפור להביא מ"ע אותן ומשלימות בקמפוס המתבצעות הפעילויות

 .האוניברסיטה

 הכפופים העובדים ולבטיחות לבטיחותו אחראי ועובד מנהל בכל רואה חיפה אוניברסיטת •

 למדניות בהתאם לעבוד העובד באחריות. שבאחריותו ראזוב הסביבה על לשמירהו אליו

 .לפעם מפעם שיפורסמו כפי האוניברסיטה ונהלי החוק הוראות כל את ולמלא האוניברסיטה

 והוראותיה האוניברסיטה נוהלי ובצדם, המדינה של והצווים התקנות, החוקים מערכת •

 עובדי כל על ויחולו תהבטיחו למערך ובסיס תשתית יהוו הסביבה ואיכות בטיחות בנושאי

 בו מקום כל על, ותיהבחצר הנמצאים ומבקרים אורחים על, תלמידיה על, האוניברסיטה

 עבודה שמבצע מי כל על'), וכו חפירות, סיורים כגון( האוניברסיטה מטעם פעילויות מתקיימות

  .האוניברסיטה במבני השוהים שוכרים ועל דיירים על, ועבורה האוניברסיטה מטעם

 
 :לקמפוס יסהכנ
 /העבודה מזמין מאת אישור ללא עבודה כל ולהתחיל האוניברסיטה לשטח להיכנס אין •

 .ועובדיו לקבלן בטיחות הדרכת שבוצע וללא הבטיחות ממונה ,העבודה מפקח
 רכבים של בדיקה כולל – השומרים להנחיות בהתאם האוניברסיטה משטח ויציאה כניסה •

 .אישיים ותיקים
 .מראש אישור ללא רכבים להכניס אין •
 תוך ובטיחות בטחון ממחלקת מיוחד אישור תחייב הפעילות שעות לאחר קבלנים עבודת •

 .אבטחה ,תאורה לנושאי לב שימת
 .הבודד הפריט לרמת עד הנכנס ציוד לרישום לדאוג יש חיפה לאוניברסיטת כניסה לפני •
 

 :האוניברסיטה בשטחי התנהגות
 או המצב את לתקן יש .האחראי לגורם לדווח יש םבטיחותיי בלתי התנהגות או מצב בכל •

 בבטחה העבודה את לבצע אפשרות אין אם .העבודה המשך לפני בטיחותיים בלתי התנהגות
 .כלל לבצעה אין
 יש. האחראי לגורם לדווח יש הסביבה על השמירה את המסכנת התנהגות או מצב בכל •

 אין אם. העבודה המשך לפני ההסביב באיכות לפגוע העלולה התנהגות או המצב את לתקן
 .כלל לבצע אין סביבתיים מפגעים מניעת כדי תוך העבודה את לבצע אפשרות

 .האוניברסיטה בשטח סמים לצרוך או אלכוהול לשתות אין •
 יום במהלך האזור ניקיון על שמירה י"ע העבודה אזור באחזקת לסייע נדרש עובד כל •

 .ובסופו העבודה
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 .לכך המיועדים במקומות רק אאל העבודה במקום לעשן אין •
 נתקבל אם אלא ( העבודה באזור לפחות אנשים 2 של מינימאלי בצוות תבוצע עבודה כל •

 .) הבטיחות ממחלקת לבד לעבוד אישור
 אזור אחראי /עבודה מנהל /בנין מנהל של אישור ללא שהיא-כל עבודה להתחיל אין •

 .היום לאותו נכונה הבטיחות ומחלקת
 /קירבה ,ובורות למכלים כניסה ,בגובה עבודה :כגון מיוחד בסיכון עבודות לבצע אין •

 תאום ללא אש כיבוי צנרת ,ניקוזים ,ממיסים ,רעילים /קורוזיבים /גזים של לקווים חדירה
 .הבטיחות ממונה של ואישור

 ממחלקת בכתב אישור ללא המפעל בשטח חום או אש המייצרות עבודות לבצע אין •
 .חיפה אוניברסיטת של הבטיחות

 באם .גישה ודרכי אש כיבוי לעמדות גישה ,חירום יציאת פתחי של חסימות לבצע אין •
 .חלופיות גישה דרכי תכנון לאחר בטיחות ממחלקת אישור לקבל יש חסימה נדרשת

 בכתב באישור ורק אך תתבצע חיפה אוניברסיטת של כלשהי מים למערכת התחברות •
 מאגף

 .האוניברסיטה מהנדס /תחזוקה •
 .העבודה לצורך שהוגדרו באזורים רק האוניברסיטה בשטח להסתובב מותר •
 .מראש מיוחד באישור אלא – העבודה בהיתר מפורטים שאינם לשטחים להיכנס אין •
 .מראש אישור ללא חשמל לחדרי להיכנס אין •
 .הבטיחות ואנשי הבטחון אנשי להוראות להישמע יש •
  נציגי ובנוכחות מראש תיאום ללא ושבת שישי בימי באוניברסיטה עבודה כל לבצע אין •

 .באוניברסיטה הרלוונטית הבנין/המחלקה
 .הבטיחות בהיתר מופיע שאינה עבודה כל לבצע אין •
 .השילוט י"עפ לפעול יש -סלולריים בטלפונים השימוש אסור מסוימים באזורים •
 .סימון ללא מסוכנים בחומרים להשתמש אין •
 .העבודה מתבצעת איתו החומר של)  MSDS(  בטיחות גיליון העבודה בשטח להימצא יש •
 .ניידת מאצרה ללא נוזליות פסולות או נוזליים מסוכנים חומרים לשנע אין •
 .עילי נגר לתעלות או לביוב פסולות או מסוכנים חומרים שאריות לרוקן אין •
 .עילי ונגר קרקע זיהום למנוע, מידית בצורה שנוצר חומר שפך בכל לטפל יש •
 .העבודה בסיום ומשמש שמן לפנות יש •
 .רגילה פסולת איסוף לפחי מסוכנת פסולת להשליך אין •
 מורשים לאתרים בניין ופסולת מסוכנות פסולות פינוי אישורי של עותק להעביר יש •

 .ובקרה תיעוד לצורך לאוניברסיטה
 

 :תאונות על הודעה
 בשטחי ושאירע תאונה כמעט או אירוע או תאונה כל על לדווח ועובדיו הקבלן על חובה •

 מטעם העבודה על לממונה עובדיו או הקבלן מעורבים בהם ובמתקניה האוניברסיטה
 .האוניברסיטה של הבטיחות ולמחלקת חיפה אוניברסיטת

 במפגע והסתיים שכמעט  אירוע או סביבתי מפגע כל על לדווח ועובדיו הקבלן על חובה •
 על לממונה עובדיו או הקבלן מעורבים בהם ובמתקניה האוניברסיטה בשטחי שאירעו סביבתי
 .האוניברסיטה של הבטיחות ולמחלקת חיפה אוניברסיטת מטעם העבודה

 .החוק מכורח הנוגעים לכל הדיווח מחובת הקבלן את משחררת אינה ל"הנ הודעה •
 .הצורך במקרה עובדיו של פינוי לצורך תקין רכב להחזיק הקבלן על •
 

 :בציוד שימוש
 .חיפה לאוניברסיטת השייכים גלם רחומ או ציוד בשום להשתמש אין •
 .בלבד אש כיבוי לצורכי אלא שוטפת לעבודה אש כיבוי בציוד להשתמש אין •
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 .האוניברסיטה של החירום בציוד להשתמש אין •
 פקודת י"עפ מוסמך בודק של בדיקה הדורש אחר ציוד או/ו /לחץ /הרמה ציוד כל •

 ל"הנ הציוד סימון ,בתוקף כזאתש תעודה ישא אחר חוק כל או ותקנותיו בעבודה הבטיחות
 .חוק י"עפ כנדרש יעשה

 .לעבודה שהוגדר לשטח מחוץ וחומרים ציוד להניף אין •
 .חיפה אוניברסיטת של רכב בכלי ולנהוג להשתמש אין •
 

 :ועובדיו הקבלן כשירות
 י"ע ורק אך תתבצע בישראל חוקית מרשות היתר או רשיון ,הסמכה הדורשת עבודה כל •

 .זו לעבודה בתוקף היתר או תעודה ונושא לכך שהוסמך מנוסה מקצוע איש
 את עברו וכי רפואית מבחינה כשירים הנם עובדיו וכל הוא כי בזאת מצהיר הקבלן •

 .דין כל י"עפ הרפואיות הבדיקות
 

 :בחרום התנהגות
) פנימי(  טלפון מכל  ובטיחות ביטחון למוקד  להתקשר יש חירום באירוע מבחינים כאשר •
 אופי ,שם – הבאים הפרטים את ולמסור 7000  חירום לטלפון חיפה טתשבאוניברסי 

 .רפואי טיפול לקבלת למרפאה לגשת יש פציעה של מקרה בכל.האירוע ומיקום האירוע
 .ההוראות לפי ולנהוג הכריזה במערכת להודעה להקשיב יש אזעקה הישמע בעת •
 לאזור )-ריצה ולא מהירה הליכה( - האפשרית במהירות להגיע יש פינוי של במקרה •

 .העבודה למקום ביותר הקרוב הפינוי
 במקרה שינתנו להוראות ולהישמע נוכחות לבדיקת לחכות יש הכינוס לאזור הגעה אחרי •
 .אושר הדבר אם רק תעשה לעבודה החזרה ,כזה
 יש ולא במידה .)לחיים סיכון אין אם( - אותה לכבות לנסות יש שריפה של במקרה •

 .הקרוב בטלפון ובטיחות בטחון למחלקת מיידית דיעולהו האזור את לפנות
 לא במשך הפגיעה אזור את לשטוף יש )'וכד ,מעבדות( - כימי מחומר פגיעה של במקרה •

  .החירום במשטפות דקות 15 – מ פחות
 

 :בחשמל עבודות
 אוניברסיטת של החשמל מהנדס בדרישות לעמוד חייב מאריך כבל או חשמלי ציוד כל •

 :חיפה
ý מוסמך חשמלאי דיקתב עובר החשמלי ציוד כי לוודא הקבלן באחריות. 
ý כפול בידוד בעל. 
ý פיזית פגום ציוד עם לעבוד אין. 
 איסור חל ,בלבד כתום ציפוי בעל ,מטר 50 של מכסימלי אורך בעל יהיה מאריך כבל •

 .יותר ארוך חשמל קו ליצור מ"ע מאריכים כבלים מספר לחיבור מוחלט
 ואין במידה .העבודה אזור מעל אורכו למלוא הכבל את לפרוש יש העבודה בזמן •

 .מכניות פגיעות למניעת כיסוי עם ,הרצפה על הכבל ייפרס ,אפשרות
 .מאריך הכבל כללי פי על יאובטחו הכבלים .מינימום 'מ 2 בגובה תוצב זמנית תאורה •
 .מוסמך חשמלאי י"ע ורק אך אלא חשמליים בכלים תיקונים לבצע אין •
 .האוניברסיטה מחשמלאי מפורש אישור ללא חשמל ותלנקוד להתחבר אין •
 .ותקנותיו החשמל לחוק בהתאם בלבד מוסמך חשמלאי י"ע יבוצעו חשמל בקווי עבודות •
 

 :הידראוליות ובמות פיגומים, סולמות  - בגובה עבודה
 העובדים הסמכת מסמכי הצגת לאחר תתבצע,מטר 2 שמעל בגובה המבוצעת עבודה כל •

 אישור בקבלת צורך ויש 2007 ז"התשס בגובה לעבודה הבטיחות תקנות יפ על בגובה לעבודה
 .העבודה ממזמין בטיחות
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 נפילה בבולם המלווה בלבד מלאה בטיחות ברתמת  שימוש י"ע תתבצע בגובה עבודה •
 .סנטריה/  קשירה בעל מגן וכובע תקני
 בסולם ישתמשו חשמלאים .בלבד ותקניים תקינים בסולמות השימוש מאושר – סולמות •

 אותם לנעול או נעול במקום הסולמות כל את להשכיב יש העבודה יום בסוף .בלבד מבודד
 .בהם להשתמש או לגשת יהיה ניתן שלא כך
 לתקנות בהתאם מגודר ולהיות הבטיחות דרישות בכל לעמוד חייב פיגום כל – פיגומים •

 כוונה של קרהבמ  .מוסמך בודק של באישור חייב מסוימים במקרים .בעבודה הבטיחות
 לשימוש מותר שהפיגום האוניברסיטה של הבטיחות איש עם לוודא יש ,בפיגום להשתמש

 .העבודה תחילת לפני
 התקרבות או עליה כל שימנע ,לידם או לפיגומים מתחת מתאים גידור יקים הקבלן •

 .זרים י"ע לפיגום
 BOOM כגון הרמה במת עם לעבוד צורך יש שבו מקרה בכל – ממונעת הרמה במת •

LIFT   ,כל שקיימים העבודה תחילת לפני לוודא יש ומנופים במלגזות להשתמש או 
 ... ).מלגזה לנהיגת רשיון ,למנופאי רשיונות ,למכונה מוסמך בודק(  הנדרשים האישורים

 .בלבד תקני הרמה בסל אלא – משטח ג"ע במלגזה אנשים להרים אין •
 

 :אישי מגן ציוד
 .עבודה ובגדי הנדרש האישי המגן דציו כל עם לעבודה להגיע יש •
 לעמוד חייב הציוד כל ,בטיחות ומשקפי בטיחות נעלי ,מגן כובע כולל המינימלי הציוד •

 .חיפה אוניברסיטת ובדרישות בתקנים
 .מתאימות בכפפות להצטייד שי בידיים פגיעה/חיתוך סיכון קיים שבה עבודה לכל •
 לעבודה רתמה ,לריתוך ומסיכה כפפות :נוסף מגן בציוד שימוש יתכן ,העבודה סוג לפי •

 .וכדומה בגובה
 

 :בטיחותי וגידור סימון
 ולא במידה .אדם בגובה פח או עץ מלוחות קשיח בגידור תמיד יגודרו העבודה שטחי •

 עובר/שהעובד כך עשוי ויהיה סביר ממרחק יראה הגידור .סימון בסרטי לגדר יש ,ניתן
 .לותהפעי לתחום יכנס לא ,ביותר הרשלן ,אורח

 .'מ 1 לפחות יהיה העבודה אזור לבין חסימה סימון בין המינימלי המרחק •
 :הבא המפתח לפי יבוצע העבודה אזור בידוד לצורך בסרטים השימוש •
ý מעבר אין חיים סכנת – אדום. 
ý רבה בזהירות לנקוט יש אך לעבור ניתן – צהוב. 
 .צדדיו מכל שיראה כך העבודה באזור אזהרתי שילוט להציב יש •
 .העבודה בסיום הגידור את להסיר יש •
 .העבודה באזור מדרגות גרם לכל מעקה להתקין יש •
 מתאים גידור הקבלן יתקין מהפיגומים חומרים מנפילת פגיעה אפשרות למנוע כדי •

  .מהפיגום מטר 3 במרחק ערך שווי או חדשים איסכורית מפחי או מלאים עץ מלוחות
 

 :וחפירות קידוח עבודות
 מהנדס עם התייעצות תוך הבטיחות ממחלקת אישור לקבל יש קידוח דותעבו ביצוע לפני •

 .האוניברסיטה
 החפירה תווי על דגשים לתת ויש העבודה תחילת לפני סיכונים הערכת לבצע יש •
 .עבודה אזורי וגידור עודפים פינוי )וכדומה מים ,חשמל קווי אותו שחוצים אפשרות(
 .מוסמך דהעבו מנהל השגחת תחת תתבצע החפירה עבודת •
 .מתאים שילוט י"וע אדום סימון סרט י"ע מסומן להיות חייב החפירה אזור •
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 מעל מגודרים מעברים להתקין יש .היטב מחוזק גידור י"ע החפירה אזור את לגדר יש •
 .וחפירות תעלות

 .מתאים דיפון י"ע חפירות התמוטטות להבטיח יש •
 

 :הריסה עבודות
 .העבודה מנהל של ירהיש השגחה תחת תתבצע הריסה עבודת כל •
 שימנעו מתאים בגובה גידורים י"ע ההריסה שטחי גידור לאחר ,תעשה הריסה עבודת •

 .המגודר לשטח מעבר מההריסה חלק של נפילה
 בזמן ,לפני התמוטטות נגד להריסה העומדים חלקיהם או המבנים את יבטיח הקבלן •

 .ההריסה ביצוע ואחרי
 החשמל כבלי כל כי ומבנים משק אגף ,הבינוי ףאג ,תחזוקה אגף באמצעות יוודא הקבלן •

 צינורות כל ל"כנ ינותקו וכן ההריסה פעולות התחלת לפני ינותקו להריסה העומדים במבנים
 .'וכו גז ,ביוב מי
 .והרוסים הריסה טעוני מקומות ליד מתאימים אזהרה שלטי יציג הקבלן •
 

 :הנדסי מכני וציוד תעבורה
 רשיונות יציגו )-וכדומה מלגזות ,מנופים ,טרקטורים ,משאיות( הכבדים הרכב כלי כל •
 .לאתר בכניסתם מוסמך בודק אישור תוקף ברי
 לאחור בנסיעה קולי התרעה אמצעי מחייבים הכבדים הרכב כלי בכל לאחור נסיעה •

 .ומכוון
 אחר מספק הגנה אמצעי קיים כן אם אלא ( באתר נסיעה בזמן בטיחות חגורת לחגור יש •
(. 
)  הייבר(  משאית מארגז פיכה .בלבד בטיחות סדי עם – האתר שטח בתוך רכבים חניית •

 התהפכות למניעת ),הרוחב בחתך(   בלבד ישר בשטח תבוצע
 .ותמרורים לשלטים לציית יש •
 שאינו אדם י"ע הפעלתם שתימנע כך הרמה וכלי הכבדים הכלים נעילת את יבטיח הקבלן •

 .לכך מוסמך
 

 - LOTOותיוג נעילה: 
 האפשרות ונטרול ניתוקם דורשת )-...חשמל ,קיטור( חיים אספקה קווי על עבודה כל •

 .הקו של ותיוג נעילה י"ע העבודה סיום לפני להשמישם
 לכך שהוסמכו האוניברסיטה עובדי י"ע יתבצעו האנרגיה ושחרור הקו ריקון,הנעילה •

 .בלבד
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	:הקבלן הצהרת
 

: העבודה מקום :_____________הקבלנית החברה שם

________________  

: תאריך עד: ______________ מתאריך עבודה תאריכי

________________ 

 

 וכל תקנותיה וכל בעבודה הבטיחות פקודת פי על לפעול בזאת מתחייב מטה החתום אני •

 .דין כל לפי מאחריותי לגרוע אלה בהוראות אין וכי בישראל חוק או דין

 לידיעתי הובאו כי בזאת מצהיר חיפה אוניברסיטת בשטח המועסק מטה החתום אני •

 לי נהירים כן כמו, חיפה באוניברסיטת הנהוגים הסביבה והאיכות הבטיחות ונהלי הוראות

 .הומתקני הבשטחי ולסביבה לאדם האפשריים הסיכונים

 העבודה סדרי, הסביבה ואיכות ת"הבב דרישות כל את לקיים בזאת מתחייב הנני •

 הבטיחות מחלקת אנשי הוראות לכל בהתאם ולנהוג חיפה באוניברסיטת הנהוגים והמשמעת

 . לפעם מפעם לי שינתנו כפי חיפה אוניברסיטת של

 שונים צעדים נגדי ינקטו הסביבה ואיכות הבטיחות בדרישות אעמוד ולא במידה כי לי ידוע •

 לכל זכאי אהיה לא כזה במקרה. העבודה ממקום להרחקתי ועד זמנית עבודה הפסקת: כגון

 .כך בגין פיצוי או תשלום

 זמן בכל הבטיחות ממונה י"ע שאדרש תדריך/ הדרכה לכל להגיע מתחייב מטה החתום אני •

 .שאדרש

 

 הקבלן
 : _____________________שם

 : __________________ז.ת' מס

 : ___________________מקצוע

 : ___________________כתובת

 : ___________________חתימה
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 ______________: _____תאריך

 

 :הבטיחות ממונה/המידע מוסר

 : _____________________שם

 _____: __________________חתימה

 

:_________________________________________________________הערות

_______  

בשפה: מידענמסר נ"ל ל  
o עברית   
o רוסית   
o ערבית   
o _________אחר:__   


