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החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
מכרז פומבי מס' 4/2018
לתכנון ,אספקת והצבת מתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחירים לתכנון ,אספקתם והצבתם של
מתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה ,וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  ₪ 1,000שלא יוחזרו ,במשרדי החברה ברחוב הרצל 9ב' כפר יונה
(טל' לבירורים.)09-8971150 :

ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,במשרדי החברה או באתר האינטרנט:
http://www.kfar-yona.muni.il/?CategoryID=213&ArticleID=1822

את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'  4/2018יש לשלשל לתיבת המכרזים מיועדת
לכך במזכירות החברה בכתובת הנ"ל .ההצעות תוגשנה במסירה אישית (ידנית) ולא באמצעות הדואר או
בכל דרך אחרת.
המועד להגשת הצעות למכרז זה הינו עד יום  16/7/18בשעה  13:00בצהריים .לא תתקבל ולא תידון הצעה
שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

בני סעד ,מנכ"ל
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
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מסמך 1

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
מכרז פומבי מס' 4/2018

הזמנה לקבלת הצעות לתכנון ,אספקה והצבת מתקני משחקים
בשכונת שרונה בכפר יונה
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החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון,
אספקה והצבה מתקני משחק וספורט בשצ"פ המרכזי שבשכונת שרונה בכפר יונה (שצ"פ  ,)eהכל על
פי התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז (להלן" :העבודות").
תנאי ההתקשרות יהיו על פי תנאי המכרז ,הצעת המשתתף והסכם התקשרות המצ"ב למסמכי
המכרז ,על נספחיו.
הוראות תקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח –  1987תחולנה על מכרז זה.
ככל שלא פורשו מונחים המופיעים בהזמנה זו להציע הצעות ,יהא פירושם כמופיע בהסכם .

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
מסמך  – 1תנאים כלליים (מסמך זה)
פירוט ניסיון המציע
נספח 1א'
נוסח המלצה ואישור ביצוע
נספח 1ב'
נוסח ערבות השתתפות
נספח 1ג'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
נספח 1ד'
הנחיות להצעת תכנון
נספח 1ה'
פרמטרים לקביעת ציון האיכות
נספח 1ו'
מסמך  – 2הצעת המציע
מסמך  –3הסכם ההתקשרות
תשריטים
נספח 3א'
תכנית תיאום מערכות מאושרת
נספח 3ב'
תכניות (תצורפנה בהמשך)
נספח 3ג'
מפרטים טכניים
נספח 3ד'
נוסח אישור על עריכת ביטוחים
נספח 3ה'
נוסח ערבות ביצוע
נספח 3ו'
נוסח ערבות בדק
נספח 3ז'
הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג – .1953
נספח 3ח'
מסמך ויתור על זכות עכבון
נספח 3ט'
אישור בדבר היעדר תביעות במסגרת החשבון הסופי
נספח 3י'
נספח בטיחות
נספח 3יא'


עיקרי ההתקשרות 

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז .הייתה
התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז ,תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
בכוונת החברה להקים מתחמי משחקים בשצ"פ המרכזי שבשכונת שרונה (שצ"פ  Eכמפורט
בתשריט המצ"ב להסכם) .השצ"פ ,בשטח של כ 29-דונם ,מתוכנן להכיל  3מתחמי משחק ומתקני
כושר גופני :המתחם הראשון והשני ,כל אחד מהם בשטח של  635מ"ר ,והם מיועדים להכיל מתקני
משחק לפעוטות (עד גיל  ,)3מתקני משחק לילדים בגליאי  7-3ומתקני כושר גופני לנערים ונערות.
המתחם האחרון ,מחולק לשני מתחמים בשטח של  370מ"ר  365 +מ"ר ויועד למתקן/ים
אתגרי/ים;
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 3.3המכרז הינו מכרז תכנון-ביצוע ,על המציעים לצרף להצעתם הצעת תכנון של מתחם המשחקים
הכוללת פירוט מתקני המשחק והספורט המוצעים על ידם ואופן הצבתם במתחם ,בהתאם
להנחיות המפורטות ולתכנית תיאום המערכות המצורפת.
 3.4מודגש כי תקופת הביצוע הכוללת של העבודות ,עד להשלמתן לשביעות רצון החברה ומסירתן לידי
החברה לאחר השלמת כל הליקויים ,הינה עד לא יאוחר מ 3 -חודשים מיום חתימת הצדדים על
החוזה או מיום מסירת צו התחלת העבודה לידי הקבלן הזוכה ,לפי המאוחר מביניהם.
 3.5עוד מובהר כי הקמת המתקנים מתוכננת להתבצע במקביל לפיתוח השצ"פ ע"י קבלן פיתוח.
באחריות הזוכה במכרז לתאם את מועד ואופן הכניסה והביצוע מול מנהל הפרויקט וקבלן
הפיתוח ,ולאפשר את ביצוע העבודות במקביל באופן המיטבי ביותר.
 3.6כנגד ביצוע התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז ,יהיה הזוכה זכאי לתמורה פאושלית עפ"י המחיר
המוצע בהצעתו בתוספת מע"מ כדין.
 3.7המחיר המוצע נחשב ככולל את כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות,
לרבות כל התיאומים הנדרשים וכל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין וכן תקופת האחריות ,ולא
ישתנה מכל סיבה שהיא.
 3.8התמורה הינה קבועה ולא תשתנה מכל סיבה שהיא ,לרבות לא עקב שינויים במדד .על אף האמור,
לתמורה יתווסף מע"מ ,בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת
חשבונית מס כדין.
 3.9התמורה תשולם לזוכה בהתאם לאבני הדרך המפורטים בהסכם ולאחר ביצוע בדיקות וקבלת
אישור המפקח לחשבונות שיגיש הזוכה בהתאם לקבוע בהסכם ,בגין העבודות שביצע באותו אבן
דרך ,בתנאים כמפורט בהסכם .
 3.10הזוכה יידרש לספק את כל כח האדם ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות ,כמפורט
במסמכי המכרז .
 3.11בנוסף ליתר התחייבויותיו ,יידרש הזוכה לספק  10שנות אחריות לכלל המתקנים והעבודות ,בלא
שיהא זכאי לקבלת תמורה נוספת בגין כך ,הכל כמפורט בהסכם.
 3.12יתר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט בנוסח ההתקשרות המצורף למכרז זה.
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תנאים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בהם

4.1
4.1.1




4.1.2

4.1.3


4.1.4

4.1.5

רשאים להשתתף במכרז זה ,מי שעומדים ,במועד הגשת ההצעות במכרז ,בכל התנאים המפורטים
להלן ,וצירפו את כל המסמכים הנזכרים להלן:
יחיד תושב ישראל או תאגיד שהתאגד כדין בישראל .מובהר כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי
ישות משפטית אחת בלבד .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לא תתקבל הצעה של משתתף שהינו
בגדר "מיזם משותף" או "חברה בייסוד".
אם המציע הינו יחיד-צילום תעודת הזהות של המציע.
אם המציע הינו תאגיד  -תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרישום של
תאגיד המציע ,מנהלי התאגיד הנ"ל והשעבודים הרובצים על נכסיו וכן אישור עורך דין או רואה
חשבון של התאגיד המציע כי התאגיד הנ"ל קיים ופעיל ,פירוט זכויות החתימה בתאגיד המציע
וכי החתימות על-גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד האמור לכל דבר ועניין (בשולי
טופס ההצעה או במסמך נפרד).
עוסק מורשה לצורך מע"מ ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם
פקיד השומה.
יש לצרף תעודת עוסק מורשה ואישור מאת רשויות המס על ניכוי מס במקור.
בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו – .1976
יש לצרף אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז
( 1976להלן  -חוק מע"מ) ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
מי שעומד בתנאי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א –
 1991וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  ,1987כמפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -
.1976
יש לצרף תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,בנוסח המצ"ב כנספח 1ד.
מי שבמהלך השנים  2014-2017סיפק מתקני משחקים (כולל תכנון מתחם המשחקים והצבתם),
עבור גוף ציבורי (כגון משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,תאגידים עירוניים וכדומה) ,במסגרת
פרוייקט שהיקפו הכספי עמד על  3.5מיליון  ₪לפחות (לא כולל מע"מ).
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מובהר בזאת ,ביחס לתנאי הסף הנ"ל ,כדלקמן:
( )1נדרש כי ההיקף הכספי הנ"ל יתייחס לפרויקט אחד (ולא מס' פרוייקטים מצטברים).
( )2ניתן ביחס למתקני המשחקים הכלולים בפרוייקט אישור מכון התקנים בדבר עמידה בת"י
 1498חלק .7
( )3הפרוייקט הושלם נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.
( )4הכוונה לביצוע עצמי או ביצוע באמצעות קבלן משנה ובלבד שההתקשרות הישירה היתה בין
המציע לבין מזמין העבודות.
יש לצרף פירוט ניסיון המציע בנוסח המצ"ב כנספח 1א; המלצה בנוסח נספח 1ב; והעתק אישור

מכון התקנים בדבר עמידה בת"י  1498חלק  7ביחס לפרוייקט הנ"ל.
 4.1.6מי שהינו בעל היתר תקף לסמן את המצרך מתקני משחק ,על פי ת"י  1498חלק  ,7בתו תקן של
מכון התקנים הישראלי ,לפי סעיף (11ב) לחוק התקנים ,תשי"ג.1953-
יש לצרף העתק היתר תקף ,מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור".

 4.1.7מי שצירף הצעת תכנון המפרטת את מתקני המשחקים המוצעים על ידו ,אופן הצבתם ופיזורם
במתחם המשחקים ,בהתאם לדרישות המפורטות בנספח 1ה'.
 4.1.8מי שהשתתף בסיור הקבלנים ,כאמור להלן במסמך זה.
מסמך פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידי המציע.

 4.1.9מי שרכש את מסמכי המכרז.
יש לצרף צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.

 4.1.10מי שצירף להצעתו ערבות בנקאית מקורית אוטונומית לטובת החברה ,בת פירעון עם דרישה
ראשונה ,בנוסח נספח 1ג' ,חתומה ע"י בנק מוכר בישראל או חברת ביטוח ישראלית שברשותה
רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א( 1981-ולא סוכן
ביטוח) .הערבות תהיה בסכום ( ₪ 150,000במילים :מאה וחמישים אלף ש"ח) ובתוקף עד ה-
1/9/2018
מובהר כי:
 4.1.10.1החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך  60יום נוספים ,בכל פעם ,עד שייבחר
סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם ,והמציע במכרז מתחייב במקרה של
דרישה כאמור להאריך את תוקף הערבות על חשבונו .אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה,
כשלעצמה ,עילה לחילוט הערבות.
 4.1.10.2הערבות תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית ,וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד-צדדית של
מנכ"ל החברה.
 4.1.10.3סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש והחברה יהא רשאי להגיש את הערבות
לפירעון כל אימת שהמשתתף לא ימלא כנדרש את תנאי ההצעה ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו
על פי מסמכי המכרז ו/או שהמשתתף יתנהג שלא בדרך המקובלת ובתום לב בהליכי המכרז.
מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיו וטענותיו של החברה ,וזאת מבלי לגרוע
מזכות החברה על פי ההסכם ו/או עפ"י כל דין לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה ,לרבות
תשלום נוסף למשתתף אחר.
 4.1.10.4משתתף שהצעתו לא זכתה ,יהיה זכאי לקבל חזרה את ערבותו לאחר משלוח ההודעה בכתב
שייתן החברה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה ,לפי שיקול דעת
החברה.
 4.2מובהר כי בכל מקרה בו האישורים /התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל ,נדרש כי
אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה.
 4.3הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים הנ"ל עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים.
 4.4לא מילא מציע אחר התנאים להשתתפות במכרז ,רשאית החכ"ל ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
לחקור בעצמה ו/או לדרוש מהמציע כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או
המסמכים שצורפו לה .המציע יהיה חייב למסור לחכ"ל /לוועדת המכרזים שלה את מלוא המידע/
המסמכים להנחת דעתה .במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור,
תהיה החכ"ל /וועדת המכרזים רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
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5.1

אופן הגשת ההצעה 
על המציע לחלק את ההצעה לשתי מעטפות נפרדות:
במעטפה אחת (להלן" :מעטפת תנאי הסף") ייכללו כל המסמכים שהמציע נדרש להגיש על מנת
להוכיח את עמידתו בתנאי הסף וכן כל מסמכי המכרז לרבות הצעת התכנון למעט מסמך  2בו
מפורטת ההצעה הכספית .על מעטפה זו המציע ירשום "מעטפת תנאי סף".
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6.1
6.2
6.3
6.4

במעטפה השניה (להלן" :מעטפת המחיר") יימצא מסמך "הצעת המציע" הכולל את הצעת המחיר
שמולאה ע"י המציע כתמורה פאושלית בגין העבודות נשוא המכרז .על המציע לנקוב במחיר בש"ח,
לא כולל מע"מ ,שהוא נמוך ,שווה או גבוה ביחס למחיר המופיע כמחיר החברה ,ובלבד ששיעור
ההוספה /ההפחתה לא יעלה על  .15%הכל ,עפ"י ההנחיות המופיעות במסמך "הצעת המציע" .על
מעטפה זו המציע ירשום "מעטפת המחיר".
מובהר ומודגש בזאת כי הסכום הנקוב בהצעת המציע כולל את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין
הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז ,לרבות כוח אדם ,ציוד,
כלי רכב ,חומרים ,הובלות ,כלי עבודה ,ביטוחים ,עבודות התכנון וכל הכרוך בהן ,רישוי והיתרים,
ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות ,אחריות מלאה וכיו"ב,
ולמעט מע"מ ,בשיעורו עפ"י דין ,אשר ישולם ע"י החברה .למען הסר ספק לא תתווסף למחיר
התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,כל ההיטלים הממשלתיים ,מכס ,בלו ,מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.
עוד מובהר כי מחיר ההצעה הינו סופי וקבוע ,ללא תלות בהיקף העבודות ו/או השעות הכרוכות
בביצוע העבודה בפועל.
הגשת הצעות חלופיות:
כל מציע יכול להגיש במסגרת המכרז עד שתי הצעות תכנון חלופיות.
מציע שיבחר להגיש שתי הצעות חלופיות יגיש שתי הצעות תכנון נפרדות עפ"י ההנחיות הקבועות
בנספח 1ה' ,ולכל אחת מהם יצורפו ההדמיה הממוחשבת ,פרוספקטים ומפרטים .המציע יסמן
במקום בולט ,על גבי כל הצעת תכנון ,את החלופה אךיה היא מתייחסת (חלופה  1או חלופה .)2
מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לחברה עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין ,לחברה תהיה
הזכות לבחור בהצעה המתאימה לה מבין ההצעות החלופיות או לערוך שילוב בבחירת החלופות
מאותו מציע (לדוגמא ,לבחור בחלופה הראשונה למתחם האחד ובחלופה השניה ליתר
המתחמים) ,הכל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,והמציע מתחייב לעמוד בכל התחייבויותיו ביחס
להצעה /לשילוב שייבחרו ע"י החברה.
מובהר כי מחיר ההצעה לא ישתנה כתוצאה מהגשת הצעות חלופיות ,דהיינו מחיר ההצעות
החלופיות יהיה זהה .למען הסר ספק ,בכל מקרה לא תשולם תוספת כלשהי במידה ותיבחר אחר
החלופות שהגיש המציע או שילוב ביניהן.
מודגש כי המציע אינו רשאי לבצע במסמכי המכרז בהם כל תיקון ,שינוי ,תוספת או הסתייגות
שהיא .ערך המציע שינוי ,מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים
ממנו בהצעתו) תהיה החברה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן את הצעתו .בכל מקרה (גם אם החברה לא העירה לשינויים כאמור)
יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י החברה וכפי שנמסר למציעים.
את המעטפות ,עליהן ירשם גם מספר המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי
החברה (כתובת :רח' הרצל  9ב' כפר יונה  40300בחניון האחורי של הקניון) .ההצעות תוגשנה
במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  16/7/2018בשעה  .13:00לא תתקבל ולא תידון
הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.
כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של ( 90תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .החברה
תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך ( 60שישים) יום נוספים בכל פעם והמציע
מחוייב לפעול בהתאם לדרישה זו.
לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל ,תהיה החברה  ,מטעם זה בלבד ,רשאית לפסול
את ההצעה או ,לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן ,ישלים או יבהיר את הצעתו או,
לחלופין ,להתעלם מכל הסתייגות ,שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה
ללא הסתייגות כאמור.

אופן החתימה על ההצעה 
המציע יחתום חתימה מלאה על גבי ההסכם (מסמך  )5וטופס ההצעה (מסמך  )2וכל מקום אחר
המיועד לכך במסמכי המכרז .בנוסף ,המציע יסמן בראשי תיבות את חתימתו על גבי כל דף של
מסמכי המכרז ,לרבות ההודעות ו/או מסמכי ההבהרה שנשלחו .
היה המשתתף יחיד ,יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו.
היה המשתתף שותפות רשומה ,יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את
השותפות ,תוך ציון שמו/ם המלא ,מס' הרישום של השותפות וכתובתה ויצרפ/ו חותמת השותפות.
היה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב את החברה תוך
ציון שמו/ם המלא ,מס' הרישום של החברה וכתובת החברה ויצרפו חותמת החברה.
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7.1

7.2
7.3

הצהרות המציע
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואשור שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש ,בחן את כל הנתונים,
הפרטים והעובדות ובכלל זה – מהות העבודות ,ביקר ובדק את מקומות העבודות ,מבין ויודע את
כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות והסכים להם בהתאם להצעתו .כמו כן ,הגשת ההצעה כמוה
כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות ,הכישורים ,כח האדם והסגולות המקצועיות והאחרות
הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ,כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים
דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז  -הכל כמפורט במסמכי
המכרז .
הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות החוזה,
והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז ,לא תתקבל לאחר
הגשת הצעת המציע.
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סיור קבלנים
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רכישת חוברת המכרז והוצאות

ביום  3/7/2018בשעה  9:00ייערך מפגש מציעים למתן הבהרות למכרז .נפגשים במשרדי החברה הכלכלית
(רח' הרצל  13ב כפר יונה ,בחניון של קניון כפר יונה) .במסגרת המפגש ,תתאפשר קבלת הבהרות ומענה
לשאלות אשר הוכנו מראש ע"י המשתתפים .ההשתתפות במפגש הינה חובה .מציע שלא השתתף בכנס
המציעים לא יהא רשאי להגיש הצעה במכרז .פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות החברה בטלפון09- :
 8971185/50או במייל .beni_s@kfar-yona.org.il

9.1

9.2

את חוברת המכרז ניתן לרכוש ,בתמורה לסך של  1,000ש"ח ,כולל מע"מ ,במשרדי החכ"ל ברחוב
הרצל  9ב' כפר יונה .ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של החכ"ל בבנק
הפועלים סניף  167חשבון מספר ( 446061במקרה כאמור על המשתתף מוטלת האחריות יש ליצור
קשר עם החברה לתיאום העברת אישור העברה וקבלת החשבונית במייל בטלפון  09-8971150או
במייל.)hakal1@kfar-yona.org.il :
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,ובכלל זאת
כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז ,תחולנה על המציע.

 10פניות מצד המציעים 

 10.1סתירה ,שגיאה ,אי התאמה בין מסמכי המכרז ,וכל הסתייגות או שאלה אחרת ,תובא על ידי
המציע לתשומת לב מנכ"ל החברה ,מר בני סעד ,עד ליום  7ימים (קלנדריים) לפני המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז ,באמצעות משלוח פקס המיועד אל מנכ"ל החברה מר בני סעד ,לפקס מס':
 153-9-8971185ו/או באמצעות דוא"ל לכתובת .beni_s@kfar-yona.org.il :על הפונה מוטלת
האחריות הבלעדית לוודא כי פנייתו נתקבלה בפועל.
 10.2הפנייה תכלול את שם הפונה ומספר הפקס או כתובת למתן תשובה ,ותהיה עפ"י הפורמט שלהלן:
פירוט השאלה
עמוד מספר מספר סעיף
מסמך
מס"ד
 10.3העתק התשובות מטעם החכ"ל יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .על המציע לצרף להצעתו את מסמכי התשובות וההבהרות שנמסרו (אם נמסרו)
למשתתפים ,במשך הליכי המכרז ,כשהם חתומים על ידו.
 10.4כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות
בכתב מאת החכ"ל  -תחייבנה את החכ"ל.
 10.5היעדר תשובה ו/או איחור בקבלת התשובה מצד החכ"ל לא יזכו את המציעים בהארכת מועד
להגשת ההצעות או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים.
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 11עריכת שינויים ותיקונים מצד החברה
 11.1החכ" ל רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בפקס/בדואר
אלקטרוני ,לפי בחירת החכ"ל ,לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י
המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

 12בחינת ההצעות:
 12.1הצעות יבחנו בשלושה שלבים:
 12.1.1בשלב הראשון ,תיפתחנה מעטפות תנאי הסף של המציעים ,ותיבדק עמידתם בתנאי סף.
 12.1.2בשלב השני ,יזומנו המציעים שהצעותיהם עמדו בתנאי הסף לערוך פרזנטציה בפני צוות בחינה
ייעודי שהוקם לצורך מכרז זה ,הכולל את מנכ"ל החברה ,אדריכל הפרוייקט ,מנהל הפרוייקט
ונציג/י העירייה .לאחר מכן ,יינתן לכל מציע ציון איכות על פי הפרמטרים המפורטים במסמך
דירוג האיכות המצ"ב כנספח 1ו' .ציון האיכות יהווה  55%מהציון הסופי.
 12.1.3בשלב השלישי תיפתחנה מעטפות המחיר .ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר תקבל ציון  100ויתר
ההצעות יקבלו את הציון באופן יחסי להצעה זו .בהתאם לנוסחה שלהלן :ההצעה הזולה ביותר
חלקי הצעת המציע כפול  .100ציון המחיר יהווה  45%מהציון הסופי.
 12.2הציון הסופי של כל הצעה יורכב מסכום ציון האיכות וציון המחיר.
 12.3החכ"ל אינה מתחייבת לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הסופי הגבוה ביותר או בהצעה אחרת
כלשהי .החכ"ל תהא רשאית להתחשב בין השאר ,באמינותו ,ביכולתו ,בחוסנו הכלכלי ומצבו
הכספי של המציע ,בניסיונו בביצוע שירותים דומים ברשויות מקומיות ו/או בחברות עירוניות
אחרות וגופים אחרים ,בכישוריו של המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה ,במחירי הצעתו של
המציע ,ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או הציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו.
 12.4החכ"ל רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה
ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים
בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או
הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם
הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
 12.5החכ"ל רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ו/או לספק את
השירותים כולם או חלקם בעצמה ו/או להחליט על דחיית הזמנת חלק מהשירותים למועד מאוחר
יותר ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה .הכל ,תוך שמירת
זכותה של החכ"ל לפרסם מכרז/ים חדש/ים במידת הצורך.
 12.6עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה בו הוכרז זוכה במכרז והפער בין הציון הסופי של
ההצעה הזוכה לציון הסופי בהצעה הכשרה הבאה במדרג הינו עד ( 5%כולל) ,החכ"ל רשאית
להכריז על הצעה זו כהצעה הכשרה השנייה במכרז .במקרה כאמור ,היה ולא תשתכלל ההתקשרות
עם בעל ההצעה הזוכה במכרז ,תודיע החכ"ל לבעל ההצעה הכשרה השנייה על זכייתו במכרז,
וההוראות החלות על הזוכה יחולו בהתאמה .אין באמור כדי לגרוע מזכויות החכ"ל כלפי ההצעה
הזוכה ,בתאם למסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין.
 12.7בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה
מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או
זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי
מכל מין וסוג.

 13הודעה על זכייה וההתקשרות
 13.1עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך החכ"ל לזוכה .הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף
למכרז ולהשיבו לידי החכ"ל ,כשהוא חתום כדין ובמקור ומבויל (ככל שיידרש ביול עפ"י דין) ,וזאת
תוך  7ימי עבודה מתאריך ההודעה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.
 13.2כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות ,על הזוכה להמציא לידי החכ"ל ,עד לחתימת ההסכם על
ידו ,את המסמכים והפרטים הבאים:
 13.2.1אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור על
קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב למסמכי מכרז זה.
 13.2.2ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית חתומה כדין בנוסח המצורף כנספח להסכם ,בסך של
( ₪ 350,000שלוש מאות חמישים אלף ש"ח) ,צמודה למדד מחירי הצרכן ,אשר תהא תקפה לכל
תקופת תוקפו של החוזה ותוארך ,לפי דרישת החברה ,עד להשלמת מלוא התחייבויותיו של
הזוכה לפי מסמכי המכרז ,בתוספת  60ימים לאחר מכן ,הכל כמפורט בהסכם.
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 13.3במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט לעיל בתוך  7ימי עבודה כאמור תהיה
החכ"ל רשאית לבטל את הזכייה במכרז ,בהודעה בכתב שייתן למשתתף החל מהתאריך האמור
בהודעה ,וכן להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את ערבות המכרז כולה ,כפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החכ"ל על פי
המכרז ו/או כל דין .לאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע
וביטוחים ,תושב לזוכה ערבות ההשתתפות במכרז.
 13.4החכ"ל תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותשיב להם את ערבותם.
על אף האמור לעיל ,משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג יהא זכאי לקבלת ערבות
ההשתתפות לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה ולחילופין ,במקרה ולא תשתכלל
ההתקשרות עם המשתתף הזוכה ,לאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות
ביצוע וביטוחים ,בהתאם לתנאי ההסכם.
 13.5ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי החכ"ל.

 14מסמכי המכרז – רכוש החברה

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

בכבוד רב,
החברה הכלכלית כפר יונה בע"מ
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פירוט ניסיון קודם

נספח 1א'

תנאי הסף הרלבנטי:
מי שבמהלך השנים  2014-2017סיפק מתקני משחקים (כולל תכנון מתחם המשחקים והצבתם) ,עבור גוף
ציבורי (כגון משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,תאגידים עירוניים וכדומה) ,במסגרת פרוייקט שהיקפו
הכספי עמד על  3.5מיליון  ₪לפחות (לא כולל מע"מ) .מובהר כי הכוונה לביצוע עצמי או ביצוע באמצעות
קבלן משנה ובלבד שההתקשרות הישירה היתה בין המציע לבין מזמין העבודות.
מובהר בזאת ,ביחס לתנאי הסף הנ"ל ,כדלקמן:
()1
()2
()3
()4

נדרש כי ההיקף הכספי הנ"ל יתייחס לפרויקט אחד (ולא מס' פרוייקטים מצטברים).
ניתן ביחס למתקני המשחקים הכלולים בפרוייקט אישור מכון התקנים בדבר עמידה בת"י 1498
חלק .7
הפרוייקט הושלם נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.
הכוונה לביצוע עצמי או ביצוע באמצעות קבלן משנה ובלבד שההתקשרות הישירה היתה בין
המציע לבין מזמין העבודות.

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים להלן:
שם הפרויקט_______________________________ :
מיקום הפרויקט:
תיאור הפרויקט_______________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
גמר:
מועדי הביצוע התחלה:
היקף כספי של הפרויקט (בש"ח ,ללא מע"מ)
שם המזמין ____________________________טלפון
איש קשר אצל המזמין _______________________ טל' ________________ :
הערות:
 .1יש לצרף אישור חתום ע"י מזמין העבודה /מנהל הפרויקט בדבר ביצוע פרויקט בנוסח נספח 1ב'.
 .2ניתן לצרף צילומים (רשות בלבד).
 .3עבודות נוספות ניתן לפרט במתכונת הנ"ל בדפים נוספים (רשות בלבד).

שם המשתתף_____________________ :
חתימת וחותמת המשתתף____________ :
תאריך____________________ :
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נספח 1ב'

נוסח המלצה ואישור ביצוע
(אישור זה יינתן על ידי מזמין הפרויקט ו/או מנהל הפרויקט בלבד)

לבקשת ________________ ח.פ/ת.ז ____________________ (להלן" :המציע") וכחלק ממסמכי
הצעת המציע במסגרת למכרז פומבי מס'  4/18לתכנון ,אספקת והצבת מתקני משחקים בשכונת שרונה
בכפר יונה ,אשר פורסם ע"י החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ ,הרינו מאשרים כדלקמן:
.1

המציע סיפק לנו מתקני משחקים ,כולל תכנון והצבת המתקנים .העבודות התבצעו
ב_________________ [נא לפרט את מקום ביצוע העבודות].

.2

העבודות בוצעו בפועל ע"י המציע בעצמו /באמצעות קבלן המשנה __________________
לפרט את פרטי הקבלן המשנה מבצע הבנייה] ואולם בהתקשרות ישירה בינינו לבין המציע [נא לסמן את
[נא

החלופה הרלבנטית].

.3

העבודות החלו בתאריך ___________ והושלמו בתאריך___________ [נא להשלים].

.4

ההיקף הכספי של פרוייקט ביצוע העבודות עמד על __________  ₪לא כולל מע"מ [נא להשלים].

.5

ניתן ביחס למתקני המשחקים הכלולים בפרוייקט אישור מכון התקנים בדבר עמידה בת"י 1498
חלק .7

.6

העבודות בוצעו לשביעות רצוננו המלאה.

.7

שם:
פרטי המזמין:
מייל_________________:

טלפון:

______________

_____________________

.8

פרטי מנהל הפרויקט :שם _____________________ :טלפון:
מייל_________________:

______________

.9

הערות________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

על החתום:
חתימה:

__________________

שם:

__________________

תפקיד:

__________________

תאריך:

__________________
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נספח1ג'

נוסח כתב ערבות להשתתפות במכרז
לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ (להלן – "החברה הכלכלית")
רחוב הרצל 9ב
כפר יונה
א.ג.נ,.
ערבות מספר__________

לפי בקשת ______________________מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ(_________________.להלן – "הנערב")
.1
אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 150,000במילים :מאה
וחמישים אלף שקלים חדשים) (להלן – "סכום הערבות") בקשר למכרז פומבי מס'  4/18לתכנון ,אספקת
והצבת מתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,עד  10ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן אנו
.2
נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף _______________ בכתובת
.3
______________________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו.
התשלום כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו ,על דרך של העברה בנקאית לחשבון החברה הכלכלית עפ"י
.4
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם
הבלעדי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 14/10/2018כולל) .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו
.5
בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל .הערבות ,על כל תנאיה ,תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של  60ימים
בכל פעם ,על פי דרישת מנכ"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו כאמור ,אשר תתקבל אצלנו עד מועד סיום
תוקף הערבות המצוין ברישא לסעיף ו/או מועד סיום תוקף הערבות המוארכת ,לפי העניין.
.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
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נספח 1ד'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני משמש כ________________ [נא להשלים תפקיד] ב_______________________ [נא להשלים
את שם המציע] והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעמו.

.2

יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
הספק או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
הספק או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד ההתקשרות ****חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
*
**
***

****

.3

"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;31.10.02
"עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-
ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
התשע"ב  ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
"מועד ההתקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז – המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי
ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה .ואם לא הוגשה הצעה כאמור -מועד ההתקשרות
בעסקה.

יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:

חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן " :חוק
שוויון זכויות") אינן חלות על הספק.
חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים
אותן.
לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
.4
חלופה ( - )1הספק מעסיק פחות מ 100-עובדים.
חלופה ( - )2הספק מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל
סעיף  9לחוק שווין
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי
זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהספק התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה
( – )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון
זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל  -הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
.5
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם החברה (ככל שתהיה
התקשרות כאמור).
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
.6
______________
חתימת המצהיר
אימות חתימה
אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
______________
חותמת

____________
חתימה
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נספח 1ה'

הנחיות להצעת תכנון
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ ,מתכננת שצ"פ מרכזי בשכונת שרונה בכפר יונה.
שכונת שרונה מצויה בשלבי בניה ,והיא אמורה לכלול כ 2,300 -יח"ד .אכלוס השכונה צפוי להתחיל
בקרוב.
השצ"פ המרכזי בשכונה נמצא בלב השכונה ,מוקף בבנייה רוויה ושטחו כ 29 -דונם.
השצ"פ אמור להכיל  3מתחמים למתקני משחק ומתקני כושר גופני .המתקנים יחולקו בין שלושת
המתחמים ,ע"פ התשריטים המצורפים למכרז ,וע"פ התיאור שלהלן:
 .1המתחם הראשון והמתחם השני ,כל אחד מהם בשטח של  635מ"ר ,והם מיועדים להכיל מתקני
משחק לפעוטות (עד גיל  ,)3מתקני משחק לילדים בגילאי  7-3ומתקני כושר גופני לנערים ונערות.
חובה לשלב נדנדות ומגלשות במתחמים הנ"ל.
בנוסף חובה לשלב בכל אחד מהמתחמים הנ"ל ,לפחות  2מתקני משחקים מונגשים לילדים בעלי
מוגבלויות ,הכל עפ"י הוראות הדין ובאישור יועץ נגישות מורשה.
 .2המתחם האחרון ,מחולק לשני מתחמים בשטח של  370מ"ר  365 +מ"ר ויועד למתקן/ים
אתגרי/ים; חובה לשלב אלמנט המהווה חיבור בין שני המתחמים.
על המציע לצרף הצעת תכנון עפ"י הקבוע במפרטים המצ"ב למכרז ובהתאמה לתשריטים ולתוכנית
תיאום התשתיות המצורפת למסמכי המכרז.
התכנון יכלול הדמיה ממוחשבת על גבי קובץ ממוחשב של כל פינת משחק במתחם ,פירוט בדבר המתקנים
הנכללים בתכנון ,לרבות פרוספקטים של היצרן הכוללים מפרט מפורט של כל מתקן ומתקן ,התייחסות
לאופן פיזור המתקנים והצבתם במתחם .
התכנון יכלול את כל האלמנטים הנדרשים ,החל משלב תאום התשתיות בשטח המתקן ,הכנת הקרקע
התשתיות והשתית  ,המצעים והדשא הסינטטי /גומי ,דרך המתקנים ועד וכולל הצללות ותאורה מסוג
לד ,אשר תהיה משולבת בעמודי ההצללות (אשר יהיו בנוסף לדרישות אלו מלאים בבטון ושרוולים כפי
שידרש על ידי המתכננים וכנדרש במפרט) ותאורה המחוברת (בתאום עם מתכנן התאורה של השצ"פ )
ללוח הראשי של השצ"פ.
מובהר כי המתחמים בהם יוקמו מתקני המשחקים נמצאים בסמיכות לאיזורי מגורים .על המציעים
לקחת זאת בחשבון בשיקולי התכנון ולהציע מתקני משחק אשר אין בהם כדי לפגוע בנוחות הציבור ובכלל
זה כאלה אשר אינם גורמים לרעש סביבתי.
יש לציין שהקמת מתקני המשחק מתוכננת להתבצע במקביל לפיתוח השצ"פ ע"י קבלן פיתוח (לקראת
סיום עבודות הפיתוח) .באחריות הזוכה במכרז לתאם את מועד ואופן הכניסה והביצוע מול מנהל
הפרויקט וקבלן הפיתוח ,ולאפשר את ביצוע העבודות במקביל באופן המיטבי ביותר.
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נספח 1ו'

פרמטרים לקביעת ציון האיכות
ציון האיכות אשר יוענק לכל משתתף ייקבע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן ובהתאם לשיעורי
הניקוד המקסימאליים המצוינים להלן:
מס"ד

פירוט הניקוד

תיאור הקריטריון

.1

עיצוב ייחודי

.2

פונקציונאליות ,מגוון הפעילות שמאפשרים המתקנים המוצעים

.3
.4
.5
.6
סה"כ

השתלבות אסתטית של המתקנים בגינה והשתלבות בסביבה
כמות המתקנים
איכות המתקנים וטיבם עפ"י המפרטים
התרשמות כללית מהמציע ,מההצעה ומהפרזנטציה

10%

ציון האיכות מהווה  55%מהציון הסופי.
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20%
10%
25%
25%
10%
100%

לכבוד
החברה הכלכלית לפתוח כפר יונה בע"מ (להלן" :החברה")

מסמך 2

ג.א.נ,.

הצעה והצהרת המשתתף
מכרז לתכנון ,אספקת והצבת מתקני משחק בשכונת שרונה בכפר יונה
הצהרה והתחייבות
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מגישים בזאת הצעתנו למכרז פומבי
מס'  4/18לתכנון ,אספקת והצבת מתקני משחק בשכונת שרונה בכפר יונה ,ומצהירים ומתחייבים בזה
כדלקמן:
 .1הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו ,ובדקנו את
כל הגורמים הקשורים בביצוע העבודה ו/או העלולים להשפיע עליה.
 .2הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן
הכלל ,כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,לרבות אלה הנוגעות
למקום העבודה ,לטיב הקרקע ולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים
על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו .לא הסתמכנו
בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים ,אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי החברה ו/או
עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה
ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .3אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרשיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע
העבודות נשוא המכרז ,גם מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית ,בהתאם לכל מסמכי
המכרז.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא נצרף
מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל ,וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו .עוד ידוע לנו
כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג
כל מידע /מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו ,ניסיוננו ,מומחיותינו ,אפשרויות המימון,
התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב .אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור ,רשאית הוועדה
להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה .
 .5אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות .
 .6יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן
על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות
כן אם נזכה במכרז.
 .7הגשת הצעתנו כמוה כהצהרה כי אנו יכולים לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במכרז ולסיים את
העבודות בפרק זמן של  3חודשים מיום חתימה על ההסכם או מיום מתן צו התחלת עבודה ,לפי
המאוחר ביניהם.
ידוע לנו כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז והננו מתחייבים לעמוד
בלוחות הזמנים האמורים.
עוד מובהר לנו כי הקמת המתקנים מתוכננת להתבצע במקביל לפיתוח השצ"פ ע"י קבלן פיתוח,
וכי באחריות הזוכה במכרז לתאם את מועד ואופן הכניסה והביצוע מול מנהל הפרויקט וקבלן
הפיתוח ,ולאפשר את ביצוע העבודות במקביל באופן המיטבי ביותר.
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 .8הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והחברה תתקשר איתנו בהסכם ,נבצע את העבודות נשוא
המכרז בשלמותן ,בהתאם למסמכי המכרז ,הוראות הבטיחות והוראות כל דין ,לפי המחירים
הנקובים בהצעתנו להלן ,לשביעות רצון החברה.
 .9ידוע לנו כי בנוסף ליתר התחייבויותיו ,יידרש הזוכה לספק  10שנות אחריות לכלל המתקנים
והעבודות ,בלא שיהא זכאי לקבלת תמורה נוספת בגין כך ,הכל כמפורט בהסכם.
 .10כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ,לרבות בהסכם ,מחייבת אותנו גם אם לא
הוזכרה במפורש במסמך זה.
 .11בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,להלן הצעתנו הכספית בתמורה לביצוע
העבודות נשוא המכרז במלואם ,כנדרש עפ"י ההסכם:
תכולת ההצעה

מחיר החברה

מיליון  ,₪לא
מתקני
תמורה פאושלית עבור תכנון ,אספקת והצבת 3.5
המשחקים ,כמפורט בהצעת התכנון מטעם המציע .כולל מע"מ
מובהר כי התמורה הינה בגין מילוי כל התחייבויות
המציע עפ"י ההסכם ומסמכי המכרז ,לרבות מתן
אחריות בת  10שנים כמפורט בהסכם.

הצעת המשתתף
במספרים₪ ________ :
(ובמילים,)₪_____________ :
לא כולל מע"מ

הנחיות למילוי ההצעה:
א .יש לנקוב במחיר המוצע ע"י המשתתף ,במספרים ובמילים ,בש"ח ,ללא מע"מ.

ב.

יש לנקוב במחיר נמוך ,שווה או גבוה למחיר החברה ,ובלבד ששיעור ההוספה /ההפחתה
לא יעלה על ( 15%קרי ,הצעת המשתתפים לא תפחת מ 2.975-מיליון  ₪ולא תעלה על
 4.025מיליון  ,₪לפני מע"מ).

 .12הצעתנו זו כוללת את התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודות ,בהתאם לתנאים שבמסמכי
המכרז ולרבות האחריות הנדרשת במסמכי המכרז.
 .13הצעתנו זו כוללת את התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודה בהתאם לתנאים שבמסמכי
המכרז ,ובכלל זה כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע
העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ,ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותינו נשוא החוזה ,לרבות
כוח אדם ,ציוד ,אביזרים ,חומרים ,כלי עבודה ,כלי רכב ,הובלות ,ביטוחים ,רישוי והיתרים,
ההתאמות המתחייבות לצורך ביצוע העבודה ולרבות תקופת הבדק והאחריות הנדרשת במסמכי
המכרז.
 .14ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות מעבר לסכום הנקוב על ידינו
דלעיל ,לרבות לא בגין הפרשי הצמדה למדד ,לרבות לא בגין שינויים בהצעת התכנון המפורט
אשר החברה זכאית לדרוש (ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי החברה).
 .15כן מובהר לנו כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על
ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ,יחולו עלינו וישולמו על ידינו .לצורך כך ,תנכה החברה מהסכומים
שיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.
 .16אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .17הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90תשעים) יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף
ההצעה למשך ( 60שישים) יום נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,נחשב כמי שחזר
בו מהצעתו ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על-פי המכרז ו/או
על-פי כל דין.
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 .18אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה ללא-חוזרת,
כאמור בסעיף  3לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  1973ובקבלתה על ידכם יכרת הסכם מחייב
בינינו לביניכם.
 .19היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם ,נמציא את כל המסמכים
והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,חתום כדין ,ערבות הביצוע
והאישור על עריכת ביטוחים .
 .20אנו מצהירים ומסכימים ,כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי
המכרז ,תהא החברה זכאית לסך של ( ₪ 1,000אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש
בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים במסמכי המכרז ,לפי העניין ,ועד למועד המצאת כל
האישורים ,לפי המועד המאוחר שביניהם .
כמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה החברה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת
להצעתנו זו ו/או להתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז.
כן ידוע לנו שבחילו ט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב
הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז .הננו מצהירים כי לא תהיה
לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות החברה עם מציע אחר במקומנו .
 .21אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על-פי דין או
הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 .22ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
שם המשתתף ____________________ :מס' זיהוי_____________ :
כתובת (כולל מיקוד) _________________ :טל ____________ :פקס_____________ :
דוא"ל _______________ :איש קשר _______________ :טל' נייד _____________________ :
תאריך ________

חתימה______________________:

אישור עורך דין ככל והמציע הינו תאגיד
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר כי חברת ______________________ ,ח.פ.
_________________ (להלן – "המציע") הינו תאגיד קיים ופעיל וכי ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז
המצורפים לה נחתמו על-ידי ה"ה ________________ ו__________________ וכי חתימתם של
אלה מחייבת את המציע בכל הקשור והכרוך במכרז זה ובהתקשרות על פיו.
תאריך __________

חותמת ______________
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חתימה________________

הסכם

מסמך 3

שנערך ונחתם בכפר יונה ביום _____לחודש ____ שנת 2018
בין:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
מרח' שרת  1כפר יונה 40300
(להלן" :החברה")

ובין:

________________________
מרח' _____________
(להלן" :הקבלן")

והואיל:

והחברה הינה תאגיד מוניציפלי בבעלות עיריית כפר יונה (להלן" :העירייה");

והואיל:

והעירייה הסמיכה את החברה לנהל ולבצע עבודות תכנון ,אספקה והצבת מתקני משחקים
בשצ"פ המרכזי (שצ"פ  )eשבשכונת שרונה בכפר יונה (להלן – "העבודות");

והואיל:

והחברה פרסמה מכרז פומבי מס' ( 4/2018להלן – "המכרז") לביצוע העבודות;

והואיל:

והצעתו של הקבלן נבחרה כהצעה הזוכה במכרז הנ"ל בהתאם להמלצת וועדת המכרזים של
החברה אשר אושרה ע"י יו"ר החברה ביום ________;

והואיל:

והקבלן מעוניין לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לתנאי הסכם זה להלן;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה כדלקמן:

כללי
.1
.2

.3

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו עימו כאחד.
בהסכם זה יפורשו המונחים המופיעים בצד ימין להלן כהגדרתם המופיעה בצד שמאל להלן:
.2.1
.2.2

"העירייה" -
"החברה" -

.2.3

"המנהל"-

.2.4

"המפקח" -

.2.5
.2.6

"נציג הקבלן" -
"העבודות" -

.2.7

"הרשויות" -

עיריית כפר יונה ו/או מי שימונה כנציגה לצורך הסכם זה.
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ ולרבות מי שיוסמך על ידה
לעניין הסכם זה או חלקו.
מנהל הפרויקט שימונה על ידי החברה ויפקח על ביצוע העבודות
כמתחייב מן ההסכם.
מי שימונה מטעם החברה לפקח על העבודות שיבוצעו בהתאם להסכם
זה.
מנהל הקבלן ו/או מי שימונה מטעמו לניהול העבודות.
סך כל עבודות המפורטות במסמכי המכרז ,לרבות בהזמנה ,במפרטים
ובתכניות הקבלן כפי שאושרו ע"י החברה וכן כל עבודה אחרת
כפי שתורה החברה ו/או יורה המנהל ו/או המפקח.
העירייה ,רשות מקרקעי ישראל  ,מכבי אש ,חברת החשמל ,בזק ,משרד
ממשרדי הממשלה ,רשויות התכנון והבנייה וכל גורם סטטוטורי אחר
בעל עניין על פי דין בביצוע העבודות ו/או בתכנונן ו/או באישורן.

הסכם זה כולל את הנספחים המפורטים להלן ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
תשריטים
נספח 3א'
תכנית תיאום מערכות מאושרת
נספח 3ב'
תכניות (תצורפנה בהמשך)
נספח 3ג'
מפרטים טכניים
נספח 3ד'
נוסח אישור על עריכת ביטוחים
נספח 3ה'
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נספח 3ו'
נספח 3ז'
נספח 3ח'
נספח 3ט'
נספח 3י'
נספח 3יא'

נוסח ערבות ביצוע
נוסח ערבות בדק
הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג – .1953
מסמך ויתור על זכות עכבון
אישור בדבר היעדר תביעות במסגרת החשבון הסופי
נספח בטיחות

סתירות במסמכים והוראות מילואים
במקרה של סתירה ,אי התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין הוראה
.4
אחרת בהם ,יהיה סדר העדיפות בין מסמכי המכרז כמפורט להלן:
 .4.1המפרט הטכני והתכניות
 .4.2נוסח המכרז וההסכם
 .4.3כל מסמך אחר שיצורף על ידי החברה למסמכי המכרז.
גילה הקבלן סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראת אחת מהוראות החוזה
.5
להוראה אחרת ממנו ,או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או
שמסר המפקח הודעה לקבלן ,שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם ,יפנה הקבלן בכתב
למנהל והמנהל ייתן לו הוראות בכתב בדבר .במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.
החברה או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע העבודות הוראות ,לרבות
.6
תכניות ,לפי הצורך ,לביצוע העבודה .על הוראות הכוללות תוספות ושינויים בעלי משמעות כספית
יחולו הוראות סעיפים  25-31להלן.
הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:
.7
 .7.1הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – .1976
 .7.2הוא מנהל ספרים כדין ופועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין כלפי
שלטונות המס ובכלל ,וכי ימשיך לעשות כם במהלך כל תקופת ההסכם.
 .7.3הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי
הדין וימשיך לעשות כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
 .7.4הוא בעל כל האישורים ,ההיתרים והרשיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 .7.5הוא בעל מיומנות ,ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי הסכם זה ,ובעל אמצעים נאותים
ומספיקים מבחינת כוח אדם ,ציוד ,חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך
התקופה שנקבעה לכך בהסכם.
 .7.6הוא בחן את כל התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן.
 .7.7אין מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו עליו ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה
משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם או על פי כל דין.
 .7.8הוא קרא את המכרז ונספחיו לרבות הסכם זה ונספחיו ,וכל תנאי ההסכם והנספחים לו
נהירים וברורים לו.
מהות ההסכם ותיאור העבודות
הקבלן יבצע עבור החברה את העבודות ,בתמורה למחירי הצעתו ,הכל כמפורט בהסכם זה להלן.
.8
העבודות תבוצענה בתוך תחום השצ"פ המרכזי בשכונת שרונה (שצ"פ  )eבמיקום המפורט בתשריט
.9
המצ"ב.
 .10העבודות תבוצענה באופן שוטף וברציפות בהתאם למסמכי ההסכם ובייחוד התכניות שהכין הקבלן
ואושרו ע"י החברה והמפרטים ,ובהתאם להוראות החברה ,המנהל והמפקח ,באיכות מעולה
ובלוחות הזמנים המפורטים בהסכם זה להלן.
שלבי ביצוע ולוחות זמנים
 .11הקבלן יכין תוכנית הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודות ,לרבות הסדרים והשיטות אשר
לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות ,הכל בהתאם להצעתו במכרז ,וכן יפרט לוחות זמנים בנוגע
לכל שלב ביצוע (לרבות שלבי התכנון) ,ויגישם לאישור המפקח לא יאוחר מ 5-ימים מיום קבלת צו
התחלת העבודה ,כמפורט במיפרט .הקבלן מתחייב להמציא ,מעת לעת ובהתאם לדרישה ,הסברים
ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע לוח הזמנים האמורים ,לרבות עדכונים ופירוטים.
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.12
.13
.14

.15
.16
.17

.18
.19

.20

מודגש כי הקבלן יידרש ,במסגרת אישור התכנון כאמור ,לפרט את הרכב צוות התכנון המוצע על
ידו ,והמפקח יאשרו במלואו /בחלקו /לא יאשרו כלל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .בכל מקרה של
היעדר אישור כאמור ,מתחייב הקבלן להציג בפני המפקח צוות חלופי ,עד לקבלת אישור המפקח.
אישור החברה ו/או המפקח לתכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בעבודת הקבלן ובביצוע
העבודות ,עפ"י הסכם זה ,לרבות תכניות שהכנתן נדרשה ע"י החברה ,לא יטיל על החברה ו/או על
המפקח ו/או על העירייה כל אחריות באשר לטיב העבודות והתוכניות ורמתן.
לא קיים הקבלן את התחייבויותיו להכין תוכנית כאמור דלעיל ,רשאי המפקח להכין לוח זמנים
אשר יחייב את הקבלן .הוצאות ההכנה ,כאמור ,יחולו על הקבלן .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע
מזכות החברה לבטל את ההסכם ,לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע ממנו פיצוי על כל נזק
שיגרם לה בשל כך.
הקבלן יחל את ביצוע העבודות כפי שיאושרו על ידי המפקח ,במועד שייקבע על ידי החברה בצו
התחלת העבודה ויבצע את העבודות בהתאם להיתרים ,בלוח הזמנים אשר אושר על ידי החברה
כמפורט דלעיל.
המפקח רשאי בכל עת ומכל סיבה שהיא להורות על שינוי לוח הזמנים או החלפתו באחר .תוקן,
שונה או הוחלף לוח הזמנים ,יחייב לוח הזמנים המעודכן את הקבלן ממועד אישורו על ידי המפקח.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באופן שוטף ורצוף עד להשלמתן במועד שאיננו עולה על 3
חודשים מיום חתימת הצדדים על החוזה או מיום מסירת צו התחלת העבודה לידי הקבלן חתום על
ידי מנכ"ל החברה ,לפי המאוחר מביניהם (בכפוף לסמכות החברה לקבוע תקופת ביצוע שונה בגין
עבודות שביצוען נדחה ואינן כלולות בצו התחלת העבודה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כמפורט
בחוזה זה).
למען הסר ספק ,הליכי התכנון ,הרישוי וקבלת האישורים שבגדר התחייבויות הקבלן עפ"י מסמכי
החוזה ,נכללים בלוח הזמנים הנ"ל ועל הקבלן חלה חובת קידומם במועדים אשר ימנעו כל חריגה
מלוח הזמנים דלעיל.
סיום תכנון משמעותו הצגת התכנון למזמין העבודה וקבלת אישורים מצוות התכנון הן להעמדה,
תאום התשתיות ,ביסוס וקונס' וכו'.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי העמידה בתקופת הביצוע הנ"ל מהווה תנאי יסודי מהותי להתקשרות
עמו והוא מתחייב בזאת לעמוד באופן מדוייק בלוח זמנים זה ,ולצורך כך לבצע ולהשלים עבודות
גם בשעות בלתי מקובלות וחריגות לרבות בערבים ,לילות וכיו"ב וללא כל תמורה נוספת מעבר
לתמורה הכלולה בהצעתו ,הכל בכפוף להסכם זה.
מובהר ,כי במקביל לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,מתוכננות להתבצע עבודות הקמת השצ"פ
המרכזי הנ"ל ע"י קבלני פיתוח מטעם החברה .באחריות הקבלן לתאם את מועד ואופן הכניסה
והביצוע מול המנהל וקבלני הפיתוח .הקבלן מתחייב לעבוד בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם
קבלני הפיתוח על מנת למנוע עיכובים כלשהם בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ועבודות הפיתוח.
כמו כן על הקבלן להישמע להוראות המנהל לעניין סדר ביצוע העבודות לצורך שמירה על רצף
עבודה תקין ,ולצורך כך מתחייב הקבלן לתכנן את ביצוע העבודות באופן שיאפשר גמישות זמנים
כאמור.
מודגש בזאת במפורש כי לא תתקבל כל טענה בדבר עיכובים במועדי ביצוע העבודות נשוא הסכם
זה ו/או ליקויים בביצוע העבודות הנובעים מחוסר תיאום בין הקבלנים השונים בשטח ו/או מסדר
ביצוע העבודות שנקבע ו/או מכל סיבה שהיא הנוגעת להימצאותם של קבלנים נוספים בשטח.

אישורים
 .21הקבלן מתחייב לקבל ולהמציא למפקח לפני תחילת ביצוע העבודות את כל הרשיונות וההיתרים
הדרושים על פי דין לביצוע העבודות ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת
העבודה ,לרבות אישור על קיום ביטוחים ,כמפורט להלן.
 .22דרישות הרשויות המוסמכות האמורות תמולאנה על ידי הקבלן ועל חשבונו .למען הסר ספק,
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלה.
 .23מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מצהיר ,בחתימתו על חוזה זה ,כי הוא זכאי לבצע את
העבודות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלבנטיים לבצע את
העבודות.
בדיקות מוקדמות
 .24רואים את הקבלן כמי שבטרם הסכים לביצוע העבודות על פי הסכם זה בדק את אזור ביצוע
העבודות בפועל ,את כמויות וטיב העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה ,את דרכי הגישה
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לביצוע העבודות ואת תנאי העבודה באתר ביצוע העבודות וכן את כל הגורמים אשר יש או עשויה
להיות להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו בהסכם זה.
עוד מצהיר הקבלן כי בדק את כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים להסכם וכי לא תהיה לו כל
טענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי ביישומם.

פיקוח על ידי החברה
 .26החברה תמנה מפקח מטעמה לצורך פיקוח עליון על ביצוע העבודות.
 .27הקבלן יהיה כפוף ,לעניין ביצוע העבודות וביצוע הסכם זה ,למפקח ,ויפעל לפי הוראותיו והנחיותיו.
המפקח רשאי לבדוק את העבודה ,כולה או חלקה ,ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב
החומרים שמשתמשים בהם ,איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן
בביצוע העבודה .כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את ההסכם ,את הוראות החברה
ואת הוראותיו הוא .כמו כן יבדוק המפקח ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו לחברה בגין כל
עבודה שבוצעה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן יהא חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי הנדרשים על ידי
המפקח.
עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המפקח רשאי להודיע לקבלן ,בכל עת ,על החלטתו לקבוע עדיפות
לביצוע חלק מסוים מהעבודה ,או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור .מכל סיבה
שהיא ,והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח.
מ ובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה
או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה.
 .28המפקח רשאי לתת לקבלן ,בכל זמן שהוא ,הוראות שונות לפי שיקול דעתו ,בכל הנוגע לביצוע
העבודות ,לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודות ,הוראות בדבר
החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו .הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על
חשבונו.
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם,
בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש ,והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים
בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו
הבלעדי.
 .29הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ,ולכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת לאתרי ביצוע העבודות
ולכל מקום אחר שבו מבוצעת עבודה כלשהי לביצוע ההסכם וכן לכל מקום שממנו מובאים
מוצרים ,חומרים ,מכונות וציוד כלשהם לביצוע ההסכם.
 .30הקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע ,תשובות והסברים ,עובדים ,כלים וציוד הנדרש לביצוע
בדיקות ופיקוח על העבודות על פי הסכם זה וזאת על חשבון הקבלן.
 .31אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי מעקב אחר
ביצוע ההסכם בכל שלביו על ידי הקבלן .הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי
החברה למילוי תנאי ההסכם.
דיווחים
 .32הקבלן ידווח למנהל לפחות אחת לשבוע על קצב התקדמות העבודות ויקיים כל הוראה של המנהל
בענין העבודות ושלבי ביצוען ,ללא תמורה נוספת .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידווח הקבלן
לחברה על כל תקלה אשר תתגלה בביצוע ההסכם ,עם גילויה.
השגחה מטעם הקבלן  -צוות הניהול
 .33הקבלן מתחייב לפקח פיקוח צמוד מקצועי קבוע ומתמיד על ביצוע העבודות .לצורך כך ,הקבלן
מתחייב כי בכל צוות יהיה מנהל עבודה שישמש כמפקח מטעמו בהתאם להוראות הדין לרבות
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח ( 1988 -להלן" :מנהל העבודה") ,בעל רמה
מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה.
 .34הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה
זה ,ולצורך כל יימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעות העבודות במהלך יום העבודה.
 .35כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי החברה בכתב למנהל העבודה או מי
מטעמו ,ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו ויחייבו את הקבלן ,למעט הוראות הכוללות תוספות
ושינויים בעלי משמעות כספית ,לגביהם יחולו הוראות סעיפים .25-31
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אורח מקצועי ,בטיחות ושמירה על דינים
 .36הקבלן יבצע את העבודות ברמה מקצועית נאותה ,בנאמנות ושקדנות ואורח מקצועי נכון ,לשביעות
רצונם המוחלטת של החברה ו/או המנהל ו/או המפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם ,בין
שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בהסכם.
 .37הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתקנים ,חוקים ,תקנות ,כללים ,הנחיות ,העוסקים בסוגי
העבודות השונות הכלולות בהן ,לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ח 1968 -
על תקנותיו ,הוראות לעניין בטיחות בעבודה ,הוראות כל דין והוראות הרשויות המוסמכות ,לרבות
הוראות בדבר מתן הודעות ,קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות..
 .38בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור דלעיל ,הקבלן יידרש ,בטרם ביצוע העבודות ,להכין ולהציג בפני
המנהל תיק בטיחות העומד בכל דרישות נספח הבטיחות המצ"ב להסכם זה ,לחתום על הצהרת
הבטיחות הכלולה בנספח וכן לעמוד ולקיים בכל דרישות הבטיחות שבנספח.
אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים 
 .39הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ,והדברים האחרים
הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש.
 .40הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודות אלא לאחר אישורו של המפקח ,זולת
אם ויתר המפקח מפורשות ,בכלל או לעניין מסוים ,על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.
 .41כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו באיכות מעולה ,ומהסוגים והמינים
כפי שנקבעו במסמכי ההסכם ,ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 .42החומרים יעמדו בדרישות כל תקן ישראלי הנדרש לגביהם ,ובהיעדרם – תקנים אירופיים
מתאימים.
 .43הקבלן יגיש לאישור המפקח ,על פי בקשתו ,דוגמאות של כל החומרים קודם שהשתמש בהם.
הוצאות בדיקות העבודות והחומרים ,לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים אחרים
מוסמכים עפ"י דין ,תחולנה על הקבלן ובלבד שסך הבדיקות לא יעלה על  1%מעלות העבודות .כל
החומרים שיסופקו לצורך המשך ביצוע העבודות יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו .עלות בדיקת
דוגמאות שייפסלו לא יימנו במסגרת הוצאות הבדיקה הקבועות דלעיל.
 .44נוכח המפקח כי חומר כלשהו שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה ו/או אינו תואם את
הדרישות כקבוע בהסכם זה ,ירחיק הקבלן את החומר מאתר העבודות ,תוך  72שעות מקבלת
הוראה בכתב מאת המנהל /המפקח לעשות כן .סירב הקבלן לעשות כן ,רשאית החברה להרחיק את
החומרים הפסולים בעצמה ולחייב את הקבלן בעלויות הנובעות מכך.
ניהול יומן עבודה
 .45הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן" :היומן") וירשום בו את פרטי העבודות שביצע ,כל פרט חריג
במהלך העבודות או בתנאיהן וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום ביומן זה.
 .46הרישום ביומן יהא בהתאם למפרט.
 .47העבודה תימדד ותיבחן בהתאם להוראות המיפרט והמפרטים הבינמשרדיים של ממשלת ישראל,
התכניות ,התקנים הישראלים המתאימים ודרישות החברה.
אספקת כוח אדם ,רישומו ותנאי עבודה
 .48הקבלן מתחייב להעסיק ,על חשבונו ,עובדים כשירים ,מקצועיים ואחראים ,במספר הדרוש לשם
ביצוע העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון,
הסמכה או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום ,הסמכה או היתר,
כאמור.
 .49לביצוע העבודות יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט-
 1959ובשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית ,אלא
אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל.
 .50הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים .הקבלן
ישלם בעד כל עובדיו ,את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד ,כל התשלומים
שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח
סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של
העובדים במדינה באותו ענף.
 .51הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח ,ושנועדה לשמור
על רווחת  ,נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה
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אמצעי תחבורה ,סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה .מקום העבודה לא ישמש
כמקום דיור ,אף לא דיור זמני ,לאף אדם מתחילת ביצוע העבודה עד ליום מסירת העבודה לחברה.
הקבלן מצהיר כי קרא את הנספח לחוזה המכיל סעיפים מחוק עבודת נוער ,התשס"א –  ,2000והוא
מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה .כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו
כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.
עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  ,1991ובחוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  ,1987לצורך
התקשרות עם החברה בחוזה זה ,וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז
והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

הרחקת עובדים
 .54הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם
המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה ו/או אדם המועסק על ידי קבלן משנה ,אף אם
הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא
כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו .אדם
שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה
או בביצוע העבודות.
 .55בנוסף ,מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר ,לצורך ביצוע העבודות ,בעל תפקיד חלופי ,באופן אשר ימנע
כל עיכוב /דחייה בקצב ביצוע העבודות .בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי
שיקול דעתו הבלעדי.
נזקים לעובדים ולשלוחים
 .56מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה ועפ"י כל דין ,הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או
פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או
נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות או ביצוע עבודות הבדק ,לרבות נזק שנגרם לעובד החברה או
החברה ,לאדם המספק שירותים ,חומרים או מוצרים ,לקבלני משנה ועובדיהם ,ולספקים ועובדים
עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה.
 .57החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן
בגין נזק או תאונה ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.
העדר יחסי עובד מעביד
 .58הקבלן מצהיר בזה כי בהתקשרותו עם החברה הוא יפעל כקבלן עצמאי המעסיק עובדים ועובדיו
שיועסקו בביצוע העבודות לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם החברה.
 .59הצדדים מצהירים בזה כי התמורה שתשלם החברה לקבלן בעד שירותיו נקבעה בהתחשב בעובדה
שהקבלן הינה גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל
מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למי מעובדיו תוך כדי או עקב
ביצוע או עקב אי-ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 .60עוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו לחברה ,בגין ההתקשרות עם הקבלן ו/או בגין סיומה ,כל עלויות
נוספות ,לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד" ,מכל מין וסוג שהוא .הצדדים
מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה ,הכוללת והבלעדית שתהיה
לחברה בכל הקשור להתקשרות עם הקבלן ו/או לסיום ההתקשרות.
 .61היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת ,בין על פי פנייה שתוגש על ידי
הקבלן ובין על פי פניית כל גורם אחר ,כי בין מי מעובדי הקבלן לבין החברה נוצרו יחסי עובד
ומעסיק ,מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע לעובד הקבלן שעסק בביצוע העבודות על פי
הסכם זה כ"עובד" של החברה ,בגין כל תקופת עבודתו ושעל פיו יחושבו התנאים הסוציאליים
שהיו מגיעים לו אילו הועסק כ"עובד" ,יחושב על בסיס שכר חודשי רעיוני השווה ל60% -
מהתמורה החודשית כפי שהוגדרה בהסכם זה.
הסבת החוזה וקבלני משנה
 .62הקבלן אינו רשאי להסב או למסור לאחר את ביצוע ההסכם או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב .אולם העסקת
עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה,
כשלעצמה ,משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.
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.63
.64

.65
.66
.67

מובהר בזה כי אין למסור את העבודה ,כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת החברה מראש
ובכתב להפעלת קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן להעסיק.
בטרם תחילת ביצוע העבודות ,הקבלן יציג בפני החברה והמפקח פרטי כל קבלן משנה אשר יהיה
בכוונתו להעסיק בביצוע העבודות .החברה ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו
קבלן מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתם המוחלט ,ואולם מובהר כי בכל מקרה יציע הקבלן אך
ורק קבלן משנה בעל היכולת ,הניסיון והרשיונות המתאימים לביצוע העבודות כשם שנדרש ממנו
עצמו.
לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או לקבלן
כספים מאת החברה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי לאישור החברה בנוגע לקבלן משנה
כאמור הינו חתימת קבלן המישנה על טופס ויתור על זכות עיכבון בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
נתנה החברה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה מטילה חבות
כלשהי על החברה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין
והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה ,שלוחיהם ועובדיהם.
החברה ו/או המפקח יהיו רשאים לדרוש מהקבלן ,בכל רגע וללא חיוב במתן סיבה/טענה ,להפסיק
את העסקת קבלן המשנה /להחליפו ללא כל תביעה מצד הקבלן הראשי או קבלן המשנה.

שמירה ,גידור ,אמצעי זהירות באתר העבודה
 .68הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולהחזיק ,על חשבונו ,שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה ,לרבות פנסים
מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ,ולביטחונו ונוחיותו של הציבור ,ובכל מקום
שיידרש על ידי המנהל או המפקח ,או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת
כלשהי.על הקבלן להגן על אתר העבודות  ,על העבודות ,ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי
אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא ינזקו בכל נזק שהוא ,לרבות כתוצאה מתופעות מזג אויר
ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים ,אבק ,קורוזיה ,רוח אבן ,גניבות שריפות ,פריצות
וכיו"ב.
 .69למען הסר ספק ,ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי
הצעת הקבלן ,ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.
 .70נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות -
מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה ,הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא
הסכם זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם לכל
דין ,לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – 1954
(להלן "חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן" :פק'
הבטיחות") והתקנות על פיהם ,בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד העבודה ובהתאם
לנספח בטיחות – כללי  ,המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
נזק לגוף או לרכוש
 .71בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא ,שייגרמו תוך
כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק
לעבודות ואף לאחר מתן תעודת השלמה ,לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ,והוא ינקוט בכל
האמצעים למניעתם.
 .72החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה בבית משפט
ו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או החברה ו/או צד שלישי כלשהו בגין נזק או אבדן כאמור ,עד אשר
ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה ו/או עד שתופקד על ידי הקבלן
ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי
האירוע מכוסה על ידה.
 .73הקבלן ישפה את החברה בגין כל סכום שתחויב לשלם בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי
פרק זה כולל הוצאות כלליות שיגרמו לחברה .נדרשה החברה לשלם סכום כלשהו בפסק דין עקב
מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי ההסכם או בקשר אליו,
ישפה אותה הקבלן על כל סכום ששילמה ,לרבות בגין ההוצאות המשפטיות שתישא בהן בקשר
לדרישה האמורה ,בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של  .20%החברה תהא רשאית לעכב תשלומים
לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן כאמור ,עד אשר
תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.
 .74הקבלן ישפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה
במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו של הקבלן
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תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר או שבוצעו ע"י מי מקבלני
המשנה שלו.
החברה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל ,על חשבונו ,בכל
הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות החברה
להתגונן באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של
חברות הביטוח של הצדדים.

.75

ביטוח
 .76מבלי ל גרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין
מתחייב הקבלן לבטח ,לפני תחילת העבודות ,על חשבונו הוא ,ולמשך כל תקופה בה הוא עלול
להימצא אחראי עפ"י דין ,בביטוחים על-פי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ,גבולות
האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח 3ה' ,המהווה חלק בלתי
נפרד מחוזה זה (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים").
הקבלן מתחייב כי שהפוליסה לביטוח אחריות המוצר תחודש ברצף לכל התקופה בה הוא עלול
להימצא אחראי עפ"י כל דין.
כמו כן ,מתחייב הקבלן לקיים ביטוח כלי רכב מקיף וחובה ,ביטוח צד שלישי לרכבים המשמשים
אותו בביצוע העבודות.
מובהר ,כי הדרישות והתנאים כאמור בטופס האישור על קיום ביטוחים כאמור הינן דרישות ותנאי
מינימום ,ועל הקבלן לערוך כל ביטוח נוסף ו/או בתנאי משופר ו/או בגבולות אחריות גבוהים יותר,
על-פי שיקול דעתו.
.77

עם חתימת חוזה זה ,וכתנאי להתחלת העבודות ,ימציא הקבלן את טופס האישור על קיום
ביטוחים ,כשהוא חתום על-ידי חברת הביטוח מטעמו ,ומאושר על-ידי העירייה .הקבלן ימציא
לעירייה ,אישור ביטוח מעודכן במידה ותקופת הביטוח הסתיימה וזאת מבלי צורך בקבלת בקשה
כלשהי מצד העירייה .קיומו של סעיף זה מהווה תנאי מהותי בחוזה.
כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת המועצה בכתב לפחות ששים
( )60יום מראש ,ויהיה כפוף לאישור המועצה.

 .78הקבלן יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן יישא בכל נזק שיגרם
לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ,קבלני המשנה ,עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו
מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן.
הקבלן יהיה אחראי ,בכל מקרה ,לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו כאמור ,לרבות נזקים
שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה יהא הקבלן
אחראי לנזקים שיגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או
אחרות ,כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפיה.
פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים
 .79הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא יפגע שלא לצורך בנוחות הציבור ,ולא יפריע שלא
לצורך בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש
וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור
לעיל.
היה ונגרמה הפרעה כלשהי ,בין לצורך ובין שלא לצורך ,הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון
ההפרעה ,לרבות תשלום פיצויים.
תיקון נזקים למובילים
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.81

מודגש בזאת כי באתרי העבודה ובסביבתם קיימים שירותים ומתקנים עיליים ותת קרקעיים
שונים כגון :קווי חשמל ,טלפון ,מים ,ביוב ,ניקוז ותאורה .טרם התחלת העבודות נשוא הסכם זה
מתחייב הקבלן לוודא את מיקום השירותים הנ"ל ,בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם
מסומנים .בכל מקרה ,יהיה הקבלן אחראי לטיפול בכל המתקנים והתשתיות האמורים ,בהתאם
להוראות הרשויות המוסמכות וכמפורט במפרט.
יובהר כי הקבלן יהא אחראי על כל נזק או קלקול שייגרם לכביש ,לדרך ,למדרכה ,לשביל ,לרשת
המים ,לביוב ,לתעלות ,לחשמל ,לטלפון ,לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי
ביצוע העבודה ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע
העבודה ,נזקים אלו יתוקנו על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל
אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתשתיות כאמור.

שמירה על הסביבה
 .82הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה אחרת באתרי העבודה אלא אם נדרש הדבר לצרכי
העבודה ,התקבל אישור מהקק"ל והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן .הוצאות העתקת
העצים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר ,במידה והחברה תחליט על העתקתם ,יחולו על
הקבלן.
 .83כל עתיקות שהן ,מטבעות ישנים או כל חפץ אחר שיימצאו באתר או בכל מקום אחר במהלך ביצוע
העבודות או לאחר סיום ביצוען ,יימסרו מיד לידי המפקח.
 .84העבודות תבוצענה ע"י הקבלן בהתאם לחוק העתיקות.
 .85הקבלן יכרה ויוציא מתחום האתר ומחוצה לו כל חומר או מחצב ,לרבות חומרי תשתית ותכסית
כגון חול ,אדמה ,סלעים וכיו"ב ,רק על פי הרשאה מפורטת מכוח דין או הסכם.

ניקוי אתרי העבודות
 .86הקבלן ישמור כל אתר בו תבוצענה העבודות נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת שנצברה בו בשל
ביצוע העבודות לאתר פסולת מורשה.
 .87הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ
לאתר העבודה.
 .88מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו ,כל מכשול או סיכון
שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו.
אי ביצוע העבודה כסדרה
 .89אם הקבלן לא יבצע את העבודה באופן ו/או בתדירות שנקבעו ,וזאת אף לאחר קבלת הודעה מן
החברה לבצע את העבודה כנדרש ,ישלם הקבלן לחברה פיצוי מוסכם בסך של  1,000ש"ח (אלף
ש"ח) בגין כל יום של איחור בביצוע העבודה כנדרש ו/או בהשלמתה ,על פי קביעת המפקח.
 .90הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי המינימאלי שניתן לצפותו מראש
בגין אי ביצוע העבודה כראוי.
 .91החברה תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים דלעיל מכל סכום שיגיע לקבלן ,בכל זמן
שהוא ,לפי ההסכם ,לפי הסכם אחר או לפי דין ,וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
תשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את
העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין.
 .92במקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם ,כאמור דלעיל ,רשאית החברה ,בנוסף על האמור בפרק זה
ובכל הוראה אחרת בהסכם ,לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו על ידי המפקח בתקופה בה
לא בוצעו העבודות כנדרש .סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא יישא ריבית.
 .93שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של החברה לכל סעד או תרופה על פי ההסכם ו/או
על פי כל דין בגין אי ביצוע העבודה כאמור.
מסירת העבודות ותיקון פגמים וליקויים 
 .94עם השלמת העבודות כולן וכן השלמת כל שלב בהן ,ידווח הקבלן למפקח על סיומן .העבודות
תיבדקנה על ידי המועצה ו/או החברה ,באמצעות המפקח ו/או נציג אחר מטעמן .לצורך כך יערך
במגרש סיור בנוכחות נציג המועצה ,המנהל ,המפקח ונציג הקבלן ,ויירשם פרוטוקול מסירה.
 .95הקבלן יהא חייב לתקן כל ליקוי ופגם האמור בפרוטוקול המסירה ,בתיאום עם המפקח ,במועד
שייקבע בפרוטוקול המסירה ,עד לקבלת אישור המפקח בכתב לביצוע התיקון לשביעות רצונו.
 .96עם גמר ביצוע העבודות ,ידאג הקבלן על חשבונו להשבת האתר וסביבתו לקדמותו ו/או לשלמותו
ו/או לתקינותו ,לפי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט ,ובכלל זה יתקן כל נזק אשר
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נגרם לכבישים ,ריצוף ,שוחות ,שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר באתר ובסביבתו ,לפי הנחיית
המפקח.
עם סיום העבודות ,ימסור הקבלן לחברה תוכניות מצב קיים ( )AS MADEשל כל העבודות שביצע.

תקופת האחריות
 .98לצורך הסכם זה תקופת האחריות לעבודות הינה תקופה של  10שנים החל ממסירת העבודות
(להלן" :תקופת האחריות").
 .99במהלך תקופת האחריות הקבלן יהא אחראי לטיב המתקנים ,העבודות ,החומרים והציוד הכלולים
בעבודות .בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יהא אחראי לפעולתן התקינה של כל המתקנים,
לרבות לשלמותם ,לעמידותם ולטיבם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הקבלן מתחייב להיענות לקריאות ולטפל בכל תקלה ,נזק או קלקול
בתוך  7ימים ממועד הקריאה ,למעט במקרים בהם הוגדרה הקריאה (ע"י המנהל) כקריאת חירום
ואז יינתן מענה וטיפול בתוך  72שעות.
לצורך כך ,הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו במהלך כל תקופת האחריות מלאי מתאים של כל חלקי
חילוף הדרושים בכדי לטפל בכל תקלה ,נזק או קלקול כאמור.
 .100הקבלן יהא אחראי בנוסף על מילוי כל דרישות הדין המתייחסות לשירותים ולמתקנים שיותקנו,
ובכלל זה ימציא לחברה מידי שנה אישורים מאת יועץ בטיחות.
 .101מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לקבלת כל תמורה נפרדת (נוסף על התמורה הקבועה בהסכם זה)
בגין קיום התחייבויותיו בתקופת האחריות כמפורט דלעיל .על אף האמור ,החברה תשלם לקבלן
עבור חלקי חילוף בלבד שיידרשו למתקנים לצורך הבטחת המשך פעולתם התקינה ,את התמורה
הקבועה במחירון המקובל אצל היצרן בהנחה של  .15%לצורך כך ,מתחייב הקבלן להעביר לידי
החברה עם חתימת הסכם זה את מחירון היצרן המעודכן למועד חתימת ההסכם ,והוא זה אשר
יחייב במשך כל תקופת האחריות ,בלא כל הצמדות או שינויים.
התמורה
 .102התמורה הפאושלית לה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות על פי הסכם זה וביצוע כלל התחייבויותיו
לפי ההסכם באופן מושלם הינה בסך של  ₪ ................לא כולל מע"מ [יושלם לפי הצעת הקבלן].
 .103מודגש כי התמורה הינה סופית ,מלאה וכוללת הינה עבור ביצוע כל העבודות במלואן וכי לא תינתן
תמורה נוספת מכל מין וסוג עבור ביצוען.
תכולת מחירים
 .104בכל מקרה יראו את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות הפעולות
וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם להסכם ,ובין היתר את כל האמור להלן:
 .104.1כל העבודה ,הציוד והחומרים ,לרבות הפחת ,ובכלל זה מוצרים מכניים ,עבודות לוואי
וחומרי עזר ,הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי ההסכם.
 .104.2תיאום עם כל הגורמים ,כולל קבלנים אחרים ,חברת חשמל ,בזק וכו'.
 .104.3אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח ,לרבות גידור אתר
העבודה.
 .104.4אספקה ושימוש בציוד מכני ,כלי עבודה ,דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות הוצאות
הרכבתם ,החזקתם באתר ,פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.
 .104.5הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן ,המוצרים והציוד האחר לאתר העבודה,
החזרתם ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו.
 .104.6אחסנת חומרים וציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו ,אחזקתם והגנה
עליהם עד למסירתם.
 .104.7מדידה וסימון ככל שידרש לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה
הדרושים לשם כך.
 .104.8כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.
 .104.9ניקוי אתר העבודה ,וסילוק פסולת ועודפים ממנו.
 .104.10דמי הביטוח למיניהם ,מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות ,מס קניה ,מכס ,בלו,
מסים ,אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.
 .104.11הוצאות להצבת שלטים.
 .104.12הוצאות בנושא בטיחות בעבודה והכנת תיק בטיחות.
 .104.13ההוצאות הכרוכות בתכנון העבודות והכנת התכניות.
 .104.14הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.
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 .104.15הוצאות הכרוכות במסירת העבודות לחברה.
 .104.16כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת הסכם זה.
 .104.17כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי ההסכם בקשר עם בדק ותיקונים
בתקופתו.
 .104.18רווחי קבלן.
 .104.19כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ההסכם או המסמכים המהווים חלק ממנו ,על כל
פרטיהם ,או הקשורות עמם ,או הנובעים מהם ,הן הישירות והן העקיפות ,ובכלל זה כל
התקורה של הקבלן ,לרבות הוצאות המימון והערבויות ,בין שההוצאות האמורות כולן
ידועות עתה לצדדים ובין שתיוודענה להם בעתיד.
תנאי תשלום
 .105הקבלן יגיש לאישור המפקח חשבונות בגין העבודות שביצע ,בהתאם לאבני הדרך ולשיעורי
התמורה המפורטים להלן:
 .105.1עם גמר התקנת מתקני המשחק וההצללות בכל אחד מהמתחמים  60%-מהתמורה.
 .105.2לאחר תיקון כל הליקויים ומסירת העבודות 40%-מהתמורה.
 .106התשלומים יבוצעו לאחר ביצוע בדיקות ומתן אישור המפקח אשר יינתן בתוך  21יום ממועד הגשת
החשבונות על ידי הקבלן ,ויהיה בתנאי שוטף  30 +יום ממועד אישור המפקח כאמור.
 .107התשלומים יבוצעו באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של הקבלן.
 .108מובהר כי כל תשלום ביניים ,יהווה תשלום על חשבון התמורה ולא יהווה אישור להשלמת העבודות
או כל חלק מהן או כל שלב בהן ו/או אישור להתאמתן להוראות ההסכם ו/או נספחיו.
 .109החשבון האחרון שיגיש הקבלן (כמפורט בסעיף  )103.2יכלול את כל העבודות אשר בוצעו על ידו ובו
יפורטו גם כל תשלומי הביניים ,בנוסח כפי שיידרש ע"י המפקח .הקבלן יצרף לחשבון זה את כל
האישורים והתעודות ,כפי שיידרשו ע"י המפקח .התשלום בהתאם לחשבון זה מותנה בהמצאת
אישורים בדבר היעדר תביעות ,בנוסח המקובל בחברה /המצ"ב למסמכי המכרז ,חתומים על ידי
הקבלן.
 .110ביצוע כל התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו.1976 -
ערבות לקיום ההסכם ולתקופת האחריות
 .111להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם זה ,ימציא הקבלן לחברה במועד חתימת הסכם זה
ערבות בנקאית בלתי מותנית ע"ס  350,000ש"ח בנוסח המצ"ב להסכם זה .הערבות תהיה צמודה
למדד ותוקפה יהיה למשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם זה ,עד למסירתן לחברה ולמשך
 60ימים נוספים .עם תום תקופה זו תוחלף הערבות על ידי הקבלן בערבות בדק בנוסח המצ"ב
להסכם זה ,בשיעור של  ,₪ 175,000אשר תוקפה יהיה עד תום שנה מהמסירה (בלא שיהא בכך כדי
לגרוע מהתחייבויות הקבלן במשך כל תקופת האחריות כהגדרתה דלעיל).
 .112הערבויות תשמשנה כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ההסכם בתקופת ההסכם/
בתקופת האחריות ,לפי העניין.
 .113מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמשנה הערבויות להבטחה ולכיסוי של:
 .113.1כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהחברה עלולה להוציא או
לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה.
 .113.2כל הוצאות התיקונים ,ההשלמות ו/או השיפוצים במהלך העבודות /במהלך האחריות ,לפי
העניין ,אשר החברה תשא בהן ,וכל נזק והפסד העלול להיגרם לחברה או למי מטעמה עקב
ביצוע הפעולות הנ"ל.
 .113.3בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,בפעם
אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים
כאמור .נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבלן חייב להשלים תוך  7ימים את
הערבות כך שתהא בסכום הקבוע לעיל.
 .114חולטה הערבות ,ימציא הקבלן ,לאלתר ,ערבות בנקאית חדשה ,באופן שבכל עת תהיה בידי החברה
ערבות במלוא הסכום הנקוב דלעיל.
קיזוז
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 .115החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב,
המגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבין הצדדים או על פי כל דין .הוראות
סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
ביצוע על ידי החברה
 .116כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי הסכם זה והוא נמנע
מלבצעה ,והוראות אשר קיבל מאת המפקח או החברה ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב
לכך בהסכם זה ,תהיה החברה רשאית לבצען ,בעצמה או באמצעות אחרים.
 .117החברה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל
אותן התחייבויות או הוראות ,בתוספת  20%שייחשבו כהוצאות כלליות.
 .118החברה לא תתחיל בביצוע התחייבויות או הוראות דלעיל לפני מתן התראה מראש של  10ימים
לקבלן.
 .119אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או מזכות החברה לגבות את
הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.
ביטול ההסכם ותוצאותיו
 .120החברה תהא רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות עפ"י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי
להפסיק את שירותי הקבלן לפי הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,על ידי מתן הודעה בכתב וזאת
בהתראה של  60ימים .הופסקה ההתקשרות כאמור ,הקבלן לא יהא זכאי לקבלת כל תשלום ו/או
פיצוי כלשהו מהחברה למעט התמורה המגיעה לו עפ"י חוזה זה בגין העבודות שביצע עד מועד
הפסקת ההתקשרות.
 .121מבלי לגרוע מאמור לעיל ,החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:
 .121.1מונה לקבלן כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל ,או – באם הינו תאגיד – ניתן
לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק – קבוע או זמני.
 .121.2נגד הקבלן או מי ממנהליו הוגש כתב אישום ,או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם
הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח הסכם זה.
 .121.3הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה מרמה.
 .121.4הוכח לחברה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית ,כספית,
טכנית ,או מכל סיבה אחרת.
 .121.5מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה
וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין ,ובכלל זה
לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.
 .122בוטל ההסכם ,תיעשה התחשבנות בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או ששולמה ביתר
לפי העניין וכן כספים ותשלומים המגיעים לחברה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין .למען הסר כל
ספק מובהר כי היה ובוטל ההסכם כאמור ,לא יהיה זכאי הקבלן לכל פיצוי שהוא מהחברה בגין
ביטול ההסכם.
 .123בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם – זכויותיה של החברה,
חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו ,ויושארו בתוקפם המלא ,כאילו לא בוטל
ההסכם ,בכל הנוגע לשירותים ו/או העבודות שבוצעו עד מועד הביטול.
 .124האמור בפסקה זו אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית החברה עפ"י כל דין או
הסכם.
שימוש או אי שימוש בזכויות ,סטיות וארכות
 .125הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי ההסכם במקרה מסוים או בכלל אין
בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין ללמוד מהתנגדות זו
ויתור כלשהו על זכויות לפי הסכם זה.
 .126הסכמה מצד החברה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה
תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 .127כל ויתור או ארכה לתנאי ההסכם או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו
בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן,
ולא ייחשבו כוויתור מצד החברה על זכות מזכויותיה.
שינוי ההסכם 
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 .128אין לשנות איזו מההוראות הסכם זה אלא במסמך בכתב ,בחתימת שני הצדדים.
 .129ההסכם כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים.
הודעות
 .130הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם .כל הודעה
שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  72שעות ממסירתה למשרד הדואר.
 .131כל מסמך אשר יישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים האמורות בכותרת לחוזה זה ייחשב כאילו
הגיע לתעודתו תוך  4ימים ממועד המשלוח .כל מסמך אשר יישלח באמצעות הפקסימליה ,ייחשב
כאילו הגיע לתעודתו ,במועד קבלת אישור הפקסימליה.
ולראייה באו הצדדים על החתום

__________________________
הקבלן

______________________________
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
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נספח 3א'

תשריטים
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נספח 3ב'

תכנית תיאום מערכות מאושרת
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נספח 3ג'

תכניות

נספח 3ד'

מפרטים טכניים

הבהרה :למפרט הכללי והמפרט המיוחד המובאים להלן יצורפו גם מפרטי מתקני
המשחקים אשר יסופקו ע"י הקבלן ,ויהוו חלק בלתי נפרד מהמפרטים הכלולים
בנספח ובהסכם.

צוות ניהול ,פיקוח ותכנון:
חברה

הגדרת תפקיד

יהל מהנדסים

ניהול ופיקוח

משה פרג'ון
דגש הנדסה

מתכנן תנועה

פרץ-סלע הנדסה
אזרחית בע"מ

מתכנן כבישים,
ניקוז ותאום
מערכות

שחם אדריכלות נוף
בע"מ

אדריכל נוף

טיקטין תכנון חשמל
בע"מ

מתכנן חשמל

סמך חברה הנדסית
בע"מ

קונסטרוקטור

אפשטיין אקוסטיקה
בע"מ

יועץ אקוסטי

רון בן ארי

יועץ קרקע ותכן
מבנה

כתובת מייל

כתובת משרד

טלפון

פקס

יגאל אלון  ,67תל אביב

03-62512222

03-6251223

moshef@yahel-eng.co.il
aviram@dgsh.co.il
shimon@ps-eng.com
y-shaham@zahav.net.il
yuval@tiktin.co.il

בן גוריון  ,2רמת גן,
52573
עקיבא סער  ,19לוד,
71402
הסחלב  ,7ירושלים,
96506
ברגמן ,2קרית המדע
רחובות76705 ,
בובליק  17ת"א

03-7554444

03-7554433

08-9212608

08-9212702

02-6438001

08-9310500

03-6055084

02-6438002

08-9463905

03-6054123

Semech@netvision.net.il
יגאל אלון  ,67תל אביב

02-6417959

02-6427103

epac@epac.co.il
Rb_geo@012.net.il
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.1

המפרט הרלבנטי לחוזה זה מורכב משני חלקים:
חלק  - 1המפרט הכללי  -אינו מצ"ב לחוזה זה ,אך מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
המפרט הכללי הוא המפרט שהוכן ע"י הועדה הבין-משרדית וכן על ידי הועדות המשותפות למשרד
ה בטחון ולצ.ה.ל ומצוי בחזקת הקבלן ,וכן במשרדי המזמין (יהל) לעיון ולהעתקה על ידי הקבלן
בכל עת .דגש מיוחד ינתן לפרקים המסומנים הבאים במפרט הכללי (מסמך ג') כדלקמן:

מס'
00
01
02
03
04

המפרט
מוקדמות
עבודות עפר
עבודות בטון יצוק באתר
מוצרי בטון טרום
עבודות בנייה

מס'
16
19
20
21
22

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

עבודות איטום
נגרות אומן ומסגרות פלדה
מתקני תברואה
מתקני חשמל
עבודות טיח
עבודות ריצוף וחיפוי
עבודות צביעה
מסגרות אומן
עבודות בטון דרוך
עבודות אבן
מתקני מיזוג אוויר

34
37
40
41
43
50
55
57
36
66

המפרט
מתקני הסקה וקיטור
מסגרות חרש
נגרות חרש
בנייני בטון טרומיים
רכיבים מתועשים בבניין (
מחיצות …).
מערכות גילוי וכיבוי אש
מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה
פתוח האתר
גינון והשקייה
תאורת חוץ
משטחי בטון
אספקת חומרי תשתית ובנייה
קווי מים  ,ביוב ותיעול
מתקני אוויר דחוס
מסגרות מגן

פרקי המפרט יהיו למועדים העדכניים ביותר וכן כל פרק נוסף שהתווסף בהתאם לצורך ועפ"י
הפניות שבפרקים דלעיל ,או במפרט הטכני המיוחד.
חלק  -2המפרט המיוחד:
מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי ,המפרט הטכני המיוחד בא להשלים את המפרט הכללי ואת
הסעיפים הרלוונטים בו אך לא לגרוע מהם בכל דרך שהיא.
המפרט המיוחד הוא השלמה למפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית (הידוע כ" -ספר כחול" להלן
"הספר הכחול"  -או "המפרט הכללי").
כל פרט או עבודה שאינה מתוארת כאן תבוצע בהתאם למפרט הכללי ,כמתואר בכתב הכמויות
ובתכניות.
.2

הצהרת הקבלן:
הקבלן מאשר כל האמור בסעיף  1לעיל.
הקבלן

מאשר

כי

בידיו

עותק

של

הספר

הכחול

המעודכן.

הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים בחוזה זה ,קראם והבין את תוכנם ,קבל את
כל ההסברים אשר בקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המגדרות בהם אי
ערעור הקבלן על התכניות שנמסרו לו ,מהווה אשור על נכונות הגבהים המופיעים בתכניות.
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.3

מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  -תוכן
א.

כללי
1.1תאור העבודות :עבודות להקמת מתקי משחק ,משטחי בטון ודשא סינטטי/גומי וכו'
בהתאם לתקן העדכני וכמפורט בתוכניות.
מחירי היחידה יכללו את כל ההוצאות הישירות והעקיפות ,רווח הקבלן ,מדידות והסימון,
חסימת שטחי העבודה אישורים ודרישות התקן השונות הרלוונטיות ליום מסירת המתקנים
והמשטחים ,תאום תשתיות בשטח המתקנים היתרי חפירה היתר בניה במידת הצורך וכל
החומרים והעבודות והאישורים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה ,ואשר אינן כלולות
במסמכי החוזה.
העבודה תבוצע בתוך אזור הומה תנועה ומאוכלס ,על הקבלן לקחת בחשבון עובדה זאת לכל
היבטיה (בטיחות ,נגישות ,גישה לאתר וכו).

ב.

1.2

על הקבלן לתאם עבודתו עם הקבלנים הנמצאים באתר ולנקוט את כל אמצעי
הזהירות וההגנה על רשתות עיליות ותת-קרקעיות ועבודות פיתוח הקיימות באתר.

1.3

על הקבלן לעבוד בתיאום עם משטרת ישראל בכל הקשור לחסימת צירי תנועה,
פתיחת כבישים ביום ו/או בלילה  .התיאום כולל הכנת תוכנית הסדרי תנועה זמניים
לביצוע העבודות באמצעות מתכנן תנועה אישורה ע"י המזמין העירייה ואישור
המשטרה כחוק  ,ביצוע הבטחת תנועה ותאום מול כל הגורמים השונים אגד  ,מדא
וכד'  ,אמצעי זהירות שילוט ליום ולילה בהתאם לנידרש  24שעות הכוונה פרסום
בעיתונות רדיו ותשלום לשוטרים בשכר ,באם יידרש.
לא ישולם בנפרד בעבור פעילות זו.
מסמכים ומפרטים

העבודה תבוצע בצורה מקצועית מושלמת ובהתאם להנחיות והדרישות המופיעות בכתובים
הבאים:
2.1

התכניות המצורפות.

2.2

תיאור העבודה ,המפרט וכתבי הכמויות המצורפים.

2.3

המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאות האחרונה.

2.4

הוראות למתקני תברואה (הל"ת) ,דרישות הבטיחות של משרד העבודה ודיני הבנייה.

תקן ישראלי עדכני ובהעדרו התקן האמריקאי.
2.5
הנחיות ספקי החומרים.
2.6
בסעיפים השונים המתייחסים לביצוע עבודה זו.
 2.6הנחיות להגנת עובדי דרך באתרי עבודה ובדרכים עירוניות – של משרד התחבורה .
הוראות והנחיות לעבודות פיתוח ותשתית בדרכים בן עירוניות ועירוניות של נת"י.
2.7
יש לראות את כל המסמכים כמשלימים זה את זה ,ואין זה מן ההכרח שעבודה המתוארת באחד
מהם תמצא את ביטוייה גם באחרים.
.1.1.2

תנאים כלליים

א .על הקבלן הזוכה לקחת בחשבון כי מנהלת הפרויקט ,והרשות ו/או החכ"ל כפר יונה רשאים לבטל,
להוסיף או להפחית בכל סעיפים המתוארים בכתב הכמויות והתשלום יבוצע עפ"י ביצוע בפועל.
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 - 37ב .על המציע להתחשב בעת הגשת הצעתו שהעבודה כוללת בין היתר אך לא רק :אספקה ,הובלה ,התקנה,
למד את תוכניות והתחשב בכל הגורמים עלולים להשפיע על העבודות.
מהות
ג .הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה אישור סופי ומוחלט כאשר ברורים לו
העבודה הנדרשת והוא מכיר את כל תנאי השטח בו דרושות העבודות ואת כל
תוכניות העבודה.
מנהלת הפרויקט ,תהייה
ד .על המציע לקחת בחשבון שביצוע העבודה והשלמתה לשביעות רצון נציגי
הפרויקט.
בהתאם להתקדמות שלבי ביצוע הפרויקט שיקבעו ע"י מנהלת
ה .הקבלן הזוכה ימנה נציג מטעמו אשר יהיה בקשר עם המזמין ,איש קשר זה ניתן יהיה להשגה בכל שעות
היממה .הנציג יהיה איש מקצוע בתחום נושא העבודה .
ו .המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מהתנאים הנ"ל והן לא יזכו את הקבלן הזוכה בתוספת תשלום
הביצוע.
תקופת
להארכת
עילה
ישמשו
ולא
כלשהו
ז .על הקבלן לשאת אחריות מלאה לגבי עמידה בכל הקשור לבטיחות וגיהות העבודה במסגרת עבודות
החשמל המתוארות במפרט טכני מיוחד זה ובתוכניות החשמל כמוגדר בחוקי העבודה וחוקי החשמל
כל תביעה או נזק שייגרם כתוצאה מאי עמידה בחוקים אלו תוטל האחריות
של מדינת ישראל.
דין.
לכל
בכפוף
המבצע
קבלן
על
ח .על הקבלן המבצע לבדוק שקיימים אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות:
בזק ,חברת חשמל ,עירייה ,משטרה ,וכו' לפני תחילת העבודה וכן בדיקה ואישושש לתשתיות
הקיימות המופיעות ושאינן מופעיות בתוכניות וכן תאום עם הקבלנים השונים העובדים במקביל
לעבודתו.
כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד המתקנים או תשתיות בשטח עבודתו ובשטח הסמוך לו הנ"ל יהיה
על חשבון הקבלן.
ט .התאום עם יתר הקבלנים העובדים בשטח העבודה יהיה על חשבונו.
י.

על הקבלן המבצע לקחת בחשבון שקיימים צינורות וכבלים תת-קרקעיים של חב' בזק ,חברת חשמל,
מים,ניקוז  ,ביוב וכו' ולכן החפירה באזור של קווים תת-קרקעיים קיימים תעשה בעבודת ידיים או
בגישושים ולא בציוד מכני כבד ,כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה ,כולל השגחת נציג הרשות
והמפקח.

יא .רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים (בסעיפי כתבי הכמויות) ,בכל התנאים המפורטים
במסמכי החוזה כגון :התוכניות ,מפרטים מיוחדים ,מפרטים כלליים ,תקניים ,כתבי כמויות וכו'.
יב .מחירי היחידה הנקובים על ידי הקבלן בכתבי הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי
התנאים הנזכרים באותם המסמכים כולל המוקדמות המיוחדות והמוקדמות שבמפרטים הכלליים.
יג .אי הבנת תנאי מתנאי החוזה או ממסמכים המרכיבים את החוזה כאמור במוקדמות מיוחדות ,או אי התחשבות
בתנאים האלה ,לא תוכר על ידי המזמין כסיבה לשינוי המחיר של יחידה כלשהי הנקובה
בכתבי הכמויות.
יד .בנוסף לאמור במוקדמות מיוחדות יכללו מחירי היחידה כל הנקוב בהמשך.
טו .מחירי היחידה המוצגים סעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם,
וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה והפחת שלהם.
טז.

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה ,ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרטים
ו/או המשתמעות מהם אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד.

יז .השימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,ציוד מכני ,פיגומים ,דרכים זמניות וכו' .לרבות הוצאות הרכבתם ,אחזקתם
במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה.
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יח.

הובלת המוצרים והחומרים השונים לאתר ,הכנסתם ושמירתם באתר ,הובלת ציוד לאתר
וממנו ,הסעת עובדים לאתר וממנו ,פינוי פסולת ,עודפים כל שהם וכו'.

יט .מבנים לשימוש הקבלן ועובדיו ,כגון מחסנים ,משרדים ,חדרי אוכל ,שרותים ,משרד למפקח ,ציוד
למשרדים וכו'.
כ .אחזקת האתר תמיד במצב נקי כולל ניקוי המשרדים.
כא .אספקת חשמל ,מים וטלפון למשרדים כולל למשרד המפקח.
כב .ביצוע מדידות איזון ,התוויה ,חישובי כמויות וכו' ,על ידי מודד מוסמך.
כג .ביטוח האתר בחברת ביטוח מוכרת ורשומה בישראל ,ביטוח סוציאלי לעובדים.
כד .תשלום כל המיסים ,אגרות והיטלים.
כה .רווחי הקבלן וקבלני משנה.
כו .הוצאות מוקדמות ,ישירות ובלתי נראות מראש.
כז .כל ההוצאות הנדרשות למילוי תנאי החוזה על מסמכיו.
כח .כל הנובע מהתוכניות ,כתבי כמויות ,מפרטים וכו' כאמור.
כט .פיקוח ותאום של מוסדות כולל משטרת ישראל וכדו'.
ל .סעיף אשר לא פורט עליו במפרט המיוחד ימדד ע"פ דרישות המפרט הבין משרדי ("הספר הכחול")
 .1עמידה ומילוי הדרישות והתנאים לעבודות פיתוח :
הקבלן מתחייב לעמוד בכול דרישות והתנאים לעבודות פיתוח הנהוגות והניתנות באופן סטנדרטי
הוועדה המקומית ועל הקבלן למלא אחר דרישות אלה במלואן בנוסף עליו לפעול עפ"י מסמך תיאום
הנדסי מאושר (לא מצורף) המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז\חוזה וכל התנאים וההנחיות
הכלולות בו מחייבות את הקבלן וכלולות במחירי הסעיפים השונים,כולל הדברים הבאים לדוגמא :
בכל מקום ניספח וחוברת זו נאמר עיריה ו/או רשות מקומית ו/או מועצה מקומית האמור תקף לחברה
הכלכלית כפר יונה .


גידור אתר העבודה .



דרישות כיבוי אש  ,איכות סביבה  ,מקורות,הוט  ,משרד הבריאות ומינהל משק המים ,נת"י וכו' .



חתימה חוזה/הסכם עם המכון הבודק שיאושר על ידי המפקח /מנהל על פרוגראמת בדיקות
הנדרשת עפ"י התקנים הישראלים שבתוקף לרבות דרישות נוספות שתידרשנה על ידי המפקח
מפעם לפעם כגון  :דרישות לבדיקות איטום  ,הצפת גגות המבנה ,מסגרות  ,צבע ,פיתוח חצר עפר
מצעים וכו' .



מדידות ותרשימי מדידות בהתאם לשלבי התקדמות העבודה עפ"י חוק התכנון והבניה .



מכולת אשפה .



תשלום עבור מד מים ומים לרשות ו/או התאגיד  ,חשמל זמני לחח"י ,גנרטור וכו' .



נוהל סילוק פסולת מעבודות תשתית ובינוי ציבורי .
38

 - 39

מילוי דרישות הרשויות המוסמכות כדין לרבות :תקן ישראלי חברת החשמל ,בזק ,המשרד להגנת
הסביבה ותקנות רעש ושעות פעילות ,חברות התקשרות והכבלים חברות סלולר ,רשות
העתיקות,וכד'.



מילוי אחר דרישות התאגיד המים והביוב עפ"י נוהלי החברה/תאגיד ונציגיה .



מילוי אחר דרישות נת"י לביצוע עבודות בכביש ונוהלי החברה כולל ערבויות והסכמים מול
נת"י וכן הנחיות נת"י ומשטרת ישראל .



מילוי תנאי היתר הבניה על תנאיו ומסמכיו כחלק מחוזה ואחריות הקבלן אשר משפה בזאת את
הרשות המקומית והחברה הכלכלית .

 .2הגברת איכות תיעוד ובקרה
באחריות הקבלן למלא אחר כל הדרישות הנקובות במסמך ו 1 /המצ"ב שיקרא מסמך הגברת איכות
תיעוד ובקרה הכולל גם טופס רישום מדידות ו1 /א וטופס תיעוד בדיקות ו1 /ב .
כמו כן פרוגרמת הבדיקות כלולה במחירי הסעיפים השונים והיקפה עד  1%מהיקף הפרויקט כולו,
כשלים ואי התאמות לתקנים ,בדיקות חוזרות ואיש ביצוע בדיקות בזמן הבדיקות יהיו כלולים
במחירי הסעיפים השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.
 .3סדור השטח בגמר העבודה:
הקבלן מתחייב ,כי עם גמר העבודה ,ולפני קבלתה ע"י המפקח ,יפנה ערמות ,שיירים וכל פסולת
אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו .הקבלן ימסור את האתר למפקח כשהוא נקי
ומסודר.
 .4הכרת האתר ,סביבתו ותנאי העבודה:
הקבלן מצהיר בזה ,כי סייר באתר והכיר את תנאי השטח ,דרכי הגישה ,מיקומם של המתקנים
הטכניים והתשתיות הקיימות ,תנאי הקרקע וטיבה וכו' .כן הכיר את תנאי העבודה באתר ,וכל
המשתמע מכך ,לגבי ביצוע עבודותיו .הקבלן מתחייב לקחת בחשבון את כל תנאי השטח ,ולא תוכרנה
כל תביעות ,אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר ,לרבות תנאי השטח הקיימים ואשר אינם באים
לידי ביטוי תוכניות או במפרטים .כמו כן על הקבלן להכיר מיקומי תשתיות כגון קוי סניקה/בזק/הוט
/קוי חח"י עיליים באתר-על הקבלן לדעת כי המיקומים המופיעים בתאום המערכות הינם מיקומים
משוערים ועליו לאתרם במדויק לצורך עבודותו ועל חשבונו .
.5

גישה למקום העבודה:
 5.1הכשרת דרכי גישה מחוץ לאתר תהיה בתאום עם הרשות המקומית ,נת"י ,משטרת ישראל ,או
כל גורם אחר לפי דרישת הרשויות.
 5.2הוצאות הכשרת דרכים זמניות לביצוע העבודות ,יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה
השונים ולא ישולמו בנפרד.
 5.3למניעת הפרעות ואבק לתושבים הגרים בסמוך ובצמידות לאתר העבודות ,ירטיב הקבלן מידי
פעם את דרכי העפר על חשבונו ,כמו כן על הקבלן חל איסור לעבוד לפני השעה  07:30בבוקר ועד
 19:00וזאת במידה שאין הגבלה אחרת על ידי הרשות או החוק .
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 - 40 .6דרכים ארעיות:
על הקבלן יהיה להתקין לעצמו את כל הדרכים הארעיות ,משטחי האחסנה הדרושים וכו' ,להחזיקם
במצב תקין ומסודר .כן יהיה על הקבלן לדאוג לשלמות הכבישים ,הגובלים בשטח ומדרכותיהם,
להתקין את התמרורים והשלטים הדרושים לפי החוק או דרישות הרשויות המוסמכות ,כולל סימון
מקומות החפירה ביום ובלילה ,קבלת אישור משרד העבודה לכל עבודות החפירה ,ההגנה עליהן וכו'.
בנוסף ,יהא על הקבלן לתאם עם המשטרה והרשות המקומית את הסדרי התנועה לצורך קבלת
היתרים ,רישיון ואישורים למיניהם לרבות הזמנת שוטרים להכוונת תנועה ופרסום בעיתון.
בתום העבודה על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו ,לפרק את הדרכים הארעיות וכל העבודות אשר
נעשו על ידו לשם ביצוע העבודה.
כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן.
 .7מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים:
על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ותוך כדי ביצוע עבודותיו בשטח ,יכנסו לשטח קבלנים נוספים כדי
לבצע עבודות פתוח ותשתית נוספות כגון :מערכות מים ,ניקוז ,ביוב ,חשמל ,טלפונים וכו' וכן גם עב'
בניה במגרשים השונים .הקבלן מתחייב לאפשר לקבלנים אלו תנועה נאותה לפי דרישת ולשביעות
רצון המפקח ,לכל מגרש ומגרש ,שבתחום גבולות העבודה .וימנע מכל הפרעה להם.
המזמין לא יהא צד בכל מקרה של תביעות הדדיות בין קבלנים ,ו/או יזמים ובונים והקבלן מתחייב
לשפות את המזמין בכל מקרה שכתוצאה מעבודתו ,תיתבע זו ע"י צד שלישי ,כל שהוא ומסיבה כל
שהיא.
 .8מפרט עבודות מדידה:
הקבלן יעסיק בכל משך ביצוע העבודה צוות מודדים ,כשבראשו עומד מודד מוסמך ,להלן המודד.
צוות המדידה לרבות המודד ,יהיה באתר העבודה במשך כל תקופת הבצוע כל יום ובמשך כל שעות
העבודה של הקבלן.
 8.1המפקח באמצעות מודד מטעם המזמין ימסור לקבלן את נקודות הייחוס ) (B.Mואת רשימת
הקואורדינטות
של כל הנקודות הנחוצות לדעתו לביצוע מושלם של העבודה.
 8.2אם במהלך העבודה ,מתעורר ספק לגבי נכונות נתוני נקודה כלשהי ,יודיע על כך הקבלן מיידית
למפקח.
 8.3המודד מטעם הקבלן יציין נקודה או גובה לביצוע בשטח ,רק לאחר שהשתכנע מעבר לכל ספק כי
נתון זה אינו עומד בסתירה עם אף נתון אחר בשטח ויתריע בפני המפקח מיידית ,במידת הצורך,
על סתירות.
 8.4הקבלן יהיה האחראי הבלעדי על נכונות הביצוע ,וטעויות הנובעות מחוסר דיוק יתוקנו על חשבון
הקבלן ,גם אם אושר לביצוע ע"י המפקח .אין לראות באישור המפקח לכל נושא כאישור
לנכונות מיקום או גובה כלשהו .ונכונות הביצוע תאושר בתום העבודות על סמך תכניות עדות
המזמין.
מטעם
מודד
ע"י
הנתונים
אימות
סמך
על
ורק
בלבד,
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 - 41כל שרטוט ,מסמך לצורך חישוב כמויות המוגשים ע"י הקבלן לחב' יהל או למפקח יבדקו ויחתמו
בחתימת ידו של המודד המוסמך .המודד יסמן ,ימדוד ויאמת כל נתון לכשיידרש לכך ע"י
המפקח ,ויגיש תרשימים ונתונים כל שהם בתחום האתר וסביבתו על פי שיקול דעתו של המפקח.
בנוסף לכל פעילויות המדידה המפורטות לעיל ,יבקר המודד את עבודת הקבלן במהלך ביצוע
העבודות השונות
 8.5תשומת לב מיוחדת תינתן על דיוק במיקום הקירות התומכים עמודי הצללה ופרגולות ,מובלי
השונות.
לגומחות
ובפרט
בהם
המשולבים
והאלמנטים
הניקוז
מקום הקירות קובע את גבולות המגרשים על פי פרצלציה מאושרת ,אשר על פיה ימכרו
המגרשים ליזמים .לפיכך ,יש חשיבות רבה לדיוק ביצוע הקירות .כל קיר שלא יבוצע במקום
חשבונו.
ועל
הקבלן
ע"י
יפורק
בעת ביצוע היסוד של הקיר התומך ,ינוהלו דפי מדידה אשר יחתמו ע"י המודד והמפקח .בדפי
המדידה ,ירשם בעת גמר חפירת היסוד רוחב תעלת היסוד והגובה היחסי והאבסולוטי בתחתית
התעלה( .פרטים אלה ימדדו וישורטטו כל  5.0מ' לאורך הקיר ,לפחות).
המודד יסמן לביקורת המפקח ,על גבי דפנות התעלה ,את הפנים העליונים של היסוד לפני
יציקתו ,בסימון צבע בולט ,או בכל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.
לאחר יציקת היסוד ,יסמן המודד את פני האבן והתבנית בגב קיר התמך המתוכנן ,בהתחשב
בפרטי הקיר באותה נקודה ,ויסמן כמו-כן בכתב ברור ולשביעות רצון המפקח על גבי היסוד
היצוק את אלמנטי המערכות השונים המשולבים בקיר.
 .9תחולת הסעיפים המפורטים במסמך
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה הינו מסמך ספציפי ומיוחד הבא להוסיף על חובות הקבלן אך לא
לגרוע מהן ,בכל דרך שהיא .בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין
האמור במסמכי החוזה ה אחרים ,לרבות טופס החוזה ותנאיו ,יגבר האמור במסמך זה ככל והוא
מוסיף על חובות הקבלן ,אך מבלי לגרוע מחובות אלו בכל דרך שהיא .יובהר כי המחירים הנקובים
בכתב הכמויות יכללו את כל האמור במסמכי החוזה ובכלל זה מסמך זה ולא תשולם כל תוספת
תשלום בגין הדרישות המפורטות בהם .
 .10העבודות שתבוצענה באופן בלתי תלוי מעבודות הקבלן:
המזמין רשאי למסור ביצוע עבודות נוספות לקבלנים אחרים או לבצוע על ידי גורמים אחרים בתחום
עבודתו של הקבלן לפי ראות עיניה מבלי שתהיה לקבלן זכות לתבוע תשלום או הטבה כלשהם בקשר
לעבודות האמורות ,ותאום עם מבצעיהן.
 .11לוחות זמנים:
למרות האמור לעיל ,עמידה בלוח הזמנים היא אחד התנאים הבסיסיים והיסודיים לקיום החוזה.
על הקבלן להגיש בתוך שבוע מיום התחלת העבודה לוח זמנים מפורט לבצוע העבודה שביעות רצון
המפקח.
לוח זמנים זה יהיה ממוחשב באמצעות תוכנה של  Msprojectשל  Microsoftגירסא , 2007לאישור
מנהל הבטחת איכות ,בקרת איכות והמפקח היה ואם המזמין יספק חלק או כל החומרים לאתר על
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 - 42הקבלן להתאים ולתכנן את לו"ז העבודות בהתאם ובכפוף לתאריכי אספקת החומרים לאתר
העבודה.
היה והקבלן לא הגיש את לוח הזמנים במועד שצוין לעיל ,יוכן לוח הזמנים ע"י המפקח ,עלות הכנת
לו"ז זה תחול על הקבלן ולו"ז זה יחייב את הקבלן.
המפקח יבדוק את לוח הזמנים הנ"ל ויעיר את הערותיו לקבלן .עם גיבוש לוח הזמנים ,יהא לוח
לצורך ביצוע העבודה.
הזמנים המאושר לוח זמנים המחייב את הקבלן
אם הקבלן לא ישלים העבודה במועד שנקבע והמזמין יתבע במישרין ו/או בעקיפין בגין פיגור
בהתחלת עבודות הבניה ע"י יזמים ו/או בעלי העסקים  ,ישפה הקבלן את המזמין בכל סכום שיתבע
המזמין לשלם .איחור הקבלן בשלב כל שהוא ( פעילות כל שהיא ) מהלו"ז הנ"ל יחשב כפיגור מכלל
החוזה למזמין שמורה הזכות להפעיל חברה לניהול ובקרה על לוחות הזמנים וזאת מעבר לבקרה
ופיקוח מטעם הקבלן ומעבר למנהל הבטחת האיכות מטעם המזמין  ,קביעתה והמלצתה תהיה
קובעת וסופית לגבי כל פיגור  ,על הקבלן למלא באופן מידי לתיקון כולל הוכחה והצגה של אופן תיקון
וצמצום הפיגור  .ידוע לקבלן שתסופקנה תוכניות מפעם לפעם ע"י המתכננים רק באמצעות מנהל
הבטחת איכות לבקרת האיכות והמפקח לקבלנים  ,בכל מקרה אספקת תוכניות ותזמונם ו\או עדכונם
לא תהיה עילה וסיבה לפיגור  ,מיד עם קבלת תוכניות וצו התחלת עבודה תוך 7ימים חובה על הקבלן
להעביר רשימה הערות ובקשות במידה וחסר מידע כלשהוא בתוכניות ו/או חסר/ים תוכנית /יות ,
המתכננים ישלימו ויתנו לו"ז להספקתם על הקבלן להתאים את העבודות בהתאם  ,את הקבלן
והצוות והקבלנים מטעמו כי קראו עיינו בחומר ומצהירים כי הינם בעלי ניסיון והחומר תואם את
דרישותיהם .יתכנו מקרים שבמהלך העבודה עקב אילוצים יעודכנו תוכניות ואילו לא יהיו בסיס לכל
בהצעתו.
זאת
לקח
כי
הקבלן
את
רואים
תשלום
ותוספת
תביעה
לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות הדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט .בעת הכנת לוח
הזמנים ,תחולק העבודה למקטעי פעילויות סבירים באורכם .לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות
הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של הפרויקט ,אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות
על ההתקדמות ,כגון לוחות זמנים לאספקת ציוד ,רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב.
התוכנית תציג את תקופת הפעילות (כלומר ,האומדן הטוב ביותר ,בהתחשב בהיקף הפעילות
וה משאבים שתוכננו עבור הפעילות) עבור כל פעילות המופיעה בתוכנית .הימנעות מהכללת מרכיב
עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע חוזה זה לא יפטור את הקבלן מהשלמת כל העבודה שנדרשה
בתחום תאריך השלמה שנקבע ,על אף אישורו של מנהל הפרויקט את לוח הזמנים.
שבתות ,חגים ,ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שבתון אחרים יילקחו בחשבון בהכנת לוח הזמנים
ע"י הקבלן .תנאי מזג אויר אופייניים לעונה באתר הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים
של כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר .נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים של הפרויקט המציג את
בחוזה.
שנקבע
במועד
העבודות
כל
השלמת
לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ייבדק על ידי המנהל ,ואם יימצא מתאים ,יאושר .עותק מאושר יוחזר
אל הקבלן .לוח הזמנים ממוחשב ,כפי שאושר על ידי המנהל ,יהווה את תוכנית העבודה של הפרויקט
ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן .לוח הזמנים המאושר לא ישונה
עד

סוף

הפרויקט,

"לו"ז

ויקרא

בסיסי",

"plan

."Master

עם אישור לוח הזמנים של הפרויקט ,עותק רגיל (ניר) ועותק אלקטרוני (דיסק) של לוח הזמנים
למנהל.
יסופקו
המחשב
של
הנתונים
ובסיסי
הזמנים:
בלוח
לשינויים
הקבלן
של
ובקשות
התקדמות
על
דיווח
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 - 43בכל  1לחודש יגיש הקבלן את לוח הזמנים המעודכן ויכלול בו את העדכונים הבאים:
מבוצעות.
התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר
הדיווח.
להגשת
עד
שהושלמו
ואלה
החלו
שכבר
הפעילויות
אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה.
פלט גנט תכנון מול ביצוע ,המציג את ביצוע בפועל מול לוח הזמנים הבסיסי המאושר.
מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המנהל לכך .הקבלן אינו מוסמך
להכניס
מראש ובכתב.
שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור המנהל
בנוסף לנאמר לעיל ,הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעם בכל חודש עם לוח הזמנים המעודכן,
בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל .הדו"ח יכלול תיאור התקדמות במהלך החודש האחרון,
כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע ,פעילויות שצפויות להתחיל במהלך החודש הבא,
תיאור של תחומים בעייתי ים בהווה וגורמי עיכוב צפויים והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות
הוצע.
או
בוצע
אשר
לפתרון
והסבר
ההשלמה,
מועדי
ועל
אחרות
הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים במקרה של שינוי בתוכנית הפרויקט
שלו .היה והקבלן
יבקש לבצע שינויים משמעותיים בלוח הזמנים המאושר של הפרויקט ,כדי שישקפו שינויים בשיטות
התפעול ולוח הזמנים שלו ,הוא יודיע למנהל בכתב ,ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים .והיה
והמנהל יראה שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש לאישור ,את
השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו .תיקון ייחשב כעיקרי אם אומדן הזמן הנדרש או שנדרש
בפועל לפעילות ,או הלוגיקה או רצף הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית במידה כזאת שקיים ספק
סביר באשר להשפעה על הנתיב הקריטי ומכאן על מועדי ההשלמה המצוינים בחוזה.
תיקונים בפעילויות ,בעלי זמן ציפה מתאים ,ייחשבו כתיקונים מזעריים ,אולם הצטברות תיקונים
מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של
החוזה .היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של לוח הזמנים ,הקבלן ידווח למנהל בכתב ויתאר את התיקון
ובצרוף העילות לתיקון .המנהל בתיאום עם המזמין מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את
הזמנים.
בלוח
לשינוי
הקבלן
בקשת
זמן ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה המאוחר ,או תאריך הסיום
המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא בלוח הזמנים של הפרויקט .זמן ציפה כולל
מוגדר כמידת האיחור של פ עילות נתונה ,או סידרת פעילויות ,לפני שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה
של הפרויקט .זמן הציפה הינו זמן לשימוש בלעדי של המזמין ועל פי החלטתו הבלעדית להשתמש בו
למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן .הארכות זמן לביצוע הנדרשות על פי התנאים הכלליים
ביחס להתאמות זמן צודקות יוענקו ע"פ בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה
אשר בה התאמות הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות
לשינוי.
ביצוע
הוראת
שהוצאה
בעת
המושפעת
לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המנהל ,יחתמו עליו המזמין והקבלן וממועד זה יהווה לוח הזמנים
מהחוזה.
נפרד
בלתי
חלק
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים כאמור לעיל ,אינו פוטר את הקבלן
מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים הכללי.
43

 - 44מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו/או
מאריכים את התקופה הנקובה לביצוע העבודות ו/או את המועדים הקבועים לביצוע חלקים כלשהם
של העבודות ו/או כמשנים את לוח הזמנים ו/או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על
פיהן.
כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים ,לא יאושר לתשלום חשבון ביניים כלשהו אשר יוגש על ידי הקבלן
למזמין .כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין חשבון ביניים בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן
לעיל.
כאמור
זמנים
לוח
ועדכון
ההתקדמות
דו"ח
את
למנהל
לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל ,יקבע לוח הזמנים המפורט בידי
המנהל ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן .כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון לוח הזמנים המפורט
בתוספת  ,15%יחולו על הקבלן .ההוצאות בתוספת  15%ינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או
ייגבו ממנו בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל
וקביעתו תהיה סופית.
המזמין ו/או המנהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שינוים בלוח הזמנים ובעיתוי
ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניהן וזאת בתיאום עם הקבלן ,והקבלן יפעל על פי לוח
המתוקן.
הזמנים
ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות או חלקן בתקופת הביצוע גם
הכללי.
הזמנים
בלוח
הנקובים
הביניים
בשלבי
עמידה
הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד המנהל ו/או נגד
המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
הקבלנים האחרים ,לרבות קבלני המשנה ו/או הגורמים האחרים ,אשר יבצעו פעולות בפרויקט ו/או
למי מהם ,בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים הכללי ו/או מביצוע העבודות שלא
על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו/או מזכויות המזמין על פי
דין
כל
פי
על
ו/או
החוזה
הוראות
המפקח יבדוק את לוח הזמנים הנ"ל ויעיר את הערותיו לקבלן .עם גיבוש לוח הזמנים ,יהא לוח
הזמנים המאושר לוח זמנים המחייב את הקבלן לצורך ביצוע העבודה-אם לא ישלים הקבלן את
ביצוע העבודה ו/או כל שלב משלבי העבודה (עפ"י פקודות העבודה) וימסרן (לרבות מסירתן לעירייה)
תוך התקופה הנקובה בפקודת העבודה,יקוזזו מחשבון הקבלן כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש
בגין כל יום איחור שבין מועד השלמת ביצוע העבודות ועד למועד מסירתן בפועל וזאת בסך של
אלפיים וחמש מאות ( )2500שקלים חדשים בגין כל יום (או חלק ממנו) כאמור .מוסכם,כי עיכוב
בביצוע העבודה שאושר בכתב מראש ע"י המפקח לא יטיל על הקבלן את הפיצוי מוסכם
האמור.הפיצוי הנ"ל ישולם ע"י הקבלן ,גם במקרה של איחור העולה על ( 10עשרה) ימים ,בביצוע שלב
כלשהוא משלבי ביניים .הצדדים מצהירים ,כי סכום הפיצויים המוסכמים נקבע על ידם כסכום פיצוי
סביר לכל יום של איחור .סכום הפיצויים המוסכמים יהא צמוד למדד ,כאמור בחוזה כן רשאי
המזמין לעכב או לדחות תשלום חשבונות בגין עיכוב כאמור .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של
המזמין לכל סעד אחר ו/או נוסף על פי החוזה ו/או על פי כל דין.
בלו"ז לכל פקו דת עבודה שתוכן בנפרד ולכלל הפרוייקט ישולבו גורמי חוץ לעבודות בתחומן ו/או
בסמוך אליהם  ,הקבלן יהיה חייב לכלול בלו"ז את גורמים אילו לרבות פעילותם והתאמה ללו"ז
אותן גורמים המאושר ע"י המפקח  ,מפעם לפעם יתואמו ו/או התווספו גורמים בהתאם לפקודה
הניתנת במועד שיוכן הלו"ז  ,הקבלן לא יכלול הספקת תוכניות בלו"ז ותוכניות תימסרנה בהתאם
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 - 45ללו"ז שיאושר ויותאם מפעם לפעם  ,ניוהל מסירת תוכניות יהיה במסגרת רישומים נפרדים של
.
בלבד
תוכניות
על
וחתימה
פגישות
סיכומי
יומני העבודה יהיו וינוהלו בקובץ אקסל מלבד רישום וחתימה בהתאם להוראות המפקח ויהיו חלק
בלתי נפרד מהלו"ז .
חשוב לציין שישמר בלו"ז "בפר " של המזמין קריא לטובת העיריה של חודש לכל פקודה .
 11.1הקבלן מתחייב ,יחד עם הגשת כל חשבון ביניים ,להגיש לוח זמנים מעודכן למועד הגשת
החשבון .בלוח הזמנים ,כאמור ,יראה הקבלן כיצד בכוונתו להתגבר על איחורים שנוצרו ,אם
נוצרו ,בביצוע העבודה.
 11.2לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים  12ו 12.1-יוכן לוח הזמנים על ידי המפקח,
והוא יחייב את הקבלן .הוצאות ההכנה ,כאמור ,יחולו על הקבלן.
 11.3המפקח רשאי ,בכל עת ,בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין מסיבה
אחרת בהתאם להוראות החוזה ,להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר ,ועל הוראת
המפקח יחולו כלל הסעיפים
 11.4בסעיף זה ( )12בשינויים המחויבים .תוקן לוח הזמנים ,יחייב לוח הזמנים המתוקן את הקבלן,
ממועד אישורו על ידי המפקח.
 11.5המצאת כל מסמך ,תכנית ,או חומר לפי הוראות סעיף זה למפקח ,בין שאושר על ידו ובין שלא
אושר ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.
 11.6במידה והקבלן יאחר בעמידה בלו"ז לכל פעילות בנפרד (ז"א הפיצוי מצטבר לכל סעיף פיגור
בנפרד) עפ"י החוזה – ישולם פיצוי מוסכם בסך / ₪ 2,500יום לכל פעילות.
 .12תקופת ביצוע ולו"ז למשימות הפיתוח בפרויקט
תקופת הביצוע המוגדרת למתקני המשחק ,ההצללות וכל העבודות הנדרשות להפעלתם עד למסירה
לרשות (לאחר קבלת אישורי תקינה/רשות סטטוטורית במידת הצורך בשצ"פ  Eהיא למשך תקופה
כוללת של  4חודשים מצו התחלת עבודה ועד מסירה  ,במסגרת תקופה זו תינתנה מפעם לפעם
פקודות /צווי עבודה עפ"י נוהלי כפר יונה שבהן יפורטו היקף הפקודה,פירוט העבודות הכלולות
בפקודה זו ולו"ז לביצוען.
ידוע לקבלן כי בין פקודה לפקודה ייתכנו מרווחי זמן,על הקבלן לקחת זאת בחשבון במחירי
הס עיפים השונים ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין מרווחים אלו והמשתמע מהם כגון  :אחריות על
טיבם של העבודות,אחריות לנזקים והתארגנות מחודשת ( במידה וצריך ) בגין כל פקודה
ופקודה,בכל מקרה ההתארגנות תתבצע מיום קבלת הפקודה/צו תוך  10ימים.
הקבלן אחראי להוצאת והארכת רשיונות /היתרים וכו' בהתאמה לאותן פקודות .
הרשות רשאית להוציא פקודות עבודה במקביל  ,על הקבלן לבצע את העבודות והקצאת משאבים
לכך כולל צוותים בכל אחד מהפקודות שניתנו במקביל  ,הקבלן מחויב לעמוד בלו"ז שנקבע
במסגרת פקודות אילו לכל מבנה בנפרד .
הקבלן יחזיק לכל תקופת הפרויקט צוות ניהולי ומשרדי אתר כמפורט במפרט לכל תקופת הביצוע
בהתאם לחוזה  ,על הקבלן לקחת זאת בחשבון במחירי הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת
מחיר.
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 - 46בכל מקרה הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות להוציא את פקודות העבודה למבנים השונים
במקביל לצורך קיצור לוח הזמנים וביצוען בצוותים מתוגברים,על הקבלן לקחת זאת בחשבון במילוי
המכרז .
(*) איחור הקבלן בשלב כל שהוא (פעילות כל שהיא)מהלו"ז הנ"ל יחשב כפיגור עפ"י סעיפי החוזה.
(*) שילוב של וציוות של קבלנים אחרים לרבות גופי חוץ  ,כגון חח"י בזק  ,הוט  ,כבלים  ,מקורות ,
וקבלנים מטעם העיריה והתאגיד יכלל בלו"ז וכלול לרבות מתן שירותי הקבלן וכל הקשור
בתאומים וזמינות השטח לעבודות הסדרים ושירותי שדה וקבלן ראשי הכל כלול במחירי הסעיפים
השונים לא ישולם בנפרד .
 .13עבודות אחזקה וניקיון שוטפים באתר:
הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים זחליים .כמו כן ,ידאג לנקות את הכבישים
הקיימים מידי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח כגון בנקודת החיבור עם כבישים
קיימים לדרכי הגישה לאתר .נזקים שייגרמו לכבישים קיימים ,או תשתיות אחרות ,על ידי הכלים של
הקבלן ,יתוקנו על ידו ועל חשבונו.
מחירי הסעיפים השונים כוללים  :אחריות הקבלן להחזיק באופן שוטף מינימום  6מכולות אשפה
לשינוע בכושר נשיאה של לפחות  30טון כל אחת  .המכולות יפונו על ידי הקבלן כל אימת שיתמלאו.
בנוסף יהא הקבלן אחראי לשמירה וניקיון האתר כולו  ,כבישים ושוליהם לרבות כל תחומי העבודה
של האתר לרבות השטחים הציבוריים והבתים הפרטיים הסמוכים .באחריות הקבלן לנקוט בכל
האמצעים הדרושים למניעת זריקת פסולת ע"י אחרים באתר אם באמצעות גידור האתר שילוט
וכדומה .בכל אופן הקבלן יהיה אחראי לפנות מידי פעם פסולת שנזרקה ע"י אחרים.
יערך סיור עם הפקוח פעם בשבוע  ,על מנת לוודא  ,כי האתר מתוחזק באופן נאות .
תנאי לתשלום החודשי בכפוף לאישור המפקח  ,כי הקבלן מתחזק האתר כראוי .עבודות אלו כוללות
במחירי סעיפי החוזה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.
 .14שלבי ביצוע:
לא יינתן לקבלן להתקדם כל עוד לא ישלים את העבודה בקטע שנמסר לו ע"י המפקח ולשביעות רצונו
המלאה של המפקח ,לרבות מלוא ההתחייבויות המשניות הנובעות מחוזה זה.
רואים את הקבלן ,כאילו הביא בחשבון הנתונים דלעיל ,בעת הכנת הצעתו ,ולא תוכר שום תביעה
בגין הנ"ל.
 .15פינוי פסולת:
בתחילת העבודות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה ובטרם ביצוע עבודות חישוף בהתאם לאישור
המפקח  ,הקבלן באמצעות מודד יכין מדידה של ערמות הפסולת שיוגדרו מראש בכל התב"ע
והתוכנית על שלביה ע"י המפקח ויועץ הקרקע /מתכנן שהם פסולת  ,המדידה תעשה במפת מדידה
בק"מ  1:100לאותן ערמות שהינם על פני השטח  ,המדידה תלווה בחתכים בק"מ לצורך עריכת
אומדן כמויות  ,לאחר אישור אומדן זה שיאושר מראש ובכתב על ידי המפקח  ,ולאחר שהוצג הסכם
עם מכון שפיכה לפינוי פסולת וחתימה על טפסי הוועדה המקומית להתחייבות להוצאת הפסולת
תאושר הוצאת הפסולת למכון שפיכה מאושר כדין על ידי איכות הסביבה  ,תנאי לתשלום הינו העברת
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 - 47קבלות וחשבוניות של פינוי הפסולת כאמור .
כתנאי לפינוי כאמור וניקיון האתר יהיה ניתן להתחיל בעבודות .
לא תאושר ותשולם כמות נוספת של פסולת מעבר לכמויות הנ"ל והקבלן אחראי לשמור בכל תקופות
הביצוע לאתר מפני שפיכת פסולת  ,לא יאושרו ערמות זמניות של פסולת כתוצאה מעבודות הקבלן או
ע"י אחרים מעבר ל 24 -שעות  ,למעט מקרירים שבהם תוגדר מראש בחתימה ואישור הרשות על שטח
איחסון זמני ובכל מקרה שטח זה בסוף כל שבוע .
אי מילוי אחר הוראות לעיל יגרור תשלום פיצוי מוסכם יומיות ותשלומן לרשות החברה הכלכלית
מלבד הוועדה המקומית בסך של  ₪ 2,000ליום בגין אי פינוי .
למען הסר ספק  ,במסגרת עבודות חפירה ועפר בתת הקרקע מיון החומר ופינוי החומר שאינו ראוי
לשמוש לאתר שפיכה מאושר כדין לא יוגדר כפסולת במסגרת סעיפי הכמויות  ,והקבלן מודע שפינוי
חומר שאינו ראוי לשמוש גם פסולת בתת הקרקע כלול במחירי הסעיפים השונים במסגרת ממחיר
החפירה  ,האמור כולל ניפוי מיון ופינוי
והעברת חומר ראוי לשימוש בהתאם לאישור המפקח בתוך האתר ובתחום הרשות המקומית ואישור
המפקח מראש .
פסולת כהגדרתה הינו פסולת מינראלית אורגנית ואנאורגנית ,ניילונים  ,אשפה בייתית ופסולת שאינה
ראויה למחזור באמצעות אתרי גריסה ומחיזור .
 .16עבודות צנרת:
על הקבלן לדאוג לכיסוי של צנרת מכל הסוגים להבטחת שלמותה בכל שלבי העבודה.
במידה והקבלן לא יתכנן את שלבי העבודה בהתאם וייווצר חשש לפגיעה בצנרת יחויב הקבלן לבצע
מיגון מתאים לצנרת לרבות עטיפת בטון לצינורות על חשבונו ללא תוספת כל שהיא למחירי היחידה.
אם תבוצע הצנרת לאחר ביצוע מצעים  -ישלים הקבלן ויתקן את המצעים ללא תוספת מחיר בגין
העבודה הנ"ל.
 .17לימוד ותאום תוכניות ומפרטים:
עם קבלת העבודה ,לאחר זכייתו במכרז ,ילמד הקבלן מחדש וביסודיות את האתר ,התוכניות,
העבודה.
בביצוע
הקשור
פרט
וכל
המפרטים,
לאחר מכן יתאם הקבלן באמצעות המפקח פגישות תאום עם היועצים השונים בכל נושא ונושא על
לחלוטין.
לו
ברורים
באתר
העבודה
פרטי
שכל
לוודא
מנת
לא יתקבלו טעונים של אי הבנת התוכניות כסיבות לעיכוב במהלך ביצוע העבודה או ביצוע שלא תואם
את התוכניות והמפרטים .המפרטים כוללים את כל המפרטים :המפרט המיוחד,מפרט ,המפרט הבין
משרדי(הספר הכחול) ,מפרט נת"י( הספק הירוק)  ,מפרט מקורות  ,מפרט התאגיד העירוני  ,תקנות
וחוקים לביצוע עבודות בבטיחות וגיהות .
במקרה של סתירה בין מפרטים כל הקודם לחברו ברשימה זו עדיף יותר ויוכרע על פיו ,ובכל מקרה
תגבר התקנה המחמירה מבניהם (וזאת במידה ואין סתירה לתקנות הבטיחות והגהות) ע"פ הוראות
והכרעת המפקח.
 .18אחריות הקבלן למבנים ומתקנים קיימים בשטח:
האחריות תחול על הקבלן לשמירה על שלמות המבנים והמתקנים הקיימים בשטח .כמו כן עליו
לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת שלמותם של צינורות וכבלים תת קרקעיים ,עמודי חשמל,
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 - 48עמודי תאורה וטלפון ,כוכים ,עצים ושיחים,קירות חצרות וכו' ,שיש לשמרם .אלה יובטחו על ידי
פגיעתם.
למנוע
הדרושים
האמצעים
כל
ונקיטת
מתאימים
ודיפון
גידור
על הקבלן לתקן כל נזק אשר יגרם למבנים ,קווי תשתית ,מתקנים וצמחיה הקיימים בשטח ואשר
בשטח.
הקבלן
מעבודת
כתוצאה
נפגעו
איכות התיקון תאושר על ידי המפקח .התיקון יהיה על חשבון הקבלן.
ציוד הקבלן חייב להיות ערוך כולל ציוד לגילוי צנרות קיימות ואחראי במשך כל זמן העבודות לנקוט
בכל אמצעי הזהירות  ,במקרה של פגישה בצנרת קיימת גם אם לא הייתה מסומנת בתוכניות וגלויה
הינה באחריות הקבלן לאשש קיומה ולתקנה בתיאום מנהל ואחראי על אותה תשתית לשביעות רצונה
כל הנזקים הישירים והעקיפים יחולו על הקבלן במסגרת אחריותו לשמירה על הפיתוח והתשתית .
 .19ביצוע שלט באתר :
ידוע לקבלן שמיד עם קבלת צו התחלת בהתאם להוראה ביומן וכתוספת לדרישות ,כתנאי לתחילת
העבודה  2שלטים בגודל של  4מ"א על  3מ"א כולל ציון מזמיני העבודה בציון רשימת היועצים
הקבלן ומנהל העבודה עפ"י תקנות הבטיחות השלט כולל הכנת הדמיה של הפרויקט ע"י גרפיקאי
ואישורו  .הכיתוב והשלט יהיו צבעונים ויעוצבו ע"י גרפיקאי עפ"י הנחיות המזמין  ,העבודה תכלול
תכנון  ,יצור  ,אספקה הובלה והתקנה כולל ביסוס ותמיכות עפ"י תכנון ופיקוח עליון ואחריות
לביקורת באמצעות מתכנן קונסטרוקציה רישוי כחוק מטעם הקבלן ובאחריותו כנו כן אחד השלטים
יהיה מיועד לביצוע קו מאסף הביוב כשלב נוסף .
השלט יתוחזק מעת לעת עד סיום העבודה ופירוקו והעתקתו בהתאם לצורך עפ"י דרישת המפקח .
אחד השלטים יואר באמצעות זוג פנסי הצפה ויחובר למערכת התאורה הקיימת באופן זמני .
בנוסף לאמור בהתאם לדרישות נת"י יוצב שלט נוסף במסגרת ביצוע צומת  57כביש נת"י עפ"י
דרך.
לזכות
הרשאה
כולל
נת"י
של
קריטריונים
רואים את הקבלן שלקח זאת בחשבון במחירי הסעיפים השונים ולא ישולם בנפרד עבור פעילות זו
כמפורט לעיל באים לא צוין סעיף מתאים בכתב הכמויות.
 .20צוות הניהול של הקבלן
הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לכל אורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי הכולל
מנהל עבודה בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בעבודות בניה ותשתיות בהתאמה לעבודות
הנדרשות ,כמו כן הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצורכי התאום
הבקרה והביקורת על העבודה מטעם הקבלן  ,מהנדס מנוסה בעל  5שנות ניסיון לפחות בעבודות
דומות ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
המהנדס מטעם הקבלן יחתום וימונה כתנאי לתחילת עבודה לאחראי על הביקורת בהתאם להיתר
הבניה ויחתום על המסמכים המתאימים  ,וידווח בהתאם לתנאי ההיתר העתק של הדיווח במקורו
ימסר למפקח  ,האחראי על הביקורת יהיה בנוסף לאחראי על ביצוע השלד כמפורט בהיתר הבניה
ובדרישות הועדה .
מנהל העבודה והמהנדס יהיו עובדים אורגניים בחברת הקבלן .

48

 - 49כמו כן יעסיק הקבלן באתר -מודד מוסמך אשר ימצא דרך קבע באתר ,ואיש בטיחות בעל רמה
מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה אשר
יעביר תוך  10ימים מיום צו התחלת העבודה סקר ותוכנית בטיחות לאישור מנה"פ והמזמין וכן
יעביר כל שבוע דו"ח ליקויים ומעקב על ליקויי בטיחות בעבודה ובתנועה.
(להלן" :הצוות").
מנהל העבודה יעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד העבודה והרווחה בתקנות הבטיחות
בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח  ,1988 -כפי שיהיו מעת לעת.
הקבלן ימציא למפקח ,על פי דרישתו ,אישור ממשרד העבודה והרווחה על עמידת מנהל העבודה
בקריטריונים כאמור וכן על רישומו כמנהל עבודה באתר (ע"פ חוק).
הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ימצא באופן קבוע באתר העבודה ,ינהל את כל העבודות באופן
צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.
המפקח יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו ,וכן יהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי
הצוות ,מבלי לנמק את החלטתו .נדרשה החלפת חבר צוות ,ימלא הקבלן את הדרישה בתוך
שבועיים ממועד נתינתה .למען הסר ספק מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו גם על חבר צוות אשר
מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.
כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המתאם למי מהצוות ,ייחשבו כאילו
ניתנו לקבלן עצמו.
כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח למי מהצוות ,ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.
מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו ,כדי לשחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו
הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.
 .21עבודה בשטח בנוי ומאוכלס:
במקרה שהעבודה תתבצע בסמוך לשטח בנוי ומאוכלס בתושבים או בחנויות ומפעלים (כדוגמת שצ"פ
 , )Aעל הקבלן להביא בחשבון במשך כל תקופת ביצוע העבודה שכל המערכות בשטח האתר וסביבתו
חייבות להמשיך ולתפקד ללא כל הפרעות לחיי היום יום של האוכלוסייה בשכונה ,כולל ביצוע גישות
לבתים ,מעברים חופשיים לתנועה הכללית של תושבי השכונה ,דרכי הגישה אלטרנטיביות במידת
הצורך לרבות ביצוע עבודות בלילות וכד'.
הקבלן מתחייב לבצע שילוט ,גידור ,תאורה ותאורת התרעה מתאימים במקומות העבודה המסוכנים
בהתאם
לדרישות משרד העבודה וכללי הבטיחות הדרושים .למרות ביצוע כל האמור לעיל ,היה ויראה המפקח
כי יש צורך להוסיף ולהתקין פריט נוסף מהאמור לעיל ,יעשה הקבלן על חשבונו כל עבודה נוספת על
פי הוראתו של המפקח.
כל הדרישות הנ"ל כלולות במחיר העבודה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן.
 .22תיקון נזקים:
כל נזק שיגרם כתוצאה מעבודות הקבלן באתר יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו בתוך פרק זמן
המאושר על ידי המפקח
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 - 50 .23על הקבלן מוטלת החובה במסגרת היתר הבניה שמהנדס הביצוע מטעמו יחתום על הצהרת אחראי
לביצוע לרבות אחראי לביקורת שלד הבניין בהתאם לחוק התכנון והבניה וחובת דיווח לועדה
.
המקומית ע"י מודד מסומך לכל שלב בהתקדמות העבודה בהעתק ליהל מהנדסים
 .24הגברת איכות תיעוד ובקרה
באחריות הקבלן למלא אחר כל הדרישות הנקובות במסמך ו 1 /המצ"ב שיקרא מסמך הגברת איכות
תיעוד ובקרה הכולל גם טופס רישום מדידות ו1 /א וטופס תיעוד בדיקות ו1 /ב .
 .25תיקון נזקים למובילים
הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש ,לדרך ,למדרכה ,לשביל ,לרשת המים ,לביוב,
לתיעול ,לחשמל ,לטלפון ,לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים כיו"ב (להלן" :מובילים") תוך
כדי ביצוע העבודה ,ב ין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש
לביצוע העבודה ,יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם
או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור.
אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק למובילים,
כאמור לעיל ,אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים ,יודיע הקבלן בכתב למפקח ,לפני ההעברה ,על
פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.כמו כן מובהר לקבלן כי יש
לקחת בחשבון טיפול ומתן פיתרונות לניקוז השטח ותעלות זמניות ,כל זאת כחלק מסעיף זה ולא
ישולם בנפרד עבור פתרונות אלו.
 .26מניעת הפרעות לתנועה
הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה ,לרבות הקמת כל מבנה ארעי וביצוע כל עבודה ארעית ,לא
תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה
בדרכים האמורות ,לרבות הכשרת דרך עוקפת והחזקתה במצב תקין ,ושלצורך הובלתם של משאות
מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים ,לרבות
בחירתם של הדרכים ,של כלי הרכב ושל זמני ההובלה ,כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה
הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.
כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומאטיים נקיים
וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.
הקבלן ימנע החניית כלי רכב ,המגיעים לאתר העבודה ,בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו לכך.
הקבלן מת חייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה ,וכן השטחים הציבוריים ,יהיו פתוחים לשימוש
המועצה ו/או קבלנים אחרים ,לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח ,וכי הוא לא יאחסן עליהם
מכונות ו/או כלי רכב ו/או חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.
ידוע לקבלן כי חלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאוד של כלי רכב והולכי
רגל .על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע
העבודה .בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה,
והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.
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 - 51הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה ,יציב,
על חשבונו ,מחסומי "ניו ג'רסי" ,מיניגארד ,מעקות  ,Wמעקות בטיחות ,שילוט ,סימון ותמרור
מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב (בודד ,משולש בעל ספק כוח עצמאי) מסוג "ספקו" או שווה
ערך ובמצב תחזוקה טוב .סוגי השלטים ,המעקות ,התמרורים ,מספרם ומיקומם באתר העבודה
יעשה בהתאם להוראות החוק ,להוראות ולתנאי הרישיון של משטרת ישראל ,נת"י ומשרד
התחבורה ,ובהתאם לסכימת תמרור שתאושר על ידי המפקח.
הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת התמרור ולדאוג להמצאות כל ציוד התמרור
והשילוט האמור ,בטרם יחל בביצוע העבודות באתר.
הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה ,יוצבו ,על חשבונו ,בנוסף לשלוט
האמור בסעיף  ,36.5אמצעים כמפורט במפרט הטכני.
הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנועה לרבות שוטרים במספר שיידרש על
ידי המפקח באתר ,עם שילוט ודגלי אזהרה .במידה והקבלן יידרש להציב שוטרים לצורך הכוונה
ושיטור בזמן העבודה ,ידאג הקבלן לשכירת שוטרים בהתאם .הוצאות שכירת השוטרים תחולנה על
המועצה.
 .27הגנה על עצים וצמחיה
הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש הדבר
לצורכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.
 .28תעודת גמר זמנית
עם קבלת אישור המפקח לקבלת העבודות לאחר תיקון הליקויים ,ולאחר פינוי כלי העבודה והחומרים
מהאתר והשבת החזקה בו לידי החברה ,לשביעות רצון החברה ,תוציא החברה לקבלן תעודת גמר
זמנית בה יצוין תאריך השלמת עבודות הפיתוח ע"י הקבלן.
החברה לא תוציא תעודת גמר זמנית כאמור אלא למערכות שלמות ומלאות (גובה כמסים סופי ,סלילה
מלאה ,ריצוף וכדו') .מערכות גינון תימסרנה לחברה לאחר  3חודשים או עד מועד קליטת השתילים,
לפי המאוחר.
מובהר בזאת כי אין באישורו של המנהל או המפקח או כל גורם אחר מטעם החבה בכדי לגרוע
מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי ו/או כדי ליצור אחריות כלשהי של החברה או מי
מטעמה כלפי הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריותו ומחויבותו של הקבלן לגבי תקופת הבדק.
 .29תקופת הבדק ותעודת השלמה
 29.1על הקבלן יהיה לתקן ,על חשבונו ,נזקים ,פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך
תקופת הבדק בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי ההסכם ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע
העבודה שלא בהתאם להסכם ,או שלא בהתאם להוראות המפקח ו/או החברה או תוצאה
משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי .תקופת הבדק תהיה בהתאמה לחוק המכר ממועד
הוצאת תעודת גמר זמנית ובהתאמה למפרט הבין משרדי (המחמיר מבניהם).ובכל מקרה עבודות
אספלט ימסרו לאחר  36חודשים.
 29.2הקבלן יהא חייב לתקן פגמים ,ליקויים וקלקולים כאמור או לבצעם מחדש מיד ,הכול לפי
דרישת החברה ו/או המפקח ולשביעות רצונם ,וזאת תוך פרק זמן קצוב כפי שייקבע על ידי
המפקח
 29.3לא תיקן הקבלן את הפגם ו/או הליקוי תוך פרק הזמן הנ"ל ,רשאית החברה לבצע את התיקון
בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן אשר יחזיר לחברה את עלות התיקון וכל
51

 - 52ההוצאות אשר הוציאה בקשר לכך .החברה לא תעשה שימוש בסמכותה זו טרם הודיעה לקבלן
על כוונתה לעשות כן  10ימים מראש.
 29.4בחלוף תקופת הבדק כנדרש בחוזה ולאחר שהקבלן מילא את כל דרישות המפקח ודרישות התקן
שהועברו אליו במהלך תקופה זו ,תוציא החברה לקבלן תעודת גמר סופית בגין העבודות.
 5.92מובהר ומודגש בזאת כי אין בתעודת הגמר כאמור כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת
עליו מכוח הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
 .30תיעוד העבודות ( ) AS MADE
השלים הקבלן את ביצוע העבודה יודיע על כך למפקח ,בכתב ,ויצרף להודעתו חמישה סטים
מושלמים וכן את הדיסקט או הסמי אורגינלים של תוכניות בדיעבד ( )AS MADEשל העבודות
כמפורט להלן .המפקח יבחן את העבודה תוך  30ימים מיום קבלת ההודעה (להלן " -בחינת
העבודה").
התוכניות  AS MADEתוגשנה בנפרד בהתאם לפירוט העבודות שלהלן:
עבודות פיתוח  -כולל סלילה ,כבישים ,מדרכות ,ניקוז ותאורה עבודות מים עבודות ביוב.
התוכניות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך (כולל חותמות) ותכלולנה פירוט
מדויק של כל העבודות לרבות :תוואי הקווים הגרביטציונים ,מיקום שוחות ואיתורן לעצמים
קיימים בשטח ,רומי קרקעית ,צינורות הכניסה והיציאה מהשוחות (קוטר,סוג ,I.L,מפלים
חיצוניים,גובה  ,Hמיקום ורום קרקעית  ) I.Lהכנה לחיבור בעתיד ,רום וסוג מכסיות השוחות ,איתור
וקשירה של קווי הביוב והשוחות לרשת הרומים והקוארדינטות הארצית ולעצמים קיימים
בשטח,אבני שפה,ריצופים אלמנטי פיתוח ,עצים ,השקייה וכו' לסוגיהן השונים וכיו"ב .כמו כן ייכלל
בתוכניות כל המידע הנוסף הדרוש להפעלה ואחזקה של העבודה לרבות כבלים ותשתיות של חברת
החשמל ,בזק ומקורות ,סוג האדמה ,מידות ומיקום מבנים וכיו"ב.
מדידת צנרת וכבלים תת קרקעיים תיעשה לפני כיסוי החפירה לצורך סימון מדויק של התוואי
וההסתעפויות.
כן יופיעו בתוכניות פירוטים של תאי האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה אחרת שתידרש על ידי
המפקח.
המדידה תסומן בצבע על רקע התכנון (בשחור) ואת הפרטים הבאים כך:


לצבוע בכחול את קווי המים שבוצעו בפועל.



לצבוע באדום רק קווי ביוב שבוצעו במסגרת העבודה.



לצבוע בצהוב את הקווים הקיימים שבוטלו.



לכתוב את פרטי הביצוע בצבעים התואמים כך גם לנושא אבני השפה והריצופים

עבודות הבנייה כנידרש מהיתר הבניה :
על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכניות עדות ( )AS MADEמעודכנות לפי הביצוע וכן הוראות
הפעלה ,קטלוגים וכו' של מערכות התברואה ,חשמל ,מיזוג אויר וכל חלק בנין אחר שיידרש במסמך
ממסמכי המכרז להגיש עליו תכניות עדות או מסמכים אחרים.
תכניות עדות ישורטטו על גבי העתקה שקופה של תכנית המקור של המתכנן שתימסר לקבלן ,יתואמו
עם המפקח ויאושרו על ידו .הגשת התכניות האלה היא תנאי לקבלת העבודה .לא תשולם תוספת
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 - 53מחיר עבור תכניות אלו והן לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים
בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.
בנוסף הקבלן יספק תוכניות מדידה על פי דין כנידרש מתנאי ודרישות היתר בניה לפיקוח על הבניה
הכוללות ,מדידת גדר  ,מדידת יסודות  ,מדידת ריצפה  ,ומדידת המבנה כולל החצר על מתקניו
לקבלת תעודת גמר וטופס  4ותעודת גמר.
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 - 54נספח ו' 1

מסמך הגברת איכות ,תיעוד ובקרה
מדידות
הקבלן יעסיק באתר מודד מוסמך משך כל תקופת ביצוע העבודות ובכל שלב שלהן .כל ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בהעסקת המודד יחולו על הקבלן וייכללו במחירי העבודות.
הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העבודות.
יבוצעו ויתועדו המדידות הבאות:
-

מדידות ( AS-MADEעדות).
מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות.
מדידות של אלמנטים קונסטרוקטיבית לצורך הבטחת התאמתם לתוכנית ולפרטים.

כל המדידות תתועדנה על גבי תוכניות ופרטים שסופקו לקבלן ו/או באמצעות תרשימים (סקיצות) ו/או
בתיאור מילולי כמתחייב מסוג העבודה הנמדדת.
כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך.
להלן מספר דוגמאות בלבד של עבודות לגביהן יבוצעו מדידות המודד המוסמך לקראת ,בעת ולאחר ביצוע
לפי המקרה:
חפירה בשטח ו/או חציבה
חפירת תעלות
חפירת בורות
עובי שכבות ריפוד למערכת
אורכי מערכות בתעלות (לפני כיסוי)
עובי שכבות מילוי
עובי שכבת אדמת גן
מיתווים לסימון מבנים ומתקנים
מידות לעומק יסודות לקירות תמך ,כולל פירוט תחתית יסוד .האמור יפורט על גבי תכנית פריסת הקירות
כולל פירוט אישורי מהנדס הביסוס.
עובי קירות תמך בהתאמה לתכנון
גובה קירות תמך
כל המדידות והסימון שמבצע הקבלן ו/או המודד המוסמך לצורך ביצוע עבודות כגון :צירי כבישים
ודרכים ,אבני שפה ,קירות תמך ,מיקום מבנים ,מיקום פילרים ,מיקום מתקנים ,ריצופים לסוגיהם וכד'.
מדידות יציקות בטונים ,אספלטים ,גרנוליט ואחרות
כל מדידה המאפשרת מידע מפורט ומלא על עבודות שבוצעו
מיקום ורומים של שוחות כולל פירוט סוג השוחה
פירוט חציות של מערכות כבישים כולל רומים
רישום מדידות
הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך ביצוע העבודות .דוגמת טופס רישום
מדידות ראה נספח א.
תיעוד ובדיקות
הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים וספקי מוצרים
לעבודות המבוצעות בפרוייקט.
התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.
דוגמת טופס לתיעוד בדיקות ראה בנספח ב'.
אישור חשבונות
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 - 55המדידות והרישומים שהוכנו על-ידי הקבלן מהווים תשתית להכנת חשבונות אצל הקבלן לבדיקתם
ואישורם על-ידי המפקח.
חשבונות חלקיים
לקראת הכנת כל חשבון חלקי ,ירכז הקבלן את כל הרישומים ,המסמכים ,התעודות ,וחישובי הכמויות
המתייחסים לעבודות הנכללות בחשבון החלקי ,מתחילת ביצוע העבודות.
החומר יוכן באופן שיאפשר העברתו למנהל ,או למי מטעמו ,במידה ויחליט כי צרוף החומר לחשבון מהווה
תנאי לאישורו.
לא יאושר חשבון חלקי שאין בו אסמכתא ופירוט לחישוב כמויות חלקי ו/או מלא וכן מכלול תעודות
הבדיקה המתייחסת לעבודות נשוא החשבון המעידות על תקינות העבודות.
חשבונות סופיים
החשבון הסופי של כל עבודה ,יכלול את כל החומר שהוכן לקראת אישור חשבונות חלקיים ואת כל
המסמכים והאישורים הנוספים הנדרשים בחוזה הקבלנים לצורך אישור החשבון הסופי לתשלום.
האמור יכלול גם את תעודות בקרת האיכות המוכיחות את ביצוע העבודה כנדרש .לאמור יתווסף as
 madeכנדרש חתום על ידי מודד מוסמך.
תנאי לתשלום חשבונות
כל המדידות ,הרישומים והתעודות יוכנו באופן שיהוו הוכחה כי כל הסעיפים הכלולים בחשבונות בוצעו
במדויק על-פי התוכניות ,הפרטים והמפרטים במידות המדויקות ובמיקום הנכון.
לא ישולם חשבון ללא אפשרות להוכחה זו.
לכל חשבון חלקי תצרף מפת  as madeשהוכנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ואשר תכלול את כל
המערכות המבוקשות לתשלום בח-ן החלקי .המפה תוכן על רקע התכנון בצבעים שונים.
במקרה של סטייה מהתכנון תידרש הרשאה לסטייה מאת הגורמים הנוגעים בדבר (מפקח ,מתכן ,רשות
מקומית).
בגוף התוכנית תהא הצהרה חתומה על-ידי המודד המוסמך כי המדידה למערכות בוצעה טרם כיסויין.
בנוסף לתוואי המערכת יצוין עומקה באופן קריא וברור .הדבר אמור לא רק לגבי מערכת ביוב וניקוז אלא
גם למערכות אחרות כגון :תאורה ,תקשורת ,מים ,השקיה ,קריאה ממוחשבת ,טל"כ או כל מערכת אחרת
שתופיע.
בדיקות מעבדה ותיעוד
כאמור קיימת חשיבות רבה לבדיקות השונות :צפיפות מצעים ,צפיפות תשתית ,טיב בטונים וכדומה ,הכל
כמפורט וכנדרש במפרט במיוחד ובמפרטים הכלליים.
הבדיקות תקלחנה בהתאם לפרוגרמת בדיקות שתוכן על-ידי המפקח ותאשר בטרם תחילת הביצוע על-ידי
המתכנן הרלוונטי והפיקוח בכל מקרה לא תפחת כמות הבדיקות מההנחיות הכלולות במפרט הבין
משרדי.
קיימת חשיבות רבה בזיהוי חד משמעי של מקום נטילת הבדיקה לצורך כך יהא תאום בין המכון הבודק,
המפקח והמדוד המוסמך מטעם הקבלן.
על כל טופס בדיקה של המכון הבודק יופיע המיקום המדויק של הבדיקה בדיוק של עד  10ס"מ .כל בדיקה
תאוזן וגבהה המוחלט של שכבת הנטילה תצוין בטופס הבדיקה.
מודד מוסמך מטעם הקבלן יאשר את נכונו הנתונים בחתימתו על גבי התעודה של המכון הבודק.
כל בדיקה ללא מקום וגובה מדויקים לא תילקח בחשבון ,יחשב הדבר כאילו לא נלקחה לא ישולם בגינה
ולא ישולם בגין הסעיף נשוא הבדיקה.
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 - 56בנוסף לאמור לעיל תצורף מפה המציינת את מקומן המדויק של נטילת הבדיקות באופן שניתן יהא לקשר
בין טופס הבדיקה לבין מקומה במפה.
מובהר בז את כי כל האמור לעיל מתייחס הן במקים בהם הקבלן הוא מזמין הבדיקות במעבדה והן
במקרים שהחברה היא המזמינה.
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 - 57נספח ו'1 /א
טופס רישום מדידות
מס' פרויקט_________________:

אתר____________________:

חוזה מס' _____________________:הקבלן_____________________:
מפקח __________________:מנהל הפרויקט_____________________:
מס'

תאריך

העבודה

תאור

רוחב

אורך

חתימת המפקח______________________:

גובה
עומק

אחר

הערות
ו/או
אישור
לביצוע

תאריך_______________:
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 - 58(נספח ו'1 /ב למסמך בקרת איכות)
טופס תיעוד בדיקות
מס' פרויקט ___________________:אתר______________________:
חוזה מס' ____________________:הקבלן______________________:
מפקח ______________________:מנהל הפרויקט_________________:

מס'

העבודה

סוג
הבדיקה

מבצע
הבדיקה

תאור
מקום
הבדיקה

חתימת המפקח_______________________:

תאריך
הבדיקה

תוצאות
הבדיקה

תאריך__________________:

58

- 59 -

מפרט טכני
 01.01עבודות חפירה
 01.01.01כללי
בכל מקום שנאמר במכרז/הסכם זה "חפירה" ,תהיה הכוונה לחפירה ו/או חציבה בכל
.1
סוגי הקרקע הקיימים באתר.
חפירה בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר תבוצע תמיד בשילוב כלים מכאניים ועבודת
.2
ידיים ,כאשר המחיר זהה לשתי השיטות (למעט חפירת ידיים לגילוי צנרת שרותים תת-קרקעית).
מדידת מצב קיים לצורך התחשבנות כמויות ומחירים תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו אך
.3
טעונה אישור המפקח בטרם תשמש כמדידת בסיס לכמויות ובכל אופן הקבלן יחפור רק בהנחיה כתובה
של המפקח במידת הצורך למעט חפירה לתחתית שתית או יסודות לצורך הכנת המשטח גומי(תחתית
המצעים) אשר כלולים במחירי החוזה ולא ישולם עבורם בנפרד.
הקבלן יהיה אחראי על יציבות דפנות המחפורות ביצוע שפועי החפירה יהיו בהתאם
.4
להוראות והנחיות יועץ הקרקע  ,ויועץ בטיחות מטעם הקבלן  ,ביצוע שיפועים ובפועל ויציבותם מעבר
לתכנון התאורתי הינו כלול במחירי הסעיפים השונים של הקבלן ולא ישולם בנפרד עבר שיפועים אילו
מעבר למוגדר ללא תוספת תשלום ,על אחריותו הבלעדית  ,האמור יכלול על חשבון הקבלן מרחב עבודה
בתחום החפיר בהתאם לכללים ההנדסיים ודרישות משרד העבודה והבטיחות וינקוט בכלים ותמיכות
הדרכת עובדים כנידרש ,בנוסף הקבלן יבצע עבודות הסמוכות לקירות קיימים בזהירות הנדרשת ובמידת
הצורך יבצע תמיכות זמניות לקירות אלו.תמיכות זמניות אלו כלולות במחירי סעיף החפירה!
ככלל עבודות חפירה הינם (מלבד מי שהוחרגו) יכפפו לנדרש בפרק  51במפרט הכללי
.5
והמיוחד.
 01.01.02חפירה ליסודות ,לראשי כלונס ,לקורות יסוד ולהחלפת קרקע
חפירות ליסודות ,לראשי כלונס ,לקורות יסוד ולהחלפת קרקע יבצע הקבלן מפני החפירה
.1
כללית ו/או מפני השטח הקיים ועד למפלס תחתון של הבטון הרזה ו/או שכבת החלפת הקרקע .תחתית
החפירה תהודק ל 96%-מודיפייד פרוקטור.
בכל מקום שבו החפירות עבור אלמנטי ביסוס או ראשי הכלונסאות תהיינה קרובות
.2
לכביש פעיל או למסילות הברזל ,יהיה על הקבלן לדפן את המחפורת ולגדר אותה כדי להבטיח את
המחפורת מפני התמוטטות מקומית .דיפון זה יתוכנן על-ידי הקבלן ויבוצע ויפורק אחר כך על-ידי הקבלן.
סוג הדיפון ותכנונו טעון אישור המפקח מראש ,אך אישור זה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית
לדיפון זה ,ואינו גורע ממנה .בתכנון הדיפון יש להתחשב בעומסי הכביש או הרכבת ,לפי העניין.
 01.01.03מדידה ותשלום לעבודות חפירה
תכולת מחירי החפירה  -כלולים במחיר הפאושל
.2

מחיר סוללות הגנה ,בפני מים ושטפונות ,כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו לתשלום

בנפרד.
הידוק תחתית המחפורת כלול במחירי היסוד ולא ישולם עבורו בנפרד.
.3
חפירה ליסודות לראשי כלונס ולקורות יסוד תימדד לפי סעיפי החפירה המתאימים
.4
במפרט הכללי ,מלוי חוזר בצידי היסוד כלול במחירי הפאושל
חפירה לצורך החלפת קרקע תימדד לפי שיטת המדידה שבסעיף חפירה למרתפים במפרט
.5
הכללי.
 01.02עבודות מילוי
 01.02.01מילוי מצע מהודק להחלפת קרקע
בכל מקרה שיידרש הדבר כמתואר להלן ו/או עפ"י פרטי התכניות ו/או הוראות המפקח יבצע הקבלן
החלפת קרקע בתחתית סוללות ,ו/או יסודות ו/או קירות תומכים ,וכיו"ב.
בתחתית יסודות של קירות תומכים מבטון מזוין תבוצע החלפת קרקע בעובי  60ס"מ וברוחב החורג 50
ס"מ מכל צד של פלטת היסוד.
בתחתית יסודות של קירות תומכים מטיפוס קרקע משוריינת תבוצע שכבת החלפת קרקע בעובי  60ס"מ
וברוחב  50ס"מ מקו חזית היסוד העובר של הקיר ועד לקו קצה רשתות העיגון של הקיר (רוחב כ 6.0-מטר
מפני הקיר).
בתחתית הריצפה/רפסודה של המעבר התת קרקעי תבוצע החלפת קרקע ע"פ המתואר בתוכנית ק020-
ובדו"ח יועץ הקרקע.
חומר המילוי מצע סוג א' לפי המפרט הכללי .ההידוק יהיה בשכבות של  20ס"מ תוך הרטבה
אופטימלית לדרגת הידוק  98%מודיפייד פרוקטור.
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 01.02.02מילוי חוזר מאחורי קירות תומכים מבטון מזוין
המילוי יהיה מחומר כדוגמת  A-2-4כמוגדר בפרק  51במפרט הכללי (חומר מילוי חול
.1
חרסיתי מכיל עד  35%דקים) מהודק בשכבות בעובי  20ס"מ תוך הרטבה אופטימלית עד  95%מודיפייד
פרוקטור.
ההידוק יהיה ע"י מכבש ויברציוני עד למרחק  1.5מ' מהמבנים הקיימים .בקרבת
.2
המבנים יהיה הידוק באמצעות מכבשים ידניים.
 01.02.03מדידה ותשלום
תכולת מחירי עבודות המילוי וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי
.1
ובהתאם למפורט להלן:
מצע מהודק כהחלפת קרקע נמדד לפי נפח .המחיר כולל את אספקת החמר ואת
1.1
כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד.
מילוי בגב קירות תומכים מבטון מזויין נמדד לתשלום לפי נפח (מ"ק) הנפח
1.2
לתשלום כולל את כל תחום המילוי לפי מידת רוחב היסודות ושיפועים זקופים וללא מילוי בתחום מרווחי
עבודה כלשהם מדוד עד מפלס תחתית כרכוב ראש הקיר .מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות
הכרוכים לצורך ביצוע העבודה בשלמותה לפי מפרטי היצרן.
פרק  - 02עבודות בטון מזוין יצוק באתר
 02.01הנחיות כלליות
 02.01.01כללי
במסגרת עבודות בטון מזוין יצוק באתר נכללים כל סעיפי העבודה הנדרשים לביצוע הקירות האקוסטיים
,ביסוס ואלמנטים שונים מבטון מזוין.
כל העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה ,ההנחיות בתכניות וההנחיות הטכניות של פרק  02במפרט
הכללי לעבודות בנין (הספר הכחול).
חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  118על סמך חוזק הבטון בגיל  28יום.
יציקות הבטון לאלמנט יעשו בבטון ב 30-אלא אם צויין אחרת בתוכניות
תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים ,מומחה לתכנון
תבניות ופיגומים ,מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית.
בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט ,יהיו פני הבטון מעובדים ברמה ובאופן
שמתאים ליישום הנ"ל.
היציקה תתבצע תמיד עם תבניות טוגו חדשות  .לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה ,אלא אם צוין כך
במפורש בתכניות (יציקות ציפוי)
כל תפרי עבודה (הפסקות יציקה) יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק  7מ"מ ויסולקו מי הצמנט מפני
הבטון .הקבלן יכין דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש דוגמא לאחר אישורה להמשך הביצוע).
כל הפינות תהיינה קטומות .מידה הקטימה תהיה  2 X2ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת קטימה כלל.
במקרה ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע קיטום – תקבע המידה
המופיעה בתכניות.
 02.01.02מדידה ותשלום
בנוסף לאמור בסעיפים המפורטים בפרק זה:
.1
כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר יכללו במחירי הפאושל ועפ"י תכולת
1.1
המחירים שבמפרט הכללי ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת במפרט מיוחד זה.
מחיר פיגומים ,תבניות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים לרבות מערכת
1.2
הפיגומים לקורות רוחב של נציבים אמצעים כלול במחירי היחידה של עבודות הבטון השונות ולא ישולם
בעבורם בנפרד .הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון מפורט עבור תבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמניות,
ביצועם ,התקנתם ,אחזקתם השוטפת ,פירוקם וסילוקם בתום העבודה .יסודות זמניים ו/או כל מערכת
ביסוס אחרת הנדרשת למערכת הפיגומים כלולים אף הם במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם
בנפרד.
 02.02בטון רזה
 02.02.01כללי
מתחת לקורות ראשי כלונסאות ,יסודות קירות תומכים ,קירות כנפיים ,פלטות גישה
.1
ובכל המקומות שסומנו בתוכניות ,תושם שכבת בטון רזה בעובי מינימלי של  5ס"מ ,אופקיות ו/או
משופעות אשר תבוצע בהתאם למפלסים המתוארים בתוכניות.
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 - 61במקרים בהם מיושמת שכבת בטון רזה ע"ג ארגזי הפרדה יש להתקין ביציקה רשת זיון
.2
מרותכת קוטר  8מ"מ בצפיפות  15/15ס"מ לפחות.
 02.02.02מדידה ותשלום
לא ישולם בנפרד ויכלל במחירי הפאושל
.1
 02.03פלדת זיון לבטונים
 02.03.01כללי
פלדת הזיון לבטונים (כולל כלונסאות) תהיה ממוטות מצולעים לפי ת"י  4466חלק .3
.1
רשתות מרותכות יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י  4466חלק  .4בכל מקום בו נדרש במפורש ביצוע
ריתוכים לפלדת הזיון לרבות פלדת הזיון עבור כלונסאות תהיה הפלדה רתיכה סימון .W
כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  4466חלק  5לכיפוף זיון.
.2
ככלל ,אין לרתך זיון מצולע ,אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מהמפקח .אם
.3
יינתן אישור כזה ,יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות סימון ( ASWE 7018דלות מימן) והריתוך
יהיה לפי הנחיות ת"י ( 466חלק  ,)1ובכפיפות להנחיות המפקח .לאחר בצוע הריתוך יש להסיר את קצף
הריתוך (שלקה).
הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות ,באמצעות ביצוע בדיקות
.4
מתיחה לריתוך מדגמי ,הכל בהתאם להוראות המפקח.
בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום מדויק
.5
של הזיון מבחינת מפלס ומיקום אופקי .בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי המינימלי  5ס"מ.
תמיכות לזיון עליון ("ספסלים") יהיו עשויים מוטות זיון (עגולים ו/או מצולעים)
מכופפים במידות שיבטיחו מיקום נכון של הזיון ,צורת הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט את
החוזק הדרוש לתמיכת הזיון .כמות הספסלים תיקבע על-ידי הקבלן כך שהזיון הנתמך יהיה ישר ויציב.
 02.03.02מדידה ותשלום
לא ישולם בנפרד ויכלל במחירי הפאושל
.1
שומרי מרחק מסוג כלשהו וכן תמיכות לזיון ("כסאות") עשויים מוטות זיון מכופפים
כלולים תמיד במחיר היחידה ולא נמדדים בנפרד.
ריתוכי זיון ,אם נדרשים בתכניות ,ו/או הותרו לקבלן ע"י המפקח אינם נמדדים לתשלום
.2
ומחירם ,כולל מחיר בדיקתם במת"י ,יהיו כלולים במחירי היחידה.
מוטות זיון המשמשים כמוטות מיתדים המותקנים בתפרים של קירות תומכים לא
.3
נמדדים לתשלום בנפרד ויכללו במחירי הפאושל לכל הפרויקט
פרק  - 05עבודות איטום
 05.01איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע
 05.01.01כללי
האיטום ייעשה על כל שטחי הפנים של חלקי מבנה מבטון הבאים במגע עם קרקע במצבם
.1
הסופי וכן ע"ג שטחים לגביהם יורה מנהל הפרויקט בכתב שיש לבצע את האיטום.
יישום מערכת האיטום יהיה לפי ההנחיות היצרן ו/או המתכנן ולאחר השלמת הכנת
.2
השטחים כולל תיקוני בטון ,ניקוי פני הבטון בעזרת התזת חול או אמצעי דומה עד שפני הבטון יהיו בצבע
אפור בהיר אחיד .אין להתחיל בביצוע יישום שכבות מערכת האיטום לרבות פריימר לפני קבלת אישור
בכתב של מנהל הפרוייקט.
יישום מערכת האיטום תהיה עפ"י השלבים הבאים:
.3
כיסוי בפריימר ביטומני מסוג  GS 474או ש"ע על כל השטח המיועד לציפוי
3.1
ביטומני בכמות  250גרם/מ"ר בערך.
חלופה לנ"ל במקרה והציפוי נעשה בחורף על בטון רטוב  -כיסוי בפרמייר
3.2
ביטומני על בסיס מים כגון פלינטקוט מדולל או פריימקוט-ביטום או ש"ע בכמות כ  250גרם/מ"ר.
שתי שכבות אספלט חם  75/25בכמות  1.0ק"ג/מ"ר כ"א (עובי  1מ"מ בערך)
3.3
סה"כ  2.0מ"מ עובי .היישום על פריימר יבש או יריעות  4 SBSמ"מ או התזה 5מ"מ ע"פ בחירת מזמין
העבודה.
מערכת הגנה מלוחות פוליסטרין מוקצף (קלקר) בעובי  4ס"מ(לא במובלים) ,אם
3.4
לא צויין אחרת.
הקביעה לגבי סוג הפריימר נתונה בלעדית בידי מנהל הפרוייקט.
.4
איטום תחתי המובל תבוצע באמצאות שכבת בטון רזה מעליה יריעה ביטומנית (ע"פ הפרט),מעלה
.5
יציקת הגנה ,בסיום ההנחה ירותכו קצוות היריעות למובל בצדדיו ( 0.5מ' מכל צד)
אין להתחיל בעבודות מילוי הקרקע לפני קבלת אישור מנהל הפרויקט להשלמת עבודות
.6
האיטום הנ"ל.
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 - 62 05.01.02מדידה ותשלום
לא ישולם בנפרד ויכלל במחירי הפאושל.
.1

מפרט טכני לתאורה
 .1תאור העבודה
יש לבצע מתקן תאורה מושלם לשצ"פ כולל תאורת לד למשטחי המשחק על גבי עמודי ההצללות ,העבודה
תבוצע בהתאם לחוק החשמל תשי"ד ,כפי שהוא מעודכן ולרבות כל התקנות והתוספות המתייחסות אליו
וכן בהתאם לדרישות חברת החשמל  ,חברת בזק ,חברת הוט ,עירית כפר יונה ,וכן בהתאם למפרט הכללי,
כהגדרתו בתנאי החוזה ,דהיינו המהדורה האחרונה של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין
משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ולמחשובם בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד הבינוי
והשיכון ומשרד התשתיות הלאומיות/חבר נתיבי ישראל .בנוסף ,תבוצע העבודה בהתאם להוראות
המפקח והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל רשיון תקף ,בהתאם לתקנות חוק החשמל המתייחסות לרשיונות
של חשמלאים.
על קבלן התאורה להיות רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש בהצעתו ולא פחות מהסיווג
המתאים להיקף וסוג עבודת התאורה נשוא פרק זה ,עבור חשמלאים –  ,160עבור תאורת רחוב – 270
 .2מפרט טכני
תנאים טכניים כלליים
כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:
מתח  500וולט.
מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של  1000וולט.
טמפרטורת הסביבה עד  45מעלות צלזיוס.
זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל .
בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותיאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת עב ודתו .
בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני ,המפרט הסטנדרטי הבין משרדי  ,08התנאים הכללים ,התנאים
המיוחדים ,החוזה הסטנדרטי של המזמין (במידה ויצורף) ,התכניות ,כתב הכמויות או התקן או החוק על
הקבלן להתריע מראש לפני הבצוע ובאם לא התריע הדרישות היותר חמורות הן הקובעות ו/או החלטת
המפקח (כל שינוי ו/או תוספת וכו' על ידי מפקח/מתכנן יהיה בכתב ותמיד באישור המפקח).
על הקבלן לדאוג לשילוט עדכני של המעגלים והמתקן ,ולהתאים את כל השלטים החדשים והקיימים
למצב המתקן המושלם הנוכחי .סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על ידי המפקח לאחר קבלת דוגמא
שתאושר עם המפקח .כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד (ישולטו עמודים,
אביזרים במרכזיה ,המרכזיה בחזית ,בריכות ,צנרת וכבלים בכל מקום גלוי ).
כל הציוד והאביזרים שיותקנו יהיו בעלי תו תקן ישראלי .
על הקבלן לדאוג לביקורת חברת חשמל ו/או המשרד הממשלתי המתאים במידה של מקורות מתח
עצמאיים ו/או ביקורת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן וכלולים במחיר הכללי
ולא למדידה ,וסוג הביקורת וכמות הביקורות יהיו לפי קביעת המפקח.
עם גמר העבודה על הקבלן להמציא  3סטים של תכניות עדות שערוכות ע"י מודד מוסמך על רקע תוכניות
חשמל מקוריות ,ממוחשבות בהתאם לבצוע בפועל של העבודה ( ,)AS-MADEכולל דיסקט בפורמט
 DWGאו  .DXFהכנת תיקי העדות לרבות תשלום למכון העתקות  ,תהיינה על חשבון הקבלן וכלולות
במחירי החוזה..
ראה פירוט של תוכניות כפי שבוצע בסעיף נפרד במפרט זה.
 .3חוקים ותקנות

62

 - 63כל החומרים והאביזרים לסוגיהם יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי .והקבלן יציג כל האישורים
הרלוונטים ,הקבלן יגיש לאישור מתכנן והמפקח כל ציוד נדרש לפני רכישתו ,עמודים ,צנרת ,גופים וכו'.
יש להציג למפקח צילום רשיון חשמל המתאים לסוג העבודה כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו להתחיל
בביצוע העבודה .
בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל ,המשטרה ,משרד התקשורת,
בזק וכל רשות ממשלתית או מקומית דרושה ,הן באם הדבר נדרש בכמויות בתכניות ובמפרטים והן לאו.
 .4אלקטרודת הארקה
יהיו מקופרוולד בעומק עד 3מ' ובקוטר " 3/4מותקנת בתוך בריכה בקוטר  40ובעומק  60עם מכסה
 12.5טון ושילוט הארקה ע"י לוחות פח מחוזקות למכסה עם ברגים .
האלקטרודה תחובר בחוט נחושת  35ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר מחיר הסעיף כלול  ,החוט 35
ממ"ר ,החבור והחפירה ,הבריכה וכל הדרוש הכל כלול במחיר האלקטרודה כקומפלט אחד.
במידה והשוחה מותקנת באזור גינון או יבצע הקבלן משטח בטון  1X1מטר בעובי  20ס"מ מסביב לשוחה
שיהיה כלול בחיר הסעיף – ללא תוספת ובתאום עם האדריכל.
 .5חפירות
עומק החפירות יהיו לא פחות מעומק  90ס"מ מפני גובה מדרכה/כביש/שביל וכדומה ,ובהעדרן מפני
הקרקע הנוכחים והסופיים באותו מקום ובתוכניות וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצינורות או הכבלים
המונחים זה ליד זה בחפירה .
על הקבלן ובאחריותו להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים ,כגון בזק ,משטרה ,חברת
חשמל ,מקורות ,חברת הטל"כ ,קצ"א  ,תש"ן וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת האישורים הנ"ל.
בתחום הגשרים הצנרת תונח בתוך יסודות הגשר ע"פ החתך ,או ע"פ פרט אחר שיקבע עם קונסטרוקטור.
במחיר החפירה יכלל :כסוי בשכבות בנות  30ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו לאחר זמן,
מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו ,החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה
לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה (יונחו שני סרטים וכו' בהתאם לרוחב החפירה).
 40ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור המונח .מחיר הסרט כלול
במחיר החפירה.
הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהוונה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה.
מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה אופטימלית עד
לקבלת צפיפות  98%לפי מודפ"ד אשו"י כל זאת ללא תשלום נוסף.
כיסוי הצנרת יהיה בחול נקי  30ס"מ מתחת לצנרת  40 /ס"מ מעל הצנרת ואז יונח סרט סימון ושאר
הכיסוי יהיה בחומר מילוי אחר בשכבות תוך כדי הידוק.
על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה ,לעדכן את עצמו בדבר צינורות ביוב ומים ,ניקוז,
שורשי עצים וגזעי עצים כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי עמודים העלולים להימצא
בתוואי החפירה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם נזק ,ידוע לקבלן כי קיימים קוי מתח גבוה ועמודי חשמל
בתוואי העבודות ויש להקפיד על שמרית מרחקי בטיחות כנדרש בחוקים והתקנות והנחיות חח"י השונות.
עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה לחפירה וכן כל
האמצעים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להיגרם עקב החפירה או עקב ערמות העפר
שהוצאו מהחפירה.
מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות ,את הוצאת השורשים ,סילוק האדמה הנותרת אל מקום
אפשרי אותו יקבע המהנדס  ,סילוק מי תהום ,מי גשמים ,מי ביוב ,מים  ,מפולות ,צמחים ושרשים
עצים עד לגובה מטר וחצי ,חלקי אספלט במדרכות הרמת אבנים משתלבות וכו'.
מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים ,כולל חציבות או כורכר קשה ,אספלט
במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה ,וכן בפס הירק.
על הקבלן לבקר בשטח העבודה ,לפני ביצועה לקבל לידיו את כל התוכניות העדכניות לתוואי החפירה גם
מבחינת מפרצי חניה ,כניסות למגרשים קיימים או עתידיים ,להעריך את כל הקשיים ובהתאם לכך
להגיש את הצעתו.
העבודה תבוצע על ידי כלים מכאניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה לפי הוראות המפקח  ,העיריה
והמשטרה וללא שנוי במחיר עקב כך.
מודגש בזאת :אין לכסות חפירה ו/או להזמין פנסים ו/או עמודים ו/או מרכזיה וכדומה לפני בדיקה
ואישור המפקח והמהנדס מטעם המזמין ונציג העירייה (המזמין).
בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לשיטת בצוע
החפירה .
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 - 64תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו ,ע"פ התוואי המופיע בתוכניות .
באזור העבודה ידוע שקיימים כבלי חשמל מתח גבוה ונמוך תת-קרקעיים וכן צנרת טל"כ וצנרת בזק וכן
צנרת מים ,ביוב וניקוז.
לא תונח צנרת בזווית של  90מעלות ללא בריכה ובמקרים מיוחדים ורק באישור המתכנן ונציג העירייה
לא תותקן בריכה בנקודה זו והצנרת תונח בזווית קהה ביותר.
במקרה של חפירה משותפת לתאורה וצנרת למצלמות ,יהיה רוחב החפירה כזה שיאפשר מרחק של 30
ס"מ בין דופן צנרת תאורה (חשמל) לבין דופן צנרת למצלמות.
 .6פתיחת כביש/מדרכת ריצוף/אספלט
במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות יהיה על הקבלן לפתוח כביש/מדרכה.
הפתיחה תכלול גם את העבודות הבאות:
פתיחת אבנים משלבות או ניסור אספלט כולל פירוק אבני גן ואבני שפה
ריפוד הצנרת בחול נקי  30ס"מ מתחת הצינור ו –  40ס"מ מעליו.
הוספת שכבות מצעים והידוקם ברמה הנדרשת כפי שיידרש המפקח ולפי סוג המשטח הנפתח.
ביצוע ריצוף כולל הספקת אבנים שנשברו לרבות אבני שפה וגן והידוק ,או ביצוע אספלט חם והידוקו.
 .7צנרת
הצנרת תהיה שרשורית דו שכבתית קוברה של  80ו 50-מ"מ ע"פ התוכניות תקנית ותכלול חבל משיכה 8
מ"מ.
הצנרת בחציות כבישים תהיה מ PVC-קשיח  110מ"מ עובי דופן  3.5מ"מ ,ומבריכה ועד לבריכה מאותו
סוג צינור.
צינורות הפי.וי.סי יכללו במחירם  :אטמים /פקקים בקצוות וחבל משיכה  8מ"מ ,ושילוט בר קיימה לפי
מספר הברכה ממנו מוזן.
על הקבלן להמציא דוגמאות מכל הצינורות לאישור לפני הביצוע.
בכל ברכת השחלה בחציות וביציאה ממרכזית התאורה ישלט הקבלן את הצנרת ע"י שלט סנדויץ חרוט
כל כבל וכל צינור ויציין סימון ברכות בצבע (בדופן הבריכה) בגודל כפי שידרוש מפקח המזמין ,הסימון
יתאים למספרי הבריכות בתוכניות העדות.
צנרת הכניסה ליסודות עמודי התאורה והמרכזייה תהיה בצינור קוברה תיקני דו שכבתי  ,הצנרת תיהיה
כלולה במחיר היסוד.
 .8כבלים
הכבלים יהיו מסוג  N2XYאו כפי שמצוין בכתב הכמויות (ובתוך צנרת).
על הקבלן להשאיר ליד המרכזייה ובשוחות מעגל של כבל רזרבי סביב מרכזיה כאשר קוטר המעגל לפי
הקוטר המותר באופן תקני לחתך הכבל.
הכבלים יחוברו בקצותיהם על ידי נעלי כבל אל האביזרים .
הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן ולא יותר מ -120ס"מ בתוך צינור תקני כפי שמצוין בתכניות
ובמפרט בכל מקום בו הכבלים נראים כגון במרכזית תאורה ,בעמודים ,בברכות השחלה ישלט הקבלן את
חתך הכבל וכתובתו ומקור ההזנה ,בשלט סנדויץ חרוט (עומק החפירה יהיה אחיד לכל האורך).
בכל שוחה ישלט הקבלן את כל הכבלים למקור ההזנה (מספר מעגל ומספר עמוד).
כל הכבלים יכללו בקצוותיהם סופיות (מפצלת) מתכווצות בחום או בקור עם  3אצבעות עם חימום או ללא
חימום מתוצרת "רייקם" או צרפתי " , "SERAMבכל קצה ,בכל חיבור במגש או במרכזייה.
 . 9הזנת המתקן
הקבלן יחבר את התאורה לקו תאורה קיים בשצ"פ לפי המופיע בתוכניות ויזין את המיתקן באמצעות
חיבור זה .הקבלן יבצע ביקורת בודק על כל העבודה
כללי
העמוד והזרועות יבוצעו במפעל מאושר ע"י עי רית כפר יונה ומכון התקנים הישראלי ובביקורתו .העמודים
יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה.
צנרת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז .העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של
 47מטר לשנייה לפי ת"י  .414העמודים והזרועות יתוכננו עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י 414
בהוצאתו האחרונה ,תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימלי.
כל העמודים יתוכננו וייבדקו לעומס של  2גופי תאורה בשטח  0.22מ"ר כל אחד (בשטח מלבני שווה ערך),
במשקל של  20.7ק"ג כל אחד ,עמוד עם זרוע משולשת יחושב ל 3-פנסם כנ"ל.
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 - 65עם ה גשת ההצעה למכרז ,יספק היצרן תוכניות מפורטות של העמוד ,הזרועות והיסוד וחישובים סטטיים
מפורטים .רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס על המסמכים הנ"ל ,רשאי היצרן לייצר את העמודים
והזרועות בתיאום מלא עם המפקח.
כל הברגים ,האומים והדסקיות יגולוונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י  ,918אך עובי
הגילוון יהיה לפחות  56מיקרון או יהיו מפלדת אל-חלד לפי החלטת המתכנון המפקח או העיריה.
יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאיים) להבטחת
אפשרות ההברגה לאחר הגילוון כגון ע"י העמקת התבריג וכו' ,ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח
המתוכנן.
במקרים מסוימים ועפ"י תיאום מראש ,אפשר לגלוון את הברגים ,האומים והדסקיות בשיטת
האלקטרוליזה ,אך עובי הגילוון לא יהיה פחות מ 56-מיקרון.
על היצרן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי או הטכניון או גוף אחר המוסכם על המזמין,
להתאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות התקן ו/או כתב הכמויות ו/או המפרט הזה לנספח
לו.
המצורף
אי העמידה בתנאי המפרט וכו' יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה .במידה ויידרשו שינויים בתוכנית
הביצוע (כולל הגדלת עובי ,שינויים בפרטים וכו') הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף ,וזאת כדי לעמוד
בתנאי המפרט ,החוזה וכו'.
יש להקפיד בזמן הטעינה ,ההובלה והפריקה של עמודים וזרועות ולהימנע מחבלות ,מכות ושריטות.
הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה.
הקרקע.
על
העמודים
את
לזרוק
או
לגרור
אין
ההובלה.
בזמן
למשנהו
עמוד
בין
מגע
יהיה
לא
כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה ,היצרן לפי הוראות המהנדס והמפקח ,אשר רשאים גם לפסול
את העמודים בטעינה ובפריקה ,תתוקן על חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס והמפקח ,אשר רשאים גם
לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.
כדי למנוע היווצרות גליות בעמודים ,העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים .את העמודים יש
לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתימנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה.
פירוט
העמודים יהיו לפי כתב הכמויות ו לפי הפרט בנויים מפח פלדה לפי המפרט המיוחד לעמודי פלדה
וזרועותיהם ,לפי תוכניות תוכניות לעמודים ,ולפי כל הנספחים ודפי ההשלמה במהדורתם האחרונה.
עמודי התאורה יותקנו מאחורי מדרכות ,אבני שפה להגנה.
פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י  4צלעות ,שיתחברו לעמוד לשם חיזוק .הצלעות יהיו
מפח פלדה בעובי של  8מ"מ לפחות.
הגנה מפני חלודה תבוצע ע"י ציפוי העמודים ,פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ חם .הציפוי יהיה
אחיד פנים וחוץ ,בהתאם לת"י .918
לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  6מ"מ לפחות ,אשר ייסגר באמצעות ברגי אלן שקועים ,מוגנים
הפנימי.
בחלקם
סמיך
בגריז
ייטבלו
הברגים
חלודה.
מפני
דלת תא הציוד תחובר לעמוד באמצעות כבל מבודד.
הארקת העמוד תיעשה באמצעות פס הארקת יסוד  40*4מ"מ היוצא מהיסוד.
לפס יחוברו:
מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה (הגיד החמישי) ,כל גיד לבורג נפרד.
מוליך נחושת גלוי  35ממ"ר ,כל מוליך יחובר בבורג נפרד ,בנוסף לכך מוליכים אלה יחוברו יחד ע"י שרוול
לחיצה.
מוליך  16ממ"ר מחובר לבורג הארקה בדופן העמוד.
מוליך  8מ"מ מחובר לפס הארקה במגש.
מוליך הארקה  2.5ממ"ר ממגש לפנס – גיד של כבל הזנת הפנס.
תותקן שרשרת/כבל מבודד בין העמוד ומכסה תא אבזרים.
העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.
פלטת יסוד של העמודים תיהיה עגולה או מרובעת ללא תוספת מחיר.
חלק מהעמודים הכוללים מצלמות יכללו  2תאי אבזרים.
כל העמודים שיותקנו באזור גינון יכללו צלחת דקורטיבית המכסה על הברגים ,וגובה פני יסוד יהיה כגבה
אבן גן.
 .11גימור
בגמר כל העיבודים יעבור העמוד על כל חלקיו תהליך של טבילה באבץ חם בעובי של  80מיקרון מינימום
בתהליך לפי ת"י .916
העמוד ינוקה היטב מסיגים ועודפי אבץ ויצבע בתנור (בשיטת אפוכול).
יש להזמין את המפקח לבדיקת שלבי הצביעה במפעל.
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 - 66העמוד יובל לשטח מהמפעל צבוע ומוגן ע"י שרוול פלסטי שיוסר רק אחרי התקנה
ולפני הפעלה.
הקבלן יעביר ביקורת של מכון התקנים על איכות הצבע כולל תשלום עבור הביקורת.
כל עמוד יסומם ע"פ התקן עם לוחית מתכת ובה יופיע בנוסף ע"פ דרישת התקן את שם היצרן תאריך
ייצור ,מהירות רוח וגובה העמוד.
 .12בסיסים לעמודים
יסוד הבטון יבוצע בהתאם לתכניות המתאימות לדרישות הקונס' ובאישור צוות התכנון ,יש לקחת
בחשבון שעמודי ההצללות יבוטנו ועל כן יש לבצע שרוולים לתאורה המבוצעת על גביהם.
בעמוד נפרד לתאורה  50ס"מ העליונים של היסוד יש לצקת ע"י שבלונה אחידה עגולה או מרובעת כדי
שחלקו העליון של היסוד יהיה חלק.
הקבלן יבצע ברזל מגולוון  4*40מ"מ מרותך ל -4בורגי היסוד ועולה מחוץ ליסוד עד לפס השואה בעמוד
התאורה.
תוך כדי היציקה יש להתקין  3צינורות שרשורים דו שיכבתים לכבלים נכנסים ויוצאים בחתך  80מ"מ
המתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים לכל כבל צינור נפרד וכן בנוסף צינור  25מ"מ לכל כבל הארקה
– כל צינורות החדירה כלולים במחיר היסוד ולא ישולם תוספת צנרת.
השרוולים/צינורות הנ"ל יבלטו לפחות  40ס"מ מכל צד של היסוד.
ביסוד יסופקו ויותקנו  4ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תקני במידות מינימום כפי המופיע בתוכניות לצורך
הרכבת העמוד .במידה ויצרן העמודים יחשב שגודל ברגי היסוד גדולים יותר מהמופיע בתוכניות ,יהיה על
הקבלן לספק ברגי יסוד גדולים יותר לפי המלצות היצרן ללא תוספת מחיר (אך אין היצרן רשאי לספק
ברגי יסוד קטנים יותר).
ברגי יסוד יעברו בדיקת חוזק לפני השימוש בהם ,הדוח יוגש למפקח והמתכנן.
ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתייחס לבורגי היסוד.
יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של
העמוד.
במחיר היסוד יש לכלול את החפירה או החציבה עבור היסוד וכן את כל עבודות העזר הדרושות כגון:
סילוק העפר המיותר ,בורגי היסוד ,אומים וכדומה.
הבטון מסוג ב 30-יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה ועל הקבלן להעביר ביקורת מעבדה מוסמכת
לבטון (כגון איזוטופ או מכון התקנים או ש"ע).
על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד הראשון .
היציקה עצמה תבוצע בעזרת ויברטור כדי לאפשר יציאת אויר וקבלת צפיפות בטון מתאימה כאשר כל
היציקות תבוצענה באמצעות תבניות.
לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת אספלט .
על הקבלן לקבל אישור המפקח על היסודות לפני התקנת העמודים.
גמר היסוד יהיה ע"י הנחת בטון רזה בין פלטת העמוד לבין יסוד הבטון וכן צינור טבול בגריז על ברגי יסוד
ואומים שנמצאים מעל פני היסוד.
המפקח רשאי לבקש לדרוש מהקבלן בדיקת מכון התקנים או איזוטופ לאיכות הבטון והקבלן יהיה חייב
להענות לבקשה זו כולל תשלום עבור הבדיקה למכון מורשה.
יסוד הבטון שיבלוט מעל פני השטח יעשה עם תבנית חלקה ופני היסוד יהיו עם שיפוע כלפי חוץ ,ומידות
היסוד יהיו אחידות לכל עומקו.
 .14בדיקה וניסוי תאורה בגמר העבודה
עם גמר בצוע העבודה יבצע הקבלן בדיקת תאורה עם מכשירים מכוילים עם בודק תאורה מוסמך ויגיש
דוח בנדון ולאחר מכן יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לבדיקת התאורה בשעות הערב.
על הקבלן להגיע לבדיקה עם מנוף ,כלי עבודה ושני עובדים לפחות.
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 - 67בבדיקה ייבדק המתקן לרבות חלוקה זהה לשלוש פזות (וזרמים) ,כיוון פנסים וכל שידרש.
 .15מספור העמודים
מספרי העמודים יהיה לפי הסטנדרט הקיים בעירית כפר יונה ע"י מדבקות או בשטית צביעה ,הכל לפי
תיאום ואישור עם מר לאון מעירית כפר יונה או מי מטעם העיריה.
הקבלן יכין דוגמא ,יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון המספרים ,כאשר
כיוון המספרים לכיוון הכביש.
המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים או ע"י מדבקה ברת קיימה לפי סטנדרט עירית כפר
יונה לפי החלטת המפקח ו/או המתכנן  ,צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את מספר המעגל ,המרכזייה
ממנה מוזן העמוד ומספר עמוד.
המספור יהיה ע"פ הסטנדרט הקיים בעירית כפר יונה ולא ישולם עבורו בנפרד כמו כן כלול במספור עדכון
מספור עמודים קיימים שמספריהם ישתנו מסיבה כל שיהא תוך כדי העבודה.
 .16מגש אביזרים
בתוך עמוד התאורה יותקן מגש בידוד כפול ובאורך המתאים של כפר יונה או ש"ע.
המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו.
על המגש יורכב הציוד הבא:
מאמ"ת דו קטבי מודול אחד (פאזה  +אפס)  IEC 898 KA 10,A 10ז"ק לכל נורה בנפרד עם מגעים
כולל פסי צבירה ומעצורים משני ציידי המאמתים.
מוגנים למניעת נגיעה מקרית,
הפס יכלול מקום ל 2 -מאמתים נוספים ,סוג/דגם/תוצרת המא"ז זהה לסוג הציוד שמותקן במרכזייה.
 SOGEXIאו כפר מנחם לכניסת הכבלים מהרשת וחרסינה ליציאת כבלים לנורות
מהדקי
בחתך מתאים לכבלי הכניסה ויציאה מהמגש  2-3כניסות/יציאות.
פס הארקות על המגש שיחובר ע"י חוט  6ממ"ר לפס השואה נוסף שיותקן על בורג הארקה של העמוד.
הציוד יהיה בפנס – הפנסים מבוססי לדים.
יותקן שרוול הגנה ("כפפה") על כל כבל הנכנס למגש כולל כבל העולה לגופים כדי להגן בין אזור חשיפת
המעטה החיצוני של הכבל לבין הגידים בפני חדירת מים וגרימת קצרים.
המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום ,בכל מקרה של זמזום שיגרם על ידי המשנק
יהיה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו.
על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת הציוד .
הקבלן יניח שרוול מתכווץ על כל כבל כניסה למגש וכן כבל אשר מזין את הפנסים ו/או את השקע בעמוד
אשר יגן על מיקום חשיפת המעטה החיצוני של הכבל.
בכל מגש ישלט הקבלן את כל הכבלים הנכנסים למגש כדלקמן:
כבל המגיע מכיוון המרכזייה – "כיוון הזנה – מוזן מעמוד מספר "XX
כבל המזין עמוד הבא "מזין עמוד מספר "YY
כבלים המזינים את הנורות ישולטו במידה ובעמוד יש  2פנסים – איזה פנס מזין כל כבל.
 .17פנסים
הפנסים יהיו מבוססי לדים בלבד וצבועים במפעל בגוון אדריכלי – כלול במחיר הפנס.
הפנס יהיה כמו הקיים בטילת מלבני מבוסס לדים לפי בחירת במתכנן/מפקח/עיריה/חברה כלכלית .
וההג דרה הינה לפי תפוקת האור בלומנים מהפנס .עקומת הפנס תיהיה ע"פ מיקום וגובה התקנה  ,ללא
שינוי במחיר.
כל הפנסים יעמדו בתנאים הבאים:
 .1נצילות חשמלית של הגוף תיהיה לפחות  90לומן לווט.
 .2אורך חיים של פנס יהיה ל 80-אחוז בתפקות אור –  80אלף שעות ,ל 70-אחוז תפוקת אור 110,000
שעות.
בטמפרטורת עבודה של  25מעלות צלסיוס (לפי )21TM
 .3טמפרטורת עבודה תהיה עד  50מעלות (למקרה שמעוניינים לעשות בדיקה ביום).
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על הקבלן להגיש את המסמכים הבאים:
 .1דף קטלוגי של הפנס .
 .2ניצלות אופטית ונצילות חשמלית .
 .2אשור מכון התקנים.
 .3מערכת צבע – צבע במפעל בלבד.
 .4פיזור חום ,פאסיבי ע"י צלעות קירור.
 .5תקנים בין לאומיים
 .6אורך חיים מוצהר לפי  70L 80Lלפי  21TMהפנס .בטמפרטורת סביבה ממוצעת של  25מעלות.
 .7טמפרטורת עבודה מכסימלית.
 .8כל מסמך נוסף או הצהרה שתדרש ע"י המהנדס/פיקוח.
מחירי כל הפנסים יכללו כבל ממגש לפנס.
הקבלן יעביר את דגם הפנס ביקורת התאמה לתקן הנ"ל ויציג מסמכים של מכון התקנים המאשרים
שהפנס מתאים לתקן.
הפנס יצויד בכסוי מחומר לא שביר אשר יאושר על ידי המפקח.
הקבלן מוזהר בזה שגופי התאורה מיועדים להתקנה במקום ציבורי ועל כסוי הפנס להיות מחומר כזה
שיבטיח את אי שבירתו על ידי זריקת אבנים וכיוצא בזה.
על הקבלן להמציא את גוף התאורה לאישור המפקח והמתכנן לפני הרכישה.
חבור גוף התאורה אל הזרוע יבוצע בצורה מתאימה ללא מעברים מיוחדים כך שיתקבל חיזוק מקסימלי
אפשרי במקום החבור ,החבור יהיה כזה שיאפשר בעתיד פרוק קל ונוח של גוף התאורה והחלפתו .
אטימות כסוי הגוף תהיה  55IPלפחות כזו שתבטיח אי כניסת מים ,אדים ואבק ,על הקבלן להמציא גוף
תאורה לאישור מראש לפני הבצוע (בנוסף לפי מה שנקבע בתקן).
תפיסת הפנס תהיה ע"י מחברים כפולים והפרט יאושר ע"י המהנדס והעירייה לפני הביצוע.
כל סוגי הפנסים יכללו חבור מהדקי שקע תקע בין הכבל הנכנס לבין הציוד והנורה לרבות
שרשרת מגולוונת בין תא הציוד ו/או הרפלקטור ובין גוף הפנס שימנע נפילת הנ"ל בזמן טיפול בפנס
(הציוד בפנס יותקן על מגש שיפתח וישוחרר בקלות).
למניעת ספק ,מובהר בזה שבנוסף לדו"ח ההתאמה של מכון התקנים לדגם הפנס ,יש צורך להעביר בקורת
מכון התקנים גם לפנס אחד נוסף מכל הפנסים המיועדים להתקנה בפרויקט זה.
כל האישורים ודוחות ההתאמה יומצאו לאישור המזמין לפני אספקת הפנסים לאתר.
 .18בריכות הסתעפות:
במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים בשלט סנדביץ חרוט לייעודם וחתך הכבל
ומקור הזנה ,לרבות שילוט הצנרת בדופן הבריכה בצבע .
וביטון החוליות
הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,
מבפנים ומבחוץ .עומק הבריכה מפני שטח חיצוני לא יהיה עמוק יותר מ 130 -ס"מ.
מכסה הבריכה יהיה לעומס מינימלי של  12.5טון עם פקק יצוק ועם סמל עירית כפר יונה וכיתוב לפי
סוג השירות לפי קביעת המפקח בנוסף שיהיה חרוט על פקק הבריכה .המכסה יהיה תוצרת וולקן או
אקרשטיין או ש"ע עם הרישומים הנ"ל .
בתחתית הבריכה יש לבצע שכבת חצץ בגובה  20ס"מ עבור ניקוז לפי דרישה בלבד .את חלק המתכתי בין
המכסה והפקק יש לצפות בזפת ובגריז הצנרת בדופן הבריכה תצא בגובה  20ס"מ מעל לקרקעית הסופית
של הבריכה .
מיקום הבריכה יתואם עם מפקח האתר וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ובגינון יבלוט כ5 -
ס"מ מפני קרקע סופיים ע"פ תוכנית עתידית.
הקבלן ימספר בתוכנית את כל הברכות ,וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר המופיע בתוכניות,
ובהתאם תוצא תוכנית עדות .המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר וגודלו ,המספר והאות יהיה  8ס"מ
מינימום.
צורת המספור תסוכם עם נציג העיריה בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע.
בברכות העמוקות מ -1.3מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה לפי הוראות
המפקח וללא שינוי במחיר הבריכה.
במחיר התקנת הברכה יכלל גם הקמתה על קוים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף כולל פתיחת הריצוף,
סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי.
בכל שוחה ישלט הקבלן את כל הכבלים למקור ההזנה שלהם (מספר עמוד מעגל ומרכזיה ) ע"י דגלון
פלסטיק גדול.
 .19קבלה סופית .
קבלה סופית תבוצע אך ורק מול תוכנית עדות ממוחשבת באמצעות מתכנן החשמל על גבי תוכנית
אדריכלית של מודד.
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 - 69במידה והקבלן יצטרך להתחבר למערכת קיימת לצורך הזנה הוא יצבע זאת רק מול אישור שינתן לו בכתב
על ידי העירייה (חל עליו איסור מוחלט לפתוח עמודים/מרכזיה וכדומה ללא אישור מהעירייה)
עד לקבלה סופית של העיריה ללא הסתייגויות הקבלן יהיה אחראי לכל הציוד והעבודה שבוצעה.
כל ציוד שיותקן כגון :צנרת/פנס/עמוד וכדומה יהיה מאושר תקן בלבד ובכל מקרה כל ציוד לפני שיוזמן
יובא לאישור העירייה והמפקח ,והציוד יוזמן בכפוף להנחיות שינתנו.
מודגש בזאת שמפרט זה מתייחס רק לאופן ביצוע העבודה והחומרים והציוד וכל נושא הביטוחים
לסוגיהם לנפש ולרכוש כפוף לחוזה עליו חתום הקבלן.
 .20צבע
על הקבלן לצבוע את העמודים הזרועות בתנור בשיטת אפוקול וכן את הפנסים.
במחיר צביעת העמוד כלול צביעת הזרועות.
במחיר הפנס כלול צביעתו במפעל לפי הגוון שידרוש אדרכיל הנוף.
 21כתב הכמויות
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט ובחוזה הסטנדרטי
של המזמין שיצורף לחוזה.
המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים הנזכרים על כל
פרטיהם.
אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשנוי המחיר הנקוב
על ידי הקבלן בכתב הכמויות.
מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם ,ההובלה וכל עבודה הדרושה לשם
בצוע בהתאם לתנאי המפורט והתכניות.
כמו כן כוללים המחירים:
שימוש בכלי עבודה ,כולל מנוף ,כל חומר וציוד נדרש  ,הובלתם אל מקום העבודה ,העמסתם ופריקתם
וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה וממנו ,אחסנת כלים ,חומרים ,מכונות ושמירתם וכן שמירת
ובטוח העבודות שבתהליך בצוע.
כמו כן כוללים המחירים דמי בדיקות לחומרים ואביזרים בהתאם למצוין ,מדידות תוואי ,אינוך ופילוס
על ידי מודד מוסמך וכן כי חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה ,כגון :שלוט ,מופות ,חציבת
חורים או חריצים וסתימתם על ידי מלט ,קופסאות מעבר ,קונסטרוקציות מתכת וצביעתה ,מהדקים,
חיבורים ,נעלי כבל ,סימון ושילוט ,מספור וכדומה.
אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או השרוולים
הוא גדול ,יהיה סעיף מיוחד בכתב הכמויות לפריטים הנ"ל ,כולם או מקצתם .
בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות ,על הקבלן לכלול את הנ"ל כחומרי עזר
במחירי היחידה כאמור לעיל.
על הקבלן לבקר באתר העבודה ,להעריך את כל הנ"ל ולהגיש הצעתו בהתאם.
 .22תוכניות כפי שבוצע לכל המערכות
עם גמר העבודה על הקבלן להמציא  4סטים של תכניות מעודכנות וממוחשבות בהתאם לבצוע בפועל של
העבודה ( ,)AS-MADEכולל דיסקט בפורמט  DWGאו  ,DXFשיערכו ויחתמו ע"י מודד מוסמך..
תשלום למכון העתקות עבור הנ"ל יחול על הקבלן.
בתוכניות חשמל כפי שבוצע שיעודכנו ע"י מתכנן החשמל יופיע כדלקמן:
מיקום בפועל של עמודי התאורה לפי מדידת מודד מוסמך.
תוואי הצנרת התת קרקעית כולל מיקום ברכות חציות וכו' ,מודד מוסמך יהיה מוכח בזמן החפירה כדי
לסמן את התואי בפועל.
סימון מרחק בין עמודים ע"ג התוכניות.
סימון מספור העמודים לפי המספור שצוין על העמוד ,ומספרי שוחות שייצנו בתוך השוחות.
סימון חתכי קוים ,מספרי מעגלים חתכי צנרת וכו'.
סימון סוגי עמודים ,זרועות פנסים ועוצמת נורות.
כל המסומן בתוכניות החשמל אך כפי שבוצע בפועל.
התוכניות יחתמו ע"י מודד מוסמך וקבלן החשמל המבצע והמתכנן.
למניעת ספק מובהר בזאת שהקבלן ימציא למתכנן את התוכניות הממוחשבות של המודד ואת כל
הרישומים והסימונים הדרושים למתכנן החשמל לצורך עדכון התכניות כאשר כל הנ"ל כלול במחירי
היחידה של הקבלן.
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 .23שילוט
הקבלן ישלט את כל המתקן לפי דרישות המתכנן ,העיריה ,מפרט זה והתוכניות .כל השילוטים הנדרשים
כלולים במחירי היחידה.

פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ ,חשמל
תאור העבודה______________________________ :
מס' מכרז__________________ :
מקום האתר________________________________________________________ :
קבלן חשמל  /חשמלאי מוסמך___________________ :
מס' חוזה__________________ :
מס' רשיון הקבלן____________________________ :
מס' רשיון החשמלאי__________ :
כתובת___________________________________ :
חתימה____________________ :
מס'

תאור העבודה

.1

צינור  PVCקשיח – " 4עובי דופן 3.5
צינור שרשורי  80מ"מ.

.2

כבלי חשמל וחוט הארקה
חתך  5 X 16ממ"ר N2XY
חתך  5 X 2.5ממ"ר N2XY
נחושת  35ממ"ר

.3

יסודות ב30-
מידות לפי חוזה
לעמוד  5מטר.
לעמוד 6מטר.

.4

בדיקה

הערות

הבודק
וחתימה
מפקח

מהנדס
חשמל

מפקח

מהנדס

עמודים וזרועות -ראה טופס .1
א .עמוד  4מטר.
ב .עמוד  6מטר.

פנסים
.5
הערות :כללי:
יש לסמן ב V -אם יש תו תקן או תעודה שהמוצר מתאים לדרישות.
יש לסמן ב X -אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות.
במקרה  Xיש לצין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט.
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 - 71טופס  2אישור גופי תאורה
שם העבודה .………………………… :תאריך ……………………………………
שם הקבלן הראשי…………………………………………………………… :
שם הספק  /נציג היצרן.…………………………………………………………… :
הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור
הערות למילוי
למילוי ע"י הספק
המפקח  /המתכנן
דגם גוף התאורה
שם היצרן
כמות הפנסים המסופקים
נורה -

גודל
דגם
תוצרת

תאריך הספקה
חתימת הספק לקבלת אחריות
לגוף התאורה ,הציוד והנורה
המסופקים על ידו.
אישור המפקח……… ……………………………… :תאריך …………………………
אישור נציג הרשות המקומית ……… ……………..……:תאריך …………………………
אישור המתכנן ..…… …………………………………:תאריך ………………………….
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 - 72פרק  40ע ב ו ד ו ת פ י ת ו ח :
מפרט מיוחד לעבודות פיתוח
פרק 40
40.01
משטחי בטון יצוקים לשבילים ורחבות
טיב החומרים ואופן הביצוע יהיה בהתאם לסעיף  40.05.02של המפרט הבין-משרדי.
ביצוע שבילי הבטון יהיה לאחר ביצוע דוגמאות באתר (כולל פירוקם) עד להנחת דעתו של האדריכל
לאיכות הביצוע והגמר ,העבודה תבוצע בכלים ייעודיים -סרגלי מתכת חדשים ,כל ציוד הטפסנות והגמר
יהיו חדשים,
אשפרת הבטון תהיה באמצעות פריסת יריעה ע"ג הבטון כאמור בפרק  51במפרט הבין משרדי והרטבה
קבועה לקבלת משטח נקי וללא סדיקה.
הכנת צורת דרך ,זיון הבטון ,העמקת היציקות בשולי המדרכה ,תפרי התפשטות ביצוע גמר מיוחד ע"פ
הפרטים והתוכניות  ,ביצוע דוגמאות כלשהם כלולים במחירי היחידה.
התשלום – התשלום הינו מחיר פאושלי לכל הפרויקט
רצפת בטון
העבודה כוללת אספקת החומרים  ,חפירה ,הידוק שתית ,קשירת הזיון ,תפרי התפשטות ויציקת הבטון.
פני בטון אנכיים יהיו בגמר בטון חשוף ,יצוקים כנגד תבנית עץ חדש ,חלק ונקי.
כל הפינות יהיו קטומות ע"י שימוש במשולש שווה שוקיים  2.0X2.0ס"מ.
פני בטון אופקיים יהיו חלקים .ההחלקה תבוצע במכשיר מכאני ו/או בעבודת ידיים.
במידה ורמת ההחלקה לא תהיה לשביעות רצונו של המתכנן ו/או המפקח ,הקבלן יסתת ועל חשבונו,
את כל פני המשטחים האופקיים של הבטון.
לא תותר החלקה נוספת ע"י יציקת שכבה נוספת מכל סוג שהוא.
המדידה - :לפי שטח מבוצע בפועל .המחיר כולל הזיון וכלול במחיר הפאושל.
ריצוף גומי
העבודה כוללת אספקת החומרים ,חפירה ,יציקת רצפת בטון מזוין ויציקת משטח הגומי.
רצפת הבטון תהיה מבטון ב 20 -עם רשת ברזל כמפורט בתוכניות .עובי הרצפה משתנה בהתאם
לעובי הגומי – כמפורט בתוכניות( .עובי מינימאלי  10ס"מ).
יש להקפיד על פני בטון חלקים במיוחד על מנת להבטיח הדבקות טובה של הגומי ולקבל את אישורי
המתכנן ויצרן הגומי לטיב המשטח.
לפני ביצוע משטח הגומי יש לנקות היטב את פני רצפת הבטון.
ביצוע משטח הגומי יעשה ע"י היצרן .הגומי יהיה בעל תקן ומסוג המאושר לשימוש ע"י עיריית ירושלים.
העבודה כוללת את כל החיתוכים הדרושים כדי להשלים את הצורה המתוכננת ולרבות מסביב לגומות
עצים ,עמודים וכד'.
ביצוע הגומי ע"י היצרן לא יפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן לטיב המשטח ולדרישות התקן
הישראלי  .במידה ויהיו פגמים בטיב המשטח או ליקויי בטייחות הנוגעים לעובי הגומי או הדשא הסינטטי
או בכל בעיה הקשורה בכך -יתקן הקבלן ועל חשבונו ,גם אם הדבר כרוך בפרוק ,סיתות ,יציקה מחדש
וכו'.
התשלום – התשלום הינו מחיר פאושלי לכל הפרויקט
עבודות מסגרות ושונות
עבודות מסגרות (תת פרק )40.8
העבודה כוללת אספקת כל החומרים ,בנית האלמנטים השונים במסגרייה ,גילוון ,צביעה והתקנה בשטח,
כולל ביסוס ומילוי בבטון ושרוולים(חשמל והארכה ) את עמודי ההצללות והפרגולות עיגון על גבי קירות
קיימים ו/או מתוכננים ו/או עם יסודות בודדים בקרקע.
כל החומרים ,המידות ,צורות החיבור והגימור יהיו בהתאם למפורט בתוכניות.
השדות יורכבו במסגרייה .יש להקפיד על ריתוכים בפאזה ושיוף הריתוכים והפינות עד לקבלת משטח
אחיד
וחלק .ריתוכים באתר יעשו רק באישור המתכנן.
אלמנטים מגולוונים יגולוונו לאחר היצור ,ע"י טבילה באבץ חם .יש להקפיד על הכנה נכונה לגילוון ,כולל
ניקוי
המשטחים והשארת חורים ליציאת אוויר .בכל מקרה לא תתקבל מצד הקבלן טענה כלשהי בגין ביצוע
לקוי
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 - 73של מפעל הגילוון .תיקוני גילוון יעשו באתר ע"י צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד "אפיטמרין אוניסיל
 "ZNשל טמבור.
כל עבודות הגילוון יהיו עפ"י ת"י ' 918ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל'.
עפ"י דרישת המפקח ,הקבלן יספק אישור של מפעל הגילוון שהעבודה בוצעה בהתאם לתקן.
הצביעה תעשה בתנור ו/או בצביעה ידנית בהתאם למפורט בתוכניות ו/או בכתב הכמויות ובגוונים שונים
לפי
בחירת המתכנן.
צביעה בתנור תעשה בצבע פוליאסטר בקלייה עפ"י תקן אירופי . G.S.B
תיקוני ריתוך באתר יבוצעו בהתאם למפורט:
חיתוך הצבע  /גילוון הקיימים במרחק  3ס"מ מקצה השרפה.
ניקוי יסודי בעזרת חומצה ומברשת פלדה.
צביעה בשתי שכבות צבע יסוד עתיר אבץ.
צביעה בשלוש שכבות לפחות של צבע עליון מסוג פוליאור ועד קבלת גוון זהה למקור.
תיקוני צבע הכרחיים יעשו באתר בצביעה ידנית ב 3 -שכבות לפחות ועד קבלת גוון זהה למקור.
העי גון יבוצע עפ"י המפורט בתוכניות .לא יבוצע עיגון עם פלטה וברגים אלא עפ"י אישור בכתב של
המתכנן.
על הקבלן להביא לאתר לאישור המתכנן ,דוגמא מגולוונת של כל אחד מהאלמנטים המפורטים בכתב
הכמויות.
על הקבלן להביא את אישור היצרן לכך שהמוצר עומד בתקנים המפורטים:
"מעקים ומסעדים" – תקן ישראלי ת"י ( 1998 , 1142לרבות האמור בסעיף " – 9עומסים ותזוזות").
תקן ישראלי . 580
רשתות פלדה –
תקן ישראלי . 918
גילוון –
המדידה :לפי אורך מבוצע בפועל ו/או לפי יחידות בהתאם לכתב הכמויות .המחיר כולל גם שדות חלקיים
ו/או מיוחדים כגון לאורך מדרגות ,בקשתות וכד'.
פרגולות ()40.9.9002
העבודה כוללת אספקת החומרים ,חפירה ,יציקת יסודות ,בנית האלמנטים במסגריה ,גילוון ,צביעה
והתקנה בשטח.
אלמנטים המתוכננים עפ"י דגם של חברה כלשהי ,יבוצעו עפ"י הסטנדרט של אותה חברה ובכלל
זה גודל הפרופילים ,אופני החיבור ,רמת הגימור וכד'.
היסודות יבוצעו עפ"י המידות שבתוכנית ו/או עפ"י הנחיות היצרן.
עבודות מסגרות יבוצעו עפ"י המפורט בסעיף "עבודות מסגרות" שלעיל.
המדידה :לפי שטח הגג ו/או עפ"י יחידות ,כמפורט בכתב הכמויות.
סככת הצללה עם קירוי P.V.C.
העבודה כוללת אספקת החומרים ,ביצוע והתקנה של סככת הצללה מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת
וקירוי
ביריעת  ,P.V.C.לרבות עבודות עפר ויציקת היסודות עפ"י המפורט בתכניות הקונסטרוקציה.
העבודה תהיה מסוג תכנון-ביצוע .התכנון המפורט יבוצע על-ידי הספק ,לרבות התכנון הקונסטרוקטיבי
ויהיה
מותנה באישור האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה של הפרויקט ובכפוף לתכניות ולמפרטים.
כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים ובגוונים שונים עפ"י בחירת האדריכל.
היריעה תהיה בהתאם למפורט להלן:
 .1היריעה תהיה מתוצרת  S 1002 Ferrariאו מחומר שווה איכות מאושר.
 .2היריעה תהיה אטומה למים.
 .3עמידות באש נדרשת עפ"י תקנים זרים ,ראה מפרט היצרן.
 .4היריעה תכלול חומרים מעכבי בעירה מתאימים לפי תקן ישראלי ת"י 5093.
 10 .5שנים אחריות על היריעה כנגד התפוררות ,למעט נזקי טבע וונדליזם.
 .6יריעות  P.V.Cתהיינה מחוברות לכל אורך דופן המסגרת באמצעות פרט חיבור פסגון המושחל בתוך
שרוול  P.V.Cומוצמד לברגיי מתיחה תקניים.
 .7שימוש בחבלים מפוליפרופילן בקוטר  6מ"מ לפחות.
 .8הקשירה של כל נקודת עיגון בנפרד אל הצינור הנושא ,עם קשירה אחורית (יש להקפיד במיוחד לא
לקשור  2יריעות באותה טבעת).
 .9הקשירה תבוצע תוך כדי מתיחת החבלים.
 .10יש לנעול מוטות הפלדה  4מ"מ בקצותיהם ע"י כיפוף או תפירת כיס ,למניעת השלפותם.
המדידה :לפי שטח בהיטל על.
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 - 74הצללה במפרשים
תכנון קונס' באחריות יצרן/ספק הקירוי ,יש להעביר אישור קונסטרוקטור לכל מתקן לאחר ביצועו .
נתוני אריג:
חומר גלם :עשוי פוליאתילן בעל דחיסות גבוהה ( )HDPEהמעניק לאריג חוזק ויציבות לאורך שנים.
האריג בעל אלסטיות ויציבות ,גם לאחר מתיחה (רוח) יחזור למצבו הקודם.
מבנה האריג :אריגה במונופילמנט  -צורת אריגה זו מונעת תהליך פרימת האריג גם במקרה של קרע.
אופן התפירה :תפירה כפולה (דו-מחט) בחוט מונופילמנט ,דבר המקנה לתפרים גמישות ואורך חיים דומה
לזו של האריג.
חוזק קריעה :שתי –  200ק"ג ,ערב –  200ק"ג (לפי תקן .)ASTMD D 4595
ביקוע KN 3.7 :קילו ניוטון (לפי תקן  ASTM 3787או תקן ישראלי מקביל).
משקל החומר :מינימום  324גרם למ"ר.
אחריות אורך חיים:
לאריג עם תקן אש -מינימום חשוף לשמש במשך  8שנים מפני התבלות מקרינת .U.V
לאריג ללא תקן אש -מינימום חשוף לשמש במשך  10שנים מפני התבלות מקרינת .U.V
מינימום טמפרטורה :מינוס  25מעלות צלזיוס.
מקסימום טמפרטורה 80 :מעלות צלזיוס.
עובי :מינימום  1.3מילימטר (לפי תקן .)ASTM 1777
הצללה :מינימום ( 93% - 90%לפי תקן ישראלי .)748
מסנני  :U.Vמינימום ( 98% - 92%לפי תקן ישראלי .)748
אחוז מונופילמנט :מינימום .55%
אריג איכותי במבחר צבעים מיבוא ,עומד בתקן הישראלי ת"י NFPA-7O1 ,5093לעמידות באש העונה
לדרישות משרד החינוך ואגף הכבאות הארצי.
אריג בעל טכנולוגית עם יכולת לחזור למצבו הראשוני ולהישאר מתוח גם לאחר משבי רוח חזקים.

מתקני משחקים
הקבלן יתכנן בהתאם למתקנים הזוכים במכרז יאשר את התכנון על ידי העירייה וצוות היועצים מטעמה
יקבל את האישורים הנדרשים ורק אז יחל בביצוע ,לא יתקבלו טענות לו"ז בקשר לעיכובים הנוגעים
לתכנון וזמן זה כלול במסגרת הזמנים של החוזה.
הדרישות במפרט זה הינן דרישות מינימום .
העבודה כוללת אספקת החומרים והתקנת המתקנים בשטח.
המתקנים יהיו כמפורט בכתב הכמויות או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן (לרבות בסוג החומרים ,באופני
החיבור וברמת הגימור) ובתנאי שהיצרן מאושר על-ידי הרשות המקומית.
העבודה כוללת את כל עבודות ההכנה והחומרים הנדרשים מהקבלן לצורך התקנה מושלמת ובכלל זה
חפירה ,יציקת יסודות וכד'.
ההתקנה תבוצע ע"י היצרן בלבד.
אלמנטים בגמר צבע יהיו בגוונים שונים עפ"י בחירת המתכנן.
באחריות הקבלן לתאם מראש הובלת המתקנים ואספקתם בשטח כולל הובלה במנוף במידת הצורך,
הכל עפ"י דרישות היצרן.
בגמר ההתקנה על הקבלן להזמין בדיקה של מעבדה חיצונית מוסמכת שתאשר את עמידתם של המתקנים
בדרישות התקן הישראלי.
במידה והמתקנים לא יעמדו בדרישות התקן ,יתקן הקבלן ועל חשבונו בהתאם לדו"ח הבדיקה.
המדידה – לפי יחידות קומפלט .המחיר כולל את בדיקת התקן.
הקבלן יתקשר עם מהנדס קונסטרוקציה ,אשר יבחן את תוכניות האלמנט והביסוס וכן את תוכניות
שיכין הקבלן הן לפרגולות ,הן להצללות והן למתקני המשחקים ,יאשרם בחתימתו ע"ג התוכנית ,באם
תהינה הערות ו/או תוספות ו/או שינוי במידות ועוביים ,שידרוש המהנדס מעבר למצויין בתוכניות לשם
עיגונו ויציבותו של האלמנט ,הקבלן ידרש לבצע ללא כל תוספת תשלום מעבר להצעתו שבכתב הכמויות,
באם שינויים אלו משפיעים על חזות האלמנט יש לקבל אישור האדריכל לפני היצור .בנוסף אם ידרשו
אישורים כלשהם נוספים ממהנדס הקונסטרוקציה יהיו אלו כלולים בהצעת המחיר של הקבלן.
 .1פרטי הקונסטרוקציה יתאימו בכל לתכניות ,למפרטים ולדרישות התקנים .לפני הבצוע
הקבלן יגיש לאישור "תכניות ייצור" כהגדרתן בת"י .1225
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 - 75 .2הקונסטרוקציה תיוצר רק במפעל או מסגריה מתאימים שיאושרו מראש ע"י המפקח
והמזמין .המפקח רשאי לבקר בהם בכל עת ולפקח על הייצור.
 .3על הקבלן לדווח למפקח על מהלך העבודה במפעל שבו מיוצרת הקונסטרוקציה ולהודיע
למפקח לפחות  3ימים מראש על תחילה וסיום של כל שלב.
 .4הפלדה – תתאים בכל תכונותיה לדרישות התקנים הגרמניים  .DINסוג הפלדה .ST37-2
 .5סוג האלקטרודות יהיה כזה שיבטיח תפרים בעלי תכונות מכאניות העולות על אלו של
הפלדה המרותכת .יש לקבל אישרו המפקח לסוג האלקטרודות ,אך זה אינו משחרר את
הקבלן מאחריותו לסוג שנבחר.
 .6חיבורי אורך של פרופילים ,חיבורים לצורך הובלה וכיו"ב חייבים באישור המתכנן
למקום וצורת החיבור.
 .7הריתוכים – יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מוסמכים כמוגדר בת"י .127
הריתוך יהיה אחיד במראהו ויעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי פרק ,19
ובת"י  1225העדכני.
 .8נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י .1032
 .9עבודות הריתוך תבוצענה בבית המלאכה של הקבלן .ריתוך באתר ההקמה יבוצע רק
במקרה של הכרח ויאושר מראש ע"י המפקח.
הקבלן יתקין פרגודים ואמצעי הגנה אחרים בפני רוח סביב מקום הריתוך ,וזאת בנוסף
לכל האמצעים שהוא נדרש לנקוט לפי פרק  19.01לעיל.
 .10ריתוך רכיבים בעובי קטן מ  40מ"מ לרבות צינורות מלבניים ומרובעים ולמעט צינורות
עגולים ,יתבצע לפי תקן .DIN8563
 .11הובלת אלמנטים תבוצע באופן שיבטיח שמירה על צורתם ,שלמותם ושלמות הצבע שלהם.
 .12כל אלמנטי הקונסטרוקציה יהיו מגולוונים ,גלוון מוצרי מסגרות חרש יבוצע בתהליך
ציפוי בטבילה באבץ חם בעובי מזערי של  120מיקרון ,לפי ת"י  918וכמפורט במפרט
הכללי .הגלוון יבוצע לאחר גמר ייצור האלמנט .אלמנטים אשר לא ניתנים לגלוון באבץ
חם יבוצעו בהתזת אבץ רק באישור המפקח .מחיר הגלוון כולל כל הדרישות המפורטות
לעיל כלול בהצעת הקבלן.
תיקוני גלוון יבוצעו בשתי שכבות  Z.R.Cבעובי  40מיקרון כל אחת.
 .13מסגרות חרש פלדה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי גם את חומרי הגלם ,הובלה,
העמסה ופריקה ,ייצור ועיבוד במפעל ,גלוון ,עוגנים כולל קביעתם בבטון ומילוי טיט
צמנט ,הרכבה כולל שימוש במנופים ופיגומים ,כל הנדרש לבטיחות ומניעת אש ,כל
חומרי העזר והתיקונים שיידרשו ע"י המפקח.
 . 14הקבלן יבצע את ההברגות באמצעות אומי גזירה מיוחדים שלא ניתנים לפרוק ,בLOCK" TIGHT -
" הכל לפי הנחיות המפקח ואישור תוכנית יצור .הקבלן רשאי להציע פתרונות אחרים לאישור המזמין.
 .15לא יושארו פתחי פרופילים ,יש לסגור את כל קצוות הפרופילים.
 .16הקבלן רשאי להציע עיגון רגלי האלמנט לקרקע ע"ג פלטה עם ברגים ו/או פרט אחר שאושר
מראש ע"י העיריה.
גלוון וצבע
 .1הכנה וגילוון כללי
כל הריתוכים וכן קדיחת החורים בעמודים והחיזוקים האופקיים יבוצעו בבית
המלאכה לפני הגילוון.
חורים או פתחים הנוספים בחלקי המתכת הנחוצים לצורך הגילוון יבוצעו בהתאם
לנדרש ,אך יסגרו ,יאטמו או ירותכו בבית המלאכה לאחר הגילוון .מקומות אלו יצבעו
בצבע עשיר אבץ בבית המלאכה.
 .2הגנה בפני קורוזיה  -גילוון
הגנה בפני קורוזיה של העמודים ,החיזוקים ,הפלטקות וכל חלקי המתכת תעשה ע"י
ציפוי אבץ חם בטבילה ,עובי הגילוון  120מיקרון .הקבלן יקבל את אישור של המפקח
בכתב לפני הציפוי כי הפלדה נקיה מגריז ושומן וכי אין עליה שכבות פלדה מתקפלות,
קרום ערגול ,אזורים של חלוקה או שכבות צבע .הניקוי יבוצע בתהליך צריבה.
עיבוד הפח ,החורים והכיפופים ייעשו לפני תהליך הגילוון .תהליכי הצריבה והטבילה
יהיו בהתאם לת"י .918
הגלוון יבוצע באבץ מסחרי בעל דרגת נקיון של  ,98%אין להשתמש למטרה זו באבץ שעבר
תהליך זיקוק של הפסולת ,הקבלן יציג למפקח עפ"י דרישתו תעודות על מקור חומר
הגלם ועל דגרת נקיונו ,עובי הציפוי  120מיקרון לפחות.
הקבלן יוודא כי החומר יעבור טבילה באמבט אבץ נוזלי שיימצא בטמפ' שלא תעלה על  460מעלות
צלזיוס .המגלוון יציג למפקח תעודות על דרגת החום של התנור ועל עובדי הגלוון.
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עבודות צבע – מערכת הצבע אשר תיושם בקונסטרוקציית הפלדה המגולוונת תהיה באבקה בשיטה
האלקטרוסטטית בעובי  80מיקרון כמפורט בסעיף  110572במפרט הכללי ובכפוף לאמור להלן .העבודה
כוללת :
בדיקה ויזואלית של כל חלקי המתכת לאיתור פגמים בשכבת הגילוון(האבץ) ותיקונם,
הכל לפי הוראות היצרן.
הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה.
טיפול מכני להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה  SA 2.5לפי תקן .ISO 8501-1/SSPC
ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק לפי הוראות היצרן.
איבוק בשיטה אלקטרוסטטית באבקה על בסיס פוליאסטר טהור בעובי  80מיקרון לפי הוראות היצרן
בגוון ומירקם לפי בחירת העירייה.
קליה בטמפרטורה של  200מעלות צלסיוס לפי הוראות היצרן.
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים ותיקונם בהתאם להוראות היצרן.
גווני הצבע יקבעו ע"י האדריכל
מדידה :יח' אלמנט מקובע באתר
תשלום :התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין-משרדי וכולל את כל העבודות ,החומרים והפעולות
הדרושות לביצוע מושלם וכולל את כל העבודות והחומרים הנזכרים לעיל.
פרק 44
 44.1פרגולות ,מתקני ההצללה ,גדרות ,מעקים ,מסעדים ושערים.
כל החומרים והעבודות יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הבין-משרדי פרק  06 , 40ו ,19
כללי
כל העבודות הנזכרות מתייחסות לביצוע כל עבודות המסגרות הנכללות בפרויקט יתוכננו על ידי הקבלן
ויאושרו על ידי צוות התכנון של המזמין.
התכנון יכלול אישורים,היתרים,וכל הנדרש לביצוע על פי החוק בתחילת העבודות ואישורי סיום בסופם
(כולל אישורי תקן ישראלי למתקני המשחק והבטיחות שלהם וכו' )
על הקבלן לקחת בחשבון כי הביסוס והעיגון כוללים מעבר לכלונסאות /יסודות אחרים גם ביטון עמודי
ההצללה /פרגולה .
צביעת הקונסטרוקציה תעשה בהתאם לפרק  11למפרט הכללי לעבודות הבנין.
כל חלקי המתכת -יהיו מגולוונים לפי ת"י  918בחום בטבילה וצבועים בשיטה האלקטרוסטטית באבקה
בצבעים ובגוונים על פי בחירת המזמין ,כפי שיפורט בהמשך.
כל מרכיבי הקונסטרוקציה והכסוי יעמדו בתקן  921דרישות כיבוי אש.
לפחות

 . 2לא יבוצעו עבודות ריתוך באתר,במידה ותאושרנה ע"י המפקח עבודות ריתוך באתר,ינקטו
האמצעים הבאים:
א .עבודות ריתוך יתואמו מראש וייעשו רק לאחר אישור המפקח במקום.
ב .אזור הריתוך יבודד ,שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת התלקחות.
ג .הקבלן יעמיד על חשבונו אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וצינור מים מחובר לברז פעיל וישגיח על הרתך,
הריתוך והסביבה.
ד .עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות גזים,
נפולת חמה ,התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת התלקחות כלשהיא.
ה .ביצוע העבודה יהא רק ע"י רתך מוסמך ע"י משרד העבודה.
 .3חל איסור על שימוש בלהבה לחימום ,לחיתוך או לריתוך בשטח המבנה ובסביבתו.
קונסטרוקציה
 .1פרטי הקונסטרוקציה יתאימו בכל לתכניות ,למפרטים ולדרישות התקנים .לפני הביצוע הקבלן יגיש
לאישור "תכניות ייצור" כהגדרתן בת"י .1225
 .2הקונסטרוקציה תיוצר רק במפעל או מסגריה מתאימים שיאושרו מראש ע"י המפקח
והמזמין .המפקח רשאי לבקר בהם בכל עת ולפקח על הייצור.
 . 3על הקבלן לדווח למפקח על מהלך העבודה במפעל שבו מיוצרת הקונסטרוקציה ולהודיע למפקח
לפחות  3ימים מראש על תחילה וסיום של כל שלב.
 .4הפלדה – תתאים בכל תכונותיה לדרישות התקנים הגרמניים  .DINסוג הפלדה .ST37-2
 .5סוג האלקטרודות יהיה כזה שיבטיח תפרים בעלי תכונות מכאניות העולות על אלו של הפלדה
המרותכת .יש לקבל אישרו המפקח לסוג האלקטרודות ,אך זה אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לסוג
שנבחר.
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 - 77 .6חיבורי אורך של פרופילים ,חיבורים לצורך הובלה וכיו"ב חייבים באישור המתכנן
למקום וצורת החיבור.
 .7הריתוכים – יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מוסמכים כמוגדר בת"י  .127הריתוך יהיה אחיד
במראהו ויעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי פרק  ,19ובת"י  1225העדכני.
 .8נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י 1032.
 .9עבודות הריתוך תבוצענה בבית המלאכה של הקבלן .ריתוך באתר ההקמה יבוצע רק במקרה של הכרח
ויאושר מראש ע"י המפקח .הקבלן יתקין פרגודים ואמצעי הגנה אחרים בפני רוח סביב מקום הריתוך,
וזאת בנוסף לכל האמצעים שהוא נדרש לנקוט לפי פרק  19.01לעיל.
 .10ריתוך רכיבים בעובי קטן מ  40מ"מ לרבות צינורות מלבניים ומרובעים ולמעט צינורות עגולים ,יתבצע
לפי תקן .DIN8563
 .11הובלת אלמנטים תבוצע באופן שיבטיח שמירה על צורתם ,שלמותם ושלמות הצבע שלהם.
 . 12כל אלמנטי הקונסטרוקציה יהיו מגולוונים ,גלוון מוצרי מסגרות חרש יבוצע בתהליך ציפוי בטבילה
באבץ חם בעובי מזערי של  120מיקרון ,לפי ת"י  918וכמפורט במפרט הכללי .הגלוון יבוצע לאחר גמר
ייצור האלמנט .אלמנטים אשר לא ניתנים לגלוון באבץ חם יבוצעו בהתזת אבץ רק באישור המפקח .מחיר
הגלוון כולל כל הדרישות המפורטות לעיל כלול בהצעת הקבלן .תיקוני גלוון יבוצעו בשתי שכבות Z.R.C
בעובי  40מיקרון כל אחת.
 . 13מסגרות חרש פלדה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי גם את חומרי הגלם ,הובלה ,העמסה ופריקה,
ייצור ועיבוד במפעל ,גלוון ,עוגנים כולל קביעתם בבטון ומילוי טיט צמנט ,הרכבה כולל שימוש במנופים
ופיגומים ,כל הנדרש לבטיחות ומניעת אש ,כל חומרי העזר והתיקונים שיידרשו ע"י המפקח.
 .15לא יושארו פתחי פרופילים ,יש לסגור את כל קצוות הפרופילים.
גלוון וצבע
 .1הכנה וגילוון כללי
כל הריתוכים וכן קדיחת החורים בעמודים והחיזוקים האופקיים יבוצעו בבית המלאכה לפני הגילוון.
חורים או פתחים הנוספים בחלקי המתכת הנחוצים לצורך הגילוון יבוצעו בהתאם לנדרש ,אך יסגרו,
יאטמו או ירותכו בבית המלאכה לאחר הגילוון .מקומות אלו יצבעו בצבע עשיר אבץ בבית המלאכה.
 .2הגנה בפני קורוזיה  -גילוון
הגנה בפני קורוזיה של העמודים ,החיזוקים ,הפלטקות וכל חלקי המתכת תעשה ע"י
ציפוי אבץ חם בטבילה ,עובי הגילוון  120מיקרון .הקבלן יקבל את אישור של המפקח
בכתב לפני הציפוי כי הפלדה נקיה מגריז ושומן וכי אין עליה שכבות פלדה מתקפלות,
קרום ערגול ,אזורים של חלוקה או שכבות צבע .הניקוי יבוצע בתהליך צריבה.
עיבוד הפח ,החורים והכיפופים ייעשו לפני תהליך הגילוון .תהליכי הצריבה והטבילה
יהיו בהתאם לת"י .918
הגלוון יבוצע באבץ מסחרי בעל דרגת נקיון של  ,98%אין להשתמש למטרה זו באבץ שעבר תהליך זיקוק
של הפסולת ,הקבלן יציג למפקח עפ"י דרישתו תעודות על מקור חומר הגלם ועל דגרת נקיונו ,עובי הציפוי
 120מיקרון לפחות.
הקבלן יוודא כי החומר יעבור טבילה באמבט אבץ נוזלי שיימצא בטמפ' שלא תעלה על
 460מעלות צלזיוס .המגלוון יציג למפקח תעודות על דרגת החום של התנור ועל עובדי הגלוון.
עבודות צבע – מערכת הצבע אשר תיושם בקונסטרוקציית הפלדה המגולוונת תהיה באבקה בשיטה
האלקטרוסטטית בעובי  80מיקרון כמפורט בסעיף  110572במפרט הכללי ובכפוף לאמור להלן .העבודה
כוללת :
בדיקה ויזואלית של כל חלקי המתכת לאיתור פגמים בשכבת הגילוון האבץ) ותיקונם,הכל לפי הוראות
היצרן.
הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה.
טיפול מכני להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה  SA 2.5לפי תקן .ISO 8501-1/SSPC
ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק לפי הוראות היצרן.
איבוק בשיטה אלקטרוסטטית באבקה על בסיס פוליאסטר טהור בעובי  80מיקרון לפי הוראות היצרן
בגוון ומירקם לפי בחירת העירייה.
קליה בטמפרטורה של  200מעלות צלסיוס לפי הוראות היצרן.
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים ותיקונם בהתאם להוראות היצרן.
גווני הצבע יקבעו ע"י האדריכל
התקנה ועיגון
 .1במחיר הפאושל כלול :אישורים,רישוי תקינה ותכנון ,אישור על ידי המתכננים,ביסוס עיגון לקיר או
ליסוד בטון ,ביטון העמודים ושרוולים בתוכו לפי הפרטים והתכניות.
 . 2חלוקת עמודים תהיה בצורה אחידה לכל אורך המאחז  /מעקה  /גדר  .לא יותרו השלמות על ידי שדה
קצר.
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פרק 51
 51.1עבודות הכנה ופירוק
המהווה השלמה לנאמר בפרק  51במפרט הכללי :
כללי
א.
כל עבודות הפירוק למיניהן כוללות סילוק החומר מן השטח לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות .בחירת
המקום לסילוק תעשה על ידי הקבלן ובאחריותו .מקום הסילוק טעון אישור המוסדות המוסמכים.
פירוק אלמנטים קיימים
ב.
הפירוק יעשה רק לאחר סימון האלמנטים המיועדים לפירוק .לאחר אישור הסימון על ידי המפקח יוסר
האלמנט מכל סוג .החומר יסולק מן השטח לאתר מאושר.
חישוף
חישוף השתית כולל הסרת צמחיה עליונה (צמח עד קוטר גזע  10ס"מ בגובה  1מ' מפני הקרקע יחשב
כצמחיה) ,לעומק 15ס"מ ו/או עד להגעה לקרקע הנקייה מכל חומר אורגני ושורשים ,בעבודות החישוף
כלולים ,ניקוי האתר מכל פסולת קיימת לרבות שיירי יציקת בטון ,בולדרים ,עצים וגידמי עצים וכל
אלמנט קיים לסילוק מהשטח
החומר העודף יסולק מן האתר לאתר מורשה
כלול במחירי הפאושל
פרוק מדרכות/מסעות
בשטח הפרויקט יידרש הקבלן לפרק מסעות כבישים ומדרכות אספלט בהתאם לתוכניות ו/או לפי הנחיות
המפקח בכתב .העבודה כוללת ניסור האספלט הקיים ,בקווים ישרים ,בגבולות השטח המיועד לפירוק,
חפירת מבנה הכביש או המדרכה עד לשתית המתוכננת ,או לפי הוראת המפקח ,וסילוק חומרי המבנה
למקום שיקבע ע"י המפקח .על הקבלן להפריד את חומרי השכבות הגרנולריות של הכביש/המדרכה
מפסולת האספלט ,הבטון ואבני השפה ולפנותם בנפרד ל אתר פסולת מורשה או למקום שיקבע ע"י
המפקח .ניצול חומרי התשתית והמצע לשימוש חוזר ייעשה אך ורק לפי הנחיות המפקח ,בכל מקרה המצע
ישמש אך ורק לשכבת מצע תחתונה ,מצע להשלמות מבנה מתחת לשכבת המצע סוג א' במדרכות ,ו/או
שכבות המילוא כחומר נברר.
מדידה  :המדידה תהיה לפי מ"ר
תשלום  :לא ישולם עבור פרוק מדרכות ואבני שפה שונות והחזרת המצב לקדמותו (על כל המשתמע
במרחק של  1מ' מגבול המגרש ליצירת חיבור לתשתיות הקיימות ,עבודה זו תכלל במחירי הפאושל
לפרויקט.
 51.02עבודות עפר כלליות
עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע"י המפקח .אופן הביצוע ודרישות
אחריות יהיו בהתאם למפרט בפרק  5102במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות (.)51
לי ד מתקנים תת קרקעיים ,ליד קירות או עמודים ,או בשטחים מוגבלים אחרים ישתמש הקבלן ,במידת
הצורך ,בעבודת ידיים לצורך ביצוע החפירות .מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה בקרקע מסוג
כלשהו ובכלים מסוג כלשהם ,לרבות השמוש בעבודת ידיים .כמו כן ,לא תשולם תוספת עבור עבודה
בשטחים צרים קטנים או נפרדים .עודפי העפר יחשבו כפסולת ויסולקו מהאתר למקום שפיכה מאושר או
לעירום זמני לפי הנחיות המפקח .העבודה כוללת חפירה ומילוי באתר באזורים המוגדרים ע"י המפקח.
חפירה תימדד לפי נפח (מ"ק חפירה בלבד) .מילוי כלול במחיר החפירה.
מדידה – לפי מ"ק חפירה בלבד.
תשלום :בהתאם למפורט בחוזה ובמפרט המיוחד לפרויקט זה
צורת דרך
עם גמר ביצוע עבודות עפר תבוצע "צורת דרך" הכוללת ישור שטח הכבישים עד לקבלת גבהים מתוכננים
סופיים .הרטבה והידוק השטח בבקרה מלאה בהתאם למפורט בסעיף  51026של המפרט הבינמשרדי.
בשטחי חפירה צורת הדרך תבוצע בהתאם לסעיף  510262של המפרט הבינמשרדי כולל תיחוח וחרישה עד
לעומק של  20ס"מ.
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תשלום  -התשלום כלול במחירי החפירה ויכלול את כל המפורט במפרט הבין משרדי והאמור מעלה.
הידוק שתית בהידוק מבוקר
ההידוק יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי.
ההידוק יעשה תוך הקפדה על תקינות מערכות תת"ק קיימות בשטחי ההידוק.
הידוק פני מצע קיים יבוצע לדרגת הידוק בהתאם למפורט בדוח הקרקע.
יש להדק את השתית הטבעית באמצעות כלי מתאים לצפיפות ולתחום הרטיבות האופטימלית בהתאם
לסוג החומר.

בקרקעות חרסיתיות יבוצע ההידוק בעזרת מכבש רגלי כבש בהתאם למפרט הכללי פרק  51ובהתאם
למפורט בדוח הקרקע.
המדידה לפי מ"ר מהודק בבקרה מלאה כולל כל האמור לעיל במפרט המיוחד והמפרטים הכללים.
51.03
מצע סוג א' במדרכות שבילים ורחבות
המצע יהיה מסוג א' כמוגדר בפרק  51מפרט בינמשרדי .החומר למצע יהיה מסוג אבן גרוסה על פי הגדרת
החומרים במפרט.
עובי השכבות ,מספר השכבות ודרגת ההידוק עפ"י המפורט בתוכניות.
מילוי מובא
ביצוע חומר מילוי מובא יבוצע רק לאחר השלמת ביצוע עבודות חפירה ומילוי ובהוראה בכתב מהמפקח.
חומר המילוי יהיה מסוג "חומר נברר" (מצע סוג ג') לפי המפרט הכללי .
חומר המילוי יהודק בהרטבה ובקרה מלאה בשכבות של  20ס"מ לצפיפות מינימלית של  97%מהצפיפות
המירבית ,עפ"י בדיקת . mod.AASTHO
הידוק מילוי מבוקר
החומר יהודק בשכבות בעובי  20ס"מ  ,לדרגת צפיפות  96-97 %לפי
מודיפייד פרוקטור.
כל המילוי בשטחי הכבישים לכל עומקו יהודק בשכבות בעובי  20ס"מ בהידוק
מבוקר ,כמפורט בסעיף 51.04.14.02במפרט הכללי.
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נספח 3ה' -נוסח אישור על עריכת ביטוחים
לכבוד
עיריית כפר יונה

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

אישור קיום ביטוח
הגדרות :
עיריית כפר יונה/החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה (להלן – המזמין)
קבלן לעבודות _______________________ ת.ז / .ח.פ _______________
(להלן  -הקבלן)
מהות העבודה  :תכנון אספקת והצבת מתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה
אנו הח"מ __________________ חברה ישראלית לביטוח בע"מ.
כתובת __________________________________________.
מודיעים ,מתחייבים ומאשרים כלהלן:
אנו מאשרים ,כי ערכנו את הביטוחים ,לביצוע עבודות החוזה של הקבלן כלהלן:
פוליסת קבלנים – (פרק א')

מס' ________________

הפוליסה תהיה בנוסח שאינו נופל מנוסח הידוע כביט.
מהות העבודה:

תכנון אספקת והצבת מתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה

תקופת ביטוח מ____________ -

עד _____________ בתוספת תקופת תחזוקה כמפורט.

א.

ביטוח בערך המלא של העבודות בסך ______________________ $/₪
(כולל ערך העבודה של קבלנים מסונפים) ובכל סכום נוסף שיידרש בשל הגידול בערך
העבודה.

ב.

תגמולי הביטוח יהיו משועבדים לטובת המזמין.

ג.

הרחבות לכיסוי
.1
.2
.3

רעידת אדמה ונזקי טבע.
תקופת תחזוקה מורחבת  24חודשים.
פינוי הריסות בשיעור שלא יפחת מ 20%-מערך העבודות.
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
12.
.13
.14

חומרים המסופקים ע"י המזמין (ערכם המלא).
רכוש סמוך ורכוש קיים בשיעור של .₪ 200,000
ציוד כלי עבודה ומבני עזר של הקבלן.
חומרים המסופקים ע"י המזמין.
פריצה וגניבה.
תקופת הרצה  4שבועות
נזק ישיר מתכנון לקוי ,עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים בסך .₪ 300,000
רכוש מחוץ לאתר העבודה ו/או רכוש במעבר .₪ 300,000
הוצאות אדריכלים ,מהנדסים ויועצים אחרים .₪ 150,000
פרעות ושביתות
נזק תוצאתי מתכנון לקוי.

.15

ההשתתפות העצמית הנה כלהלן:
עבודות חוזה:

________________ ₪ / $

עבודה ותכנון לקוי ישיר:

________________ ₪ / $

תכנון לקוי עקיף:

________________ ₪ / $

עבודה לקויה עקיף:

________________ ₪ / $

נזקי טבע:

________________ ₪ / $

נזקי רעש:

________________ ₪ / $

אחר:

________________ ₪ / $

פוליסת צד-שלישי (פרק ב')

מס' ______________

הפוליסה תהיה בנוסח שאינו נופל מהנוסח הידוע כביט.
א.

תקופת ביטוח מ ________________-ועד _________________ .

ב.

לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת /משולבת על פיו הביטוח יוצא בנפרד כלפי כ"א מיחידי
המבוטח המופיעים ברשימה בנפרד.

ג.

מבוטלים חריגי הפוליסה העוסקים ב:-
ג .1/זיהום תאונתי
חבות המבוטח בגין שימוש ברכב שאין חובה לבטחו
ג.2/
ג .3/מכשירי הרמה
ג .4/תביעות שיבוב – ביטוח לאומי בגין עובדים שאין הקבלן חב עבורם דמי ביטוח לאומי.
ג .5/עבודה בגובה

ד.

הרחבות
ויברציה ,החלשת משען

ה.

רכוש המזמין ועובדיו וכל אחד מיחידי המבוטח יהוו צד-שלישי כמשמעו בפוליסה
למעט ,הרכוש המבוטח בהרחבה של רכוש קיים או שעליו עובדים.

.₪ 300,000
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נזק תוצאתי לכבלים ,צינורות תת-קרקעיים . ₪ 500,000

ז.

נזקים ע"י רכב שאינו חייב ביטוח חובה רכוש /גוף במלוא גבול האחריות.

ח.

גבול אחריות מינימלי של הפוליסה יהא  ₪ 8. Mלמקרה ותקופה.

ט.

ככל שיש שימוש בציוד מכני הנדסי ,שהנו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין
חובה חוקית לבטחו ,ייכלל כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בנ"ל עד לסך של  2מיליון
.₪

י.

כיסוי עודף מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי צד-שלישי רכוש עד לסך 1
מיליון  ₪לאירוע.

השתתפות _________________₪ / $
פוליסת מעבידים (פרק ג') מס' _______________
הפוליסה תהיה בנוסח הידוע כנוסח ביט.
תקופת ביטוח מ _______________-עד _________________.
א.

הפוליסה תכסה את חבות הקבלן כלפי עובדיו וכל המועסקים על ידו כולל קבלני משנה
ועובדיהם.
למקרה ותקופה.

ב.

גבול אחריות מינימלי יהיה ₪ 20. M

ג.

הפוליסה תכסה את חבות המזמין במידה וייחשב מעבידו של מי מהעובדים.

השתתפות ________________ . ₪ / $
כ ל ל י:
א.

בכל הפוליסות ,כמוזכר לעיל ,יצורפו המזמין ,קבלני משנה של הקבלן ,המפקח ומנהל
הפרויקט כמבוטחים נוספים עפ"י הפוליסה.

ב.

הפוליסה של הקבלן קודמות לכל פוליסה אחרת של המזמין והוראות סעיף  59בחוק חוזה
ביטוח התשמ"א בדבר כפל ביטוח ,לא יחולו.

ג.

לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטחים להודיע  60יום קודם ביטול הפוליסות
למזמין ו/או אי חידושן.

ד.

המבטח מוותר על כל זכות תביעה ,שיבוב כנגד המזמין ו/וא מי מטעמו .תנאי זה לא יחול
באם הנזק יגרם בכוונת זדון.

ה.

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנובעות ממקרה ביטוח
והחובות המוטלים עפ"י הפוליסה.
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ו.

אנו מתחייבים כי אם יחליט המזמין להפסיק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא,
במהלך תקופת הביטוח ,או אם יוכרז הקבלן כחדל פירעון ו/או יכנס להליכי פירוק ו/או כינוס
נכסים ,תישאר פוליסה זו ,על כל תנאיה ,בתוקף מלא ורציף ,תעבור מיידית לבעלות המזמין
ואנו נפעל על פי הוראות המזמין להמשך קיום הפוליסה ותשלומה בהתאם.

ז.

ידוע לנו ,כי אישור קיום ביטוח זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום הביטוח ולפיכך ,לא יחול
בו או בפוליסות המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב של המזמין.

ח.

הפוליסה כוללת סעיף השבה אוטומטית לקדמות של סכום הביטוח ו/או גבולות האחריות
בקרות אובדן או נזק לפרוייקט ו/או אירוע העשוי להיות מכוסה בפרקי החבויות וזאת ,תמורת
תוספת פרמיה ,שתחושב פרו-רטה מיום ההשבה כאמור ועד לתום תקופת הביטוח.

ט.

הננו לאשר ,כי ככל שחלים תנאים ו/או התנאות ביחס לבטיחות ,ביטחון או שמירה ,החובה
לקיימם (במפורש לרבות "נוהל עבודה בחום") חלה על הקבלן בלבד ואי קיום תנאים כאמור,
לא תפגע בזכויות המזמין לשיפוי על פי הביטוח ,כן ,כולל הביטוח תנאי מפורש לפיו הפרת
תנאי הפוליסה על ידי הקבלן לא תפגע בזכויות המזמין לשיפוי על פי הביטוח ובתנאי,
שנעשה בתום לב.

י.

אנו מאשרים בזאת ,כי במידת הצורך נאריך את תקופת הביצוע כאמור לעיל ,לתקופה נוספת
של עד ___ חודשים בעבור דמי ביטוח נוספים לפי חישוב יחסי ,ללא תנאים נוספים ובלבד,
שתועבר לידנו בקשת הארכה ,בין על ידי הקבלן ובין על ידי המזמין.

יא.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור באישור זה.

יב.

מו"מ ולמען הסר ספק ,כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י הקבלן.

תאריך ________________

חתימת המבטח __________________
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לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה
ו/או עיריית כפר יונה
__________________

נספח אישור קיום ביטוח
הגדרות :
.1

עיריית כפר יונה/החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה (להלן – המזמין)

.2

קבלן לביצוע עבודות ___________________ ת.ז /.ח.פ_____________ .
(להלן  -הקבלן)

מהות העבודה:

תכנון ,אספקת והצבת מתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה

אנו הח"מ __________________ חברה ישראלית לביטוח בע"מ.
כתובת _________________________________________ .
מודיעים ,מתחייבים ומאשרים כי ערכנו את הביטוח ,לביצוע עבודות החוזה של הקבלן כלהלן:

פוליסת אחריות המוצר
הפוליסה תהיה בנוסח הידוע כנוסח ביט .2013
א.

תקופת ביטוח מ ____________-ועד ______________

ב.

גבול אחריות מינימלי . ₪ 4,000,000

ג.

הפוליסה תבטח את חבות הקבלן בגין המוצרים המסופקים ו/או מיוצרים ע"י הקבלן עבור
המזמין.

ד.

הפוליסה תורחב לכסות את חבות הקבלן לנזקים הנובעים ישירות מהעבודה שביצע הקבלן
ואינה מוצר כהגדרתו בפוליסה ובלבד ,שהנזק אירע לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד-
שלישי .
גבול אחריות מינימאלי להרחבה זו יהיה .₪ 100,000

ה.

הפוליסה תורחב לשפות את המזמין בפני כל תביעה הנובעת מאחריותו של הקבלן בגין
המוצרים המסופקים ו/או המיוצרים ,כאמור לעיל.
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לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת/משולבת ותקופת גילוי ( )DISCOVERY PRIODשל 6
חודשים

ז.

תקופה רטרואקטיבית __________________.

כ ל ל י:
א.

בכל הפוליסות ,כמוזכר לעיל ,יצורף המזמין כמבוטח נוסף עפ"י הפוליסה ,לכיסוי חבות
המזמין בגין רשלנות הקבלן.

ב.

הפוליסה של הקבלן קודמות לכל פוליסה אחרת של המזמין.

ג.

המבטח מוותר על כל זכות תביעה ,שיבוב כנגד המזמין למעט ,כלפי מי שגרם לנזק בכוונת
זדון.

ד.

לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטחים להודיע  60יום קודם ביטול הפוליסות ו/או
אי חידושן למזמין.

ה.

ידוע לנו ,כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום הביטוח ולפיכך ,לא יחול בו או
בפוליסות המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מראש או בכתב.

ו.

במקרה של אי חידוש הפוליסות ו/או ביטול הפוליסות (אח' מוצר) ובהעדר פוליסה אחרת של
הקבלן ,תינתן למזמין האופציה לקומם את הפוליסה עד סיום תקופת הביטוח המקורית כולל
תקופת גילוי ,כמפורט לעיל.
קימום הפוליסה יהא לטובת חוזה זה בלבד.

ז.

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל ,לתשלום
ההשתתפויות העצמיות ומילוי החובות המוטלות לפי תנאי הפוליסות.

ח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור באישור זה.

ט.

מו"מ ולמען הסר ספק ,כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י הקבלן.

תאריך ________________

חתימת המבטח _________________
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נספח 3ו'

נוסח ערבות ביצוע

לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת ___________________ ת.ז /.ח.פ ____________ (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  350,000ש"ח (שלוש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) ,שתדרשו
מאת המבקש להבטחת התחייבויותיו בקשר עם החוזה ביניכם לביצוע עבודות תכנון ,אספקת והצבת
צתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה (מכרז פומבי מס' .)2018/4
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד ,תוך  7ימים
מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה
בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה
משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.
במכתבנו זה:
משמעו מדד
"מדד" -
ולמחקר כללי.

תשומות הבנייה המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה (להלן" :המדד היסודי") ,יהיו
הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד
היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך [ ...............יושלם לפי מועד סיום העבודות ומסירתן למזמין
בתוספת  60ימים]

דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד זה לא תיענה.

בכבוד רב,
__________________
תאריך
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נספח 3ז'

נוסח ערבות בדק



לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת __________________ ת.ז /.ח.פ __________ (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  175,000ש"ח (מאה שבעים וחמש אלף שקלים חדשים)  ,שתדרשו
מאת המבקש להבטחת התחייבויותיו בתקופת האחריות ,כהגדרתה בהסכם ,בקשר עם החוזה ביניכם
לביצוע עבודות תכנון ,אספקת והצבת מתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה (מכרז פומבי מס' .)18/4
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ,תוך 7
ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה
בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה
משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.
במכתבנו זה:
משמעו מדד
"מדד" -
ולמחקר כללי.

תשומות הבנייה המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה (להלן" :המדד היסודי") ,יהיו
הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד
היסודי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך [ ................יושלם לפי שנה ממועד המסירה]

דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד זה לא תיענה.

בכבוד רב,


__________________
תאריך
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נספח 3ח' הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג – .1953



 .33העבדה מסכנת [תיקון :תשל"ב( ,)2תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים 2, 2א או  4או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;
( )2במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;
( )3בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם ,בהתאם
להוראות סעיף ;6
( )4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו;
( )5בניגוד להוראות סעיף  ,14דינו  -מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)( )2לחוק
העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן  -חוק העונשין).
33א .העבדה אסורה אחרת [תיקון :תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים  11או  12או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א ,שענינן בדיקות רפואיות;
( )2בניגוד להוראות סעיפים  20, 21, 22ו ,24-או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  ,25שענינן שעות עבודה
ומנוחה;
( )3בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א ,או  ,4לרבות הוראות בענין קביעת מספר
מרבי של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
דינו  -מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין.
 .1פירושים [תיקון :תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) בחוק זה -
"ילד" פירושו  -מי שעדיין לא מלאו לו  16שנה ;
"צעיר" פירושו  -מי שמלאו לו  16שנה ,אך עדיין לא מלאו לו  18שנה ;
"נער" פירושו  -ילד או צעיר ;
"הורים" ,לגבי נער ,לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו ,בפיקוחו ,או בהשגחתו ;
"מפקח עבודה" פירושו  -מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד;";2 1954-
"מפקח עבודה אזורי" פירושו  -מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;
"פנקס עבודה" פירושו  -פנקס שהוצא על פי סעיף ; 28
"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו  -מכירה או הצעת מכירה ,וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים
במקום ציבורי או מבית לבית.
(ב) לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד-
( )1אצל הוריו  -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם ,להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית
במשק של ההורים ;
( )2אצל אדם אחר ,בכל עבודה ,בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה" ,עבודה"  -לרבות
רוכלות;
( )3בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח ,ובכלל זה במקום
שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.
(ג) לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית ,אמנותית או לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום,
כאמור בסעיף  ,4כהעבדה ,אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד ,ואף אם ההעסקה היתה תד-פעמית,
וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה" ,העסקת ילד" -לרבות שיתופו.
 .2גיל עבודה לילד [תיקון :תשכ"ט ,תשל"א ,תשל"ב ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו  15שנה.
(ב) ילד שמלאו לו  15שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה ,תש"ט  ,1949 -לא יועבד אלא אם נתקיים
אחד מאלה:
( )1הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות ,תשי"ג ;1953 -
( )2בוטל.
( )3ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף (5ב) ( )II) (1לחוק לימוד חובה ,תש"ט ;1949 -
( )4מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד
המתאימה לגילו.
(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  14שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  5לחוק לימוד חובה ,תש"ט-
 ;3 1949היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.
(ד) בוטל.
2א .עבודה בחופשת לימודים [תיקון :תשל"ב ,תשנ"ה]
(א) ילד שמלאו לו  14שנה וטרם מלאו לו  15שנה ,מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית ,על אף האמור
בסעיף  ,2בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו ,הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה
בתקנות ובתנאים שיקבע ,לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור ,או מקצתן ,יכול שיחולו
גם על העבדת ילד לפי סעיף (2ג).
(ב) הוראת חוק החניכות .תשי"ג ,1953-לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן (א).
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 - 89 .4הופעות וצילומים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ח]
(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף (2א) ,אין להעביד ילד שטרם מלאו לו  15שנים ,בהופעה ציבורית ,אמנותית או
לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף  ,2רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר ,לתקופה מוגבלת ,להעבדתו של
ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד ,בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) בסעיף זה" ,הופעה"  -לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות ,לימוד או אימון לצורך ההופעה.
 .5איסור עבודה במקומות מסויימים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ה ,תשנ"ח]
ילד ,אף אם מלאו לו  15שנה ,לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה ,בין בדרך כלל ובין במיוחד ,אם לדעתו
עבודתו של ילד ,באותו מקום ,עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית ,הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק,
מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.
 .6עבודות אסורות
שר העבודה רשאי לאסור או להגביל ,בתקנות ,העבדת ילד או צעיר בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה
שהעבודה בהם עלולה לדעתו ,לפגוע בבריאותם ,שלומם או בהתפתחותם הגופנית ,אף אם העבדתם אינה אסורה על
פי הסעיפים הקודמים.
 .7גיל מיוחד לעבודות מסויימות
שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות ,כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית ,אם לדעתו עלולה
העבודה לפגוע בבריאותו ,בשלומו או בהתפתחותו הגופנית ,החינוכית ,הרוחנית או המוסרית של הנער ,אף אם
העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 .11אישור רפואי להעבדה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית ,ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.
(ב) ( )1בפרק זה" ,עבודה המחייבת בדיקות התאמה"  -עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה
מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה ,וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו
הבריאותית לאותה עבודה.
( )2לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו
לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.
( )3אישור לפי פסקה ( )2יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת
סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער ,ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון;האישור
יירשם בפנקס העבודה של הנער.
 .12בדיקה רפואית חוזרת [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה ,במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה
והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן  -בדיקה רפואית חוזרת).
(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה ,ירשום המוסד הרפואי
המוסמך ,בפנקס העבודה של הנער ,כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער ,ויביא אותם
לידיעת ההורים ,המעביד ,לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט ,6 1959-וכן לידיעת
מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות ,התשי"ג".7 1953-
 .13הודעה על תוצאות בדיקה רפואית [תיקון :תשנ"ח]
(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים (11ב)ו ,12-כי -
( )1בוטל ;
( )2הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;
( )3העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו -
ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער ,ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים
לעבודה בה הוא מועבד ,יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד.
 .14איסור העבדה לאחר קבלת הודעה
קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף  ,13יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה ,או
תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי ,בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה
מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 .20יום עבודה ושבוע עבודה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.
(א )1על אף הוראות סעיף קטן (א) ,במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ 8-שעות עבודה ליום ,לפי סעיף (5א)
לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,8 1951-יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה ,ובלבד ששבוע העבודה
לא יעלה על  40שעות עבודה.
(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו ,בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג ,לא
יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
(ג) "שעות עבודה" פירושו  -הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה ,לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער
להחלפת כוח ואויר ,חוץ מהפסקות על פי סעיף .22
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 .21שעות המנוחה השבועית
(א) לא יועבד נער במנוחה השבועית.
(ב) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול -
( )1לגבי נער יהודי  -את יום השבת ;
( )2לגבי נער שאיננו יהודי  -את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע ,הכל לפי המקובל עליו
כיום המנוחה השבועית שלו.
 .22הפסקות
(א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה ,תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה 3/4 ,שעה לפחות ,ובכלל זה
תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות .ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ,ההפסקה היא של
חצי שעה לפחות.
(ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
(ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד ,אלא אם היתה נוכחותו
במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו ,והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום
העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
 .24איסור עבודת לילה [תיקון :תשנ"ה] .
(א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
(ב) בסעיף זה" ,לילה" ,לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה ,התש"ט ,11 1949-חל עליהם  -פרק זמן של  12שעות שבין
 20:00ובין  09:00ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה ,התש"ט ,1949-אינו חל עליו ,פרק זמן של  10שעות שבין  22:00ובין
.06:00
(ג) על אף האמור בסעיף ( 1ב) רואים נער כמועבד ,לענין סעיף זה ,גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.
 .25היתר עבודת לילה [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח ,תשס"ז ,תשס"ח]
(א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  23.00במקום שבו עובדים במשמרות.
(ב) ( )1ניתנה החלטה על שעת חירום ,רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה
 ,23:00במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור ,ובלבד שהובטחו לדעת
השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.
( )2תוקפו של היתר לפי פסקה ( )1יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן
ההיתר ,או במועד אחר שנקבע בהיתר.
( )3בסעיף קטן זה" ,החלטה על שעת חירום"  -כל אחת מאלה:
(א) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א;1951-
(ב) הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף  8לחוק שירות המילואים ,התשס"ח;2008-
(ג) הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-
(ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,את העבדתו
בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,העבדתו של נער שמלאו לו 10
שנים עד שעה  ,24.00אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו ,חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.
(ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  24.00בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות
ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה  05.00בעבודה חקלאית עונתית
שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
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נספח 3ט'

מסמך ויתור על זכות עכבון

לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :ויתור על זכות עכבון
אנו החתומים מטה ,מבקשים להתקשר עם הקבלן __________________ (להלן" :הקבלן") ,כקבלן
משנה ,לצורך ביצוע עבודות תכנון ,אספקת והצבת מתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה מכוח מכרז
פומבי מס' ( 4/18להלן" :העבודות").
ידוע לנו ,כי על פי החוזה שביניכם לבין הקבלן ,אין הוא רשאי להתקשר עמנו אלא באישור המוקדם
שלכם ולאחר שהוכח לכם כי הננו קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
תשכ"ט  -1969למקצוע ולהיקף נשוא העבודות ,וכן הננו בעלי ניסיון מוכח בתחומנו לעבודות בהיקף
ובמורכבות של פרויקט זה .רצופים בזה המסמכים הרלוונטיים בנושאים אלה.
הננו מצהירים בזה ,כי נבצע את העבודות בעצמנו ,ולא נעסיק בביצוען קבלני משנה מטעמנו.
עוד הננו מצהירים כלפיכם כי הננו מוותרים בזה במפורש ובאופן מוחלט ,על כל זכות עכבון מסוג כלשהו,
אם יש או תהיה לנו זכות כזו ,במקום /במבנים /בדרך /בכל חלק כלשהו של אלה ובכל הנמצא עליהם.

בכבוד רב,
____________________
חתימת הקבלן הראשי
אישור המזמין להעסקת קבלן המשנה:

_____________________
חתימת קבלן המשנה
חתימה ____________________ :
תאריך____________________ :
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נספח 3י'

אישור בדבר היעדר תביעות במסגרת החשבון הסופי

הנדון :עבודות תכנון ,אספקת והצבת מתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה
מכוח מכרז פומבי מס' 4/18
.1

אני החתום מטה מר ______________ הנושא ת.ז .מס' ______________ מוסמך עפ"י דין
לחתום בשם _________________ (להלן" :הקבלן") על החשבון הסופי והיעדר התביעות בקשר
להסכם שחתם הקבלן עם החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ (להלן" :החברה") לביצוע
עבודות תכנון ,אספקת הוצבת מתקני משחקים בשכונת שרונה בכפר יונה מכוח מכרז פומבי מס'
.4/18

.2

הננו מאשרים קבלת סך ___________ ש"ח מן החברה ,וזאת לסילוק מלא וסופי של כל
התשלומים מכל מין וסוג שהוא ,בקשר לעבודה ו/או להסכם מכוחו נעשתה.

.3

הנני מאשר כי אין ולא יהיו לקבלן/ו/או למי מטעמו ,לרבות כל הפועלים בשמו בביצוע העבודה ,כל
טענות ו/או תביעות ו /או דרישות מסוג כלשהו ללא יוצא מן הכלל כנגד החברה ו/או כנגד שלוחיה
בקשר לעבודות ו/או להסכם ואם מגיעים ו/או יגיעו לנו בעתיד כספים כלשהם ,אנו מוותרים על
קבלתם בעצם חתימתנו על אישור זה.

ולראיה באנו על החתום היום __________ בחודש ___________ שנה _____________.

__________________________
חתימה וחותמת הקבלן
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נספח בטיחות

נספח 3יא'

מובהר בזאת במפורש כי אין בהוראות נספח זה כדי לגרוע מהוראות המפרטים הטכניים ו//או יתר
מסמכי המכרז ו/או כדי לגרוע מהוראות כל דין אשר יהיו בתוקף במועד ביצוע מכלול העבודות ו/או
חלקן.
.1

.2

כללי
1.1

הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות ,במיומנות ובדקדקנות.

1.2

הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו ,עובדים מטעם יעד ו/או
מטעם העירייה ו/או מטעם התאגיד והציבור כפועל יוצא של עבודתו ,ומתחייב לנקוט בכל
אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה ,תקלה או אירוע חריג כלשהוא.

חקיקה
2.1

2.2
.3

הקבלן מתחייב לעבוד על פי כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד
לרבות:
2.1.1

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל –  1970ותקנותיה.

2.1.2

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד –  1954ותקנותיו.

2.1.3

חוק החשמל ,התשי"ד –  1954ותקנותיו.

2.1.4

חוק עבודת הנוער ,התשי"ג –  1953ותקנותיו.

2.1.5

כל דין אחר החל על עבודתו.

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של החברה או של כל גוף אחר
החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

הכרת עבודה
הקבלן מצהיר כי במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו ,והינו מודע לאופי
העבודה ,לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

.4

איסור מעשה מסוכן
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה
או מחדל ,העלוים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

.5

.6

השגחה על העבודה
5.1

הקבלן ימנה ,מייד עם תחילת העבודה ,מנהל עבודה ומהנדס ביצוע.

5.2

הקבלן יוודא שכל עבודה ,לרבות עבודה על ידי קבלני משנה ,תתבצע באופן בטיחותי תחת
השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו ,אשר מינה כמפורט בתת הסעיף קודם.

אתר העבודה
6.1

הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה ,מגודרת ,מסודרת ובטוחה.

6.2

הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.
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גידור ,שילוט ואמצעי אזהרה
הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולהחזיק על חשבונו הוא :שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה לרבות
פנסים מהבהבים כובעי מגן,אפודים זוהרים ונעלי עבודה תיקניים ושאר אמצעי זהירות תקניים
ובכמות מספקת לבטחון השוהים באתר ,ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים ,בכל מקום
שיהי ה צורך בכך או כפי שיידרש על ידי יעד ,או שיהיה דרוש על פי כל הוראה מצד רשות מוסמכת
כלשהי.

.8

.9

.10

עבודות בניה ובניה הנדסית
8.1

עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).

8.2

הקבלן הינו קבלן ראשי ,כמי שהחברה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה ,והוא לוקח על
עצמו כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות
בניה).

8.3

הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית ,שמשכה
הצפוי עולה על שישה ( )6שבועות ,כנדרש בסעיף  192לפקודת הבטיחות בעבודה.

חפירות
9.1

הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה),
התשמ"ח –  1988ובפרט פרק ט' – חפירות ועבודות עפר.

9.2

קבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועל פי דרישותיהן.

הריסות
הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח
–  1988ובפרק י' – הריסות.

.11

עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים
עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
(עבודה על גגות שבירים או תלולים) ,התשמ"ו – .1986

.12

עבודה בגובה
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל –  1970ולתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח – 1988
ולתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז –  2007ולכללי הזהירות בנסיבות הקיימות.

.13

עבודה במקום מוקף
עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב ,תאי ביקורת מיכלים וכד') תתבצע בהתאם לפקודת
הבטיחות בעבודה ,תש"ל –  1970ועל פי הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף.

.14

עבודות חשמל
 14.1עבודות חשמל יבוצעו על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים על פי חוק החשמל.
 14.2הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח – חי.
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 - 95 14.3ניתוק זרם החשמל ,חיבור/החזרת זרם החשמל ,התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור
מכשירי חשמל ,ייעשו אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה
האחראי במקום.
 14.4הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים
לעניין בידוד כפול.
 14.5כל כלי עבודה המחובר לכל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרף דלף (מפסק פחת) ,בין
שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.
 14.6הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש
במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.
.15

עבודה בדרכים
הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים ,אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים
מאת יעד ומשטרת ישראל ועל פי תנאיו בהתאם להוראות כל דין.

.16

עבודה באש גלויה
בעת ביצוע עבודות כגון :חימום ,חיתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים,
הרחקה ונטרול של חומרים דליקים ,חציצה וכד'.

.17

מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן
 17.1הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה ,מספר מספיק של
עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה ,שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע
העבודות וידאג להכשירים על פי הצורך.
 17.2הקבלן מתחייב להדריך את העובדים על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית על פי הסכם
זה ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך.
 17.3הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית
ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות על פי כל דין.

.18

ציוד מגן אישי
הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו,
כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז –  ,1997ויפקח שהם משתמשים בו
בהתאם לייעודם ,לרבות :נעלי בטיחות ,ביגוד ,קסדות מגן ,כובעים כפפות ,משקפי מגן ,אוזניות,
מעילי גשם ,ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.

.19

ציוד ,כלים וחומרים
 19.1הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.
 19.2הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.
 19.3הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי ,כלי תעבורה ,כלי הרמה ,אביזרי הרמה וכו' יהיו
תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.
 19.4הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי ,מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה
אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.
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משמעת והטלת סנקציות
 20.1הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות יעד ובאי כוחה ,לרבות
הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה בשל קיום סיכון אחר
לנפש ו/או רכוש .לעניין זה ,התאגיד ו/או מפקח התאגיד ,כמשמעותם בהסכם ,ייחשבו באי
כוחה של יעד.
 20.2הקבלן ימסור ,לפי דרישת יעד ו/או מי מטעמה ,את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים
אישיים ויציג על פי דרישה כל רישיון ,תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד ,כלי רכב או
מפעילהם.
 20.3הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת יעד.
 20.4נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות על ידי הקבלן – הקבלן מסכים כי
הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה על ידי המנהל תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום
המגיע לקבלן לפי ההסכם.
 20.5לא מילא הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם של כל אלה ו/או מועסקיהם של כל אלה
ו/או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה ,ישלם הקבלן ליעד פיצוי מוסכם
ומוערך מראש בסך של  10,000ש"ח לכל הפרה והכל מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחר
העומדים במקרה כזה לעירייה ו/או לתאגיד וכן מבלי לגרוע מיתר הפיצויים המוסכמים
המפורטים בטבלת הפיצויים המוסכמים ,אשר מצורפת להסכם זה .

להלן מצורפות דרישות לבטיחות באתר יש לדאוג לכל הדרישות באופן מידי וליישמם בשטח העבודה.
בנוסף ,יש להעביר את כל החומרים הדרושים לפיקוח/הנהלת הפרויקט.
 .1ניהול תיק בטיחות באתר (מצורף מסמך נלווה).
 .2מינוי מנהל עבודה מוסמך והדעה על המינוי למשרד העבודה.
 .3מינוי ממונה בטיחות מטעם הקבלן בעל אישור כשירות.
 .4דוחות וביקורות של ממונה בטיחות.
 .5תכנית לניהול בטיחות – עדכנית וסקר סיכונים.
 .6ניהול פנקס כללי.
 .7ציוד מגן אישי לעובדים (קסדת מגן ,אפוד זוהר כתום תקני ,נעלי בטיחות מתאימות).
תיק בטיחות באתר:
* התיק יעודכן ב 3-חוצצים :אישורים ,הודעות ומסמכים.

אישורים:
 .1תכניות הסדרי תנועה מעודכנות ומאושרות ע"י רשות תמרור מקומית.
 .2היתר עבודה  /רישיון בתוקף.
 .3אישור לבצוע תדרוך בטיחות.
 .4תעודת קבלן הסדרי בטיחות מוסמך.
 .5תעודת מנהל עבודה מוסמך ,וכל בעל מקצוע נדרש (פיגומים ,הריסות וכו').
 .6תעודת ממונה בטיחות מוסמך עם אישור כשירות.
 .7תכנית לניהול בטיחות.
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 - 97 .8אישורים המעידים על עמידה בתקן מעקות בטיחות ,חומרים מחזירי אור וכל התקן בטיחות המוצב
באתר.
מסמכים:
 .1סיכומי דוחות פיקוח עליון וישיבות תאום.
 .2נהלי והנחיות הבטיחות.
 .3תיעוד לדוחות ביקורות הבטיחות השוטפים וביצוע מעקב על טיפול.
 .4תיעוד ניכויים כספיים בגין ליקויי בטיחות.
הודעות:
 .1דווחים ודוחות על תאונות/אירועים חריגים.
 .2הודעה על תחילת פעולת בניה (למינהל הבטיחות).

הצהרת הקבלן:
אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבודה על פיו ועל פי הוראות
כל דין.
____________

___________________

חתימה

חותמת

נוסח הצהרת מהנדס בטיחות מטעם הקבלן
מכרז/חוזה מספר:
שם הקבלן:
שם המהנדס:
מספר רשיון:
הנני מצהיר בזאת כדלקמן:
הנני בקיא בכל החוקים והתקנות הקיימים בענייני בטיחות בעבודה בכלל ובעבודות בנייה והנדסה
אזרחית בכלל.
למדתי היטב את תכולת העבודות נשואות המכרז הנ"ל ואת תנאי אתר העבודה והנני ער לכל הסיכונים
הפוטנציאליים הטמונים בהם לאנשים ולרכוש.
הנני מתחייב להנחות ולוודא נקיטת כל האמצעים הנדרשים להבטחת בטיחות עובדים ,עוברי אורח
מזדמנים ורכוש בכל זמן ביצוע העבודות נשואות המכרז הנ"ל ע"י הקבלן.
הנני מתחייב לוודא כי כל העובדים מטעם הקבלן באתר העבודה יעברו הדרכות בטיחות מתאימות ויהיו
כשירים לביצוע העבודות נשואות המכרז בגופם ובציודם.
חתימה_____________ :

תאריך_____________ :
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