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 מסמך א'

 2/18 מכרז פומבי מס' –הזמנה להציע הצעות 

 

"(, מזמינה בזאת מציעים המזמינההחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " .1

ן, להגיש הצעות להתקשרות עם המזמינה, לביצוע עבודות העומדים בתנאים המפורטים להל

"(, הכל העבודות)להלן: " במתחם התיירות בים המלח ,גינון והשקיה ,גידול, אספקה, שתילה

 בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן ובהסכם המצורף להזמנה זו. 

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. .2

 של המזמינה בכתובת:מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מאתר האינטרנט  את .3

www.haganot.co.il.  

להשתתף במכרז יידרש להירשם )בעצמו או באמצעות מי מטעמו( ללא תשלום,  ןמעוניימציע ה .4

 7 דת המכרזים בהתאם להוראות סעיף( למזכירת וע1מסמך א'באמצעות שליחת טופס הרישום )

 להלן. רק מציע שנרשם, יהא רשאי להגיש שאלות הבהרה או להגיש הצעתו למכרז. 

ההשתתפות בסיור להלן.  8וכמפורט בסעיף  ,להלן 6 סעיףיתקיים במועד הקבוע בסיור קבלנים  .5

 הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז, להלן מתווה  .6

 לוחות הזמנים להליכי המכרז:

 תאריך פעילות

  )חובה( מועד סיור קבלנים

 מפגש במלון קראון פלאזה ים המלח

 10:00בשעה  7.11.2018

 21.11.2018 ולהעברת שאלות הבהרה מועד אחרון לרישום למכרז

 14:00בשעה  19.12.2018 מועד אחרון להגשת הצעות

 

http://www.haganot.co.il/
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 רישום למכרז

מסמך המעוניינים להשתתף במכרז ישלחו )בעצמם או באמצעות מי מטעמם( את טופס הרישום ) .7

עו"ד שרה מורלי, בדוא"ל:  –והתקשרויות לאחר שמולא על ידם, לראש תחום רכש  ((1א')

sarahm@haganot.co.il לעיל. טופס הרישום יכלול את פרטי  6, זאת עד למועד הנקוב בסעיף

לוודא כי טופס  המציע, איש קשר מטעמו ופרטי ההתקשרות עמם. על המציע ו/או מי מטעמו

הרישום נקלט כאמור, ולוודא כי התקבל אצלו דוא"ל המאשר זאת. ככל ולא התקבל דוא"ל כאמור, 

 .02-6558203באחריות המציע לוודא כי טופס הרישום התקבל וכי יישלח אליו אישור רישום בטל': 

 סיור קבלנים

לעיל. מקום הכינוס של סיור הקבלנים הינו  6סיור קבלנים ייערך במועד ובשעה הנקובים בסעיף  .8

, ומציע אשר לא ישתתף בסיור חובה. השתתפות בסיור הקבלנים הינה מלון קראון פלאזה ים המלח

 )אף אם נרשם למכרז במועד(, לא יוכל להגיש הצעתו במכרז. 

 עיקרי ההתקשרות

הוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד ו .9

במקרים בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באי אילו ממסמכי המכרז. הייתה 

 התייחסות אחרת כאמור, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

המזמינה מקדמת את מתחם התיירות בים המלח, ולשם כך מעוניינת להתקשר עם קבלן,  .9.1

להסכם ההתקשרות  נספח ב' -על פי האמור במפרט הטכני אשר יבצע עבורה את העבודות 

וביתר מסמכי המכרז, הכל בתיאום עם המזמינה ופיקוחה, תוך הקפדה על ביצוע העבודות 

באופן הקבוע במסמכי המכרז, ושמירה על כל החוקים והתקנות הקשורים לביצוע 

 העבודות לרבות נהלי המזמינה והוראותיה.

 לו בין היתר:פי המכרז יכל-העבודות על .9.2

 ביצוע עבודות הכשרת קרקע, מערכות השקיה, גינון ושתילה; .9.2.1

ועיצוב צמחים כמפורט ברשימת העצים והצמחים שבמפרט הטכני  , אספקהגידול .9.2.2

 (;נספח ב')

גידול שתילים של מינים מקומיים אשר גדלים כעת במשתלות של רשות הטבע  .9.2.3

 והגנים בעבור המזמינה;

והצמחים המוזמנים לרבות עצי דקל, בהתאם  עיצוב, אספקת והובלת העצים .9.2.4

 להוראות המזמינה;

פיקוח ומעקב אחר קליטת כלל העצים והצמחים ומתן שירותי תחזוקה מלאים  .9.2.5

 (;מסמך ב'במשך שנת הבדק, כהגדרתה בהסכם ההתקשרות )

mailto:sharahm@haganot.co.il
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תיאום העבודות מול קבלנים, קבלני פיתוח, ספקים, מומחים וכל גורם רלוונטי  .9.2.6

 נוסף;

פי מכרז זה, אף אם אינה מצוינת -דה נוספת הנדרשת לשם ביצוע העבודות עלוכל עבו

 במפורש.

על הזוכה במכרז להעמיד על חשבונו ובאחריותו את כל הציוד הנדרש לשם ביצוע העבודות,  .9.3

, וכן להתקשר עם קבלני משנה מטעמו במידת הצורך, לרבות לרבות ציוד הגינון וההשקיה

 . עצים בגירים משתלות לאספקת שתילים ו/או

העבודות יבוצעו תוך הקפדה על כל כללי הזהירות והבטיחות הרלוונטיים על פי כל דין. כל  .9.4

נזק שייגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע העבודות, הינו באחריותו המלאה של 

 הזוכה במכרז.

אינה מתחייבת באשר למועד תחילת העבודות בפועל, והזוכה במכרז  מובהר כי המזמינה .9.5

יידרש להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות בהודעה מראש מאת המזמינה. מובהר כי 

הזוכה לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמינה במקרה של עיכוב בתחילת ביצוע 

העבודות כאמור, לרבות בגין כל היערכות ו/או התארגנות ו/או הזמנת ציוד ו/או הקצאת 

 אישורים הנדרשים ממנו עד לאותו מועד.כוח אדם ו/או המצאת מסמכים ו

, לרבות הגדלה למזמינה שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות עם הזוכה במכרז .9.6

, שתילה אספקהל ידי מתן הוראות-על , ולרבותמאומדן ההתקשרות 50% -כ של משמעותית

ר ואש מזמינהבשטחים נוספים שבתחום פעילות ה ומינים שונים של עצים והשקיה גינון

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, אין  ,אינם מצוינים במסמכי המכרז

 .  מינה מתחייבת להיקף התקשרות כזה או אחרהמז

בהתאם לאמור בהסכם, על הזוכה במכרז יהא לעמוד, בין היתר, בתנאים והדרישות  .9.7

זכייתו ההודעה על  ימים מיום 14, וזאת תוך מטלהכתב הבאים, המהווים תנאי לקבלת 

 במכרז: 

אלף שקלים חדשים( אשר  שלוש מאותש"ח ) 300,000המצאת ערבות ביצוע בסך  .9.7.1

 תחליף את ערבות המכרז, הכל על פי תנאי המכרז להלן ועל פי המפורט בהסכם.

כתב  לכל למזמינה שמורה הזכות לדרוש מהזוכה במכרז ערבות ביצוע נפרדת

, זאת בנוסף לערבות ב מטלהכתפי אותו -מערך העבודות על 5%, בשווי מטלה

 ש"ח כאמור.  300,000הביצוע בסך 

 המצאת טופס אישור עריכת ביטוח חתום, כמפורט בהסכם. .9.7.2

של המזמינה, תשלם המזמינה  הלשביעות רצונ בתמורה לקיום כל התחייבויות הזוכה .9.8

 לזוכה תמורה, שתיגזר ממכפלת הכמויות שיבוצעו בפועל ויאושרו על ידי המזמינה

 ן, וזאת על בסיס ההצעה הזוכה ובהתאם למוסכם בין הצדדים. במחיריה

מובהר בזאת כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ולא  .9.9

יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא המזמינה רשאית לבטל את המכרז 



   

 

6 
 

וכן לרבות זוכה במכרז, לאחר הכרזה על ה, לרבות לאחר קבלת ההצעות ובכל שלב שהוא

והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין וכל דרך אחרת,  כתבי מטלהבדרך של אי הוצאת 

. כן תהא רשאית המזמינה שלא לממש את או כל פיצוי אחרהכנת הצעתו למכרז 

פי מכרז זה, בכל שלב שהוא, -ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או לצמצם את היקף העבודות על

 ם ההתקשרות.הכל כמפורט בהסכ

 תנאי סף להשתתפות במכרז

עומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המפורטים ציע הרשאי להשתתף במכרז זה מ .10

 להלן:

  .1975 -)יחיד או תאגיד( כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו עוסק המציע הינו  .10.1

 ונרשם למכרז במועד. ,עילל 8כאמור בסעיף  השתתף בסיור הקבלנים .10.2

 להלן. 27המציא ערבות מכרז כאמור בסעיף  .10.3

מנהל ספרים כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .10.4

 מקור.והמציא אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס ב ,1976-ותשלום מס(, התשל"ו

ומעלה ו/או  1מעביד(, תעודת גנן סוג  -למציע או לאחד מעובדיו )מתקיימים יחסי עובד .10.5

 תעודת טכנאי נוף ו/או תעודת הנדסאי נוף. 

מפעילות שוטפת )לא כולל הכנסות ממכירת מקרקעין ולא כולל שנתי למציע מחזור כספי  .10.6

, 2015כל אחת מהשנים ב ש"ח )מיליון וחמש מאות אלף ש"ח( לפחות, 1,500,000של מע"מ( 

 . 2017 -ו 2016

ביצוען של שלוש עבודות להקמת  המציעהשלים , 1.1.2013ביום תחילתה במהלך התקופה ש .10.7

כאשר עבודה אחת לפחות נעשתה  דונם לכל עבודה, 100-בשטח שלא יפחת משטחי גינון 

 עבור גוף ציבורי.

סמך, רשות מקומית, תאגיד מדינה, יחידת גוף מגופי ה -"גוף ציבורי"לצורך סעיף זה 

, או כל גוף ציבורי אחר שיאושר על ידי ועדת סטטוטורי, חברה ממשלתית, תאגיד עירוני

 המכרזים. 

גידול, אספקה, נטיעה, קליטה התבססות וגינון של עצים, דקלים,  –" הקמת שטחי גינון"

 . לרבות צמחי ברשיחים ובני שיח 

השלים המציע ביצוען של שלוש עבודות  ,1.1.2013במהלך התקופה שתחילתה ביום  .10.8

דונם, כאשר תקופת התחזוקה  80של  העבודות( 3)לכל  מצטברתחזוקת שטחי גינון בגודל 

 . משנה פחתהלכל עבודה לא 

  לעיל, ככל  10.8 - 10.7אין מניעה להסתמך על אותן עבודות לצורך עמידה בתנאי הסף

 . בתנאים הנדרשיםשעבודה מסוימת עומדת 
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 פרטי ההצעה

"(, המציעכל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת )מגיש ההצעה יכונה לעיל ולהלן: " .11

להלן יהיו על שם  24כאשר כל המסמכים, הפרטים והאישורים הנדרשים במכרז כמפורט בסעיף 

למען הסר ספק, המציע אינו רשאי המציע בלבד, וייחתמו על ידו, כמפורט במסמכי המכרז. 

 . להציג ניסיון של קבלן משנה מטעמו, לצורך הוכחת ניסיון במסגרת מכרז זה

מטרה לבחון האם , בהמזמינהבאחריות המציעים לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של  .12

 קיימים שינויים כלשהם ו/או הודעות מטעמה בנוגע למכרז.

למען הסר ספק, כל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות אשר ייעשו על ידי המציע  .13

באי אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים כלפי 

 פסילת ההצעה.ועלולים להביא להמזמינה 

את הזכות לקבל הבהרות ממי מהמציעים  הלעצמהמזמינה  תע מהאמור לעיל, שומרמבלי לגרו .14

-ומתן עם מי מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות, לפי שיקול-ו/או לקיים משא

 .הדעת

 הבהרות ושינויים

 :לדוא", באמצעות שרה מורלי עו"דלידי  תוגשנה בכתב בלבדשאלות הבהרה  .15

sarahm@haganot.co.il , ודא טלפונית את )על השולח לולעיל  6עד למועד האחרון הנקוב בסעיף

, תהא בכתב ולא המזמינהו/או מנציג  המזמינהכל תשובה מ(. 02-6558203 קבלת השאלות, בטל':

לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי תוקף כל יהא 

 ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.המזמינה המכרז ו/או באתר האינטרנט של 

שאלות הבהרה יתקבלו אך ורק ממציע אשר נרשם למכרז במועד והשתתף בסיור הקבלנים. מציע  .16

נים כאמור, לא יוכל להציג שאלותיו ו/או לקבל אשר לא נרשם במועד ו/או השתתף בסיור הקבל

 מענה, וכן לא יוכל להשתתף במכרז.

, בהתאם לפורמט שלהלן בלבד. שאלות אשר יוגשו שלא Wordשאלות הבהרה יוגשו בקובץ  .17

 כאמור לעיל, לא ייבחנו ולא יקבלו מענה, והכל לשיקול דעת המזמינה: 

 כשמושם המסמך ) מס"ד

/או מסמכי ההזמנה וב

 כם( ההס

 השאלה מספר הסעיף

    

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .18

 .המזמינהבכתב תחייבנה את 

mailto:sarahm@haganot.co.il
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ת, סתירות או סודיות. אם ימצא המציע אי בהירועל המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים בי .19

ות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הורא

האחרון לשליחת שאלות בכתב, וזאת עד למועד ולפרטן ועדת המכרזים ואחרת, עליו לפנות ל

במועד, יהיה מנוע יע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור מצ. לעיל 6הנקוב בסעיף הבהרה 

, ומובהר כי במקרה ת, סתירות או אי התאמות כאמורנה בדבר אי בהירוות בעתיד כל טעמלהעל

לקבוע את הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או  תרשאי המזמינההא כזה ת

המוחלט, והמציע או הזוכה במכרז לא יהא רשאי להעלות כל  האי ההתאמה, לפי שיקול דעת

 .המזמינהין קביעת יטענה בענ

הגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים ת בכל עת, קודם למועד רשאי המזמינה .20

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

יובאו בכתב או ו/ המזמינהיפורסמו באתר האינטרנט של בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ו

בדואר אלקטרוני או בדואר רשום , נרשמו למכרז במועדאשר ז לידיעתם של כל משתתפי המכר

 .(1מסמך א')גבי  -על או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו מראש

עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  .21

מכרז, יהיה מנוע נטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה בווהרל

לגבי כל שינוי, תוספת או  מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי 

ובין בדרך אחרת, תהא המזמינה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, רשאית, אך לא חייבת, 

 עלם מכל שינוי כאמור ולראותו כאילו לא נעשה ו/או תהא רשאית לפסול את ההצעה.להת

אם ימצא בית משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפים במסמכי המכרז או לחלקי סעיפים  .22

במסמכי המכרז או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר מסמכי 

ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת אם החליטה המזמינה כי עקב ביטול המכרז אשר ייוותרו תקפים 

 או צמצום כאמור, יש לערוך במכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הובא עניין הנוגע או הקשור למכרז בפני ערכאה שיפוטית ונפסק על  .23

סמכי המכרז פסולה, מבוטלת או ידי אותה ערכאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מ

בטלה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת, יראו את אותו חלק בהוראה 

 כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת על מנת שתוסיף לעמוד בתוקפה.

 מסמכי ההצעה

 כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: .24

ידי מורשי -, כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך עלעל נספחיהםי המכרז כל מסמכ .24.1

 בצרוף הודעות, ומאומתים כדין )ככל הנדרש( החתימה המוסמכים מטעם המציע

 (;המזמינהידי -על שפורסמו)ככל  בהרההמענה לשאלות ו למציעים

 לעניין חתימה על מסמכי המכרז יובהר כדלקמן:

 ד במסמכי המכרז. אין חובה לחתום על כל עמו .א
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חובה , ואולם (מסמך ב') אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם ובנספחיו .ב

 בעמוד האחרון של ההסכם, במקום המיועד לחתימת המציע. לחתום

 לאמת כדין.  –וככל שנדרש אימות  (8א) –( 2א')מסמכים ולמלא את יש לחתום  .ג

ידי -)ככל שהופצו על מענה לשאלות הבהרהויש לחתום על הודעות למציעים  .ד

 (, במקום המיועד לכך.המזמינה

 ;(2מסמך א') –טופס הגשת הצעה  .24.2

 ;(3מסמך א') –תצהיר להוכחת ניסיון המציע  .24.3

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות  .24.4

 ;(4מסמך א') –לאנשים עם מוגבלות 

 ;(5מסמך א') –שרלוונטי( אישור זכויות החתימה בתאגיד )ככל  .24.5

יוגש במעטפה נפרדת  – (6מסמך א') – )כתב כמויות ומחירים( טופס ההצעה הכספית .24.6

 להלן; 28כאמור בסעיף 

 ;(7מסמך א') – 10.6אישור רואה חשבון בדבר עמידת המציע בתנאי סף  .24.7

 ;(8מסמך א') –תצהיר בדבר שמירה על הליך הוגן  .24.8

 ;מסמך ב' – כשהוא חתום בסופוהסכם ההתקשרות על נספחיו  .24.9

 להלן; 27ערבות מכרז בהתאם להוראות סעיף  .24.10

 מהמרשם הרלוונטי;של המציע תעודת התאגדות / עוסק מורשה העתק  .24.11

של המציע  הנדסאי נוףתעודת טכנאי נוף ו/או תעודת ומעלה ו/או  1תעודת גנן סוג תק הע .24.12

 ;או של אחד מעובדיו

 ;)לא חובה( פרופיל המציע .24.13

לרבות אישור ניהול ספרים , 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישורים .24.14

 ואישור ניכוי מס במקור.

סף בפנייה זו. לא צירף מציע -ינה מוגדרת כתנאילמען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים א .25

אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו בהם כל הפרטים או -להצעתו אי

" או ועדת המכרזים)להלן: " המזמינהשנפל פגם באופן מילויים, תהא ועדת המכרזים של 

ת ההצעה או לבקש את דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול א-"( רשאית, בהתאם לשיקולהוועדה"

 .השלמת המסמכים החסרים
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ועדת המכרזים תהא רשאית לתקן כל טעות סופר / טעות חשבונית מבלי לגרוע מהאמור,  .26

והן  לגבי המחירים בכתב הכמויות שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעה, הן באופן נקודתי

  באופן החישוב הכללי של ההצעה ולא תישמע כל טענה לעניין זה.

 המכרז בותער

להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, ולהבטחת רצינות  .27

ערבות בנקאית,  הולטובתהמזמינה , ימסור המציע לידי המזמינההצעתו של המציע ושיפוי 

, (קלים חדשיםש אלף שלוש מאותש"ח ) 300,000 בסך על שם המציע, ,אוטונומית ובלתי מותנית

בישראל  ידועה בישראל או חברת ביטוח ידוע מאת בנקשתוצא  ירעון עם דרישה ראשונה,בת פ

 "(. ערבות המכרזהחתומה כדין על ידי הבנק )להלן: ", "(הבנק)שניהם יקראו להלן: "

, המזמינהעל אף האמור, . 19.03.2019 ליוםבתוקף לכל הפחות עד  תהא ערבות המכרז .27.1

עדי, לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה הבל ה, על פי שיקול דעתתהא רשאית

ותו כאמור לאחר שנדרש לעשות כן, לא האריך מציע את ערב .ימים 90נוספת של עד 

 להגיש את הערבות לפירעון, כאמור להלן.המזמינה  תהיה רשאית

לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז  תרשאיהא תהמזמינה  .27.2

 המוחלט. הדעתות הפגמים שנפלו בה, לפי שיקול זה, או להכשירה למר

להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים,  תרשאיהא ת המזמינה .27.3

לפיצוי בגין כל נזק ו/או המזמינה )וזאת מבלי לגרוע מזכות  ולאחר עריכת שימוע למציע

 :(ההפסד שיגרמו ל

האחרון להגשת הצעות,  כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד .27.3.1

 בכל דרך שהיא.

 כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .27.3.2

כל אימת שהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא  .27.3.3

 מדויק. 

כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות  .27.3.4

מוקדם להתקשרות, לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות הקבועות במכרז שהן תנאי 

 .לעיל 9.7עמידה בתנאים המפורטים בסעיף האמור לעיל( 

 לעיל. 27.1מציע לא האריך את ערבותו כאמור בסעיף הכל אימת ש .27.3.5

בו  והתקיימולהלן,  47שני כאמור בסעיף ככשיר נבחר  המציעכל אימת ש .27.3.6

 לעיל. 27.3.5 - 27.3.1 )או חלק מהם( כמפורט בסעיפיםהתנאים 

ו/או ו/או שיק בנקאי יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית  למען הסר ספק .27.4

 המחאת עסק ערב.
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מציע שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר  .27.5

 . (1מסמך א')על גבי רשום לכתובת שיציין המציע 

זכייה במכרז, לא יוכל לערער על ה ,מציע אשר ערבות המכרז שהומצאה על ידו הוחזרה לו .27.6

תקינה בהתאם להוראות ערבות  ,במצורף לבקשתו לערער נהלמזמיאלא אם כן המציא 

 . נההגשתה למזמיחודשים מיום  3שתום תוקפה הינו המכרז, 

את  לחלט תרשאי המזמינהלעיל,  27.3בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאמור בסעיף  .27.7

או לפנות קודם לכן  הלבסס דרישתאו  הצטרך לנמק בקשתתהערבויות, מבלי ש / רבותהע

  אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.

 הגשת ההצעה

 יתבמסירה ידניש להגיש  לעיל, 24בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיף את ההצעות  .28

, ירושלים, וזאת עד 1קומה  כניסה א', 7ברחוב כנפי נשרים , המזמינהלתיבת המכרזים במשרדי 

 ."(מועד סגירת המכרזלעיל )לעיל ולהלן: " 6 מפורט בסעיףלמועד ה

, הוחתומ ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה סגורה-ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על .29

 :הבאמעטפות סגורות באופן  2ולתוכה יוכנסו  "2/18 מכרז מס'" –שעליה יצוין 

 לעיל 27לרבות הערבות הנזכרת בסעיף  ,מעטפה ראשונה אשר תכיל את כל מסמכי ההזמנה .א

מעטפה  – 182/ מכרז" –. על המעטפה יצוין ((6)מסמך א') אך למעט ההצעה הכספית -

 ".1מס' 

 מכרזועליה יצוין " ,((6מסמך א')) בלבדההצעה הכספית את מעטפה שנייה אשר תכיל  .ב

 ".2מעטפה מס'  – 2/18

תכלול את כל מרכיבי העלות רכיבי כתב הכמויות שבהצעה הכספית, אשר  כלהמציע ימלא את  .30

ר למען הסר ספק כי . מובהבמלואןו/או הוצאות המציע בכדי לספק את העבודות המבוקשות 

 למעט מע"מהמחירים כוללים כל מס או היטל או תוספת אחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי, 

 . וכמפורט בהסכם ההתקשרות

תיבת המכרזים, להמעטפה הכנסת משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה  .31

סיבה שהיא, בתיבת  מצא, מכליעונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא ת םאינ

 לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז. במועד,המכרזים 

 .שנרשמו למכרז להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים תרשאי המזמינה .32

לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם  תרשאיהיה תהמזמינה  .33

 .הדעתהפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות 

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת  .34

 הסכם.הלכל תנאי 
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 ההצעות הליך בחינת 

 כמפורט להלן: תתבצע ההצעות בחינת  .35

גשו בשלב זה יבדקו המסמכים שהו -הסף -בדיקת זהות המציע ועמידתו בתנאי – שלב א'

מנת לוודא שההצעה עומדת בדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות -ידי כל מציע על-על

 במכרז, וכן שהינה כוללת את כל המסמכים והאישורים שהמציע נדרש לצרף להצעתו.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם 

המוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי ו

לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או 

וכן  להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ועדת המכרזיםוכן רשאית  ,הנתונים המפורטים בה

 בלעדי., לפי שיקול דעתה הלתקן מיוזמתה טעויות סופר ו/או שגיאות חשבונאיות

לאחר בדיקת שלב א' לעיל, ועדת המכרזים תפתח את מעטפת ההצעה הכספית  – שלב ב'

עדת המכרזים סמכות לפסול וגם בשלב זה תהא לו .מציעים אשר עמדו בתנאי הסףשל ה

את הצעתו של המציע או לחילופין לבקש את תיקונה ו/או השלמתה ו/או הבהרתה בהתאם 

 לאמור לעיל.

 ביחס לכל רכיב ורכיב בה. במלואהההצעה הכספית )כתב הכמויות(  על המציע למלא את

לראות את מחיר  המזמינה תככל שלא מילא המציע רכיב מרכיבי כתב הכמויות, רשאי

על פי מכרז  המזמינההרכיב החסר כמחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 

 זה, לרבות פסילת ההצעה החסרה.

לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית לתקן כל טעות סופר / טעות חשבונית  26כאמור בסעיף 

שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעה, הן באופן נקודתי והן באופן החישוב הכללי של 

 ולא תישמע כל טענה לעניין זה. ,ההצעה

 בחירת ההצעה הזוכה 

, על (6מסמך א') – )כתב כמויות ומחירים( שהגישההצעה הכספית סוד בחר על ייהזוכה במכרז י .36

להזמין בפועל את כל רכיבי  תמתחייב המזמינה)וזאת מבלי ש פי סיכום כל רכיבי כתב הכמויות

  .(ו/או כל חלק מהם כתב הכמויות

רשאית להחליט לקבל וועדת המכרזים רשאית להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה,  .37

פר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר מציעים, כך שכל אחד מהמציעים יבצע רק חלק מס

כספית ו/או  –מהעבודות הנזכרות בהצעה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע כל דרישה 

 , בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז.המזמינהמ –אחרת 

ביחס  יהלהתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיר לאשועדת המכרזים רשאית  .38

 וביחס לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות.העבודות למהות 
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מובהר כי במקרים הבאים תהא ועדת המכרזים רשאית לנהל הליך מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .39

נוסף ה לתקנות חובת המכרזים )וזאת ב17בהתאם לתקנה  (Best & Final)הליך תחרותי נוסף 

 ( לתקנות הנ"ל(: 1)א21לזכותה לנהוג כן בהתאם לתקנה 

במצב בו יש יותר מהצעה אחת אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר )הליך שיפור  .39.1

 ההצעות יכלול את כל ההצעות הזהות(. 

במצב בו יש הצעה/ות שהניקוד המשוקלל שלה/ן נמוך בלא יותר מחמישה אחוזים  .39.2

ובה ביותר, אזי יתקיים הליך שיפור בין כל אותן מהניקוד המשוקלל של ההצעה הט

 הצעות. 

 לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.

עדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב משלבי ומובהר למען הסר ספק כי לו .40

ידה )לרבות המכרז, זאת אם מצאה לנכון על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או הגיע ל

העבודות את  מזמינהלהמלצות ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע( שאין ביכולתו להעניק 

 .ההמלארצונו  לשביעות ותהמבוקש

כלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת מציע או ממבלי לפגוע  .41

א בדרך המקובלת בהליכי לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או של

מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי 

תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות 

 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

טעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המציעים בפרטי הצעתם, ועדת המכרזים )או מי מ .42

לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא ולבקש 

מהמציעים, שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר 

, לרבות את כתבי הכמויות ר את הצעותיהםמציעים )לרבות חלק מהמציעים בלבד(, לתקן או לשפ

  .בין בשלב אחד ובין במספר שלבים שהגישו, וזאת

גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את  .43

 הצעתו.

למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לערוך הליך  .44

וסף ו/או לנהל מו"מ כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור תחרותי נ

 במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.

שום הודעה אחרת, בין  .ועדת המכרזים תהודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכיר .45

 .המזמינהעות כלפי פה, לא תיצור כל טענת השתק או מני-בכתב ובין בעל

לחתימת  למען הסר ספק מובהר בזאת כי הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את המזמינה עד .46

להשלמת כל האישורים והמסמכים הנדרשים מאת הזוכה ו המזמינה על הסכם ההתקשרות

  במכרז.
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ועדת המכרזים רשאית לבחור זוכה שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר מהזוכה  .47

לעיל  9.7, לרבות בשל אי המצאת האישורים כאמור בסעיף ם את עבודתו ו/או להתחיל בהלהשלי

. נבחר זוכה שני כאמור במזמיןוזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה במציע ובין שמקורה  במועד,

לדרוש את  המזמינהבלי לגרוע מזכות עד לפקיעתה, וזאת מהמזמינה תיוותר ערבות המכרז בידי 

  הארכתה.

לבטל את הזכייה במכרז  המזמינהתהא רשאית היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו,  .48

בהודעה, וזאת לאחר שניתנה המזמינה , החל בתאריך שייקבע על ידי שזכה בהודעה בכתב למציע

בהתאם להודעה ובתוך  ןא עמד בההודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע ל שזכה למציע

 על פי כל דין. המזמינההזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

, לרבות בחוק ו/או בתנאי מכרז זהה ללכל סעד המוקנה המזמינה , זכאית בוטלה הזכייה במכרז .49

 הידעל למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע ת זכאי וכן, הבנקאית חילוט הערבות

 בגין כך. הלעל כל הפסד שיגרם המזמינה לרבות לזוכה השני, ובנוסף יפצה המציע את 

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .50

התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בין בכתב 

ובין לאחר  –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  – עמוין לפני שנחתם ההסכם פה, ב-ובין בעל

 שנחתם.

המוחלט, להחליט על ביטול המכרז בהודעה  שלב ועל פי שיקול דעתה, בכל תהא רשאיתהמזמינה  .51

 . לעיל 9.9 , לרבות בנסיבות כמפורט בסעיףשתימסר למציעים

טלה הזכייה במכרז על ידי בית משפט מוסמך מכל סיבה שהיא, המציע הזוכה יהא זכאי בו .52

לתמורה רק בגין העבודות שביצע בפועל עד למועד ביטול ההתקשרות על ידי בית המשפט, ובכל 

מקרה לא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמינה בגין האמור בסעיף, לרבות טענת 

 צאות בגין שירותים עתידיים שטרם סופקו בפועל.הסתמכות ו/או הוצאת הו

קבע בית משפט מוסמך לאחר החלטת המזמינה בדבר המציע הזוכה כי ההחלטה בטלה וכי יש  .53

להכריז על זוכה חלופי אחר, מתחייב המציע הזוכה להפסיק את ביצוע העבודות )ככל שהחל בהן( 

בצירוף דו"ח עדכני באשר לפעולות  ולהעביר ו/או להחזיר למזמינה את כל המידע המצוי אצלו,

שכבר בוצעו על ידו, וכן לאפשר כניסת הזוכה עליו הכריז בית המשפט למתחם באופן בטוח 

 ומסודר, ובכלל זה לקיים את הוראות ההסכם הנוגעות לסיום ההתקשרות.

 אומדן

לערוך אומדן לשווי ההתקשרות )ביחס לכל אחד ואחד מרכיבי  ת על זכותהשומר המזמינה .54

בלי לגרוע מכל "(, וכי מהאומדןו/או ביחס לחלק מהם( )להלן: " ו/או כתב הכמויות ההתקשרות

לבחון את  תרשאיהמזמינה  תהיהפי דין, -פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-על זכות העומדת למזמינה

הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, ואף בנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי בין 

רטות להלן, ת הניקוד הגבוה ביותר לבין האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפוההצעה בעל

 המוחלט: דעתה-פי שיקול-ל עלהכ
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 בצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע, ככל שנדרש;ל .54.1

 לפסול את ההצעה; .54.2

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי; .54.3

 במכרז לפיצוי; )ו/או כל מציע( כרז, ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכהלבטל את המ .54.4

ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן )לרבות ביחס -לנהל משא .54.5

 לכל אחד מרכיבי ההצעה(;

 .ו/או משופרות להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות .54.6

פיו כדי לגרוע -על המזמינהזה ו/או בזכויות  למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף .55

בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו, וכן אין בהוראות אלו כדי לגרוע המזמינה ו/או לפגוע בזכויות 

 .1993-קנות חובת המכרזים, התשנ"ג)א( לת23-( ו1)א21בהתאם לתקנות המזמינה מזכויות 

פי -על המזמינהים לסמכויות המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימ .56

של  או דרישה בקשר עם הפעלת סמכויותיהסעיף זה, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/

 כאמור.המזמינה 

 הוצאות המכרז

כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על  .57

  .היא, לרבות במקרה בו יבוטל המכרז, מכל סיבה שהמציע

 גילוי מידע במכרז

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים  .58

ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן כל 

יקטים לרבות ביחס לפרו ,מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה

 . שפורטו על ידי המציע במסגרת מסמכי ההצעה והצגת ניסיונו הקודם

רשאית  –המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  לוועדתמציע אשר נמנע מלמסור  .59

לי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת סלה וזאת מבכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפועדת המ

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי מזמיןו/או להמכרזים  לוועדת

 .לרבות חילוט הערבות הבנקאית כל דין

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  למזמיןזכה המציע, ולאחר מכן התברר  .60

זכאי לקבל כל לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה  ההמזמינ תבלבד או מטעה, רשאי

המכרזים ו/או  לוועדתי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבל

, לרבות חילוט , לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דיןמזמיןל

 .הערבות הבנקאית
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ר וכן כל מידע אחר למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמו .61

שלדעתה יש ענין בגילויו, גם לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין, 

 לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר, אמצעי שליטה במציע.

ובכל דרך בה יבחרו,  םאת הזכות לוודא ממקורותיה םלעצמ יםשומרהמזמינה וועדת המכרזים  .62

תות כל מידע שימסור המציע. בהגשת הצעתו יראו את המציע, ואת בעלי העניין בו כאילו אמי

לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר,  יקבלו המזמינהוהמכרזים  שוועדתהסכימו לכך 

 ככל שהסכמה זו נחוצה.

הצעות, מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחרים, הבהגשת  .63

לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז, פרט למידע שהינו, לפי המזמינה ידרש תדה ובמי

 , בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. המזמינהשל  השיקול דעת

כי קיים ספק המזמינה  ההא סבורתעל אף האמור לעיל, מסכימים המציעים כי במקרה בו  .64

מגילוי המידע, וזאת כל עוד לא ניתן להימנע  תרשאיהמזמינה הא תכלשהו בשאלת גילוי המידע, 

 צו מרשות מוסמכת המורה על גילוי כאמור.

הצעה הזוכה ויתר מסמכי המכרז והליכיו, או כל חלק מסמכי המציעים ב ידי-עלעיון ו/או צילום  .65

 מראש. (,בתוספת מע"מ)ש"ח  350 של מהם, ייעשה בכפוף לתשלום

דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא  .66

, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד מזמיןהמכרזים או ל לוועדתבמידע שמסר 

 הסכם.העד לחתימה על  –למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

בין ככלל ובין לגבי בעלי  ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, .67

ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד מציע אחד או יותר, ואולם 

 היא לא תהיה חייבת לעשות כן.

 אחריות

בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת  תנושא האינהמזמינה  .68

 .ו/או בשל ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא בלת הצעתוו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי ק

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן   .69

, מכל סיבה שהיא ואף ללא המזמינהחליט , לרבות במקרה בו תבקשר עם השתתפותו במכרז זה

 .צורך לנמק, לבטל את המכרז

 סודיות

 המזמינהלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי המציע מתחייב בקב .70

 בקשר או לצורך ביצוע העבודה, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.
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לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד  .71

 או כל מי מטעמו.ככל שיהיו,  קבלני המשנה שלו, ,עובדיו

 בכל הנוגע לשמירת סודיות. המזמינההמציע מתחייב לציית לכל הוראות  .72

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה.  נההמזמיכל מסמכי המכרז הינם רכוש  .73

אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע 

כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם  המזמינהמקיבל הודעה  הצעה, או

 .המזמינה נדרש לעשות כן על ידי 

 הדין החל 

 -מכרז זה ינוהל ויפורש בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל, לרבות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב .74

 . 1993 -, ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 1992

דון בכל עניין הנוגע למכרז נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים הסמכות הבלעדית ל .75

 בלבד.

ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין והוראות מסמכי המכרז והמציעים ייחשבו,  .76

לכל דבר ועניין, כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך הכנת והגשת הצעותיהם ולצורך 

 השתתפותם במכרז.

, מאשר המציע כי קיבל ו/או מצויים בידיו כל מסמכי המכרז על (2מסמך א')גבי  בחתימתו על .77

נספחיהם, קרא אותם והבין את תוכנם וכי הוא מקבל על עצמו את כל התנאים וההתחייבויות על 

 פיהם.

 הודעות ונציגות

ז את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכר (1)'אמסמך על גבי כל מציע במכרז יציין  .78

ואת שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של נציג מטעמו, 

 המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.

בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג המזמינה עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של  .79

 שראל, וכתובתו בישראל.את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב י

הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב  .80

)ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה  48כאילו הגיעה ליעדה תוך 

)עשרים וארבע( שעות ממועד המשלוח. הודעה  24בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 חה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה.שנשל

 בברכה,      

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ     
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 טופס רישום למכרז 

 
עבודות לביצוע  2/18 מכרזטופס זה ימולא על ידי המציע ו/או מי מטעמו המבקש להירשם כמשתתף ב

ויועבר לידי עו"ד שרה מורלי , גינון והשקיה במתחם התיירות בים המלחגידול, אספקה, שתילה, 

בכל מקרה, על המציע ו/או מי להזמנה.  7סעיף בהתאם להוראות  ,sarahm@haganot.co.ilבדוא"ל: 

מסמך נקלט ביעדו כאמור וכי יש בידו אסמכתא בדבר רישומו למכרז. מציע אשר לא מטעמו לוודא כי ה

 יירשם למכרז במועד, לא יוכל להשתתף בו ו/או לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו. 

 

 :המציע

 שם המציע ________________ 

 

 מספר עוסק/תאגיד _________________

 

 __________________________________________ כתובת מלאה למשלוח דואר

 

 ____ ______________ דוא"לטלפון_________________ נייד _____________________

 

 :איש הקשר מטעם המציע

 

  _________________________ שם איש הקשר
 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________

 
 ____________ _____________________פקסטלפון_________________ נייד 

 2/18מכרז מס' 

 (1א')מסמך 

 רישום למכרזטופס 

mailto:sharahm@haganot.co.il
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 טופס הגשת הצעה 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ :לכבוד

 
יה במתחם התיירות בים גידול, אספקה, שתילה, גינון והשקלביצוע עבודות  182/במכרז הצעה הנדון: 

 המלח
 

, שבנדון למתן שירותים לביצוע העבודותהמכרז אחר שקראנו בעיון את מסמכי אנו החתומים מטה ל

 , מצהירים בזאת:םונספחיה םעל כל חלקיה

על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, המכרז הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

חנו את כל הגורמים כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן ב

האחרים המשפיעים על מתן השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו 

י החברה הממשלתית על ידפה -זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל

ור במסמכי ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמ"( המזמינהלהגנות ים המלח בע"מ )להלן: "

 בלבד. המכרז 

ללא כל הסתייגות או שינוי וכי המכרז הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי  .2

ידיעה כלשהי של תנאי -הבנה או אי-לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי

ותרים בזה מראש "( או של יתר המסמכים ואנו מוההסכם)להלן: " מסמך ב' – הסכם ההתקשרות

 על טענות כאמור.

 ביצוע העבודותוהניסיון הדרושים ל ח האדם, הציודו, כהננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות .3

ברמה הגבוהה ביותר, וכי בידינו כל ההיתרים, האישורים, ההסמכות והרישיונות  מכרז זהא ונש

 . כםפי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו לפי ההס-הנדרשים על

עומדים אנו יקים, וכי על ידינו הינם נכונים ומדו למזמינההננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו  .4

 . , בהתאם למסמכי המכרזביצוע העבודותהדרישות לצורך ו התנאים בכל

כי הצעתנו זו עונה על ו, במכרזהננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .5

בהתאם לתנאים  עבודות. אנו מתחייבים להוציא לפועל את ההמכרזכי כל הדרישות שבמסמ

והננו מקבלים  ,((6מסמך א'))שהצענו  ההצעה הכספיתכולם יחד, לפי  המכרזהמפורטים במסמכי 

 .תקופת ההתקשרותבכל  המזמינהשל  ההמלא הלשביעות רצונ עבודותעל עצמנו לבצע את ה

פי ההסכם, לרבות אך -היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג עלבהגשת הצעתנו זו, הננו מתחייבים כי  .6

נפרד -פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על

 הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

 2/18מכרז מס' 

 (2א')מסמך 

 הגשת הצעהטופס 
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ידנו במסגרת -דות והמצגים שניתנו על, אנו מצהירים כי כל העובהמכרזבחתימתנו על מסמכי  .7

, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם מכרז זה

נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת -חלק בלתי

 הלעצמ תשומרהמזמינה וכי ז במכר ו/או להתקשרות עמנו להשתתפותנו ו/או לזכייתנוהמזמינה 

את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי 

לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את  תזכאיהמזמינה הא תהתאמה מכל מין וסוג, -במקרה של אי

 , ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.במכרזההסכם שיחתם עמנו, אם נזכה 

, בתמורה לתשלום על המכרזפי מסמכי -אחר כל התחייבויותינו עלולמלא ו מתחייבים לקיים הננ .8

 .ההזמנה ובהתאם לאמור בהסכםהמצורפת למסמכי  ההצעה הכספית שהצענו,פי 

, כולן או מקצתן, במכרזנו הכרוכות בזכייה יתיוהננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבו .9

למסור את מתן  תהא זכאיתמכל התחייבות כלפינו ו הפטור מינההמזהא תתוך הזמן האמור, 

ו/או  ערבות המכרזלקבל פיצוי בגובה  תזכאי המזמינההא תהשירותים למשתתף אחר ובנוסף 

 .הלו בגין נזקי תזכאיהמזמינה ש, ללא הוכחת נזק הביצוע

קפה ומחייבת אותנו חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא ת-הצעתנו זו היא בלתי .10

 המזמינהויום מהמועד האחרון להגשת הצעות, והיא תמשיך לחייב אותנו  90במשך תקופה של 

 .המזמינהוכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרישת ת

לויה ת ותידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם ביחס למועד מתן השירותים, וכי תחילת העבוד .11

כן ידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם לבצע את  בהתקיימותם של מספר גורמים וביצוע תיאומים.

 מלוא העבודות באמצעותנו. 

ידוע לנו כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ולא יתקבלו  .12

בכל שלב שהוא, לרבות לאחר  התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהיו רשאים לבטל את המכרז

 קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, ולא נהיה זכאים לכל פיצוי בגין כך.

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים -הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .13

 המגישים הצעות למתן השירותים.

רים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות הננו מצהיככל שהמציע הינו תאגיד,  .14

במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל 

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.-מניעה על

 (:V-לסימון בניתן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים ) .15

 יש/אין מךשם המס

כל מסמכי המכרז על נספחיהם, כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך 

ומאומתים כדין )ככל  ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע-על

-מענה לשאלות הבהרה )ככל שפורסמו עלו בצרוף הודעות למציעים, הנדרש(
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 להזמנה; 24.1ידי המזמינה(, כמפורט בסעיף 

  ;(2מסמך א') –טופס הגשת הצעה 

  ;(3מסמך א') –תצהיר להוכחת ניסיון המציע 

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק 

 ;(4מסמך א') –שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
 

  ;(5ך א')מסמ –אישור זכויות החתימה בתאגיד )ככל שרלוונטי( 

יוגש  – (6מסמך א') – )כתב כמויות ומחירים( טופס ההצעה הכספית

 להזמנה; 29במעטפה נפרדת כאמור בסעיף 

 

 ;(7')מסמך א – 10.6אישור רואה חשבון בדבר עמידת המציע בתנאי סף 
 

 ;(8מסמך א') –תצהיר בדבר שמירה על הליך הוגן 
 

  ;מסמך ב' – כשהוא חתום בסופו הסכם ההתקשרות על נספחיו

  להזמנה; 27ערבות מכרז בהתאם להוראות סעיף 

  מהמרשם הרלוונטי;של המציע תעודת התאגדות / עוסק מורשה העתק 

ומעלה ו/או תעודת טכנאי נוף ו/או תעודת הנדסאי  1תעודת גנן סוג העתק 

 של המציע או של אחד מעובדיו; נוף
 

  ;)לא חובה( פרופיל המציע

, לרבות אישור 1976-אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.
 

 

 ו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", ולהיפך.בכל מקום במסמכי הפנייה ב .16

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 ניסיון המציע להוכחתתצהיר 

 

י להצהיר אמת וכי אם לא אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי על

 : כדלקמןה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה /אעשה כן אהיה צפוי

"( המציע)להלן: " ___________ / ת.ז. ח.פ., _________________ במורשה חתימה הנני  .1

גידול, אספקה, עבודות לביצוע  2/18 מכרז במסגרתהמציע  מוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו

 במתחם התיירות בים המלח.  נון והשקיהגישתילה, 

  פרטי המציע .2

         שם המציע:

         :/ ע.מ. ח.פ.מס' 

        מען המציע )כולל מיקוד(:

        שם איש הקשר אצל המציע:

         תפקיד איש הקשר:

         :ן במשרדטלפו

         :טלפון נייד

          דואר אלקטרוני:

 

 3-4להזמנה )סעיפים  10.8 - 10.7מך על אותן עבודות לצורך עמידה בתנאי הסף אין מניעה להסת
  .מסוימת עומדת בתנאים הנדרשים להלן(, ככל שעבודה

ביצוען של שלוש עבודות להקמת  המציע, השלים 1.1.2013ביום במהלך התקופה שתחילתה  .3
, כאשר עבודה אחת לפחות נעשתה עבור גוף דונם לכל עבודה 100-בשטח שלא יפחת משטחי גינון 

  להזמנה. 10.7, כמפורט בסעיף ציבורי

, חברה עירוניגוף מגופי המדינה, יחידת סמך, רשות מקומית, תאגיד  -"גוף ציבורילצורך סעיף זה "

 ממשלתית, תאגיד סטטוטורי, או כל גוף ציבורי אחר שיאושר על ידי ועדת המכרזים.

שיחים גידול, אספקה, נטיעה, קליטה התבססות וגינון של עצים, דקלים,  –" הקמת שטחי גינון"
 . לרבות צמחי ברובני שיח 

 _______________________________________________שם מזמין העבודה:  .3.1

 __________________________________________שם הפרויקט: _________

 _____________________________________________:שטח העבודה )בדונם(

 ________________________________תיאור העבודה: _________________

 2/18מכרז מס' 

 (3א')מסמך 

תצהיר להוכחת 
 ניסיון המציע
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ____________________ (שנה) (___________חודש) :חלת ביצוע העבודהמועד הת

  ______________________ (שנה) (___________חודש: )ום ביצוע העבודהמועד סי

 ______ טלפון:__________דה: שם מלא: _____פרטי איש קשר מטעם מזמין העבו

 

 ____________________שם מזמין העבודה: ___________________________ .3.2

 שם הפרויקט: ___________________________________________________

 ____________________________________________:_שטח העבודה )בדונם(

 תיאור העבודה: _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ____________________ (שנה) (___________חודש) :מועד התחלת ביצוע העבודה

 _____________ _________ (שנה) (___________חודש: )מועד סיום ביצוע העבודה

 פרטי איש קשר מטעם מזמין העבודה: שם מלא: ___________ טלפון:__________

 

 שם מזמין העבודה: _______________________________________________ .3.3

 ____________________________________שם הפרויקט: _______________

 ____________________________________________:_שטח העבודה )בדונם(

 תיאור העבודה: _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ____________________ (שנה) (___________חודש) :מועד התחלת ביצוע העבודה

 _____________ _________ (שנה) (___________ודשח: )מועד סיום ביצוע העבודה

 פרטי איש קשר מטעם מזמין העבודה: שם מלא: ___________ טלפון:__________
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השלים המציע ביצוען של שלוש עבודות תחזוקת  ,1.1.2013במהלך התקופה שתחילתה ביום  .4
תחזוקה לכל עבודה לא דונם, כאשר תקופת ה 80של העבודות(  3)לכל מצטבר שטחי גינון בגודל 

 להזמנה:  10.8כמפורט בסעיף  ,משנהפחתה 

 _______________________________________________שם מזמין העבודה:  .4.1

 ___________________________________________________ :עבודהשם ה

 _________________________________________________תיאור העבודה: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 גודל שטחי הגינון )בדונם(: _________________________________________

 ___________________ (שנה) (___________חודש) :מועד התחלת ביצוע העבודה

  _____________________ (שנה) (___________חודש: )מועד סיום ביצוע העבודה

 __________________________התחזוקה לעבודה:____________תקופת משך 

 ______ טלפון:__________טעם מזמין העבודה: שם מלא: _____פרטי איש קשר מ

 

 שם מזמין העבודה: _______________________________________________ .4.2

 שם העבודה: ___________________________________________________

 _____________________תיאור העבודה: ____________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 גודל שטחי הגינון )בדונם(: _________________________________________

 ___________________ (שנה) (___________חודש) :מועד התחלת ביצוע העבודה

 _ ____________________ (שנה) (___________חודש: )מועד סיום ביצוע העבודה

 _______________________________משך תקופת התחזוקה לעבודה:_______

 פרטי איש קשר מטעם מזמין העבודה: שם מלא: ___________ טלפון:__________

 

 שם מזמין העבודה: _______________________________________________ .4.3
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 שם העבודה: ___________________________________________________

 _____________________________________תיאור העבודה: ____________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 גודל שטחי הגינון )בדונם(: _________________________________________

 ___________________ (שנה) (___________חודש) :מועד התחלת ביצוע העבודה

 ___________ __________ (שנה) (___________חודש: )מועד סיום ביצוע העבודה

 ה לעבודה:______________________________________משך תקופת התחזוק

 פרטי איש קשר מטעם מזמין העבודה: שם מלא: ___________ טלפון:__________

 

 : הוראות כלליות למילוי מסמך זה

 - 3)סעיפים  10.8 - 10.7אין מניעה להסתמך על אותן עבודות לצורך עמידה בתנאי הסף  -
 .בתנאים הנדרשים, ככל שעבודה מסוימת עומדת (לעיל 4

 ונת לעיל. גבי דפים נוספים במתכונת זהה למתכ-ניתן לפרט עבודות / ניסיון נוספים על -

 מציע. הפרופיל את  ניתן לצרף -
 

 .זה אמת יהאמור בתצהיראני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, ו

 

 

  

 חתימת המצהיר שם המצהיר מטעם המציע תאריך

 אישור

אני הח"מ, _______________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום _______________ 
ידי -__________________ מר/גב' _____________ שזיהה עצמו עלהופיע בפניי במשרדי ברח' _

ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר 
את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 

 וחתם עליה בפניי.

 

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד יךתאר
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות לאנשים עם 

 מוגבלות

ה מטעם אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' __________, מורשה החתימ
לאחר שהוזהרתי כחוק  "(,המציע)להלן: " ________________________ שמספרו ____________

מצהיר בזאת,  כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
 בכתב, כדלקמן:

 ר זה בשם המציע., ומוסמך לתת תצהי2/18אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר עם מכרז מס'  .1

-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח " .2
"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976

 וכי אני מבין/ה אותו.

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת  עבירה לפי חוק עובדים זרים –" עבירהמשמעותו של המונח " .3
 .1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .4

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .א
 במכרז.

עבירות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד  אם המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי .ב
 ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .5

 .1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9המציע מקיים את הוראות סעיף  .א
אינן חלות על  1998-התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף  .ב

 המציע.
 

 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. להלןזה שמי, 

 

 

  

 ת המצהירחתימ המצהירשם מלא של  תאריך

 אישור
אני הח"מ, _______________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום _______________ 

ידי -' _____________ שזיהה עצמו עלהופיע בפניי במשרדי ברח' ___________________ מר/גב
ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר 
את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 

 וחתם עליה בפניי.
 

 2/18מכרז מס' 

 (4א')מסמך 

תצהיר בדבר 
שמירה על דיני 

 העבודה

 

 

  

 וחותמת חתימה  שם מלא של עו"ד תאריך
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גבי מסמכי -וכי החתימות עלחתימה בתאגיד הזכויות של התאגיד באשר לאישור עו"ד או רו"ח 
 המכרז מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין

 (יש למלא במידה והמציע הינו תאגיד) 

"( מאשר המציע)להלן: "שמספרו _________ __רו"ח של המציע ____________ / אני הח"מ עו"ד
 בזאת כדלקמן:

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע הם: .1

 שם: ___________________ ת.ז. ______________ .1.1

 שם: ___________________ ת.ז. ______________ .1.2

  )ניתן להוסיף במידת הצורך(  

 :2.3למלא את סעיף , ובמידת הצורך אף יש לסמן את החלופה המתאימה .2
 

תחייב את המציע לכל דבר  בנפרד 1מהמוזכרים בסעיף  כל אחדחתימת  .2.1

 ועניין, בצירוף חותמת החברה. 

 

תחייב את המציע לכל דבר  ביחד 1בסעיף  כל המוזכריםחתימתם של  .2.2

 ועניין, בצירוף חותמת החברה. 

 

אחר:  .2.3

____________________________________________________ 

גבי מסמכי המכרז וההצעה, נעשו בהתאם לתקנון המציע -הריני לאשר בזאת כי החתימות על .3

 ולאמור לעיל, והם מחייבים את המציע לכל דבר וענין.

 

 

  

 חתימה וחותמת /רו"חשם מלא של עו"ד תאריך

 

 

 

 

 2/18מכרז מס' 

 (5א')מסמך 

אישור זכויות 
 חתימה
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 ות ומחיריםכתב כמוי -טופס ההצעה הכספית 

 )מצורף בנפרד(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2/18מכרז מס' 

 (6א')מסמך 

 ההצעה הכספית
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 כספיאישור רואה חשבון בדבר מחזור 

לדווח בזאת  ו"( הרינהמציע)להלן: " _____________לבקשתכם, וכרוה"ח של ____________

שנתי כספי למציע מחזור הכנסות , 2015-2017המציע בשנים של ם פי הדוחות הכספיי-עלכי 

 : מפורט להלן, כמפעילות שוטפת )לא כולל הכנסות ממכירת מקרקעין ולא כולל מע"מ(

 

______ ____________ש"ח )ובמילים: __________________: ______________ 2015

 . שקלים חדשים(

______ ____________________________ש"ח )ובמילים___: ______________ 2016

 שקלים חדשים(.

_______ _____________________________ש"ח )ובמילים: : ______________ 2017

  .שקלים חדשים(

 

 

 

 2/18מכרז מס' 

 (7א')מסמך 

אישור בדבר 
 מחזור כספי

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של רו"ח תאריך
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 הוגן שמירה על הליךבדבר  תצהיר 

הח"מ  ,אנו 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .1

המציע, מתחייבים  ______________________________________, המורשה/ים לחתום בשם

 ומצהירים בזאת כדלקמן:

כל דבר  ו/או כסף ו/אולא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה   .1.1

או נושא משרה  מזמינהשל הבעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה 

)לרבות משתתפים או משתתפים פוטנציאליים  או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר מזמינהב

 הנובע ממנו.הליך התקשרות  ו/או כל מכרזי, בקשר להליך הבמכרז(

החברה ו/או מי מטעמה ו/או  יפין, נושא משרה בחברה ו/או עובדבמישרין ו/או בעק, לא לשדל  .1.2

על מנת לקבל מידע )לרבות משתתפים או משתתפים פוטנציאליים במכרז( כל גורם אחר 

 הנובע ממנו. ליך התקשרותו/או לכל ה המכרזילהליך  חסוי/סודי הקשור

החברה  חברה ו/או עובדלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה ב  .1.3

)לרבות משתתפים או משתתפים פוטנציאליים במכרז( ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר 

 ו/או לא תחרותית. במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית

וועדת המכרזים של לעיל, ידוע לנו כי  1במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  .2

לגביו  מכרזיאת הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך הלעצמה ת שומר מזמינהה

במסגרת ההליך לא לקבל את הצעתנו  חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר ו/או קיים

 ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם מכרזיה ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך המכרזי

 .מכרזיליך הההנובע מה

המעורבים בכל דרך  מטעמנו , סוכנינו ומיידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנואנו נביא תוכן סעיף זה ל .3

 שהיא בהליך המכרזי ו/או בהליך ההתקשרות הנובע ממנו.  

 ___________________                                  _______________ 

 חתימה                                                                תאריך 

 

 אישור

 יבפני /וכי ביום ___________ התייצב בזה /תאני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר

 _________/__________ ת.ז. מספרבאמצעות  /םעצמו /ו__, אשר זיהה_________________

כן  /והצהיר את האמת וכי אם לא יעשהל /הםכי עליו /הםלי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו /יםהמוכר

 וחתם עליו בפניי. /םנכונות תצהירו את /ולעונשים הקבועים בחוק, אישר /יםצפוי /ויהיה

 

____________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת תאריך  

 2/18מכרז מס' 

 (8א')מסמך 

שמירה על הליך 
 הוגן
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 מסמך ב'
 הסכם

 
 _____שנת        לחודש    ביום בירושליםאשר נערך ונחתם 

 בין

 רה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ החב

 , ירושלים7מרחוב כנפי נשרים 

 514129097ח.פ. 

  ("המזמינה" או "המזמין )להלן: "

 מצד אחד

 לבין

                           

                      כתובת

                       ח.פ.

 "(הקבלן)להלן: "

 מצד שני            

 

קבלן שיבצע עבורה עבודות גינון והשקיה במתחם להתקשר עם עוניינת והמזמינה מ הואיל:
 התיירות בים המלח;

 
גידול, לביצוע עבודות  2/18את מכרז  המזמינה פרסמה ולצורך ביצוע העבודות הואיל:ו

 "(;המכרזבמתחם התיירות בים המלח )להלן: " גינון והשקיהאספקה, שתילה, 

 
ל על עצמו, על פי כל תנאי המכרז, את כל הקשור בביצוע והקבלן זכה במכרז וקיב והואיל:

 העבודות, כהגדרתן להלן, וזאת בתמורה לקבלת התמורה כהגדרתה להלן;
 

והקבלן מצהיר כי הינו בעל הכישורים, המיומנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני  והואיל:
צוע העבודות כשור הדרושים לצורך ביהאדם, האמצעים והמ-והפיננסי וברשותו כוח

פי -פי ההסכם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועל-מעת לעת וכל התחייבויותיו על
 לוחות הזמנים וכי הוא מעונין לבצע את העבודות;

 

את הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו כמפורט  הקיבלהמזמינה ו והואיל:
 בהסכם;

 ;ם אהדדיוהצדדים חפצים להסדיר את יחסיה והואיל:

  

 הוסכם, הותנה והוצהר ע"י הצדדים כדלקמן: לפיכך
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 כללי -פרק א' 
 

 כללי .1

 

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1
 

חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים ולכותרות נועדה להקלת הקריאה בלבד ולא תשמש  .1.2
 לצורך פרשנות.

 
 הגדרות .2

 משמעות כמוגדר להלן:בהסכם זה תהא למונחים הבאים ה 
 

ו/או כל גוף ו/או גופים החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ  - "המזמינה "
פי ההסכם, ולרבות -אחרים אליהם תעביר את זכויותיה וחובותיה על

 ידה לפעול בשמה ובמקומה לצורך ההסכם;-כל אדם המורשה בכתב על
 

כוחו, עובדיו, -ו, באי_______________________ לרבות נציגי - "הקבלן"

 ותשליחיו, המורשים לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע לביצוע העבוד
להלן ולרבות קבלני משנה הפועלים בשמו או עבורו לביצוע  ןכהגדרת

 ;מנהלהכל חלק מהעבודה ואשר אושרו לכך מראש ובכתב על ידי 
 

או "מנהל  "מנהלה"
מטעם  "הפרויקט
 המזמינה

לנהל את ביצוע העבודות ו/או  המזמינהידי -עלמי שימונה מעת לעת  -
בכתב. כל עוד לא הודיע  המזמינהידי -כל אדם אחר אשר יוסמך על

טל:  _______________לקבלן בכתב אחרת, יהיה המנהל  המזמינה
____________. 

 

 או "העבודות"
 "הפרויקט

 

ת במתחם התיירו גינון והשקיהגידול, אספקה, שתילה, עבודות ביצוע  -
לרבות המפרט הטכני  ונספחיובהתאם להוראות ההסכם  בים המלח

 .(נספח ב')
 

, ותלתחילת ביצוע העבוד ו/או מי מטעמה המזמינההוראה בכתב של  - "כתב מטלה"
 .יחד עם כל הפרטים הנדרשים

 
משך הזמן אשר במהלכו על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות  - "תקופת הביצוע"

המזמינה והמנהל. התקופה תחל במועד שיקבע לשביעות רצונם של 
להלן, ותסתיים במועד בו הקבלן יקבל  11בסעיף כאמור  בכתב מטלה

 להלן.  18הנזכרת בסעיף את תעודת ההשלמה 
 

פי -בויותיו עלבתמורה לביצוע התחיי המזמינההסכום שיגיע לקבלן מ - "התמורה"

, והמנהל המזמינההוראות ההסכם במלואן ובמועדן ולשביעות רצון 
 .נספח ג'מפורט בצעתו הכספית )כתב כמויות ומחירים( כפי ה-ועל

 
/  "העבודותאתר "

 ""אתר" / "מתחם
מעת  הקבלן יידרשהמקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם ו/או מעליהם  -

לרשותו  רקעין אחרים שיועמדולעת, לבצע את העבודות, לרבות כל מק
פי ההסכם ונספחיו, וכל -של הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על

 מקום אחר בו תבוצענה עבודות בהתאם להסכם.
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 נספחי ההסכם .3

 נפרד מהסכם זה:-המפורטים להלן מהווים חלק בלתיהמסמכים  
 

 ;)אינו מצורף( על נספחיהם זוכהידי ה-כפי שהוגשו על מסמכי המכרז – נספח א' -

 
 ; המפרט הטכני – נספח ב' -

 
 ;)כתב כמויות ומחירים של ההצעה הזוכה( התמורה – נספח ג' -

 
 ;ביטוח עריכתאישור טופס  – נספח ד' -

 
 ;חיסול תביעותהצהרה בדבר  – 'הנספח  -

 
 ;וערבות התחזוקה נוסח ערבות הביצוע – 'ונספח  -

 
 הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף.  – נספח ז' -

 

 ".מסמכי ההסכםכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות הסכם זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "
 
ין הוראות הנספחים משמעיות ב-התאמה ו/או דו-בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי .3.1

 , ובאין הוראה מפורשת אחרת,נפרד מההסכם-ו/או המסמכים השונים המהווים חלק בלתי
  תובא הסוגיה להכרעת המנהל שהכרעתו בעניין תהא סופית.

 

בהירות -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי .3.2
ו בינם לבין ן הוראות הסכם זה, נספחיו ו/או מסמכיהתאמה בי-משמעיות ו/או אי-ו/או דו

לעיל, כי אז יחולו תמיד אותן  3.1 בעזרת הוראות סעיף ניתנים לפיתרוןעצמם אשר לא 
הוראות וייוחסו תמיד אותם פירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד 

בנסיבות העניין. הוראות ההסכם על נספחיו ומסמכיו  המזמינהה לטובת הפירוש שיהי
ולא כבאות לגרוע מהן. בהקשר זה אף המזמינה יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות 

התאמה -משמעיות ו/או אי-בהירות ו/או דו-יובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי
ו/או לתקן את אי הבהירות,  כאמור, יהא המנהל רשאי לקבוע את הפרשנות הנכונה

הסתירה או אי ההתאמה, לפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן לא יהא רשאי להעלות כל 
 ין קביעת המנהל כאמור.יטענה בענ

 
גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות ההסכם להוראה אחרת בו או שהיה הקבלן  .3.3

לקבלן  מנהלהאו שמסר  מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו או כל חלק הימנו
יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל  –הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם 

 ,הוראות בכתב, לרבות תוכניות אשר יצורפו לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו ייתן
 ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. במקרה כאמור לא יבצע הקבלן כל פעולה אשר

 הוא מסופק לגביה וזאת עד לקבלת הנחיית המנהל.

 

ו/או  ועדכון ב, לרבות כל 'בנספח להסכם זה כ המצורף המפרט הטכני - "המפרט הטכני"
 .זהמפרט נוסף שיצורף למפרט 
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לעיל,  3.3התאמה אשר היה עליו לגלות לפי סעיף -במקרה והקבלן לא יגלה סתירה או אי .3.4
פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בעלות העבודה -ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על

התאמה או -שיידרשו לתיקון הטעות. המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי ובכל ההוצאות
  ניתנת לערעור.-סתירה כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי

 
מבלי לגרוע מהאמור, אלא אם כן מסר הקבלן מראש ובכתב למזמינה הודעה כאמור  .3.5

, יראו כל תקלה ו/או טעות ו/או כל ליקוי אחר בעבודות וכל הכרוך לעיל 3.3קטן -בסעיף
 בהם, כנובעים מביצוע לקוי של הקבלן ולא מטעות במסמכי ההסכם.

 

מובהר כי הקבלן נדרש לבחון בעצמו את כל מסמכי המכרז, ולא תישמע כל טענה בדבר אי  .3.6
 הכרת מסמכי המכרז ו/או סתירה ו/או אי התאמה כלשהי ביניהם.

 

 הרות והתחייבויות הקבלןהצ .4
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 

כי הוא עיין בהסכם על נספחיו, וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא ההבהרות  .4.1
 לשביעות רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם, לעבודות והמשתמע מהן ומביצוען.

 
בות ביצוע העבודות במלואן, פי הסכם זה, לר-כי ביכולתו לעמוד במכלול התחייבויותיו על .4.2

 במועדן וברמה ואיכות מעולות. 
 

תוסיף המזמינה כי הוא מתחייב לבקר באתרי הפרויקט ובסביבתם )לרבות באתרים אותם  .4.3
(, ולבצע את כל הבדיקות המקדמיות ושאינם מצויים במסמכי המכרז, ככל שתוסיף

 הדרושות לשם ביצוע העבודות.
 

תגרום שום פגיעה ו/או נזק לפרויקט ו/או לאתרים בהם  כי יבצע את העבודות בדרך שלא .4.4
יידרש לעבוד, לרבות למבנים באזור, לחצרות, לרכבים שיכול ויחנו בסביבת אתרי 

 העבודות, ו/או לתכולתם ו/או לכל צד שלישי. 
 

כי הוא יבצע את העבודות תחת פיקוחו ובהתאם להנחיותיו של המנהל ו/או מי מטעמו,  .4.5
ת אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי המנהל ו/או מי מטעמו בין שהן וימלא אחר ההוראו

 כלולות בהסכם ובין שאינן כלולות בהסכם. 
 

בביצוע העבודות פועלים מיומנים ובעלי ניסיון, וכן  ועל חשבונוכי יעסיק על אחריותו  .4.6
 פי יתר מסמכי המכרז.-ו/או על נספח ב'(מומחים מיומנים כנדרש על פי המפרט הטכני )

 
כי ידוע לו שהעבודות כוללות את כל העבודות המפורטות בהסכם זה על נספחיו, וכן כל  .4.7

עבודה אחרת גם אם לא פורטה במפורש ואשר קשורה באופן ישיר או עקיף לביצוע 
העבודות על ידי הקבלן במלואן, במועדן וברמה ואיכות מעולות, לרבות, ומבלי לגרוע 

הובלה ואספקה של כל המוצרים, החומרים, כח  מכלליות האמור לעיל, הזמנה, רכישה,

האדם הציוד וכו' הנדרשים לביצוע העבודות כאמור, ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או 
 תשלום ו/או מס, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.

 
כי הוא אחראי לאופן וטיב העבודות שתבוצענה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, וכל סמכויות  .4.8

המזמינה ו/או מי מטעמה הנזכרות בהסכם זה, לא ישחררו את הקבלן מאחריותו 
 ומהתחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות אחריותו לאופן ולטיב ביצוע העבודות.
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כי ככל וביצוע העבודות כוללות עבודות הנדסה בנאיות, הן יבוצעו על ידי קבלן מטעמו  .4.9
פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  שהינו קבלן מוכר ורשום אצל רשם הקבלנים על

על תקנותיו, לביצוע עבודות מן הסוג ובהיקף הנדרש על פי הסכם  1969-בנאיות, התשכ"ט
 זה.

 
למפרט הטכני  01.01.03שעליו לבצע את העבודות באתרים המצוינים בפרק  כי ידוע לו .4.10

העבודות  המזמינה תהא רשאית להורות על ביצוע(. מבלי לגרוע מהאמור, נספח ב')
; על תוספת של אתר/ים נוסף/ים לביצוע עבודות ;הבלעדי הבאתרים בהתאם לשיקול דעת

 על הגדלה משמעותית של היקף העבודות המשוער והפרויקטים המצוינים במפרט הטכני;
 . ולפי שיקול דעתה והכל כמפורט בהסכם זה ובמפרט הטכני

 

ת בכל דין, לרבות חוקים, צווים או כי הוא יבצע את העבודות בכפיפות להוראות הכלולו .4.11
תקנות ברי תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם, או חלק מהם, הוא 

 בתחומי סמכותה הרשמית.

 
כי ידוע לו כי יתכן והעבודות תבוצענה אף בשעות עבודה לא שגרתיות ולא רציפות וכי יהא  .4.12

 .עליו להיות ערוך לכך מבלי שיישמע בכל טענה בעניין זה
 
כי ידוע לו כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ולא  .4.13

יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא המזמינה רשאית שלא לממש את 
 פי הסכם זה.-ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או לצמצם את היקף העבודות על

 
לעיל על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו  4 סעיף

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 

 טיב, איכות ועמידה בדרישות החוק .5
 

 :קבלןבביצוע העבודות מתחייב ה
 

לבצע את העבודות ברמה מעולה, בזהירות, במיומנות, בחריצות ובשקידה, לפי הוראות  .5.1
, ומי מטעמה נההמלא של המזמי הו/או היועצים ו/או המנהל ולשביעות רצונ נההמזמי

יבצע אף הוא את  משנה,-לרבות קבלני ולדאוג כי עובדיו ו/או כל הבא בשמו ו/או מטעמו
 העבודות כאמור.

 
כי ישתמש בחומרים ובמוצרים מעולים אשר יתאימו להסכם ולדרישות התקן הישראלי  .5.2

 ו/או לכל דין. 
 

עמוד בדרישת כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן, ייג על חשבונו כל אישור ו/או כל היתר ושכי י .5.3
, החלים על העבודות ועל סוג 1970-לרבות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל

 השירותים הניתנים על ידו בהתאם להוראות הסכם זה.
 

של  הוען לרבות נהליבצע את העבודות תוך שמירת החוקים והתקנות הקשורים בביצכי י .5.4
, תקנים בינלאומיים ו/או ישראלים )ככל וישנם( והוצאת אישורים כנדרש על פי נההמזמי

 דין.
 

כמפורט ו ,נהבצע את העבודות תוך תאום שוטף בכל שלבי הביצוע עם נציגי המזמיכי י .5.5
 (.'בנספח במפרט הטכני )
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כל המשתמע מכך. אשר מובהר בזאת כי אתרי העבודות הינם אתרי תיירות פעילים, על  .5.6
על כן, יבצע הקבלן את העבודות בזהירות יתירה, תוך הקפדה ושמירה על אופיים 

התיירותי הפעיל והסדיר של האתרים ויקפיד הקפדה יתרה על ביצוע העבודות לפי 
העבודות יבוצעו תוך הקפדה על כל כללי התוכניות והמפרט הטכני, ככתבן וכלשונן. 

תשומת לב יתרה כי העבודות מתבצעות בסמוך לבתי מתן וך ת ,הזהירות הרלוונטיים
 שלישיעל הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת הפרעה ונזקים לכל צד וכי המלון, 
 שהוא.

 
לעיל על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו  5סעיף 

 יסודית של ההסכם.תהווה הפרה 
 

 תקופת ההתקשרות .6
 

שנים, שתחילתה ביום חתימת  5תקופת ההתקשרות בהסכם מסגרת זה תהא לפרק זמן של  .6.1
 "(. תקופת ההתקשרותעל הסכם זה )להלן: " נההמזמי

 

על אף האמור, מובהר כי המזמינה אינה מחויבת להפעיל את ההתקשרות עם הקבלן למלוא  .6.2
לן עבודות בהיקף כלשהו, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תקופת ההסכם או להזמין מהקב

דרישה בקשר לכך. עוד מובהר כי הסכם זה אינו מקנה לקבלן בלעדיות כלשהיא והמזמינה 
רשאית להזמין עבודות, לרבות עבודות כדוגמת העבודות מושא הסכם זה, מכל גורם 

 שייבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

 
ה לעיל, כדי לגרוע מזכותה של המזמינה להפעיל את תקופת התחזוקה, אין באמור בסעיף ז .6.3

 להלן. 21כמפורט בסעיף 
 

 תפקידי וסמכויות המנהל .7
 

ידו, רשאים לבדוק את העבודות, ליתן הערות לתכניות -המנהל ו/או מי שימונה על .7.1

וכן לבדוק את טיב החומרים בהם ולמסמכים שיגיש הקבלן, ולהשגיח על ביצוע העבודות 
ידו בביצוע העבודות. כן רשאים הם לבדוק -משתמש הקבלן ואת טיב המלאכה הנעשית על

אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את ההסכם ואת הוראותיו, ועל הקבלן לספק להם את כל 
המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל. המנהל יהיה אף מוסמך לבדוק אם הקבלן מבצע 

את הוראותיו, וכן יהיה מוסמך להעביר דרישות השלמה ותיקונים לקבלן בגין כהלכה 
 העבודות או כל חלק מהן.

ביצוע העבודות, בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מנוהלות פעולות לצורך  .7.2
ביצוע העבודות, יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ומי מטעמו, והעבודות תבוצענה לשביעות 

אה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל רצונם המל
בהסכם זה, הוא יכריע בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע 
העבודות, טיבן ומועדיהן. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המנהל 

מסוים ובכלל, לא יפטור את הקבלן ומי מטעמו, לרבות אי הפעלת סמכויות המנהל במועד 

מאחריותו למילוי הוראות הסכם זה וקיום דרישות כל דין, לרבות פיקוח וניהול העבודה 
 על ידי בעלי מקצוע מיומנים מטעם הקבלן.

 

קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף
 יסודית של ההסכם.
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ן ו/או המנהל הנזכרות בהסכם לא ישחררו את הקבלן מאחריותו כל סמכויות המזמי .7.3
פי ההסכם ולרבות לאופן ולטיב ביצוע העבודות ולפיקוח הדוק על -ומהתחייבויותיו על

מהלכן. מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יוכל לבוא בטענה ו/או בתביעה כלשהיא בגין 
לבד יהיה אחראי בכל מקרה לביצוע פיקוח ו/או ניהול כושל ו/או לא משביע רצון, והוא ב

 העבודות ולהתחייבויותיו כמפורט בהסכם במלואם ובמועדן ולשביעות רצון המזמין.

 

המנהל רשאי לקבוע לקבלן בכל עת ובכל שלב של העבודות את הקדימות של כל עבודה  .7.4
שהיא או חלק ממנה על פני העבודות האחרות, והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה 

ידי המנהל, וזאת בין אם נקבע מראש סדר קדימויות -לסדר הקדימויות שייקבע עלבהתאם 
זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל, ומבלי שהדבר יזכה את הקבלן בדחייה כלשהי בלוחות 

 הזמנים.

 
 והעסקת קבלני משנהההסכם הסבת  .8

 
ן הוא הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או כל חלק הימנו וכן אי .8.1

פי ההסכם, -רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות ו/או חובה המוטלות עליו על
 אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב.

 

ו/או כל גורם מטעמו  הקבלן אינו רשאי למסור את העבודות או כל חלק מהן לקבלן/י משנה .8.2
וינו כל הפרטים , אלא לאחר שפנה בכתב למזמינה לשם קבלת אישורה. בפנייה זו יצאחר

הרלוונטיים, לרבות העבודות אותן מבוקש למסור לקבלן המשנה, זהות קבלן המשנה וכל 
ינה בכתב להעסקת קבלן משנה כאמור מהווה תנאי פרט רלוונטי אחר. אישור המזמ

 ידי הקבלן ולא תישמע כל טענה מצד הקבלן לעניין זה. -להעסקתו על

 
ל הדרישות המפורטות בהסכם, במפרט הטכני, על קבלן המשנה מטעם הקבלן לעמוד בכ .8.3

למזמינה מסור שיקול הדעת הבלעדי לסרב להעסקתו של קבלן משנה ועל פי כל דין. 
קודם בעבודה שלילי , לרבות משיקולים של ניסיון מכל סיבה שהיא הקבלן כאמור מטעם

  .ולא תישמע כל טענה לעניין זה ,מול קבלן המשנה

 

בביצוע חלק  מטעם הקבלן קבלן משנהבכתב להעסקת כמתה תן את הסיתככל שהמזמינה  .8.4
אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו  כלשהו של העבודות,

 .קבלן המשנהפי ההסכם והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של -על

 

הא ת, המשנהלרבות קבלני  מי מטעמו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל של הקבלן ו .8.5
, ובכלל לה בין בדין ובין בהסכםהמזמינה לעשות שימוש בכל התרופות המוקנות  תזכאי

זאת חילוט ערבויות הסכם זה והפעלת פוליסות הביטוח לכיסוי כל נזק והוצאה שנגרמו 
מבלי  למזמינה ו/או לצד שלישי, ולקבלן לא תהא כל טענה כלפי המזמינה בקשר עם כך.

, הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם בביצוע העבודות, בין לגרוע מהאמור לעיל
 ידי מי מטעמו, לרבות קבלני המשנה ומי מטעמם. -ידו ובין על-על

 
פי הסכם -ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות על-למען הסר כל ספק, העסקת קבלן משנה על .8.6

ם כל תמורה ו/או והזמינה לא תשל זה תיעשה על חשבון הקבלן באופן מוחלט ובלעדי,
זאת אלא  ידי הקבלן,-פיצוי ו/או שיפוי ו/או כל תשלום אחר בגין העסקת קבלן המשנה על

 . הוסכם בין הצדדים אחרת במפורש, מראש ובכתבאם 
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דעתה המוחלט להעביר את זכויותיה ו/או -פי שיקול-בכל עת ועל תהא רשאיתהמזמינה  .8.7
ביטחונות והערבויות המוסדרים תחת פי הסכם זה לאחר, לרבות הסבת ה-על חובותיה

הסכם זה לאחר, ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, ישא בכל התחייבויות 
המזמינה  ו/או חובות . הוסבו זכויות, ככל שישנןפי הסכם זה-המזמינה כלפי הקבלן על

כאמור, תימסר על כך הודעה לקבלן, ומאותו מועד יידרש הקבלן למלא את כל 
 ייבויותיו על פי הסכם זה מול המוסב.התח

 
אותו יבקש להעסיק הקבלן בביצוע  על כל גורםלעיל יחול  8.1-8.7האמור בסעיפים  .8.8

 ינויים המחויבים. על פי הסכם זה, לרבות מומחים, בש ו/או כל חלק מהן העבודות

 

 ועיכוב בביצוע הכנה לביצוע –ב' פרק 
 

 הכנה לביצוע העבודות .9

 

הקבלן מודע לכך כי העבודות, כולן או מקצתן, עשויות להתבצע בחודשי החורף ו/או הקיץ  .9.1
ו/או במהלך תקופות חגי ישראל, וכן כי העבודות  ים המלח באקלים הייחודי הנוהג באזור

בסביבה פעילה, הכוללת אתרי בנייה, כבישים, אזורי תיירות, כולן או מקצתן מבוצעות 
פעילות מסחר, דרכים ועסקים, וכי הוא נוטל בזה מראש את כל הסיכונים הנובעים ו/או 

העבודות בתנאים מיוחדים  ביצועהקשורים בכך וכן את האחריות לביצוע העבודות ולטיב 
 )כמפורט בהסכם זה להלן( חזוקההתבתקופות הביצוע, הבדק ו, זאת ועמידותן כגון אלה

 פי לוחות הזמנים, וללא כל סטייה מהם.-ועל

 

להלן, על  11כאמור בסעיף  כתבי מטלהכתנאי לחתימת המזמינה על הסכם זה ולהוצאת  .9.2
ימים ממועד ההודעה על זכייתו  14 -הקבלן להגיש לאישורו של המנהל, וזאת לא יאוחר מ

 ז: במכר
 

 (.נספח ד'לביצוע העבודות כמפורט להלן ) עריכת ביטוחטופס אישור  .9.2.1
 

 . נספח ו'בנוסח  להלן 24ערבות הביצוע כמפורט בסעיף  .9.2.2

 

ימים כאמור, הינה תנאי יסודי  14השלמת כל התחייבויות הקבלן המפורטות לעיל בתוך  .9.3
ן בהסכם זה, אשר אי השלמתן כדבעי, תקנה למזמינה את כל בהתקשרות עם הקבל

פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות -הסעדים המוקנים לה על
חילוט הערבות הבנקאית וכל סעד אחר באופן מצטבר, ומבלי שהחלטת המזמינה, בדבר 

וא מהתחייבות הקבלן מימוש או אי מימוש הסעדים המוקנים לה, תגרע בכל אופן שה
 לביצוע העבודות.

 

 במהלך תקופת הביצוע  ח עליוןוכוב וכיע .10
 

ח ועקב נסיבות של כבמהלך תקופת הביצוע, עיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען  .10.1
והוא לא יכול היה למנען לא יחשבו להפרת  ןעליון אשר לקבלן לא היתה שליטה עליה

לן הגיש מראש בקשה מנומקת למנהל הכוללת את שהקב, ובלבד י הקבלןיד-לזה ע סכםה
תיאור האירועים, השלכותיהם על ביצוע העבודות ואת משך העיכוב הנובע מהן. החלטות 
המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו כוח עליון ובדבר קבלה ו/או דחייה של הבקשה, תהיינה 

 ניתנות לערעור.-סופיות ובלתי
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ח עליון כאמור לעיל יאריך את תקופת ואה מכמוסכם בזאת כי במקרה והעיכוב כתוצ .10.2
ולשום צד לא  הסכם,לבטל את ה יום, תהא המזמינה רשאית 90העולה על הביצוע בתקופה 

 ההמגיע תמורהשלם לקבלן את הת נהתעמוד תביעה כלשהיא כלפי משנהו, ובלבד שהמזמי
נספח  –כמויות פי כתב ה-פי הסכם זה בגין העבודות שביצע בפועל עד אותו שלב, על-לו על

 .ג'
 

י כוחות יד-ל" פירושו: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות עח עליוןוכזה " הסכםלצרכי 
סדירים, פלישת אויב, פעולות מדינה אויבת או קרבות וכל נסיבה אחרת -סדירים או בלתי

אשר לדעת המנהל לקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה לצפותה או למנעה, 
ו/או שירות מילואים ו/או  , חום, קורלרבות ימי גשם, שלג, רוח ,ירוהאו-י מזגובלבד שתנא

מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב 
שומרון ה ,יה מיהודהיעדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניהנוכחי במשק של ה

את  וח עליון ולא יזכוכ ו בשום אופןלא ייחשבוחבל עזה, ולרבות החרפת המצב האמור, 
 הקבלן בארכה כלשהי של תקופת הביצוע.

-ת ובלתיוה סופינח עליון תהיוהחלטותיו של המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו ככאמור, 
 ת לערעור.וניתנ

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזאת כי במקרה של עיכובים בביצוע העבודות ו/או  .10.3

ו/או התיאומים מול  הקבלן , לרבות בשל סיבות הנעוצות בהתנהלותהביצועהארכת תקופת 
לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי ו/או לתשלום נוסף  ,הגורמים השונים כדוגמת קבלני הפיתוח

 כלשהו.

 
השונים הנדרשים מול קבלני הפיתוח ו/או כל גורם אחר, יובהר כי יתכן והתיאומים  .10.4

מהקבלן שינוי היערכות ו/או עיכובים  ( ידרשוח ב'נספבהתאם להוראות המפרט הטכני )
ו/או הפסקות בביצוע העבודות )לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עבודה בשעות 

 הכל באחריות הקבלן.  –מסוימות בלבד( 

קטן זה בלבד, יזכו -היערכות ו/או עיכובים ו/או הפסקות בביצוע העבודות כאמור בסעיף
פי שיקול דעתו הבלעדי של -וחות הזמנים לביצוע העבודות, עלאת הקבלן בקבלת ארכה בל

יובהר כי מתן ארכה כאמור )ככל שתינתן(, יהא הפיצוי היחידי לו זכאי הקבלן . מנהלה
 . נהבמקרה כזה, ופרט לכך לא תישמע מפי הקבלן כל טענה ו/או תביעה אחרת כלפי המזמי

 
עצים מסוימים על בסיס אי הקבלן יהא רשאי לבקש לדחות את התחלת גידולם של  .10.5

ידי הקבלן למנהל, -התאמה של העונה להתחלת הגידול. בקשה מסוג זה תועבר בכתב על
ידי המנהל בכתב בלבד. אי קבלת אישור כאמור, יחייב את הקבלן -ואישור לכך יינתן על

. המנהל יהא רשאי לסרב לבקשת הקבלן, כתב המטלהפי -לתקופת הביצוע המקורית על
 שהיא.מכל סיבה 

 
מוסכם בזה במפורש כי המזמינה תהא רשאית, מבלי שהדבר יחשב לאיחור או להקדמת  .10.6

מועדים לפי הסכם זה, לדרוש מהקבלן לספק את העצים בכל שלב במהלך אותה שנה 
, מתחילתה ועד כתב המטלההמצורף ל קלנדרית בה נדרש הקבלן לספקם על פי לוח הזמנים

א רשאית לדרוש את אספקת העצים בכל מועד שבין לסיומה של אותה השנה )המזמינה תה
של אותה שנה קלנדרית בה נועדו העצים להימסר, ומבלי שדרישה  31.12-ועד ל 1.1-ה

 כאמור תיחשב לאיחור או להקדמה מבחינתה של המזמינה(.

 

מובהר ומוסכם כי המזמינה תהא רשאית לדרוש את עיכוב אספקת העצים, כולם או  .10.7
מתום השנה הקלנדרית שנועדה לאספקת העצים על ידי הקבלן,  חודשים 6מקצתם, עד 

 וזאת ללא כל פיצוי ו/או תשלום אחר לקבלן.
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ידי המזמינה באספקת העצים מעבר לתקופת ששת החודשים האמורה, -עיכוב שיידרש על .10.8

 ממחיר היחידה הראשוני, כפי שנקבע בכתב הכמויות. 1%זכה את הקבלן בתשלום של י

 

לעצמה את הזכות לדרוש את אספקת העצים בכל עת, לרבות לפני מועד המזמינה שומרת  .10.9
 האספקה המתוכנן, הכל לפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. 

 

ניתנה הוראה מאת המזמינה ו/או המנהל לספק את העצים לפני מועד האספקה המתוכנן,  .10.10
על ידי תשולם לקבלן התמורה בגינם על פי גודל העצים שיסופקו בפועל לאחר שיימדדו 

המנהל, בהתאם למחירם בכתב הכמויות. למען הסר ספק יובהר כי הקדמת מועד אספקת 
העצים ו/או אספקת עצים בגודל קטן מהמתוכנן, לא תהווה עילה ו/או דרישה לפיצוי של 

 הקבלן מאת המזמינה.

 

מובהר כי בכל מקרה הקבלן לא יהא רשאי לעשות כל פעולה שאינה אספקת העצים  .10.11

 שות המזמינה, מבלי שקיבל את אישורה לכך מראש ובכתב. בהתאם לדרי

 
 

 מהלך ביצוע העבודות –' גפרק 
 

 כתבי מטלה .11
 

 כתב מטלהיוצא  ,ו/או כל חלק מהם אתר ואתר בו יידרש הקבלן לבצע עבודותבגין כל  .11.1
עבודות ואופן ביצוען, מיקום אתר ה יסוג ו"(, בו יפורטכתב מטלה)לעיל ולהלן: " נפרד

במהלך  תציין המזמינה.וכל פרט נוסף אותו  לוחות זמנים לביצוע, ועדי הביצועהעבודות, מ
כתבי , להוציא מעת לעת תהא המזמינה רשאית, לפי שיקול דעתהתקופת ההתקשרות 

בכל  , באתר אחד או במספר אתרים,מהם, לביצוע עבודות כמפורט בכל אחד קבלןל מטלה
 .היקול דעתבו זמנית או בנפרד, הכל על פי ש חלק מאתר,

 

כלל בכתב נביצוע עבודה המכילה רכיב חדש שאינו  בכתב המטלהשיידרש מהקבלן ככל  .11.2
. %15מחירו של רכיב זה על פי מחירון דקל, בהפחתה של  ייקבע(, נספח ג'הכמויות )

כאמור, ולא חדש רכיב צהיר הקבלן כי הוא מסכים לתמחור כל בחתימתו על הסכם זה, מ

במידה ולא יימצא רכיב מתאים במחירון דקל כאמור,  ניין זה.תישמע כל טענה מצדו לע
פי החלטת המנהל, לאחר מתן זכות שימוע לקבלן, והחלטת המנהל לעניין -ייקבע המחיר על

 ניתנת לערעור. -זה תהא סופית ובלתי

 
 כתב המטלהשב, יימסרו לקבלן תכניות פרטניות לביצוע העבודות כתב המטלהיחד עם  .11.3

תכניות השקיה, תכניות  :"(, הכוללות )בין היתר ולפי העניין(לביצועתכניות )להלן: "
, וכל מידע אחר הנדרש על פי הוראות המפרט צמחיה מפורטות לרבות כמויות סופיות

 (.נספח ב'הטכני )
   

אחראי על תיאום ביצוע העבודות,  קבלן, יהא המן המזמינה כתב מטלהלאחר קבלת  .11.4
ומול כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות קבלני  מול המנהלשלביות ומועדי הביצוע ישירות ל

תיאום זה כלול . פיתוח, משתלות, רשות הטבע והגנים, מומחים וכל גורם רלוונטי אחר
 ולא ישולם בנפרד.על פי מחירי כתב הכמויות, בתמורת הסכם זה 
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ל ע, פיו-וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות על כתב מטלהכל קבלת יום ימים מ 14בתוך  .11.5
ידו, תכנית עבודה מפורטת לביצוע, -ו/או מי שימונה על להגיש לאישורו של המנהל קבלןה

"(. תכנית העבודה תכנית עבודה מפורטת( )להלן: "נספח ב'מפרט הטכני )בכמפורט 
; לוח בכתב המטלהמפורט לביצוע כל שלב כאמור  לוח זמנים המפורטת תכלול, בין היתר:

וע עבודות ההתארגנות והתיאום; מידע הנוגע לאישור גאנט מפורט; תיאור אופן ביצ
משתלות הגידול ורכישת השתילים מהמשתלות; פירוט האישורים הנדרשים מהקבלן 
לצורך ביצוע העבודות, אופן וזמני השגתם; פירוט הציוד, הכלים, כח האדם, החומרים וכל 

; תאריכי יעד אמצעי אחר שישמש את הקבלן בביצוע העבודות; תאריך התייצבות בשטח
 וכיוצ"ב.  תכנית גידול השתילים לרבות ניהול השקייה; לשתילה;

 

)ככל שרלוונטי ולפי סוג למען הסר ספק, יחד עם כל תכנית עבודה מפורטת, יגיש הקבלן  .11.6
גם את התכניות הנדרשות בהתאם למפרט הטכני ( כתב המטלהפי -העבודה המבוקשת על

לכל שלב בה, לרבות אך לא ביחס ו כתב המטלהי פ-עללעבודה המבוקשת  יחס( בנספח ב')
תכנית לביצוע וניהול השקיה  ;תכנית לאיסוף זרעים; תכנית לייצור השתילונים –רק 

 וכיוצ"ב.  יעילה ותקינה;

 
לאחר קבלת תכנית העבודה המפורטת מהקבלן, יבדוק המנהל ו/או מי מטעמו את התכנית  .11.7

לן הבהרות ו/או תיקונים ו/או שינויים לכל על כל רכיביה. המנהל יהא רשאי לדרוש מהקב
רכיב בתכנית העבודה המפורטת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הקבלן יהא מחויב 
להישמע להנחיות המנהל כאמור, ולתקן את כל הדרוש תיקון בהתאם להוראות המנהל 

ראות ידו. לא ביצע הקבלן כל תיקון / שינוי / הבהרה בהתאם להו-ובתוך הזמן שייקבע על
המנהל ו/או ביצע את האמור שלא לשביעות רצון המנהל, ייחשב הדבר להפרה יסודית של 
ההסכם, והמזמינה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקבלן ולהעביר את העבודות 

 לכל גורם אחר, זאת מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לה לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

 
נית העבודה המפורטת מהווה תנאי להתחלת ביצוע יובהר כי אישור המנהל בכתב לתכ .11.8

, וכי הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות בטרם קיבל את האישור ידי הקבלן-העבודות על

פה ו/או בכל דרך אחרת, לא ייחשב לאישור תחילת -כל אישור אחר, שיינתן בעלהאמור. 
ר, לא תשולם כל ידי הקבלן עבודות טרם קבלת האישור האמו-העבודות. ככל שיבוצעו על

תמורה בגינן לקבלן, זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לדרוש את השבת המצב 
 לקדמותו על חשבון הקבלן ובאחריותו הבלעדית, ומזכותה לכל דרישה ו/או סעד אחרים.

 
ידי המנהל בכתב כאמור, תצורף כחלק בלתי נפרד מהמפרט -תכנית עבודה אשר אושרה על .11.9

פי -ובהר כי מרגע קבלת אישור המנהל לתכנית העבודה המפורטת על(. מנספח ב'הטכני )
בהתאם לתכנית  , יבצע הקבלן את העבודות על כל רכיביהן וחלקיהןכתב מטלהכל 

 המאושרת ולהנחיות המנהל כפי שיינתנו מעת לעת. 

 
פי -שהקבלן יבקש לבצע שינויים בתכנית העבודה המפורטת במהלך תקופת הביצוע על ככל .11.10

, יגיש לאישור המנהל תכנית שינויים מפורטת המתארת את השינויים מטלה כתבכל 

המבוקשים בביצוע העבודות, על כל רכיביהם. המנהל יבחן את תכנית השינויים, ורק לאחר 
קבלת אישור מפורש ובכתב מאת המנהל לתכנית השינויים, התכנית תהא תקפה והקבלן 

מתן האישור נתון לשיקול דעתו הבלעדי של פי השינויים המבוקשים בה. -יוכל לפעול על
 המנהל ו/או מי מטעמו, ולא תישמע כל טענה מצד הקבלן לעניין זה.
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, דרישה קבלןשימסרו ל כתבי המטלהמובהר ומוסכם כי פיצול העבודות ומועדיהן על פי  .11.11
לעבודה בו זמנית במספר אתרים ו/או עיכוב במועדי ביצוע העבודות בשל עיכוב בקבלת 

והן אלה אשר באחריות המזמינה, , קבלןבאחריות הר שהן אלה ארים הנדרשים )האישו
בכל פיצוי  קבלן( לא יהוו עילה לקבלת אורכה בביצוע העבודות, ולא יזכו את הככל שישנם

ו/או שיפוי מאת המזמין, לרבות בגין כל היערכות ו/או התארגנות ו/או הזמנת ציוד ו/או 
ים ואישורים הנדרשים ממנו בשל השגת האישורים הקצאת כח אדם ו/או המצאת מסמכ

-למען הסר ספק, התקופה לביצוע העבודות אשר תיקבע על ו/או פיצול העבודות כאמור.
לעיל וסעיף  11.8עד  11.6כוללת את התקופה האמורה בסעיפים  כתב מטלה בנפרדפי כל 
 ידי המנהל.-וכן כל תקופה אחרת, אלא אם צוין במפורש אחרת על הלןל 11.12

 
ו/או  לו מן העבודות בפועליבאשר למועד תחילת א תמתחייב האינ נהמובהר כי המזמי .11.12

 10להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות, בתוך יידרש  והקבלן ,כתבי המטלהמועדי הוצאת 
בו במניין תקופת הביצוע כפי )ימים אלו יחוש מאת המזמינה כתב מטלהימים מיום קבלת 

 (. כתב מטלהשיפורט בכל 
 

כי הוא מקיים את כל הוראות  כתב מטלהפי כל -על הקבלן להקפיד בכל תקופת הביצוע על .11.13
מזמינה לא תעמיד לטובת הפרויקט שטח (. עוד מובהר כי הנספח ב'המפרט הטכני )

התארגנות, ובאחריות הקבלן להיערך לביצוע העבודות בהתאם. מובהר כי כל העלויות 
הכרוכות בהתארגנות, שינוע, דרכים זמניות, שמירה וכיוצ"ב במהלך תקופת הביצוע, יחולו 

 על הקבלן בלבד. 

 

ת וימי חג, בכפוף לדין, על מנת על הקבלן להיות ערוך לביצוע עבודות בשעות הלילה, שבתו .11.14
לעמוד בלוחות הזמנים ו/או עם קבלת הוראה מהמנהל לבצען, ומבלי שתשולם לספק כל 

 תוספת שהיא בגין האמור.

 
להלן, צופה המזמינה כי לאחר מתן הודעת זכייה  11.16מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .11.15

ייחסים לביצוע עבודות בפרויקט חמי זוהר ובפרויקט "כביש לקבלן, יצאו כתבי מטלה המת

 (. נספח ב'" )אזור הביניים(, כמפורט במפרט הטכני )2

 

כלל לקבלן, והינה  כתבי מטלהלמען הסר כל ספק, המזמינה אינה מתחייבת להוצאת  .11.16
רשאית שלא להביא הסכם זה לידי ביצוע בפועל ו/או לחלק את העבודות נשוא הסכם זה 

 ורמים שונים ו/או לפעול בכל דרך אחרת והכל לפי שיקול דעתה המוחלט. בין ג

 

 ניהול יומן עבודה .12

 

 01.08, ינהל הספק יומן עבודה כמפורט בסעיף כתב מטלהפי כל -במהלך תקופת הביצוע על .12.1
 ינוהל יומן עבודה נפרד. לכל אתר , כך ש(נספח ב'למפרט הטכני )

 

סיס יומי תוך מתן פירוט מלא בדבר התקדמות על הקבלן לעדכן את יומן העבודה על ב .12.2

כתב מס' שם האתר, שם הקבלן, העבודות, וכן לכלול בו, בין היתר, את הפרטים הבאים: 
, מס' היומן, תאריך, יום עבודה ושעות עבודה, מזג אוויר, פירוט הכלים באתר, המטלה

עו, אירועים מספר וסוגי העובדים באתר, זהות העובדים באתר, פירוט העבודות שבוצ
באתר העבודות, כל ההוראות שניתנו מאת המנהל בקשר לביצוע העבודות, ליקויי ביצוע, 

ידי הקבלן -ליקויי בטיחות וכד', עיכובים, חריגות וכיוצ"ב. היומן ייחתם אחת לשבוע על
 ועותק מהיומן יימסר למנהל בסוף כל חודש ו/או במועד אחר עליו יחליט המנהל. 
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ישמש ראיה לאמיתות / נכונות תוכנו, לא יקנה לקבלן כל זכות לבסס  הכתוב ביומן לא .12.3
תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה, ולא יגרע מזכויות המזמינה לקבלת מידע ו/או הבהרות 

 ו/או אסמכתאות נוספות לאמור בו ו/או מיתר זכויות המזמינה על פי הסכם זה.

 

ן כדי להוות סיבה לעיכוב ו/או שיהוי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין ברישומי היומ .12.4
ו/או אי ביצוע חלק כלשהו של העבודה ו/או הגדלת שכר ההסכם ו/או כדי להקנות לקבלן 

 זכות לקבלת תשלום כלשהו מהמזמינה.

 

 הובלה, שינוע ואחסנהרכישה וגידול העצים,  .13

 
רישות פי הסכם זה על נספחיו ובהתאם לד-על והמינים הנדרשים הצמחים, גידול העצים .13.1

 המזמינה, הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

 

בהתאם לדרישות המזמינה, המנהל ו/או מי מטעמם כפי שיופיעו בכתב המטלה, יתקשר  .13.2

הקבלן עם משתלות מתאימות לגידול המינים הנדרשים. למען הסר ספק, מחיר ההתקשרות 
רשת, כלול במחירי עם המשתלות ומחיר המינים הנדרשים לרבות גידולם לכל התקופה הנד

 לא תשולםמובהר כי (, ו'גנספח ידי הקבלן בהצעתו הכספית )-היחידה כפי שהוצעו על
  בעבור רכישת המינים, גידולם וכיוצ"ב.  כל תמורה נוספת לקבלן

 
)כפי שתורה עליה  באחריות הקבלן לפקח על גידול המינים במשתלות בתקופת הגידול .13.3

 ידה.  -ם תורה המזמינה במועד אשר ייקבע עלהמזמינה(, וכן לספקם לאתרים עליה
 

כמפורט בהרחבה ידי הקבלן -עלפעולות האריזה, ההובלה, השינוע והאחסנה, יתבצעו  .13.4
 , בהתאם להוראות הבאות:בין היתר(, ויבוצעו, נספח ב'במפרט הטכני )

 

 , המיניםהקבלן יהא אחראי לכל פעולות הובלת הציוד, החומרים, השתילים, העצים .13.5
, וכן להסעת העובדים הנדרשים לאתר ממקום למקום, לרבות ממקומות האחסנה םוהכלי

 .הוא דרושהעבודה ממקום למשנהו, לרבות שינוע כל הדרוש שינוע עד למיקום המדויק בו 

  

כתב פי כל -הקבלן יהא אחראי לכל פעולות האחסנה הנדרשות במסגרת התקשרות זו ועל .13.6
 וכיוצ"ב. , לרבות של ציוד, חומרים, כלים מטלה

  
באחריות הקבלן לדאוג לתיאום מלא בין קבלני המשנה, קבלני הפיתוח וכל הגורמים  .13.7

המצויים באתר העבודות, ובכל מקרה הוא האחראי הבלעדי לביצוע העבודות על הצד הטוב 
להחליף עצים שלא ייקלטו ו/או לא יראו ביותר למול המזמינה. בנוסף, באחריות הקבלן 

 סות מעולה. סימני קליטה והתבס

 
בריאותם ושלמותם של העצים הינה באחריותו הבלעדית של הקבלן למשך כל תקופת  .13.8

גידולם לרבות בזמן ההובלה, האחסנה, הפריקה והנטיעה וכן בשנת הבדק ובתקופת 

 להלן.  21-ו 19 התחזוקה, כמפורט בסעיפים

 
בטרם העמסת העצים לשם הובלתם לאחר השתילה, יקפיד הקבלן לקשור את ענפי העצים  .13.9

באופן שיימנע כל נזק במהלך ההובלה לאתר, וכן באופן שיבטיח כי הנוף יישאר שלם, מלא 
נהל, ידי המ -ובריא. העצים יועברו במשאית סגורה או בכיסוי אשר יאושר מבעוד מועד על

עטופים ומוגנים למניעת התייבשות של העלים ו/או השורשים עקב חשיפה לרוחות, קרינת 
 שמש וכיוצ"ב. 
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ידי המנהל. למען הסר ספק, חל איסור על הקבלן לבצע -כמות העצים בכל הובלה תיקבע על .13.10
גיזום או קיצוץ של נוף העצים ו/או כל פעולה אחרת, במטרה להעמיס עצים נוספים על 

ת. עצים שתבוצע בהם פעולה כאמור ללא אישור המנהל, יוחזרו לרשות הקבלן המשאי
 ויוחלפו כנדרש, על חשבונו. 

 

ידי הקבלן -, תבוצע עלכתב מטלהפי כל -העברת העצים מאתרי הגידול לאתרי השתילה, על .13.11
ובאחריותו ובהתאם להוראות המפרט הטכני. העמסת העצים תבוצע לפי סדר פריקת 

ילה, כך שעצים אשר נפרקים ראשונים יועמסו אחרונים וכן הלאה. העצים באתר השת
במידה ויסופקו לשטח עצים במיכלים המאפשרים שימוש חוזר, הקבלן אחראי לשמירת 

 שלמות המיכלים ואיסופם לנקודת ריכוז לשימוש חוזר. 

 
 במקרה בו מדובר בעצים אשר נדרשת פריקתם ישירות לבור הנטיעה, יש להוביל את העצים .13.12

באמצעות משאית מנוף המתאימה לתנאי השטח. למען הסר ספק, הובלה ופריקה באמצעות 
 פי כתב הכמויות, ולא ישולם בעדה בנפרד.-משאית מנוף כלולה במחירי היחידות על

 

, באחריותו ועל חשבונו, / העצים תתבצע על ידי הקבלןמודגש ומוסכם כי העברת השתילים  .13.13
באתר  ופריקהלרכב ההובלה, שינוע ה ות בכך, בהן העמסלרבות ביצוע כל הפעולות הכרוכ

יהא האחראי הבלעדי לכל נזק  הקבלן הפרויקט עד למסירתם למזמין ו/או למי מטעמו.
עץ / להחליף כל נה, ועליו עצים בכל שלב במהלך העברתם לידי המזמישתילים / לשייגרם ל

 והובלה לאתר הנטיעה.שנפגם כתוצאה מביצוע ההעברה על חשבונו, כולל פריקה  שתיל

 
הוראות סעיף זה לעיל באות להוסיף על כל אחריות של הקבלן כפי שמתוארת במפרט  .13.14

 הטכני וביתר מסמכי המכרז, ואין בהן כדי לגרוע מכל אחריות כאמור. 

 

 עתודה חליפית .14

 

כתב פי כל -מהכמויות הנדרשות על 10%על הקבלן לגדל כמות עצים וצמחים נוספת של  .14.1

הוראות תכנית העבודה  ,(נספח ב')הוראות המפרט הטכני  כל"(. העתודה" )להלן: מטלה
 על העתודה.  ןבמלוא יחולו וכן כל הוראות ההסכם, לעיל 11המאושרת כאמור בסעיף 

 

העתודה תשמש להחלפת צמחים / עצים שלא ייקלטו כנדרש ו/או לא יראו סימנים של  .14.2
 ות, והכל בהתאם להוראות המפרט הטכני ולקביעת המנהל. התפתחות וחיוני

 
סיום ביצוע העבודות חודשים מעבר למועד  12יגדל את העתודה לתקופה נוספת של  קבלןה .14.3

 .כתב מטלהכמפורט בכל 

 

מובהר כי לא תשולם לספק כל תמורה שהיא עבור גידול העתודה, והיא כלולה במחירי  .14.4
 הכמויות. היחידות של הפרטים המופיעים בכתב

 

עצים מתוך העתודה, תשולם בגינם צמחים / להזמין מהספק  ידי המזמינה-הוחלט על .14.5

על אף האמור, במקרה פי כתב הכמויות. -עלוגודלו  / הצמח תמורה בהתאם למין העץ
כתב המוזמנים על פי  אלועצים פגומים מתוך צמחים / שייקבע על ידי המנהל כי סופקו 

עצים חלופיים מאותו מין וגודל מתוך העתודה, ללא כל /  צמחים קבלן, יספק ההמטלה
 שלום בגינם. וספת תת
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 פיקוח ובקרה .15

 

במהלך כל תקופת ההתקשרות תהא למזמינה הזכות המלאה והבלתי מוגבלת, לבקר  .15.1
ולהשגיח, בכל אופן שתמצא לנכון, על קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, וכן 

דרוש מן הקבלן לנקוט בכל הצעדים, אשר נדרשים, לדעת המזמינה, לנקוט בכל הצעדים, ול
 על מנת להבטיח כי התחייבויות הקבלן יקוימו במלואן ובהתאם להוראות הסכם זה.

 

מוסכם כי המנהל ו/או נציג אחר מטעם המזמינה יהיה זכאי ליתן לקבלן ו/או למי מטעמו  .15.2
 יהיה חייב למלא הוראות אלה.הוראות והנחיות בכל הקשור לביצוע העבודות והקבלן 

 

 עבודותהקבלן יעביר למנהל במהלך תקופת ההתקשרות דו"ח חודשי המפרט את מצב ה .15.3
. על הדו"ח לכלול את כל הפרטים הנדרשים על המפורטתבשטח ביחס לתוכנית העבודה 

ועריכת שינויים במועדי  המפורטת כנית העבודהקיים צורך בעדכון תמנת להעריך אם 

 בעו.ה שנקספקהא

 

ה המזמינה לדרוש מהקבלן, מעת לעת ולפי שיקול דעת תמבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי .15.4
, והקבלן מתחייב לדווח כאמור, תוך העמדת כל ההמוחלט, דיווחים נוספים שיידרשו ל

המידע והנתונים המצויים אצל הקבלן ו/או בשליטתו ו/או אצל מי מטעמו ו/או בהישג ידו, 
 ח ותוך עיבוד כל מידע ונתונים כאמור ומסירתם למזמינה."דוהדרושים לצורך מתן ה

 
ות ובאתרי העבודות. אם יידרש לכך, יספק במשתל יםסיוריערוך  מי מטעמומנהל ו/או ה .15.5

לצורך ביצוע  ו/או נתון ו/או מסמך הדרוש לדעת המנהל כל הבהרה ו/או מידע הקבלן
ת, פרוטוקולים של הקבלן ו/או הפיקוח והבקרה, ובכלל זה, בין היתר, מעקב אחרי דו"חו

העצים, עיצובם ואיכותם, משטר השקיה, הזנה, הצמחים והמי מטעמו, בחינת קצב גידול 
מצע הגידול, תמיכת העצים, טיפול במחלות ומזיקים וכו', וכל נושא אחר הנוגע לעבודתו 

ם המנהל ו/או מי מטעמו לקיים סיורימובהר כי סמכות  מכרז זה. ו/או לעבודות נשוא
 אינה פוטרת או משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.כאמור, 

 

התאמה בביצוע העבודה ו/או במקרה -ליקוי, פיגור, פגם ו/או אי למנהלבמקרה בו יתגלה  .15.6
ונציג המזמינה יקבע כי הקבלן אינו מבצע התחייבויותיו באופן מלא ו/או חלקי )להלן: 

גרוע מכל סעד אחר העומד למזמינה בהתאם להוראות (, כי אז מבלי ל"פגם" או"ליקוי" 
 רשאי לפעול כדלקמן: המנהלההסכם ו/או כל דין יהיה 

 

הקבלן להעביר לקבלן רשימת ליקויים ופגמים לתיקון, ולקבוע זמן לתיקונם.  .15.6.1
פי הנחיותיו עד לתיקון מלא של כל -ויפעל על רשימת המנהליבדוק את 
 פגמים לשביעות רצונו.הליקויים וה

האמורים ולדרוש ממנו דיווח מלא המסביר והליקויים להעיר לקבלן על הפגמים  .15.6.2
את סיבת הליקוי, מתאר את התכנית לתיקונו והקבלן יתקן את הפגם לאלתר, 

 על חשבונו ועל אחריותו של הקבלן.

וכל דבר אשר הוגדר במפרט  , אספקהלפסול ציוד, אביזרים, מוצרים, חומרים .15.6.3
אינו תואם את  המנהלטכני המיוחד או ביתר מסמכי המכרז ואשר לדעת ה

ההגדרה ו/או את התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות מסמכי המכרז ולדרוש 
הקבלן מתחייב להחליפם לאלתר, על חשבונו ועל . מהקבלן את החלפתם

 .הבלעדיתאחריותו 
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, והאתריםגידול לדרוש מהקבלן הזמנת יועץ מומחה באחד ו/או יותר מתחומי ה .15.6.4
כך, והכל על חשבון הקבלן ו/או בהתאם לכתב במידה ויהיה סבור כי יש צורך ב

 .הכמויות, אם מחיר המומחה כלול במחיר היחידה לביצוע

לעיל מתייחסות למהלך ביצוע העבודות, ובכל מקרה אין בהן כדי  15.6הוראות סעיף 
 להלן.  18רוע מהוראות סעיף לג

 
 ביצוע העבודות הפסקת .16

 
הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ומכל סיבה שהיא, לזמן מסוים או  .16.1

לפי הוראה בכתב מאת המזמינה ו/או המנהל ובהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו  לצמיתות
ידי המזמינה ו/או המנהל הוראה בכתב המורה -א יחדשם אלא אם ניתנה לו עלבהוראה, ול

יום  7על חידוש העבודות. בגין הפסקת העבודות לצמיתות תינתן לקבלן התראה בכתב של 
 מראש לפחות.

 

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף זה, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת  .16.2
 פי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.-ד העבודות לפי הצורך ועלאתרי העבודות ולהגנת ציו

 
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל דבר אחר האמור בהסכם, מוסכם ומוצהר בזאת כי  .16.3

פי כל -המזמינה ו/או המנהל יהיו זכאים להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות על
פי -עת ומכל סיבה שהיא ועל ו/או כל חלק מהם זמנית ו/או לצמיתות וזאת בכל כתב מטלה

דעתם המוחלט והבלעדי, מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיוכל הקבלן -שיקול
לדרוש כל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקת העבודות, למעט התמורה בגין העבודות שבוצעו 

 ידי המזמינה.-ידי הקבלן בפועל עד למועד הפסקתו, ושאושרו על-על
 

 תוספות והפחתותשינויים,  –' דפרק 
 

 ידי המזמינה-הזמנת שינויים על .17
 

בכל עת במהלך ביצוע העבודות תהא המזמינה רשאית לבצע שינויים בתכנון המקורי של  .17.1
 ( ובלבד שהודיעה על כך לקבלן בכתב."השינויים")להלן:  כתב מטלהפי כל -העבודות על

 
 תב מאת המנהל.הקבלן מתחייב לבצע את השינויים, ובלבד שקיבל על כך הוראה בכ .17.2
 
שינויים בלתי מהותיים או שינויים נחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות או שינויים  .17.3

הנובעים מעבודה לקויה או מחומרים ומוצרים לקויים או מתנאים שהתגלו לקבלן 
בפרויקט או מדרישות נוספות של כל רשות מוסמכת, או שינויים הדרושים לדעת המנהל או 

ו לייעל את ביצוע העבודות, או שינויים שלא דורשים השקעה של מי מטעמו כדי לשמר א
 עבודה או חומרים נוספים, יבוצעו ע"י הקבלן ללא כל תמורה נוספת.

 

לעיל  17.3מובהר, כי רק בגין שינויים אשר אינם נכללים בהוראות סעיף  ספקלמען הסר  .17.4

לדעת המנהל, השקעה של עבודה ו/או חומרים נוספים יהיה הקבלן, זכאי ואשר מצריכים 
פי מחירון כתב הכמויות. במידה ולא נמצא מחיר -לקבל עבור אלה תמורה נוספת על

פי  -לעיל ו/או על 11.2מתאים בכתב הכמויות כאמור, ייקבע ערכו על בסיס האמור בסעיף 
ניתוח מחיר של המנהל, והכל בהתאם לשיקול דעתו. עבודה שתבוצע ללא אישור בכתב 

 ומראש של המנהל לא תאושר.
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רשאית להורות על ביצוע המזמינה תהא מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי  .17.5
אף אם אתרים אלה אינם נזכרים , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדישונים עבודות באתרים 

על הגדלה משמעותית של היקף העבודות וכן  ,טכני ו/או במסמכי המכרזבמפרט ה
הבלעדי. בחתימה  לפי שיקול דעתההכל  ,המשוער והפרויקטים המצוינים במפרט הטכני

על הסכם זה מצהיר הקבלן כי ביכולתו לעמוד בהיקף עבודות גדול משמעותית, ולהישמע 
מצידו בדבר אי ידיעה / אי הבנה של  להוראות המזמינה לעניין זה, ולא תישמע כל טענה

 סעיף זה.
 

ראה הקבלן כי כתוצאה מביצוע שינויים כאמור לא יסיים את עבודתו תוך תקופת הביצוע  .17.6
, יהא רשאי לפנות למנהל ולבקש ארכה לתקופת הביצוע. כל כתב המטלהפי -המוגדרת על

ל או למי בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כאמור תהא בכתב ותימסר למנה
מהמועד בו נדרש לבצע את השינויים. המנהל יכריע בכל  ימים לכל היותר 14בתוך מטעמו 

בקשה כאמור ובמקרה ויקבע כי הקבלן יהיה זכאי להארכת תקופת הביצוע יקבע גם את 
 תקופת ההארכה לה יהיה זכאי הקבלן.

 

/או השינויים ו/או הקבלן לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב ו/או לחדול מביצוע העבודות ו .17.7
כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/או הארכת תקופת הביצוע לאותה עבודה 
ו/או מחמת אי הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על ידי המנהל ו/או מחמת אי הסכמתו 
לקביעת המנהל בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת חילוקי דעות בינו לבין 

לגבי שיעור השינוי בתמורה כתוצאה משינויים כאמור לעיל. הקבלן יהיה חייב  ינההמזמ
פי הוראות ההסכם על נספחיו ברציפות -בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על

ובהתמדה ולהעלות את התנגדויותיו ו/או חילוקי הדעות מכל מין וסוג שהתעוררו בינו לבין 
 ר השלמת ביצוע העבודות.בפני המנהל וזאת רק לאח נההמזמי

 
 

לעיל על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה  17סעיף 
 מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 ותחזוקה תיקוניםהשלמה, אחריות,  –' הפרק 
 

 תעודת השלמה לעבודות .18

 

קבלן בכתב יודיע על כך ה בנפרד, כתב מטלהפי כל -עלן של כל העבודות הושלם ביצוע .18.1
כל  –)להלן ייקראו בסעיף זה   המנהלו נההמוסמך של המזמי ה. נציגלמנהלו למזמינה

את העבודות תוך  קבלן(, יבדקו בנוכחות ה"הצוות הבודק"הגורמים הנ"ל ביחד ו/או לחוד: 
בודק את העבודות מתאימות לתנאי ההסכם ממועד קבלת ההודעה. מצא הצוות ה מיםי 7

( ותכנית העבודה נספח ב'ובייחוד המפרט הטכני ) על כל מסמכיו, נספחיו והוראותיו
ומשביעות רצון, תינתן  רלוונטי, כתב מטלההמפורטת אשר הוגשה ואושרה לגבי אותו 

תעודת ")להלן:  כתב המטלהפי -על ידי המנהל תעודת השלמה לעבודות-על קבלןל
 (. "שלמההה

 

חלק מהן לא בוצעו כאמור  כלהעבודות ו/או הצוות הבודק כי מצא הצוות הבודק ו/או מי מ .18.2
 קבלן, תימסר לעל נספחיו ו/או בהתאם להוראות המזמינה או המנהל בהתאם להסכם

"(, הדרושים הפרוטוקולידי המנהל רשימת תיקונים, שינויים והשלמות )להלן: "-בכתב על
חייב לבצעם  קבלןוה ,ההסכםמסמכי שם התאמת העבודות להוראות לדעת הצוות הבודק ל

 .ידי המנהל ובדרך שיקבע הצוות הבודק-מיד או תוך התקופה שתיקבע לכך על
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יבצע את כל התיקונים, ההשלמות והשינויים שפורטו בפרוטוקול יערך  קבלןלאחר שה .18.3
. לעריכת "(ליםהפרוטוקול המש"פרוטוקול נוסף ובו ציון ביצוע התיקונים )להלן: 

לעיל, לפי הזמנה בכתב מאת  18.1 בסעיף הפרוטוקול המשלים יופיעו הצדדים, כאמור
 .קבלןה

 

מובהר כי תהליך מסירת העבודות לצוות הבודק עד למתן תעודת ההשלמה  ספק,למען הסר  .18.4
ועל חשבונו לשמור  קבלן. בנוסף, באחריות הכתב המטלהפי -על הינו חלק מתקופת הביצוע

כל תוספת  קבלןולתחזק כל חלק שבוצע בעבודות עד לקבלת תעודת השלמה, ולא תשולם ל
 בגין ביצוע האמור, מכל סיבה שהיא.

 
 תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו התנאים דלהלן: קבלןלא תינתן ל .18.5

 

 קבלןיהן, מתאימות להתחייבויות ההצוות הבודק מצא כי העבודות כולן על חלק .18.5.1
 .על נספחיו והוראותיו לפי הסכם זה

ביצע לשביעות רצון הצוות הבודק את כל הטעון תיקון ו/או השלמה כפי  קבלןה .18.5.2
 שפורט בפרוטוקול.

 פי ההסכם.-מילא את כל התחייבויותיו על קבלןה .18.5.3

 לקדמותו לרבות תיקון ו/או כל חלק ממנו החזיר את אתר העבודות קבלןה .18.5.4
, והכל בהתאם ושיקום האתר על מרכיביו, וכן ניקיון יסודי בכל שטחי העבודות

 .(נספח ב'למפרט הטכני )

הקבלן עמד בכל דרישה של הצוות הבודק ו/או מי מהם, בין אם כתובה במפורשות  .18.5.5
 במסמכי ההסכם על נספחיהם ובין אם לאו, ללא קשר למועד בו ניתנה. 

ו מדובר על "השלמת העבודות" ו/או "תעודת מובהר בזאת כי בכל מקום בהסכם ב
 תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל בסעיף זה. "השלמה

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת  ספק,למען הסר  .18.6
מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי  קבלןהפרוטוקולים, כדי לשחרר את ה

ידי -ח, לא נחשף או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות עלשנשכ
 הצוות הבודק.

קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף
 יסודית של ההסכם.

 
למסור  קבלןחייב המסוים,  כתב מטלהפי -עלקבע הצוות הבודק כי הושלמו העבודות  .18.7

אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות מחמת דרישות ו/או  ואת העבודות, והא נהלמזמי
ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי כל גורם  נהטענות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמי

 אחר.
קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף

 יסודית של ההסכם.
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ת התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרוטוקול תוך התקופה שנקבעה א קבלןלא ביצע ה .18.8
דעתו המוחלט והסופי אין -פי שיקול-ידי המנהל או, בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל-על

לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או  קבלןביכולתו של ה
 המבלי לגרוע מכל יתר זכויותי ,תרשאי תהא המזמינהבאיכות ו/או בטיב משביעי רצון, 

 הפי ההסכם ו/או כל דין, לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמ-על
ידי כל גורם אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על -ו/או על

הכלליות  המהם כתמורה להוצאותי 15%נכה הוצאות אלה בתוספת ת נהוהמזמי קבלןה
בכל דרך  קבלןגבה אותם מהו/או ת קבלןל מהאשר טרם שול ורה המגיעה לקבלןמהתמ

 ידי מימוש ערבויות הסכם זה.-אחרת, לרבות על
 

 )שנת הבדק(תקופת אחריות  .19

 

תקופה שמניינה יחל  ןפירוש "שנת הבדקו/או " "תקופת האחריות"לצורך הסכם זה,  .19.1
, ואשר תעמוד על לעיל 18עיף כאמור בס בנפרד כתב מטלהלכל  במועד מתן תעודת השלמה

, והכל אלא אם ביחס לפרט מסוים נקבעה תקופה ארוכה יותר במפורש מלאים חודשים 12

מובהר כי שנות בדק נפרדות יחלו  בהסכם ו/או בכל דין ו/או על פי החלטת המנהל.
 בנפרד. מטלהכתב להימנות עם מתן תעודת השלמה לכל 

 

במהלך תקופת הבדק, יהא הקבלן אחראי לטיפול, תחזוקה וביצוע עבודות גינון במינים  .19.2
מנת לתחזק את העצים והצמחים על הצד הטוב ביותר ולהבטיח -ידו, זאת על-שנשתלו על

 (. נספח ב'את קליטתם המעולה, והכל בהתאם להוראות המפרט הטכני )
 
ק מגרעות ו/או קלקולים ו/או ליקויים ו/או נזקים ו/או נתהוו ו/או נתגלו במהלך שנת הבד .19.3

כל פגם אחר מכל מין וסוג הנובעים, לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה ו/או בלתי 
( נספח ב'מדויקת ו/או שלא בהתאם להוראות המפרט הטכני ותכנית העבודה המפורטת )

או כתוצאה משימוש ו/או שלא בהתאם להוראות המנהל וכל גורם אחר מטעם המזמינה ו/
בכלים או חומרים פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע עבודה 

בלתי מיומנת או שלא בהתאם להסכם ו/או מכל סיבה אחרת )להלן ביחד ולחוד: 
"(, חייב הקבלן לתקן את הפגמים, לרבות באמצעות החלפה של עצים וצמחים, הפגמים"

למען הסר ספק, הבלעדיים ולפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו. על חשבונו ואחריותו 
יישא בכל עלות נדרשת לתיקון הפגמים כאמור, לרבות אך לא רק בעלויות עקירה  קבלןה

 ונטיעה חלופית.
 

חודשים מתום שנת  3כל דרישה לתיקון פגמים כאמור, תימסר לקבלן לכל המאוחר בתוך 
 .כתב מטלהפי כל -הבדק על

 
 להלן.  20זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  קטן-ור בסעיףאין באמ

 

במלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם זה על  קבלןמודגש בזאת כי במידה ולא יעמוד ה .19.4
תהא רשאית , לרבות תיקון הפגמים כאמור כנדרש לבצע את העבודותנספחיו ולא יוכל 

, לרבות ולפי כל דין הסכם זהפי -ה עלבכל האמצעים העומדים לרשות לנקוט המזמינה
בגין הפרש המחירים שבין מחיר המוצר  הערבות הבנקאית, חיוב הקבלן בתשלוםחילוט 

 ., וכל אמצעי אחרהזוכה בהצעתו למכרז זה קבלןהזהה בשוק לבין המחיר שנקב ה
 
רלוונטי בתאום עם כל גורם ידי המנהל, ו-תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על .19.5

 .לסביבת האתר לאחר גמר העבודותמגמה לגרום להפרעה מינימלית אחר, מתוך 
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לאחר תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל ייערך פרוטוקול על מצב העבודות נשוא  .19.6
והצדדים  המנהל,פי הזמנה בכתב של -( על"פרוטוקול הבדק"תקופת הבדק )להלן: 

פיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרוטוקול הבדק, מתחייבים הדדית להו
 ימים מיום מסירת ההזמנה. 30בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור שלא יהא לפני 

 

למען הסר ספק, אחריות הקבלן לשנת הבדק כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות  .19.7
הצעתו הכספית, בגין ומובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת לקבלן מעבר ל(, ג' פחנס)

 שנת הבדק. 

 

 להלן.  21אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  .19.8

 

י המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנא-לעיל, על סעיפי 19סעיף  
 והוראה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 
 אחריות לאחר תקופת הבדק .20

 
הבדק, יהיה הקבלן  שנתלעיל ומאחריות הקבלן במשך  הסכםמבלי לגרוע מהוראות ה .20.1

לאחר תום  שנה אחתהבדק ובין במשך תקופה של  האחריות אחראי, בין לפני תום תקופת
ה שאחריות לכך מוטלת על הקבלן הבדק, לכל פגם יסודי שיתגלה בעבודות וזאת במקר שנת

 וכן בקרות כל אחד מהמקרים הבאים: הסכם,פי הוראות כל דין ו/או הוראות ה-על

 
 אם הפגם היה מוסתר או הוסתר או הוסווה כדי מניעת התגלותו בבדיקה סבירה.  .א

 אם הפגם נובע או קשור בהפרת כל חובה שבדין.  .ב

שהו שלא ארע אלא לאחר תום שנת אם הפגם ניתן היה לגילוי, רק בקרות אירוע כל .ג
 הבדק ופגם זה נובע מהפרת הוראה מהוראות ההסכם ו/או הדין. 

 
המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאי -לעיל, על סעיפי 20סעיף 

 והוראה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 

 )אופציה( תקופת התחזוקה .21
 

כולל פרקים והנחיות המתייחסים לתחזוקת העבודות הנדרשות  (נספח ב'המפרט הטכני ) .21.1
המזמינה רשאית, אך בשום מקרה לא חייבת, לקבוע כי ביחס מהקבלן במסגרת הסכם זה. 

מסוים, יהא הקבלן אחראי לתחזוקה מלאה של אותן עבודות.  כתב מטלהפי -לעבודות על
ידי -, ככל שתמומש עלבנפרד, תהא כתב מטלהכל פי -תקופת התחזוקה לכל עבודה על

 כמפורט להלן:  המזמינה,

 

בסיום שנת הבדק לכל " פירושה תקופה שמניינה יחל תקופת התחזוקהלצורך הסכם זה, " .21.2
 אחד כל פי-עבודות עלל ביחס שנים 5, ואשר תעמוד על לעיל 19כאמור בסעיף  כתב מטלה

מובהר כי  .ידי המזמינה כי תחול תקופת אחזקה-, לגביהם יוחלט עלבנפרד כתבי המטלהמ

תקופות תחזוקה נפרדות יחלו להימנות עם סיום שנת הבדק עבור כל בהוראת המזמינה, 
 השונים.  כתבי המטלהמאחד 

 

בכתב בתשלום לפי המחיר הקבוע  כתב המטלהפי -והעבודות על הקבלן יתחזק את האתרים .21.3
(, המפרט הבין משרדי לפיתוח ואחזקה נספח ב'פי הוראות המפרט הטכני )-הכמויות, ועל

 (, כל מסמכי המכרז על נספחיהם והוראות המנהל ו/או המזמינה.41.5, 41)פרקים 
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במהלך תקופת התחזוקה, יהא הקבלן אחראי לטיפול, תחזוקה וביצוע עבודות גינון במינים  .21.4
מנת לתחזק את העצים והצמחים על הצד הטוב ביותר, והכל -ידו, זאת על-שנשתלו על

 (. נספח ב'בהתאם להוראות המפרט הטכני )

 

ימים מיום הודעת המזמינה בכתב, כי בכוונתה להחיל את תקופת התחזוקה על  30בתוך  .21.5
ימסור הקבלן לידי המזמינה תכנית תחזוקה הכוללת מסוים,  כתב מטלהפי -עבודות על

"(. מטרת תכנית התחזוקה)להלן: " התייחסות לעבודות ההשקיה לרבות נהלי תחזוקה
תכנית התחזוקה הינה להבטיח קליטה והתבססות של העבודות, על כל מרכיביהן, בין 

 (. נספח ב'היתר בהתאם להוראות המפרט הטכני )
 

אופי הפעילות בכל אתר, רמת האינטנסיביות תכנית התחזוקה תתייחס לכל מרכיבי הגינון,  .21.6
תוך יתוחזקו ברמה הגבוהה ביותר,  שהעבודותכך ינון באתרים השונים וכיוצ"ב, של הג

 ובריאים. מטופחיםנקיים,  שמירה על הצמחים
 
קליטה  –לתקופת התחזוקה  1-2התכנית תחולק לשני חלקים עיקריים באופן הבא: שנים  .21.7

ול ועיצוב טיפול בגן הצעיר תוך התייחסות לגיד –לתקופת התחזוקה  3-4והתבססות; שנים 
 יה. לרבות חידוש צמחייה ומערכות השק העצים והצמחים בכל האתרים

 

 לעיל יחולו על תכנית התחזוקה, בשינויים המחויבים. 11.10עד  11.7הוראות סעיפים  .21.8
 

לגביהם הוחלט  כתבי המטלהמפי כל אחד -תחזוקה ביחס לעבודות עלבמהלך כל תקופת ה .21.9
, יעסיק הקבלן על חשבונו צוות תחזוקה קבוע ידי המזמינה כי תחול תקופת תחזוקה-על

פי המפרט הטכני -עובדים לפחות, כמפורט להלן: מנהל העבודה מטעם הקבלן על 4המונה 
עובדי גינון מקצועיים,  2 -ם ההשקייה ו(, עובד מקצועי, מיומן ובעל ניסיון לתחונספח ב')

 "(. צוות התחזוקהמיומנים ובעלי ניסיון )להלן: "
 

פרטיהם לרבות פירוט ניסיונם של כל עובד מצוות התחזוקה, יובאו לאישור המנהל יחד עם  .21.10
תכנית התחזוקה כמפורט לעיל. בסמכות המנהל לאשר הצוות כפי שהוצע, או לדרוש כי כל 

ידי המנהל. -ה יוחלף באיש מקצוע מתאים אחר, תוך הזמן שייקבע עלאחד מצוות התחזוק
, לא יורשה העובד אשר נתבקשה החלפתו החלפה כאמור ו/או כל שינוי אחרביקש המנהל 

לבצע כל עבודה באתרי העבודות. כל עוד לא ניתן אישור בכתב מאת המנהל לצוות 
 ידי המנהל. -ו מאושר עלהתחזוקה, יראו את הצוות המוצע ו/או המוחלף ככזה שאינ

 

מלבד האמור לעיל, רשאי המנהל לדרוש החלפת צוות התחזוקה ו/או כל עובד מתוכו גם  .21.11
לאחר מתן אישור לצוות כאמור לעיל, וזאת אם נוכח לדעת כי רמת התחזוקה אינה עומדת 

 ( ויתר הוראות הסכם זה על נספחיו. נספח ב'בדרישות המפרט הטכני )
 

ה' ובמהלך -ק את האתרים באופן שוטף כדבר שבשגרה בין הימים א'צוות התחזוקה יתחז .21.12
 יום עבודה מלא. 

 
לעריכת טיפולים ותיקונים תוך פרקי הזמן המפורטים במפרט  קבלןמבלי לגרוע מחובת ה .21.13

לעריכת תיקונים אף בהתאם לתקופות שייקבעו בדרישת  קבלן, מחויב ה(נספח ב') הטכני
 .או מי מטעמומנהל ו/ה

 

פגם שיתגלו במהלך  ר ספק, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתיקון כל תקלה ו/אולמען הס .21.14
תקופת התחזוקה. נתהוו ו/או נתגלו במהלך תקופת התחזוקה מגרעות ו/או קלקולים ו/או 

יובאו הפגמים האמורים לידיעת  –ליקויים ו/או נזקים ו/או כל פגם אחר מכל מין וסוג 
 ין ובהתאם לגורם שגילה את הפגמים. המנהל ו/או הקבלן לאלתר, לפי העני

 



   

 

52 
 

אם לאחר בחינת הפגמים האמורים הגיע המנהל ו/או מי מטעמו לידי מסקנה כי הם נובעים  .21.15
כתוצאה מעבודה לקויה ו/או בלתי מדויקת של הקבלן לרבות צוות התחזוקה וכל מי 

ות מטעמו, בין בשלב ביצוע העבודות ובין בתקופת התחזוקה, ו/או שלא בהתאם להורא
( ו/או שלא בהתאם לתכנית התחזוקה, נספח ב'המפרט הטכני ותכנית העבודה המפורטת )

ו/או הוראות המנהל וכל גורם אחר מטעם המזמינה ו/או כתוצאה משימוש בכלים או 
חומרים פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי 

כל סיבה אחרת, חייב הקבלן לתקן את הפגמים, מיומנת או שלא בהתאם להסכם ו/או מ
לרבות באמצעות החלפה של הדרוש החלפה, על חשבונו ואחריותו הבלעדיים ולפי הוראות 
המנהל ולשביעות רצונו. למען הסר ספק, הקבלן יישא בכל עלות נדרשת לתיקון הפגמים 

 כאמור, לרבות אך לא רק בעלויות עקירה ונטיעה חלופית.

 

כי במידה ולא יעמוד הקבלן במלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם זה על מודגש בזאת  .21.16
נספחיו ולא יוכל לבצע את העבודות כנדרש לרבות תיקון הפגמים כאמור, תהא רשאית 

פי הסכם זה ולפי כל דין, לרבות -המזמינה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על

 ה.חילוט הערבות הבנקאית וכל אמצעי אחר העומד לרשות

 
חודשים מתום  3כל דרישה לתיקון פגמים כאמור, תימסר לקבלן לכל המאוחר בתוך  .21.17

 .כתב מטלהפי כל -תקופת התחזוקה על
 

ידי המנהל, ובתאום עם כל גורם רלוונטי -תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על .21.18
 אחר, מתוך מגמה לגרום להפרעה מינימלית לסביבת האתר במהלך תקופת התחזוקה.

 
ייערך פרוטוקול על מצב  , וככל שיהיו,אחר תום כל אחת מתקופות התחזוקה כאמור לעילל .21.19

פי הזמנה בכתב של -"( עלפרוטוקול התחזוקההעבודות נשוא תקופת התחזוקה )להלן: "
והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת  ,המנהל

 קבע בהזמנה.פרוטוקול התחזוקה, בכל מועד שיי
 

מקבל על עצמו בזה  קבלןעל פי כל דין, ה קבלןמבלי לגרוע מכל אחריות המוטלת על ה .21.20
על פי הסכם זה, לרבות אחריות בגין כל העבודות אחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת לטיב 

, וכל הנזקים שיגרמו דרישות המנהל לביצוע העבודות בפועלאי התאמה בין ליקוי, פגם, 
 ה מכל אותם פגמים וליקויים כאמור.כתוצא נהלמזמי

 

על חשבונו ואחריותו הבלעדיים, כל תיקון וכל  קבלןבמסגרת תקופת התחזוקה יבצע ה .21.21
הראשונה וכל עבודה אחרת שתתחייב  המיד לפי דרישת נההחלפה שידרשו על ידי המזמי

 מביצוע תיקון או החלפה כאמור. 
 

 הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.לעיל  21סעיף 
 

 
 תשלומים –' ופרק 

 התמורה .22
 

במועדן על נספחיו על פי הסכם זה  קבלןעבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של ה .22.1
תמורה בהתאם להצעתו  קבלןל נהשלם המזמית ,ינההמוחלטת של המזמ ולשביעות רצונה

שתחושב כמכפלת הכמויות להסכם זה,  'גנספח , הרצ"ב כ)כתב כמויות ומחירים( יתהכספ
)להלן: ידי המזמינה, במחירי היחידה הנקובים בהצעה הכספית -שבוצעו בפועל ואושרו על

 (. "התמורה"

 

 לעיל.  11.2אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף  .22.2
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 תמורה יתווסף מע"מ כדין לפי מועד התשלום בפועל. ל .22.3

 

מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה כוללת את כל העבודות המפורטות בהסכם זה על  .22.4
מרים, (, לרבות כל העבודות, החונספח ב'נספחיו, לרבות ובמיוחד המפרט הטכני )

הציוד , האגרות וההיטלים החלים על ביצוע העבודות, המומחים, כוח האדם, המיסים
ההובלות, כלי העבודה, שכר העובדים מטעם הקבלן, תנאים סוציאליים לכל העובדים, 
הוצאות הסעת עובדים, נזקים, הפסדים, תשלומים והוצאות הקשורים בדרישת מועצות 

בשנת הבדק  מלאיםם לה וכל גורם רלוונטי אחר, שירותיו/או רשויות ו/או משרדי ממש
וכל הוצאה  (כתבי המטלהמומש האופציה לגבי איזה מ)ושירותי תחזוקה מלאים ככל ות

על הצד הטוב ביותר  כתב מטלהפי כל -אחרת הנדרשת כדי להשלים את ביצוע העבודות על
-ולפי הוראות ההסכם, והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום שהוא מעבר לתמורה כאמור. כמו

מאחריות הקבלן וכל  כן רואים את התמורה ככוללת את כל ההוצאות, לרבות אלו הנובעות
סיכון הסיכונים אשר עלולים להיגרם לקבלן ו/או למי מטעמו. התמורה כוללת ומכסה כל 

לרבות סיכוני איחור, מלאי ואספקה וכל הפרעה העלולה לקרות מסיבה כל שהיא )לרבות 

 מקרים של כח עליון(, ולמעט אם נאמר אחרת במפורש.
 

 כלשהם. ו/או שער י הצמדהיובהר כי לא ישולמו הפרש ספקלמען הסר  .22.5

 
 התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך הבאות: .22.6

 
דו"ח מפורט של עד היום החמישי לכל חודש, ימציא הקבלן לאישור המנהל  .22.6.1

פי רכיבי כתב הכמויות. -ידו בחודש הקודם בפועל, על-העבודות שבוצעו על
ך ורק דו"ח וחשבוניות כאמור יוגשו אהקבלן יצרף לדו"ח חשבוניות מס כדין. 

עבודות לגביהן הושלמה אבן הדרך המזכה בתשלום, בהתאם להוראות  בגין
 (.נספח ב'למפרט הטכני ) 01.02.02סעיף 

 

המנהל יבחן את הדו"ח בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, והינו רשאי לאשר  .22.6.2

אותו, לפנות לקבלן בדרישות / הבהרות הנוגעות לדו"ח ו/או להחליט כי אינו 
בבדיקתו את הדו"ח יבחן המנהל, בין היתר, ו כל חלק ממנו. מאשר את הדו"ח א

 האם מדובר בעבודות לגביהן הושלמה אבן הדרך המזכה בתשלום, כאמור לעיל.

 
ידי המנהל, -כאמור עלו/או כל חלק מהם לאחר אישור הדו"ח והחשבוניות  .22.6.3

ידו בפועל, -שבוצעו עלהמאושרות תשלם המזמינה לקבלן תמורה עבור העבודות 
. התמורה נספח ג'פי רכיבי כתב הכמויות במכפלת מחיריהן, בהתאם ל-על

ימים מתום החודש שבו הומצאה למזמינה חשבונית מס  45תשולם לקבלן בתוך 
 כדין. 

 
הקבלן יהא רשאי להגיש למנהל חשבוניות עסקה חלף חשבוניות מס כאמור,  .22.6.4

מס ערך  הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי – נספח ז'בכפוף לחתימה על 

 מוסף. 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמינה ו/או המנהל יהיו רשאים לקבוע אבני דרך  .22.6.5

 . כתב מטלהנוספות ו/או שונות לתשלום, בכל 

 
 01.02.02לגרוע מאבני הדרך לתשלום המפורטות בסעיף  אין באמור לעיל כדי .22.6.6

קרא (, ובחתימתו על הסכם זה מצהיר הקבלן כי הוא נספח ב'למפרט הטכני )
 ומבין היטב את אבני הדרך לתשלום כאמור. 
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המזמינה תהא רשאית לעכב כל חלק של התמורה במידה והיא סבורה כי הקבלן לא עומד  .22.7
יתקן את ההפרה,  קבלןבהוראות הסכם זה, לרבות הוראות המפרט הטכני, וזאת עד שה

 ומבלי לגרוע מיתר זכויות המזמינה במקרה כאמור.

 

לעיל שלא כתוצאה  16על הפסקת ביצוע העבודות כמפורט בסעיף  ןקבללה המזמינה הודיע .22.8
אך ורק את אותו חלק מהתמורה  קבלןל תשלם המזמינה, קבלןמהפרת ההסכם על ידי ה

בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידו בפועל עד להבאת ההסכם לידי  קבלןל המגיע
, בהתאם לכתב הכמויות מטעמוקבע על ידי המנהל ו/או מי יפי שאותו חלק יגמר, כ

ו/או מכל גורם אחר כל  נה, והספק לא יהיה זכאי לקבל מהמזמי(נספח ג') והמחירים
 תמורה או פיצוי נוספים מכל מין ו/או סוג שהוא.

 
זכאי לא יהיה  והקבלןמשמשות לאומדן בלבד  ,נספח ג'מוסכם כי הכמויות המצוינות ב .22.9

לקבל תוספת כלשהי לתמורה ו/או למחיר כל יחידה בגין היווצרות הפרש כלשהו בין 
הכמויות שבוצעו על ידו בפועל, לבין כמויות האומדן )בין אם אלו בוצעו מתחת לאומדן 

 ובין אם אלו בוצעו מעל לאומדן(. 

 
קשורות למען הסר כל ספק, המזמינה אינה מתחייבת להזמין מהקבלן את כל העבודות ה .22.10

בהסכם זה ו/או המפורטות בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני ו/או בכל מסמכי ההסכם 
לפעול בכל דרך על נספחיו, והינה רשאית לפצל את העבודות בין גורמים שונים, ו/או 

 פי שיקול דעתה הבלעדי. -והכל על אחרת,
 

פי החוק, אישור ימציא אישורים תקפים למועדי התשלום, בדבר ניהול חשבונות ל קבלןה .22.11
 בדבר היותו עוסק מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור.

 
מתחייב, כי מערך החשבונות של הפרוייקט ותקצובו ייערכו במשרדיו ועל ידי  קבלןה .22.12

עובדיו ו/או באחריותו הבלעדית, ברמת מחשוב שתאפשר בדיקה וביקורת עליהם, בכל עת, 
 .מזמינהלשביעות רצון ה

 
פי כל דין ותעבירו לכל -התמורה כל תשלום אשר היא חייבת לנכותו על תנכה מן מזמינהה .22.13

 מסמך פטור כדין. קבלןרשות מוסמכת אשר אליה עליה להעבירו, אלא אם כן המציא ה
 

 תנודות במחירי החומרים וערך העבודות .23

מובהר בזאת כי שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער, לרבות הפרשים בשכר  .23.1
/או במחירי חומרים ו/או שינויים בהיקפי הכמויות ו/או במיסים ו/או באגרות עבודה, ו

פי ההסכם -ו/או בהיטלים המוטלים על החומרים ו/או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על
לא ישנו ו/או ישפיעו על שכר ההסכם, ומובהר כי שכר ההסכם לא יהא צמוד לכל מדד 

ומוחלט בהתאם לאופן חישוב התמורה כאמור שהוא או שער חליפין כלשהו, והינו סופי 
בסעיף התמורה לעיל, ללא תלות במשך הזמן לביצוע העבודות בפועל, וזאת אף בגין אי 
הגשת חשבונות במועד על ידי הקבלן או בגין התקופה שממועד הגשת החשבונות ועד 

את  לתשלומם בפועל. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את התמורה ככוללת

כל המיסים ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות על 
החומרים, הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק במסגרת העבודות ו/או לצורך ביצוען. 
כל שינוי בשיעור המיסים, ההיטלים האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות 

ישפיעו על שכר ההסכם והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל או תשלומי חובה נוספים לא 
 תשלום נוסף בגינם. 

 

 בטחונות –' זפרק 
 ערבות לתקופת הביצוע .24
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לפי הוראות הסכם זה במלואן ובמועדן, לרבות  קבלןלהבטחת מילוי כל התחייבויות ה .24.1
 בלןק, ימציא המכתבי המטלההתחייבויותיו בתקופת הביצוע בנוגע לעבודות על פי כל אחד 

 מתן הודעת הזכייה במכרז וכתנאיימים ממועד  14 -, תוך לא יאוחר מנהלפקודת המזמי
לעיל,  11כמפורט בסעיף  כתבי המטלהמהוצאת כל אחד חתימת המזמינה על הסכם זה ולל

ד זה כחלק בלתי נפרערבות בנקאית, אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח הרצ"ב להסכם 
מובהר כי בהיעדר ערבות ביצוע תקפה  (."הביצוע ערבות")להלן:  'ונספח הימנו והמסומן 

 פי סעיף התמורה.-כנדרש, לא ישולמו לקבלן התשלומים על

 

אלף שקלים חדשים(, והיא תהיה  שלוש מאותש"ח ) 300,000סכום ערבות הביצוע יהא בסך  .24.2
. יובהר כי יה )ככל שתהיה(לרבות תקופת האופצ בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות

מאחר וערבות הביצוע באה להבטיח את קיום הוראות הסכם זה ביחס לכל תקופת 
ההתקשרות, לא תבוטל ו/או תופחת ערבות הביצוע גם לאחר השלמת ביצוע עבודות על פי 

פרטניים שיוצאו במהלך תקופת ההתקשרות. מבלי לגרוע מן האמור, היה  כתבי מטלה
את ביצוע העבודות בתוך תקופת ההתקשרות, יהא עליו להאריך את  והקבלן לא יסיים

תוקף ערבות הביצוע עד למועד מאוחר יותר עליו יורה לו נציג המזמין, ורק לאחר מכן 
כמפורט להלן. מובהר כי  ככל שתהיה(לפי העניין ו) התחזוקההבדק ו/או תוחלף בערבות 

 .התחזוקהק וערבות הביצוע תשמש אף להבטחת ביצוע עבודות הבד
 

לעיל, יהא המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לדרוש הפקדת  24.2בנוסף לאמור בסעיף  .24.3
"(. ערבות הביצוע הפרטנית)להלן: "כתב מטלה  כלפי -עבודות עלערבות ביצוע נוספת בגין 

מערך העבודות על  5%סך השווה לעד  במקרה כאמור, תעמוד ערבות הביצוע הפרטנית על
ולפי החלטת המנהל. יובהר כי ערבות זו הינה בנוסף לערבות הביצוע  כתב מטלהאותו פי 

על פי הקבוע לעיל, והמזמינה תהא רשאית לחלט כל אחת מערבויות הביצוע, על פי שיקול 
להלן. ערבות הביצוע הפרטנית תהא, ערבות בנקאית,  24.8דעתה, בהתאם להוראות סעיף 

הרצוף למסמך זה כחלק  'ונספח מותנית, בתנאים ובנוסח הקבועים ב-אוטונומית ובלתי
נפרד הימנו. על ערבות הביצוע הפרטנית יחולו כל ההוראות המפורטות בסעיפים -בלתי
 להלן, בשינויים המחויבים. 24.10 - 24.4

 
מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות  נהבמקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמי .24.4

 הביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בפועל.
 

כת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהאר .24.5
 ידו.-בהגדלת היקפה, לפי העניין, יחולו על הקבלן וישולמו על

 

כדי לגרוע מחיוביו של  נהידי המזמי-אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו/או במימושה על .24.6
פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות -פי ההסכם ו/או על-על נההקבלן כלפי המזמי

 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על-על הל סעד המגיע ו/או שיגיע ללתבוע כ נההמזמי
 

מהקבלן  הלגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו ל תזכאי נההמזמי .24.7
ידי מימוש ערבות הביצוע. בכל מקרה בו תמומש -פי כל דין, על-פי ההסכם ו/או על-על

ום ערבות חדשה באותם תנאים שהיו י 14תוך  נההערבות, מתחייב הקבלן להמציא למזמי
 בערבות שמומשה. 

 

 תהאמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שבו יפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם,  .24.8
פי הוראות ההסכם ו/או כל דין, -על ה, מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיתרשאי נההמזמי

מבלי שהקבלן ובלעדי ה הדעת-לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול
 יוכל להתנגד לחילוט האמור.
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, נהבטרם המציא הקבלן ערבות ביצוע, והגיש הקבלן חשבון כלשהו למזמי כתב מטלה הוצא .24.9
 את ערבות הביצוע. נהרק לאחר שהקבלן ימציא למזמי החשבוןיבוצע התשלום בגין 

 

חשבון ביניים  איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום .24.10
כאמור, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק הזמן 

 הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם.
 

ו המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם, והפרת הוראה מהוראותי-לעיל, על סעיפי 24סעיף 
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 
 ערבות לשנת הבדק .25

 

ימציא  שנת הבדק,להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן ובמועדן, במשך  .25.1
 5%הקבלן למזמינה ולפקודתה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בשיעור של 

 (."בדקה "ערבות )להלן:פי אותו כתב מטלה לגביו החלה שנת הבדק -מסכום העבודות על
 

 נפרדת. בדקלמען הסר ספק, בגין כל עבודה בגינה ניתנה תעודת השלמה תוצא ערבות 
 

, יהא הקבלן רשאי לדרוש מהמזמינה את הסכמתה לביטול בדקבמעמד המצאת ערבות ה .25.2
בהתייחס לאותן  , לרבות ערבות ביצוע פרטנית,ערבות הביצוע כאמור בהסכם זה לעיל

, אך זאת רק לאחר שהקבלן המציא למזמינה הצהרה על תב מטלהכפי אותו -עבודות על
 חיסול כל תביעותיו, ולאחר קבלת אישור המזמינה מראש ובכתב לביטול ערבות הביצוע.

 
לעיל ותוקפה לא יפקע לפני  התהא בתוקף למשך כל שנת הבדק כהגדרת בדקערבות ה .25.3

 שישלים הקבלן את כל התחייבויותיו בגין תקופות אלו.
 

 לעיל יחולו גם לעניין ערבות התחזוקה בשינויים המחויבים. 24.10 - 24.4ות סעיפים הורא .25.4
 

 
 ערבות לתקופת התחזוקה .26

 
ת התחזוקה במלואן ובמועדן, במשך תקופ קבלןלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של ה .26.1

בשיעור של ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית,  הולפקודת נהלמזמי קבלןימציא ה
 "ערבות)להלן: פי אותו כתב מטלה לגביו החלה תקופת התחזוקה -מסכום העבודות על 5%

 (.התחזוקה"
 

תוצא  ונסתיימה תקופת הבדק, השלמה, בגין כל עבודה בגינה ניתנה תעודת ספקלמען הסר 
 ת תחזוקה נפרדת.ערבו

 
 האת הסכמת נהרשאי לדרוש מהמזמי קבלןבמעמד המצאת ערבות התחזוקה, יהא ה .26.2

פי -על לעיל בהתייחס לאותן עבודות כאמור בהסכם זהו/או הבדק ערבות הביצוע לביטול 

הצהרה על חיסול כל  נההמציא למזמי קבלן, אך זאת רק לאחר שהכתב מטלהאותו 
 מראש ובכתב לביטול ערבות הביצוע. נההמזמי תביעותיו, ולאחר קבלת אישור

 
לעיל ותוקפה לא יפקע  הערבות התחזוקה תהא בתוקף למשך כל תקופת התחזוקה כהגדרת .26.3

 .ות אלואת כל התחייבויותיו בגין תקופ קבלןלפני שישלים ה
 

 יבים.בשינויים המחון ערבות התחזוקה ילעיל יחולו גם לעני 24.10 - 24.4סעיפים הוראות  .26.4
 

  נזיקין וביטוח –' חפרק 
 



   

 

57 
 

 אחריות הקבלן לנזק .27

הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג  .27.1

אדם ו/או תאגיד, לרבות למזמינה ו/או  שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל
לכל מבנה המצוי באתר ו/או בסביבתו ו/או לכל רכב שיחנה באתר או בסביבתו ו/או לכל 

ידי הקבלן -צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה מביצוע העבודות על
ו כתוצאה מכל ידו ו/א-המשנה המועסקים על-ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני-ו/או על

המשנה שלו, -עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני
בתקופת ההתקשרות, בין בתקופות הביצוע, בין בשנת הבדק ובין בתקופת התחזוקה. כן 
יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם במקרה המתאים 

יקין ]נוסח חדש[ ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמינה פי פקודת הנז-על
 ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופות שנת הבדק והתחזוקה.

 

ידי גורמים -הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמינה על .27.2
כויות בסביבתם בוצעו העבודות ו/או קבלני שלישיים לרבות מצד בעלי עסקים ו/או בעלי ז

המשנה ו/או מי מהם, בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מרשלנות הקבלן או הפרת 
פי -פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן על-התחייבויותיו על

מור פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהמזמינה תשלם כדמי נזק כא-הסכם זה ועל
במקום הקבלן, באם תשלם, תהיה היא רשאית לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן 

בתוספת הוצאותיה בקשר לכך, וכן תהיה המזמינה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך 
 אחרת.

 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר  .27.3
וצאה מתאונה או נזק כלשהם ו/או לפי כל דין, תוך כדי הנמצא בשירותו של הקבלן כת

 ביצוע העבודות או בקשר עם ביצוע העבודות.

 

ידו ו/או הנמצאים -הקבלן אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על .27.4
פי כל דין לכל -בשירותו, ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על

לכל אדם אחר הנמצא בשירותו כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או עובד ו/או 
חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך עבודות התחזוקה בתקופת הליווי ו/או 

 אחרות במהלך תקופת ההתקשרות.
 

ידי מי מטעמו לאתרי העבודות, -ידו או על-הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם על .27.5
יש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת מים לכב

או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיוצ"ב עקב ביצוע העבודות, בין 
שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, 

יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות ויתקן על חשבונו הוא באופן 
 המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור לעיל.

 
ידי מי -ידו או על-הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם על – נזיקין לרכוש ציבורי .27.6

נורות יוצמטעמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון 

ו/או לכל נזק להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב 
עקב שייגרם למתקן כלשהו ממתקני בתי המלון שבאזור ים המלח ו/או למלונות עצמם 

ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי 
יתקן על חשבונו הוא באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של מראש לביצוע העבודות, ו

המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור לעיל. על 
תכניות ומבתי המלון )לפי הענין( הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות 

 .העבודות יקרקעים העוברים באתר-עדכניות לגבי כל הקווים התת
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והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית  הסכם,סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ה
 .הסכםשל ה

 

 הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמינה אם תיתבע בתביעה בגין אחד הנזקים דלעיל. .27.7
 

הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמינה בכל סכום אשר ייפסק  .27.8
עיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובגין כל הוצאה ונזק לחובתה בקשר לנזקים דל

 אשר יגרמו למזמינה כתוצאה מהנזקים דלעיל.
 

המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם, והפרת הוראה מהוראותיו -לעיל, על סעיפי 27סעיף 
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ביטוח .28
 

לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או על פי דין, מתחייב הקבלן לבטח בעצמו ועל מבלי  .28.1

ולקיים במשך כל עת רלוונטית להסכם זה ועד  חשבונו הוא, לטובתו ולטובת המזמינה
להסכם זה  נספח ד'העבודות נשוא הסכם זה, את הביטוחים המנויים בכל לגמר ביצוע 

 וכרת ומורשת בישראל.ובהתאם להוראותיו, אצל חברת ביטוח מ
 

סעיף זה לעיל על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה  .28.2
 מהוראותיו, תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 הפרות ותרופות –' טפרק 
 

 תרופות .29
 

יחול על הוראות הסכם זה, אלא אם  -1973חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"ג .29.1

 על פי הוראות הסכם זה.הוסכם אחרת 
 

אם הקבלן לא יבצע את העבודות ו/או חלק מהן ו/או לא ישלימן בתקופת הביצוע  .29.2
במועד, ישלם הקבלן  והצמחים את העצים ספקו/או לא י כתב מטלהבכל כהגדרתה 

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של לכל יום איחור  1,000 למזמינה סכום של
בודות, וזאת בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחר של המזמינה על פי הסכם איחור בהשלמת הע

 זה ו/או על פי כל דין. לסכום הנקוב לעיל יתווספו הפרשי הצמדה.
 

שלם תוספת מחיר כלשהי על מחיר הבסיס עבור עצים תמובהר בזאת כי המזמינה לא  .29.3
 שיסופקו כשהם גדולים מהגודל המוזמן.

 
החוזה עקב הפרה יסודית של הקבלן, יחייב את הקבלן  מובהר ומוצהר בזאת כי ביטול .29.4

שהוצאו עד לאותו מועד  כתבי המטלהעל פי כל  מערך העבודות 10%בפיצוי מוסכם של 

 , וזאת בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחר של המזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.יחד

 
הנזכרים לעיל מכל סכום לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים  תהיה רשאיתהמזמינה  .29.5

 לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תהיה רשאיתשיגיע לקבלן וכן 
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ימים,  7בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של  .29.6
, לסלק תרשאי תהיה המזמינה, יסודית של הסכם זה על ידי הקבלן או במקרה של הפרה

או בכל  הולהשלים את העבודות בעצמ, לאלתר תרמהאתר ומאזור האאת ידו של הקבלן 
דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, הכלים והמתקנים של הקבלן 

 המצויים במקום העבודות, ואלה המקרים:
 

ימים  30כשניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים או צו פירוק, והצו לא בוטל תוך  .29.6.1
 מיום הינתנו. 

 

 כם. כשהקבלן מסתלק מביצוע ההס .29.6.2

 
 בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה יסודית מהוראות הסכם זה.  .29.6.3

 
בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה, אף אם אינה מוגדרת  .29.6.4

 ידי המזמינה.-כיסודית, ולא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע לו על

 
המזמינה תהא רשאית לצורך סילוק ידו של הקבלן מהאתר ומאזור האתרים  .29.6.5

ש בכוח סביר, ולא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרמו כאמור, להשתמ
 לקבלן, למי מטעמו ולרכושם כתוצאה מסילוק היד כאמור. 

 
מובהר בזאת כי כל ההוצאות בגין סילוק ידו של הקבלן כאמור לרבות הוצאות  .29.6.6

סילוק כל המיטלטלין של הקבלן שתחליט המזמינה לסלקם, אחסונם, הטיפול 
 גרמו להם, אם ייגרמו, יחולו במלואן על הקבלן. בהם או הנזקים שיי

 

לשלם לקבלן סכום  תהמזמינה חייב תהיהמשעת סילוק ידו של הקבלן כמפורט לעיל לא  .29.7
כלשהו בקשר להסכם זה למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן בפועל עד 

ו/או לנכות על פי לקזז  תלפינויו ולאחר קיזוז ו/או ניכוי כל סכום שהמזמינה רשאי
יום לאחר סילוק ידו של  30הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין. היתרה תועבר לקבלן תוך 

 קט.מהפרויהקבלן 

 
למסור את המשך ביצוע  תהא המזמינה רשאיתבכל מקרה בו הובא הסכם זה לידי גמר  .29.8

 העבודות והשלמתם לכל אדם ו/או גוף אחר.

 
ות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם זה או הנובע בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דע .29.9

ממנו מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יאט את קצב ביצוע העבודות ולא יפסיק את ביצוען 
בהתאם להתחייבותיו על פי הסכם זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוען, והעבודות 

חילוקי הדעות והמזמינה ימשיכו להיות מבוצעות על ידי הקבלן במלואן ובמועדן על אף 
 שלם לקבלן את אותם סכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב.ת

 
 שונות –פרק י' 

 

 שלוח או שותפות בין הצדדים-מעביד, שליח-העדר יחסי עובד .30
 

שלוח ו/או -מעביד, שליח-מוצהר בזה על ידי הצדדים כי לא ישררו בין הצדדים יחסי עובד .30.1
 ע את כל התחיבויותיו נשוא הסכם זה כקבלן עצמאי לכל דבר וענין.שותפות וכי הקבלן יבצ
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הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי לכל דבר וענין וכי הוא בלבד מעבידם ומעסיקם של  .30.2
המועסקים על ידו והבאים מטעמו והוא הנושא באחריות ובחובות המוטלים על מעביד על 

 פי כל דין ו/או חיקוק בכל הקשור לעבודות.

 
לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא הקבלן אחראי בלעדית לתשלום מס הכנסה, ביטוח  מבלי .30.3

לאומי, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף בקשר להעסקת עובדיו 
 .על פי כל דין או מי מטעמו

 
הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות הקשורות  .30.4

וכי הוא מקבל  -1970בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל
 .ןעל עצמו לנהוג על פיה

 
מובהר ומוסכם, כי  ספקמבלי לגרוע מכלליות אחריות הקבלן על פי הסכם זה ולמען הסר  .30.5

המזמינה בגין האמור בסעיף נגד הקבלן עצמו יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או 

 לעיל, וכל הקשור בו. זה

 
 סמכות שיפוט .31

 
בכל חילוקי דעות ו/או אי הסכמה בין הצדדים בכל ענין הקשור להסכם זה ו/או הנובע  .31.1

ממנו, יכריע המנהל, והכרעתו תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור ותחייב את 
מי הצדדים מרגע נתינתה לכל דבר ועניין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותם של 

מהצדדים לפנות לערכאות שיפוטיות, לאחר השלמת העבודות, לצורך הכרעה בחילוקי 
הדעות ו/או אי ההסכמות הנ"ל כאמור להלן, אולם מוסכם ומובהר בזאת כי החלטות 

 המנהל תחייבנה את הצדדים עד לקבלת פסק דין חלוט מאושר הקובע אחרת.

 
ום מקרה ובשום שלב או זמן לתבוע מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יוכל בש .31.2

צו מניעה לעיכוב העבודות או הפרוייקט וכל הקשור בהם וכן לא יוכל לתבוע צו עשה מכל 

מין וסוג שהם בקשר עם הפרוייקט. הקבלן יהיה רשאי לתבוע את המזמינה או מאן דהוא 
 אחר בקשר לפרוייקט רק לסעד כספי.

 
יב שלא לעשות פעולה כלשהי שיהיה בה כדי מובהר בזאת כי הקבלן מתחי ספקלמען הסר  .31.3

 לעכב באורח כלשהו את ביצוע הפרוייקט והשלמתו.

 
הדין החל על הסכם זה הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור  .31.4

 בהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

 

 שונות .32

 
לביצוע על בסיס של כתב כמויות  מוסכם כי העבודות נשוא הסכם זה נמסרות לקבלן .32.1

כמפורט בין השאר בכתב הכמויות ובמפרט המצורפים להסכם זה ועל הקבלן לבצען לפי כל 
האמור בהם, אולם אם חסר פרט כלשהו בכתב הכמויות או במפרט שעל הקבלן היה לקחתו 
בחשבון כחלק אינטגרלי של העבודה יחשב פרט זה בהגדרת העבודות כאילו נכלל בכתב 

 ., אלא אם צוין במפורש אחרתהכמויות, במפרט ובתכניות

 
מובהר ומוסכם בזאת כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בעבודות ובפרוייקט ובכלל זה כל  .32.2

המסמכים, התוכניות, השרטוטים וכדומה שיוכנו על ידי הקבלן או שהקבלן ישתמש בהם 
לן מתחייב להעבירם לידי הבלעדית של המזמינה והקב הבקשר לפרוייקט יהיו בבעלות

 המזמינה מיד לאחר שידרש לעשות כן.
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מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי בכל עת ובכלל זה לאחר גמר  ספקכמו כן למען הסר  .32.3

להכניס ו/או לבצע כל  תהיה המזמינה רשאיתהעבודות ו/או הפסקתן מכל סיבה שהיא, 
הבלעדי של המזמינה ומבלי  השינוי שהוא בעבודות ובפרוייקט בכלל והכל לפי שיקול דעת

שהקבלן יהיה זכאי לסעד כלשהו בגין שינויים כאמור, ובכלל זה צו מניעה, צו עשה, צו 
 "ב, למעט התמורה אשר תגיע לו, אם תגיע, בהתאם לאמור בהסכם זה.צהריסה וכיו

 
 קיזוז .33

 

 הגיע לו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שי הלקזז ו/או לעכב תחת יד תהא זכאיתהמזמינה  .33.1
פי כל הסכם אחר שנערך בין הצדדים, מכל סכום -פי הסכם זה ו/או על-מאת הקבלן על

 פי הסכם זה.-שיגיע מהקבלן למזמינה על

 

הקבלן לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו  .33.2

ן הצדדים, מכל סכום פי כל הסכם אחר שנערך בי-פי הסכם זה ו/או על-מאת המזמינה, על
 פי הסכם זה.-שיגיע מהמזמינה לקבלן על

 סודיות .34
 

הקבלן מתחייב בשמו ובשם עובדיו וכל הפועלים מטעמו לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע,  .34.1
למסור, להביא לידיעת ו/או לאפשר להביא לידיעת כל אדם או גוף אחר, כל ידיעה שתגיע 

תון או כל חומר הקשור בתכנון או הקמת אליו בקשר לעבודות או לפרוייקט, וכל נ
 הפרוייקט או הפיקוח על תכנונו או הקמתו, והכל בעת ביצוע העבודות או בכל זמן אחר.

 

הסודיות דלעיל לא תחול על הצורך להעביר מידע ומסמכים לרשויות התכנון, לשלטונות או  .34.2
 הפרוייקט.לאנשים הקשורים בפרוייקט או בביצועו והכל למען ביצוע העבודות או 

 
 עכבון .35

 

מוסכם בזאת כי בכל מקרה שהוא, לא יהא הקבלן רשאי לעכב תחת ידו או בצורה כלשהיא 
מיטלטלין ו/או מסמכים ו/או נכסים אחרים מכל סוג ומין שהוא עצים ו/או שתילים ו/או 

הקשורים לפרויקט ולא יהא זכאי שלא להתפנות באופן מיידי מאתר העבודות עם דרישת 
 המזמינה.

 
 ויתור .36

 
שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועד או מתן אורכה מצד הצדדים או שתיקתם במקרה של 
הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה או אי מימוש מי מהצדדים של אחת או יותר 
מזכויותיו, לא יחשבו כויתור על זכות כלשהי, ולא ישמשו מניעה לתביעה מאותו צד אלא אם כן 

 זאת לצד השני בכתב. אישר

 
 הודעות .37

 
 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה יהיו כמפורט ברישא של ההסכם. .37.1

 
כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו לכתובות דלעיל תחשב שנתקבלה מיד עם מסירתה  .37.2

 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית הדואר בדואר רשום. 72האישית או תוך 
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 
 הספק  המזמין
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 מסמכי המכרז על נספחיהם  -נספח א'
)אינם מצורפים(
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 המפרט הטכני - נספח ב'
 )מצורף בנפרד(
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 התמורה – נספח ג'
של הקבלן( )כתב כמויות ומחירים( )יצורף טופס ההצעה הכספית
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 ביטוח -נספח ד'
 

ערוך ולקיים, על הקבלן ל עללגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
ההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת )ולעניין ביטוח אחריות תקופת  כל, למשך ן הקבלןחשבו

באישור המפורטים את הביטוחים  ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם( 3מקצועית, למשך 
 יביטוח"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  1כנספח ד' זה להסכםעריכת הביטוח המצורף 

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הקבלן"
מתן להמציא לידי המזמינה, לפני תחילת  הקבלן עלצורך בכל דרישה מצד המזמינה,  ללא .2

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת התקשרות וכתנאי מוקדם להשירותים 
הקבלן על בתום תקופת הביטוח,  מידהקבלן. כמו כן,  י מבטחהביטוח, כשהוא חתום ביד

בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת  ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי המזמינה ל להמציא
ו/או לתקופה נוספת כמפורט  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוח

 לעיל.  1בסעיף 
זמינה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למ

לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח 
 מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

 ,ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזעריתכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת  מובהר .3
ו/או על פי כל לפי ההסכם הקבלן לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי המוטלת על הקבלן

לא קבלן ול ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,דין, 
 האחריות כאמור. לגבולותשור בכל הק ,או מי מטעם המזמינה המזמינהכל טענה כלפי תהיה 

הקבלן שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למזמינה תהא הזכות, אך לא החובה, .4
על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הקבלןכאמור לעיל, 

 .הקבלן על פי הסכם זה להתחייבויותאת ביטוחי הקבלן 
אינן  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמינה כויות זמוצהר ומוסכם כי  .5

ביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמינה כל חובה על או המזמינה מטילות על 
 ,, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאהקבלן

שינויים  עריכת דרשהנוזאת בין אם  כל דין, או על פיזה  הסכםעל פי הקבלן המוטלת על 
 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם כמפורט לעיל 

לרכוש או אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המזמינה פוטר את המזמינה  הקבלן .6
המשמש לצורך  ציוד כלשהו, המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי המזמינה ו/או

בגין אובדן נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה קבלןולא תהיה למתן השירותים, 
 , ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ו/או נזק כאמור

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על שייערך על ידי הקבלן, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7
על זכות התחלוף כאמור  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמינה;כלפי המזמינה זכות התחלוף 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
או השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8

המשנה  קבלניהקבלן לדאוג כי בידי על משנה מטעם הקבלן,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םחלק מה
 ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה.  לתנאיםבהתאם נאותות פוליסות ביטוח 

לרבות שירותים במלואם, ביחס ל אחריות כלפי המזמינהמוטלת ההקבלן על כי  ,מובהר בזאת
 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני

על אף האמור לעיל, אי  של ההסכם.נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה  .9
ימים ממועד  10המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 בקשת המזמינה מאת הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.



 
תאריך                  אישור עריכת הביטוח - 1ד' ספח נ                                               

:__________ 
וסייגיהן, עד כמה שלא המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 מקבל האישור מעמדו הפוליסה

 שוכר☐

 משכיר ☐

 ניהול  חברת☐

 קבלן מוצרים☐
 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

 אחר: ______ ☐

  שם: 
________________

___ 
 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐
 /מזמינה שירותים ☒

 עבודות
 מזמינה מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 שם:
החברה הממשלתית     

 להגנות 
ים המלח בע"מ ו/או     

 חברת
בנות האם ו/או חברות  

 ו/או חברות קשורות
 כתובת: 

________________
__ 

 כתובת:
 7רח' כנפי נשרים     

 ירושלים 
   9546417 

  השירותים נשוא אישור הביטוח רתיאו
גינון והשקיה במתחם גידול, אספקה, שתילה, לביצוע עבודות  2/18מכרז מסגרת פומבי מס' 

 התיירות בים המלח

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐רז   מכ☒הסכם   ☐   -בקשר ל
                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים 
 ובת מקבל האישורלט

 תקופת הביטוח
/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐
מוטב לתגמולי  ☐

 ביטוח
 סעיף שיעבוד ☐
 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש
 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 8,000,000 
 למקרה ולתקופה

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 20,000,000 
לעובד, למקרה 

 ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 
 

           ת.רטרו: 
       

2,000,000 
 למקרה ולתקופה

אחריות  
 מקצועית

4.  

 בכתב ובדואר  יום 30 הודעה מראש בת הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח
 רשום למקבל האישור.

  ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. ולא יחולומבטחיו 

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 

 
 

 בשלב הגשת ההצעה ידי המבטח–על  חתום/  אין להגיש אישור זה מלא
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 הצהרה בדבר חיסול תביעות –נספח ה' 

 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 א.ג.נ.,

 הצהרה בדבר חיסול תביעות

"( שנערך בין החברה הממשלתית להגנות ים המלח ההסכם)להלן: "            בהתאם להסכם מיום
מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן:                              בע"מ לבינינו, אנו הח"מ

שהוצא לנו ביום _________  כתב מטלה"( למנהל, בגין ביצוע כל העבודות על פי החשבון הסופי"
 .כתב המטלהפי ההסכם ו-"(, אותן ביצענו ובגין ביצוע כל יתר התחייבויותינו עלכתב המטלה)להלן: "

 :צהירים ומאשריםהננו מ

ידי המנהל המגיע לנו על חשבון שכר ההסכם תמורת -כי הסכום הכולל והסופי המאושר על א.
פי ההסכם הינו -במלואן וביצוע כל יתר התחייבויותינו על כתב המטלהביצוע העבודות על פי 

 "(.שכר הזמנת העבודהש"ח )להלן: "        בסך של

          ש"ח, ובקבלת היתרה המגיעה לנו בסך           לנו עד כה סךקיב כתב המטלהכי על חשבון שכר  ב.
המגיע לנו בגין ביצוע העבודות וביצוע כל יתר  כתב המטלהש"ח, קיבלנו את מלוא שכר 

 .כתב המטלהפי -התחייבויותינו על

א אין לנו ול          הנקוב בסעיף )ב( לעיל עד ליום כתב המטלהכי פרט לקבלת יתרת שכר  ג.
תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי המזמינה ו/או כלפי כל אלה 

ו/או לכל הקשור במישרין או  כתב המטלההבאים ו/או שיבואו מכוחה ו/או מטעמו בקשר ל
 ו/או כל הכרוך בה ו/או הנובע ממנה. כתב המטלהבעקיפין ב

יתר ההתחייבויות אשר אנו חייבים לבצע לאחר  אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מביצוע ד.
 השלמת העבודות, ולרבות בקשר לתקופות בדק ותחזוקה.

למונחים בהצהרתנו דלעיל יהיה הפרוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו/או  ה.
 הקשרם מחייב אחרת.

 

 בכבוד רב

 

                  

 

              

 עד לחתימות

 

 הלהמנ העתקים:
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 נוסח ערבויות הביצוע והתחזוקה -' ונספח 

 
 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 

 א.ג.נ.,

 ערבות מס'הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת קבלןה)להלן: "    פי בקשת -על .1
   ש"ח )    מותנית בכל תנאי, לתשלום כל סכום עד לסכום של-ובלתי

 .קבלן"( שתדרשו מאת הסכום הערבותם( )להלן: "שקלים חדשי    

ימים מקבלת  7ידכם עד סכום הערבות תוך -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על .2
דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה 

. כמו כן מוסכם בזאת ןקבלבכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מה
ו/או לפנות בדרישה מוקדמת  קבלןבמפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד ה

 ידינו.-ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על קבלןל

ם ידכ-אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על .3
ידנו בגין ערבות -ידכם וישולמו על-מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על

זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, 
 ממומשת.-תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי

 דלעיל. 2פי הקבוע בסעיף -ם במועד ועלאנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשי 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע  .4
פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על -מתשלום על

 פי הדין.-על קבלןכל טענה לרבות כל ברירה המוענקת ל

-כלפיכם והינה בלתי קבלןסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הבנו .5

 מותנית ועצמאית.-חוזרת, בלתי

ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה         הערבות תהיה בתוקף עד ליום .6
היה הערבות בטלה , בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת קהל. לאחר מועד זה ת      -למשרדנו ב

 ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .7

 דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד. .8

 

 בכבוד רב,

_________________ 

  ב נ ק
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 מוסף ערך מס לצרכי מזומן בסיס על מדווח הצהרת -נספח ז' 

 ___________________הספק:   שם

 ________________: ת.ז./ח.פ. מספר

 :__________תאריך

 לכבוד
 "(חל"יהחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: "

 .ג.נ.,א

 הדיווח מועד(, החוק –)להלן  1975 -"והתשל, מוסף ערך מס חוק להוראות בהתאם כי בזאת לאשר הריני .1

( מזומן)בסיס  התמורה קבלת בעת ורק אך הינו"מ, מע לרשויות ידי על המדווחות בעסקאות עלי החל

 במשבצת המתאימה(:  Xסמן)נא  הבאה מהסיבה

 פנקסי)ניהול  הכנסה מס להוראות' ה לתוספת בהתאם ספריו את שמנהל שירותים נותן הנני 

 ;1973-"גהתשל(, חשבונות

 ניהול  הכנסה מס להוראות"א י לתוספת בהתאם ספריו את שמנהל שירותים נותן הנני(

 חדשים שקלים מליון 15 על עולה אינו עסקאותיי ומחזור 1973-"גהתשל(, חשבונות פנקסי

 ;בשנה

 ניהול  הכנסה מס להוראות' א לתוספת)ד( 2 בסעיף האמור עלי וחל נכס שמכרתי עוסק הנני(

 1,950,000 על עולה אינו עסקאותיהם שמחזור; )יצרנים 1973-"גהתשל(, חשבונות פנקסי

 (;סקיםמוע 6 -מ יותר לא ובעסקם חדשים שקלים

 (, ובניה)מקרקעין  לחוק 28 לסעיף בהתאם הינו בגינה החיוב שמועד עסקה שביצע עוסק הנני

 בגין שקיבלתי מקדמות על מדווח הנני אך, הגיע טרם 28 סעיף לפי במס החיוב מועד כאשר

 ;לחוק 29 סעיף מתוקף העסקה

 הסיבה את פרט נא. אחרת סיבה מכל מזומן בסיס על מדווח הנני 

_______._________________________________________________ 

 ולהמציא, לי המגיע הסכום לדרישת אחר מסמך או עסקה חשבון, חיוב הודעת לחל"י להגיש מתחייב הריני .2

 .התשלום קבלת עם מיד מס חשבונית לחל"י

 משום, ידכם על זה מסמך בקבלת ואין, עלי מוטלת, לעיל לאמור והבלעדית הראשונית שהאחריות לי ידוע .3

 .בו לאמור אישורכם

 .כאמור הדיווח לבסיס בהתייחס בעתיד שיחול שינוי כל על להודיעכם מתחייב הריני .4

 

   

 הספק וחותמת חתימה הספק בשם החותם של מלא שם תאריך
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