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 מסמך א' 

   9/20  מכרז פומבי מס'   – הזמנה להציע הצעות  

 

 כללי 

בע  .1 המלח  ים  להגנות  הממשלתית  "   מ " החברה  בזאת  המזמינה )להלן:  מזמינה   ,)"

  למתן מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות בהסכם  

של  ותחזוקה  הקמה  תכנון,  חוויה    שירותי  המלח" "   – מרכז  לים  בין    כולל ה ,  שער 

כלל ,  מבנה   והקמת תכנון    היתר,  וביצוע  הבינוי   תכנון  כלל  ,  עבודות  וביצוע  תכנון 

  , , אספקת )במבנה ובשטחי החוץ(   תוכן ה חווית  וביצוע כלל    תכנון   חוץ, ה פיתוח  עבודות  

ריהוט והטכנולוגיה   מולטימדיה ה ציוד  כל  ותחזוקת  התקנת   וחוץ   ,  ואביזרים    פנים 

תחזוקה  לתוכן,  אחרים   שירותי  והחוויה מתן  התוכן  רכיבי  מולטימדיה  לכל   ,

וביצוע כל מטלה נוספת הנזכרת במסמכי  במסמכי המכרז  כמפורט    , הכל וטכנולוגיה 

   "(. העבודות "   - " ו הפרויקט המכרז )להלן: " 

ניקוד איכות ההצעה והקונספט    ציון סופי שיכלול את   הזוכה במכרז ייבחר על בסיס  .2

בסעיף  לפרויקט  המוצע   ניקוד  ,  להלן(   37.2)כמפורט  המוצע ואת  בהצעה    המחיר 

והכל  הכספית  להלן.  ,  עם    בחירת לאחר  כמפורט  המזמינה  תתקשר  במכרז,  הזוכה 

בהסכם   ב'   בנוסח הזוכה  "   מסמך  את  ההסכם )להלן:  לספק  יידרש  והזוכה   ,)"

להוראות    השירותים  ה בהתאם  קבלת  המכרז,  כנגד  והמזמינה,  תמורה  ה הסכם 

 . בהסכם כרז ו מ במסמכי ה כמפורט  

המזמינה   פרוגרמה  .3 שערכה  עקרונית  סכמטית  בינוי  ותכנית    לפרויקט   ראשונית 

  המוגש על ידי המציעים,   , ואולם במסגרת הקונספט המוצע ( 9מסמך א') כ   ים מצורפ 

זו  הזמנה  להוראות  בכפוף  אלו,  ממסמכים  לסטות  לגרוע  ניתן  כדי  באמור  אין   .

 . להלן   37.3מהוראות סעיף  

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך.  .4

מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז, להלן   .5

 מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז: 

 תאריך  תיאור 

  בסעיף   כמפורט   [ חובה ]   מציעים   סיור 

 . להלן   10

של   הישיבות  בחדר  התכנסות 

 המועצה האזורית מגילות ים המלח 

 11:00בשעה    16.11.2020

 

למכרז מועד אחרון   [  חובה ]   להרשמה 

 להעברת שאלות הבהרה ו 
30.11.2020 

 14:00בשעה    31.1.2021 הצעות במכרז מועד אחרון להגשת  
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ללא תשלום מאתר האינטרנט של המזמינה,    ולהדפיס   את מסמכי המכרז ניתן להוריד  .6

באחריות המציעים לעקוב   . "( אתר האינטרנט )להלן: "   www.haganot.co.il בכתובת:  

במסגרת הליך המכרז, ולהגיש  אחר אתר האינטרנט ואחר הודעות אשר יפורסמו בו  

האינטר  באתר  ביותר  המעודכנת  בגרסתם  המכרז  מסמכי  להנחיות    ט נ את  ובהתאם 

 . שתפורסמנה באתר 

,  בכללותו   ההליך   את   ולבטל   במסגרת המכרז,  כלל  מציע   לבחור  שלא  רשאית  המזמינה  .7

במקרה של ביטול ההליך,    . כך   בשל   טענה   כל מוותרים על    מציעים ה ו ,  שהוא   שלב   בכל 

 לא תשולם כל תמורה למציעים. 

 רישום למכרז 

טופס   .8 את  מטעמם(  מי  באמצעות  או  )בעצמם  ישלחו  במכרז,  להשתתף  המעוניינים 

א')   - הרישום   רכש    ( 4מסמך  תחום  לראש  אותו  ויעבירו  ידם,  על  שמולא  לאחר 

, עד למועד הנקוב  sarahm@haganot.co.ilוהתקשרויות, עו"ד שרה מורלי, בדוא"ל:  

ופרטי    5בסעיף   מטעמו  קשר  איש  המציע,  פרטי  את  יכלול  הרישום  טופס  לעיל. 

ההתקשרות עימם. על המציע ו/או מי מטעמו לוודא כי טופס הרישום נקלט אצל ראש  

רישומו   את  המאשר  ידה,  על  חוזר  דוא"ל  אליו  נשלח  וכי  והתקשרויות  רכש  תחום 

 " )להלן:  למכרז למכרז  רישום  באחריות  אישור  כאמור,  דוא"ל  התקבל  ולא  ככל   .)"

בטל'   לוודא  מטעמו  מי  או  נשלח    02-6558203המציע  וכי  התקבל  הרישום  טופס  כי 

 אליו אישור רישום למכרז. 

יוכל   .9 לא  למכרז  יירשם  שלא  מציע  סף.  תנאי  ומהווה  חובה  הינו  למכרז  הרישום 

 להשתתף בו ולא יוכל לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו. 

 ים סיור מציע 

בסיור   .10 בסעיף  ההשתתפות  הנקוב  במועד  חובה לעיל    5המציעים  תנאי    הינה  ומהווה 

 סף להשתתפות במכרז.  

הישיבות   הינה: חדר  המועצה האזורית    במשרדי נקודות הכינוס של סיור המציעים 

 .  ים המלח   מגילות 

נציג   נרשם אצל  כי  לוודא  בסיור המציעים  ו/או    המזמינה באחריות מציע המשתתף 

 קיבל אישור בכתב בדבר השתתפותו בסיור המציעים.  

 ( ההרשמה  טופס  הגשת  באמצעות  למכרז  להירשם  יהיה  ניתן  הסיור  מסמך  במעמד 

 (. ( 4א') 

 במכרז   תנאי סף להשתתפות 

שעומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים    מציע רשאי להשתתף במכרז זה   .11

 להלן: בסעיף זה    המפורטים 

 ניסיון המציע 

http://www.haganot.co.il/
mailto:sarahm@haganot.co.il


 

                                                                         5 

י  / מרכז   והקים   תכנן ,  אפיין המציע    , 1.1.2010במהלך התקופה שתחילתה ביום   .11.1

ו/או   מוזיאונים  ו/או  ו/או  מבקרים  חוויתי  מורכבות מרכז  אחד  ב   תצוגות 

"   Turn-key Project  של   במתכונת מהנ"ל   העומדים    , "( הפרויקט/ים )להלן: 

 ג'( באופן מלא.   - להלן )חלופה א', ב' ו באחת החלופות  

  פרויקטים הצגת    באמצעות על חלופותיו,  זה    סעיף עמידה ב להוכיח    ניתן  •

משנה  קבלני  )ללא  המציע  ידי  על  במלואם  יועצים    שבוצעו  וללא 

בוצעו,    (; חיצוניים  אשר  פרויקטים  באמצעות  לחילופין,  או  או  במלואם 

של המציע,  ו/או יועצים חיצוניים משנה   וספקי  בחלקם, באמצעות קבלני 

 . וניהל בעצמו את הפרויקט   ובלבד שהמציע התקשר מול מזמין העבודות 

 חלופה א'  .11.1.1

ותוכן   הקמת   הכולל   , אחד   פרויקט    כל   את   המציע   ביצע   בו ,  מבנה 

  תכנון ;  תכנים   גיבוש ;  אדריכלות ;  קונספט   גיבוש :  הבאות   הפעולות 

  ציוד ,  תפאורה   של   והקמה   התקנה ;  המבנה   בינוי ;  ומפורט   ראשוני 

  פיסיות   לתשתיות   מלאה   ואינטגרציה   ממשק   תוך ,  חוויה   ומערכות 

  במערכות   שימוש ,  גרפי   תכנון ;  מבנה   ומערכות   וטכנולוגיות 

  מערכות   התקנת ;  ה והפעל   הדרכה   מערכי   הבניית   וכן   מולטימדיה 

  , ( אש   וכיבוי   גילוי ו/או    אינסטלציה   ו/או   חשמל   ו/או   מיזוג )   המבנה 

 . לפחות   ( מ " מע   כולל   לא )   ש"ח   10,000,000  של   בהיקף 

היוו חלק    במידה  לפרויקט  שירותי תחזוקה  העבודות  ומתן  מתכולת 

במשך  תחזוקה ה שירותי   ך ער את  לזקוף ניתן שביצע המציע בפרויקט, 

בת  היותר חודשים    24  תקופה  מה לכל  כחלק  הכולל  ,  של  היקף 

   . הפרויקט 

   ' ב חלופה   .11.1.2

תוכן    , אחד   פרויקט    ביצע   בו   (, מבנה   הקמת   ללא ) ואינטגרציה  הכולל 

  תכנון ;  תכנים   גיבוש ;  קונספט   גיבוש   : הבאות   הפעולות   כל   את   המציע 

,  חוויה   ומערכות   ציוד ,  תפאורה   של   והקמה   התקנה ;  ומפורט   ראשוני 

  וטכנולוגיות   פיסיות   לתשתיות   מלאה   ואינטגרציה   ממשק   תוך 

  הבניית  וכן  מולטימדיה   במערכות  שימוש , גרפי  תכנון ; מבנה  ומערכות 

,  חשמל ,  מיזוג )   מבנה   למערכות   התאמה ;  והפעלה   הדרכה   מערכי 

  כולל   לא )   ש"ח   7,000,000  של   בהיקף   , ( אש   וכיבוי   גילוי ,  אינסטלציה 

 . לפחות   ( מ " מע 

מתכולת    במידה  היוו חלק  לפרויקט  שירותי תחזוקה  העבודות  ומתן 

שביצע המציע בפרויקט, ניתן לזקוף את ערך שירותי התחזוקה במשך  

   . חודשים בלבד, כחלק מההיקף הכולל של הפרויקט   24תקופה בת  

 ' ג חלופה   .11.1.3
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)ללא    תוכן ואינטגרציה כולל  אשר כל אחד    , לפחות   פרויקטים   שלושה 

(  מ " מע   כולל   לא )   ש"ח   10,000,000  של   מצטבר   בהיקף     (, מבנה הקמת  

  הפעולות   כל   את   המציע ביצע  לפחות  מתוכם, בפרויקט אחד    , לפחות 

;  ומפורט   ראשוני   תכנון ;  תכנים   גיבוש ;  קונספט   גיבוש :  הבאות 

  ממשק   תוך ,  חוויה   ומערכות   ציוד ,  תפאורה   של   והקמה   התקנה 

;  מבנה   ומערכות   וטכנולוגיות   פיסיות   לתשתיות   מלאה   ואינטגרציה 

  הדרכה   מערכי   הבניית   וכן   מולטימדיה   במערכות   שימוש ,  גרפי   תכנון 

  גילוי ,  אינסטלציה ,  חשמל ,  מיזוג )   מבנה   למערכות   התאמה ;  והפעלה 

עונים לדרישות המפורטות    ; ( אש   וכיבוי  יתר הפרויקטים  סעיף  ב וכל 

 לעיל.   11.1

את  חלופה זו  לפי  ים המוצגים  פרויקט כספי של ה לכלול בהיקף ה   אין 

 על ידי המציע )ככל וסופקו(.   שסופקו   תחזוקה ה שירותי  ערך  

  שירותי תחזוקה חודשי    12המציע העניק    , 1.1.2010בתקופה שתחילתה ביום   .11.2

) ל רצופים   החוויה  פרויקט  ב   ( טכנולוגיה ו/או  מולטימדיה    ו/או   תוכן רכיבי 

  תצוגות מורכבות מרכז חוויתי ו/או  מרכז מבקרים ו/או מוזיאונים ו/או מסוג 

   . באחד מהנ"ל 

באמצעות   • זה  בסעיף  עמידה  להוכיח  תחזוקה  ניתן  שבוצעו  שירותי 

בחלקם  במלואם   המציע,  או  של  משנה  קבלני  ידי  שהמציע  על  ובלבד 

   . והיה אחראי על מתן השירותים   התקשר מול מזמין העבודות 

 על ידי המציע   הצוות המוצע 

מתן  את השירותים   לצורך  הכולל  צוות  המציע  העמיד  התפקידים    ,    הבאים בעלי 

 , העומדים בכל הדרישות המפורטות להלן: "( הצוות המוצע )להלן: " 

בכל התנאים    עומד מכרז זה,    במסגרת מטעם המציע    מנהל הפרויקט המוצע  .11.3

 הבאים: 

ביום   .11.3.1 שתחילתה  )   ניהל   , 1.1.2010בתקופה  פרויקטים  3שלושה   )

והקמה  לאפיון לפחות,   תכנון  מוזיאונים    של ,  ו/או  מבקרים  מרכז/י 

  של   במתכונת חוויתי ו/או תצוגות מורכבות באחד מהנ"ל    מרכז ו/או  

Turn-key Project . 

 " זה  פרויקט בסעיף  התפקידים  כלל  ניהול    לרבות   -   " ניהול  בעלי 

משנה והמקצוע  וקבלני  ספקים  פעילויות    בפרויקט   ,  כלל  ותכלול 

בינוי  ועבודות ה עיצוב וגיבוש התוכן והחוויה  לרבות הליכי  ,  הפרויקט 

 . אינטגרציה למערכות קיימות ה ו/או  

)   אחד  .11.3.2 חמישה  של  בהיקף  הינו  לפחות,  מיליון  5הפרויקטים  ש"ח  ( 

 . כדין(   "מ מע   כולל ) לפחות  

 . ונמסר למזמין הפרויקט   הושלם   , הפרויקטים לפחות   אחד  .11.3.3
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הפרויקט   .11.3.4 או  מנהל  במציע  שכיר  להיות  יכול    חיצוני   גורם המוצע 

אך לא יהיה בכל  ,  לצורך מכרז זה   מציע איתו התקשר ה   )"פרילנסר"( 

 כדי לגרוע מאחריות המציע 

אישי   .11.3.5 באופן  יידרש  הפרויקט  מנהל  כי  כולל  מובהר  לניהול 

בפרויקט   הנדרשים  השירותים  כלל  של  בעלי  דנן  ואינטגרטיבי  וכלל 

 . במסגרת מכרז זה , הספקים וקבלני המשנה  התפקידים 

במסגרת מכרז זה,    האדריכלות   מטעם המציע למתן שירותי   האדריכל המוצע  .11.4

 עומד בכל התנאים הבאים:  

רישוי   תקף   רישיון   בעל   הינו  .11.4.1   המהנדסים   תקנות   פי   על   כאדריכל 

 . 2007- ח " תשס (,  לרישוי   תנאים )   והאדריכלים 

ניסיון לפחות   10בעל  הינו   .11.4.2 ממועד    , בתכנון אדריכלי של מבנים   שנות 

 הזכאות לתואר אדריכל. 

  שירותי   המבצע / גוף המספק מטעם  ו/או  אדריכלים    משרד   ם מטע תכנן   .11.4.3

עומד באופן עצמאי    כל אחד מהם אשר  לפחות,  מבנים    שני ,  אדריכלות 

   בכל התנאים הבאים: 

 ; תיירות לצורך    מבנה   או   ציבור   ה מבנ המבנה:    ייעוד  .11.4.3.1

 " זה  ציבור בסעיף  מבנה העומד באחת ההגדרות    – "  מבנה 

 הבאות: 

,  דת ,  תרבות ,  חינוך   לצורכי   ציבוריים   לשימושים   מבנה ( 1) 

  מקלט ,  ספורט ,  בריאות ,  חברתיים   ושירותים   רווחה 

 ; ציבורית   לתחבורה   ותחנה   ציבורי   ומחסה 

 ; אש   לכיבוי   תחנה ,  מעצר   ובית   סוהר   בית ,  משטרה   תחנת ( 2) 

  רשות ,  חוק   פי   על   שהוקמה   רשות ,  המדינה   של   אחר   מבנה ( 3) 

  לצורכי   מאלה   אחת   כל   המשמש ,  מקומית   ועדה   או   מקומית 

 . תפקידיה   מילוי 

 ; לפחות  ברוטו( מ"ר )   500המבנה:    שטח  .11.4.3.2

כולל:  .11.4.3.3 ל שטח   המבנה  קהל  המיועד  ה  אטרקצי ו/או  ביקורי 

 ; מקום למופעים   ו/או 

 . 1.1.2010לאחר  המבנה:  תכנון  מועד השלמת   .11.4.3.4

המוצע  .11.5 הנוף  שירותי   אדריכל  למתן  המציע  נוף   מטעם  במסגרת    אדריכלות 

 מכרז זה, עומד בכל התנאים הבאים:  

  תקנות  פי  על  תקף   רישיון  בעל שוי, י או אדריכל רשום או ר  נוף   אדריכל  .11.5.1

 . 2007- ח " תשס   (, לרישוי   תנאים )   והאדריכלים   המהנדסים 
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ניסיון   10בעל  הינו   .11.5.2   לתואר   הזכאות   ממועד ,  לפחות   נוף   בתכנון   שנות 

 נוף )לפי המוקדם(.   אדריכל   או   אדריכל 

נוף / אדריכלים   משרד   מטעם תכנן   .11.5.3 גוף    אדריכלי  מטעם  ו/או 

נוף   שירותי   המבצע / המספק  אדריכלות  ו/או    שני   לפחות ,  אדריכלות 

כל  )   לפחות   נופי   פיתוח   דונם   3  של   בהיקף ,  פי נו   פיתוח   של   פרויקטים 

 . 1.1.2010לאחר    הושלם תכנונם  אשר    , פרויקט( 

 הצוות המוצע: הוראות כלליות לעניין   .11.6

  חיצוני   גורם המוצע יכול להיות שכיר במציע או    כל אחד מחברי הצוות  .11.6.1

התקשר   )"פרילנסר"(  זה   איתו  מכרז  לצורך  יהא  ,  המציע  לא  ואולם 

  המציע   מאחריות   לגרוע באופן התקשרות המציע עם חברי הצוות כדי  

 . ומהתחייבויותיו על פי ההסכם בכל אופן שהוא 

באופן   .11.6.2 יסופקו  במכרז  המוצע.   אישי השירותים  הצוות  חברי  ידי    על 

לניהול כולל ואינטגרטיבי של כלל    אישי מנהל הפרויקט יידרש באופן  

הספקים   התפקידים,  בעלי  וכלל  דנן  בפרויקט  הנדרשים  השירותים 

 וקבלני המשנה במסגרת מכרז זה. 

בפרויקט   .11.6.3 אחד  מתפקיד  יותר  ימלא  מוצע  צוות  חבר  כי  מניעה  אין 

וכיוצ"ב  כאדריכל  גם  ישמש  הפרויקט  מנהל  שיהיה  מבלי    , ( )למשל, 

בכל אופן שהוא, לרבות  במכרז  הזוכה    לגרוע מהתחייבויות בדבר כדי  

  במפורש עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם. 

 סף כלליים   תנאי 

 ; 1975- מס ערך מוסף, תשל"ו כהגדרת המונח בחוק    , עוסק   הינו המציע   .11.7

וקיבל    5)או מי מטעמו( נרשם למכרז עד למועד הנקוב בסעיף    המציע  .11.8 לעיל, 

 לעיל;    8אישור רישום למכרז, בהתאם להוראות סעיף  

גופים ציבוריים    מנהל ספרים כנדרש   המציע  .11.9 ולפי חוק עסקאות  עפ"י כל דין 

 ; 1976- ו )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל" 

 ; לעיל   10  בסעיף   כמפורט   המציעים   בסיור   השתתף   המציע  .11.10

   להלן.   11.12, כמפורט בסעיף  ח " ש   30,000  סך ב   הגיש ערבות מכרז   המציע  .11.11

 המכרז   ערבות 

  בדייקנות   המכרז   תנאי   את   לקיים   המציע   של   התחייבויותיו   קיום   להבטחת  .11.12

  ימסור ,  המזמינה   ושיפוי   המציע   של   הצעתו   רצינות   ולהבטחת ,  ובשלמות 

  מותנית   ובלתי   אוטונומית ,  מקורית   בנקאית   ערבות   המזמינה   לידי   המציע 

  בישראל   מסחרי   בנק   מאת (,  חדשים   שקלים   אלף שלושים  )   ח " ש   30,000  בסך 
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  ידי   על  כדין  החתומה "(  הבנק : " להלן  יקראו   שניהם )  בישראל  ביטוח   חברת  או 

   , בהתאם להוראות הבאות: "( המכרז   ערבות : " להלן )   הבנק 

  ותיערך ,  לפחות   31.8.2021  ליום   עד   בתוקף   תהיה   המכרז   ערבות  .11.12.1

,  רשאית   תהא ,  המזמינה .  ( 7א')   מסמך   –   המכרז   ערבות   כתב   בנוסח 

  הערבות   הארכת   מהמציע   לדרוש ,  הבלעדי   דעתה   שיקול   פי   על 

  שתקבע   יותר   ארוכה   לתקופה   או / ו   ימים  120  עד   של   נוספת   לתקופה 

 . המזמינה   ידי   על 

,  כשלעצמה ,  תהווה   המזמינה   ידי   על   כנדרש   הערבות   הארכת - אי  .11.12.2

 . המכרז   ערבות   ולחילוט   המציע   הצעת   לפסילת   עילה 

  להשמיע   הזדמנות   למציע   שנתנה   לאחר ,  רשאית   תהיה   המזמינה  .11.12.3

  לפירעון   המכרז   ערבות   את   להציג ,  בכתב   או   פ " בע ,  טענותיו   את 

  שיקול   פי   על ,  חלקו   את   או   בה   הנקוב   הסכום   מלוא   את   ולחלט 

  תנאי   את   קיים   לא   המציע   בו   מקרה   בכל   , והבלעדי   המוחלט   דעתה 

  בתכסיסנות   בעורמה   נהג  אם   זה   ובכלל ,  ובשלמות   בדייקנות  המכרז 

,  מההצעה   בו   חזר ,  מדויק   בלתי   מידע   מסר ,  כפיים   ניקיון   בחוסר   או 

  אחר   למלא   סירב   או / ו   שהיא   צורה   בכל   שלה   חלק   מכל   בו   חזר   או 

  במלוא   עמד   לא   או / ו   במכרז   הזכייה   בגין   ממנו   הדרישות 

  בכל   או / ו   המכרז   מסמכי   וליתר   להצעה   בהתאם   התחייבויותיו 

  שלא   או / ו   לב   בתום   שלא   המכרז   עם   בקשר   המציע   יפעל   בו   מקרה 

 . זה   מעין   מכרז   בהליכי   המקובלת   בדרך 

  בנוסף   הינה   לפירעון   המכרז   ערבות   את   להציג   המזמינה   של   זכותה  .11.12.4

  ועל   זה   מכרז   למסמכי   בהתאם   למזמינה   עומד   אשר   אחר   סעד   לכל 

 . דין   כל   פי 

במכרז למציע   תוחזר   המכרז   ערבות  .11.12.5 זכו  שלא    דואר   באמצעות   ים 

  אחת   אף   ה תקיימ ה   לא   אם ,  במכרז   הזוכה   בחירת   לאחר ,  רשום 

  את   להציג   המזמינה   זכות   בדבר   לעיל   המפורטות   מהנסיבות 

  את   לבקש   המזמינה   של   לזכותה   בכפוף   והכל ,  לפירעון   הערבות 

 . הערבות   תוקף   הארכת 

שהפקיד    המכרז   ערבות  לאחר  רק  במכרז  לזוכה    בידי תוחזר 

המקדימים    ביצוע   ערבות   המזמינה  התנאים  כל  את  וקיים 

 להלן.    47להתקשרות עימו כמפורט בסעיף  

  במסגרת   ידו   על   שהוגשה   המכרז   ערבות   לו   הוחזרה   אשר   מציע  .11.12.6

,  תוצאותיו   על   או   במכרז   הזכייה   על   לערער   יוכל   לא ,  במכרז   הצעתו 

  עם   ומיד ,  לערער   לבקשתו   במצורף   למזמינה   המציא   כן   אם   אלא 

  ימים   120  הינו   תוקפה   שתום   ערבות ,  המכרז   ערבות   את   קבלתו 

 .  למזמינה   החזרתה   מיום 
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  לה   שצורפה   הערבות   אשר   הצעה   לפסול   רשאית   תהא   המזמינה  .11.12.7

  שנפלו   הפגמים   למרות   להכשירה   או ,  זה   מכרז   בתנאי   עומדת   אינה 

  המדובר   כי ,  המוחלט   דעתה   ל שיקו   לפי ,  שהתרשמה   ככל ,  בה 

,  המציעים   בין   בשוויון   פוגעים   ואינם   מהותיים   שאינם   בפגמים 

 . בכפוף לדין 

 עיקרי ההתקשרות 

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את   .12

רטת ומפורשת באיזה ממסמכי  הצדדים רק במקרים בהם אין התייחסות אחרת מפו 

תחייב  המכרז  המכרז,  ממסמכי  באיזה  כאמור,  אחרת  התייחסות  הייתה  ההוראה  . 

 האחרת והמפורטת: 

  ( " המלח   לים   שער " )   מרכז חוויה באזור ים המלח   להקים מעוניינת    המזמינה  .12.1

 Visitor  –   המרחב   של   והחוזקות   ההיצע   את   מתכללת ה   חוויה   יהוה אשר  

Experience   יעד ו   (Destination  )  אטרקציה   להגיע   רוצה   מבקר   שכל המהווה 

 . בלעדיה   שלם   אינו   במרחב   ושהביקור   , אליה 

מבקשת   כך,  עם    המזמינה לשם  אשר  להתקשר  ,  תכנון   שירותי יספק  ספק 

 Turn-keyבשיטת    " המלח   לים   שער "   חוויה ה   מרכז   של   ותחזוקה   הקמה 

Project  , כלל    מבנה   והקמת   תכנון   כולל ו וביצוע  התכנון  הבינוי  עבודות 

,  אספקת ,  תוכן   חווית   תכנון ,  ( ופיתוח בינוי  תוכן,  )   חוץ   פיתוח ,  בכך הכרוכות  

  כל   וביצוע ,  בשטח הבנוי ובפיתוח החוץ   כלל רכיבי הפרויקט   ותחזוקת   התקנת 

 . המכרז   במסמכי   הנזכרת   נוספת   מטלה 

  המועצה האזורית   , בשטח המלח   ים   צומת הלידו בצפון אתר הפרויקט מצוי ב  .12.2

     . "( המועצה האזורית )להלן: "   ים המלח   מגילות 

השירותים    , החלות עליו   הפרויקט, התכניות   אודות אתר כללי  תמציתי  מידע   .12.3

 (.  6מסמך א') ב   ים מצוי ,  ולוחות הזמנים לפרויקט   הנדרשים 

הסופי   .12.4 הינו  התוצר  חוויה המבוקש  חושי   מוקדי - רב   מרכז  בתוכן  ורב  עשיר   ,

ביקור  חווית  למבקרים  יקנה  אשר  המהווה  עוצמתית   ואמצעים,  במסלול   ,

 מכלול שלם. 

עקרונית שערכה המזמינה מצורפת    פרוגרמה ראשונית ותכנית בינוי סכמטית  .12.5

- . מובהר כי מסמכים אלו הינם עקרוניים "( הפרוגרמה )להלן: "  ( 9מסמך א') כ 

מהם, אך תוך עמידה    עיוניים, והמציעים רשאים להגיש הצעותיהם בסטייה ר 

והדין.  המכרז  מסמכי  דרישות  יתר  מסמכויות    בכל  לגרוע  כדי  באמור  אין 

על פי    , כתב הכמויות וכיוצ"ב, תכנון המוצע בחינת ה זוכה ול כלפי ה המזמינה  

כל    . מסמכי המכרז  כי באחריות המציע לבחון באופן עצמאי את  מובהר  עוד 

הנתונים המידע  בפרוגרמה   ,  המובאים  הנדרש  וההערכות  אחר  מידע  וכל   ,

לא תשמע כל טענה מפי המציע/הזוכה  לצורך גיבוש הצעתו ומתן השירותים;  

    ו מידע חסר. המידע הנ"ל, דיוקו ו/א   בדבר 
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אישי   .12.6 באופן  ייתנו  זה  מכרז  ידי  השירותים מושא  כלל     באמצעות   , המציע על 

 : כולל ,  שצורפו להצעתו בעלי התפקידים  

 לעיל.   11.5  -   11.3הצוות המוצע במענה לסעיפים   .12.6.1

 ומעצב.    ( אוצר )   תוכן   מומחה   , וסאונד   מדיה   מומחה ,  קריאייטיב   מנהל  .12.6.2

בסעיפים   המנויים  להלן:   12.6.2  -   12.6.1)הגורמים  צוות  "  לעיל, 

 "(.  הליבה 

המוצע/אופי   .12.6.3 לקונספט  בהתאם  הנדרשים  נוספים  מקצוע  אנשי 

 הפרויקט לפי שיקול דעת המציע. 

לטבלת    1הגורמים הנ"ל ינוקדו כחלק מניקוד האיכות של ההצעה )סעיף  

 להלן(.   37.2ניקוד האיכות, סעיף  

בצוות המציע,    אחד   תפקיד יותר מ גורם אחד אשר ימלא    ע אין מניעה להצי 

, ומבלי שיהא  בכפוף לעמידתו בכל הוראות הזמנה זו ויתר מסמכי המכרז 

 . הזוכה בכל אופן שהוא בדבר כדי לגרוע מהתחייבויות  

צוות   באמצעות  השירותים  את  לספק  המציע  מתחייב  הצעתו  בהגשת 

אישי   הליבה  את  באופן  יספק  לא  הליבה  צוות  מחברי  ומי  במידה   .

יהווה הדבר הפרה יסודית של    , מכל סיבה שהיא   , השירותים באופן אישי 

 .  על כל המשתמע מכך   , ההתקשרות מצד הזוכה במכרז 

במקרים חריגים בלבד,    , דלעיל המוצע  החלפת גורם כלשהו מחברי הצוות  

ייעשה באישור המזמינה מראש ובכתב, ובתנאים שיוכתבו על ידה באופן  

 בלעדי ובלתי ניתן לערעור. 

מציע במישרין, ולצוות המוצע לא  מובהר כי הצוות המוצע יועסק על ידי ה 

 המזמינה, מכל סיבה שהיא.   כלפי תהא כל טענה ו/או דרישה במישרין  

למען הסר ספק, אין באי הגשת כל בעלי התפקידים בצוות הליבה )לרבות  

בסעיף   הקבועים  התפקידים  מהתחייבות    12.6.2בעלי  לגרוע  כדי  לעיל( 

בעלי התפקידים הנ"ל, לרבות   כל  הזוכה לספק את השירותים באמצעות 

לנכון המזמינה,   ואישור בעלי תפקידים בכל אופן שתמצא  על דרך הגשת 

ותר, לפי שיקול דעתה  בין כתנאי למימוש הזכייה בין בשלבים מאוחרים י 

 המוחלט. 

העבודות    עם  .12.7 והתוכן השלמת  המבנה  ההסכם   להקמת  להוראות  ,  בהתאם 

את   תפעיל  אשר  האזורית  למועצה  המבנה  ו המתקן יימסר  תקופת  ,  תחל 

  ' ב   נספח , כמפורט ב פרויקט רכיבי ה לכלל  של הזוכה  חודשים    24זוקה בת  תח 

"   להסכם  הכלולים )להלן:  התחזוקה  כל    . "( שירותי  את  הזוכה  יבצע  בנוסף, 

למען הסר ספק    במסמכי ההזמנה וההסכם. , כמפורט  והאחריות   הבדק מטלות  

לא   אחר,  שלישי  לצד  מסירתו  ו/או  האזורית  למועצה  המבנה  מסירת  אי  כי 

 יהא בהם כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה בכל אופן שהוא. 
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  תחזוקה ה שירותי    את   שמורה הזכות להזמין   ו/או למועצה האזורית   למזמינה 

חודשים נוספים או חלק מהם, אשר יימנו מתום    36מהזוכה, למשך    הכלולים 

. החליטה המזמינה על הזמנת  הראשונה   הכלולים התחזוקה  שירותי  תקופת  

לספק   הספק  מחויב  הנוספים,  התחזוקה  בהתאם  שירותי  אלו,  שירותים 

בסעיף   הנקוב  הכמויות בטבל   3למחיר  כתב  הכספית    1שבסעיף    ת  להצעה 

 (. "כתב הכמויות"   ; להלן: ( 5מסמך א') ) 

את ההסכם עם הזוכה או כל חלק    מובהר כי המזמינה רשאית בכל עת להסב  .12.8

, לרבות  ו/או לכל צד שלישי למועצה האזורית   פן שתמצא לנכון, , בכל או הימנו 

יהיה בדבר כדי לגרוע מהתחייבויות  מבלי ש   , במפורש ערבויות, ביטוחים וכו' 

 הזוכה במכרז בכל אופן שהוא.  

 אופן הגשת ההצעה הכספית   –   התמורה  .13

ובמועדן, לשביעות רצון   ולקיום מלוא  המזמינה בתמורה לביצוע העבודות במלואן   ,

פי ההסכם, תשלם   על  ומוחלטת   המזמינה התחייבויות הזוכה    לזוכה תמורה סופית 

  ( ( 5') א   מסמך )  בהתאם להצעה הכספית  , ש"ח )כולל מע"מ(  15,000,000תעלה על   שלא 

 , כדלקמן: "( התמורה להלן: " לעיל ו )   בכפוף להוראות ההסכם ו 

  למחיר   התאם ב   להלן המפורטת בסעיף זה    תכולה ה המוצע בגין ביצוע    הסכום  .13.1

)כולל    000,0005,  על   יעלה   שלא   ך בס   , הכמויות   בכתב   1  סעיף ב   הנקוב  ש"ח 

)כולל תכנון,    במבנה ובשטחי החוץ   כלל עבודות הבינוי והפיתוח בגין    - מע"מ(  

  לבינוי   " 4"טופס  קבלת  היתר בניה,  הוצאת  ,  ביצוע העבודות, קבלת אישורים 

מטלות  וכיוצ"ב(, קיום כל מטלות הבדק וביצוע כל יתר המטלות הכרוכות ב 

 .  והדין( המכרז  על פי מסמכי  אלו  

מהסכום   לסטות  רשאים  זה   המרבי המציעים  רכיב  מיליון    5)שהינו    לביצוע 

שגובה    בכפוף לכך ,  )תוספת או הפחתה(   10%בשיעור של עד    מ( כולל מע"   ח " ש 

(  בכתב הכמויות   2-1)סכום הצעת המחיר לסעיפים    הכוללת ההצעה הכספית  

 . )כולל מע"מ(   מיליון ש"ח   15יעלה על    לא 

  למחיר   בהתאם   להלן המפורטת בסעיף זה    התכולה המוצע בגין ביצוע    הסכום  .13.2

מיליון ש"ח    000,00010,  על   יעלה   שלא בסך    , הכמויות   בכתב   2  בסעיף   הנקוב 

  והחוויה   המולטימדיה הטכנולוגיה,  ,  כלל עבודות התוכן בגין    - )כולל מע"מ(  

)כולל תכנון, עיצוב, גיבוש תכנים, אספקת ציוד,    שטחי החוץ ב בשטח הבנוי ו 

במשך   שירותי תחזוקה  הציוד, מתן  ב   חודשים   24התקנת    ' ב   נספח )כמפורט 

 . ( והדין יתר המטלות הכרוכות בכך על פי מסמכי ההסכם  וביצוע כל    להסכם( 

  10)שהינו  לביצוע רכיב זה    המרבי הסכום  מגבלת  המציעים רשאים לסטות מ 

מע"מ   ח " ש מיליון   עד  (  כולל  של  הפחתה(   10%בשיעור  או  ובלבד  )תוספת   ,

לסעיפים   המחיר  הצעת  )סכום  הכוללת  הכספית  ההצעה  בכתב    1-2שגובה 

 . )כולל מע"מ(   ח " ש מיליון    15( לא יעלה על  הכמויות 

חלוקת התמורה המבוקשת  ( יצורף פירוט בדבר  ( 5') א   מסמך להצעה הכספית )  .13.3

נושאים   לאחוזים לתתי  והקמת  בחלוקה  לתכנון  תקציב  מסגרת  לדוגמא:   ,
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הפיתוח    , )בינוי(   המבנה  עבודות  של  והקמה  לתכנון  תקציב  ויתר  מסגרת 

החוץ   בשטחי  ל ) העבודות  ותוכן(, בחלוקה  למכלול    בינוי  תקציב  מסגרת 

מסגרת תקציב לאפקטים  טכנולוגיה,  האודיו/וידאו/בקרה )חומרה ותוכנה(,  

ל  ייחודיים  לתחזוקה  תקציב  מסגרת  "   וכיוצ"ב   חודשים   24,    נספח )להלן: 

 "(. התמורה   חלוקת 

בסעיף   .13.4 כמפורט  המכרז,  הליכי  במסגרת  תנוקד  הכספית    להלן.   37.4ההצעה 

)או לאחר מכן ביחס    ניקוד ההצעה הכספית בחינת ו מובהר כי במסגרת הליך  

בלבד(  נספח חלוקת התמורה   תהא   , המזמינה לזוכה  לבחון את  ואת    רשאית 

ו/או    ו/או לדרוש השלמתו   הצעה בכללותה קונספט המוצע ול סבירותו ביחס ל 

מבלי שיהיה בדבר כדי להביא לשינוי    בכתב או בע"פ,   הבהרות לגבי תכולתו, 

. כן  או כדי לאפשר למציע לסגת מהצעתו   הסכום הכולל של ההצעה הכספית 

המזמינה  במכרז   לדרוש   רשאית   תהא  ותיקונים    מהזוכה  הבהרות  השלמות, 

לאחר הכרזה    , הקונספט המוצע ויתר חלקי ההצעה של נספח חלוקת התמורה 

לרבות  ,  על זוכה, ואף בשלבים מאוחרים יותר של התקדמות התכנון והביצוע 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. להלן,    37.3כמפורט בסעיף  

בא למצות את השירותים    ו השירותים המפורט במסמכי המכרז אינ   תיאור מודגש כי   .14

  ותחזוקת   הקמת תכנון,  לבצע את כל העבודות הנדרשות ל הנדרשים, והמציע מתחייב  

בכפוף לאישורה לכל אחד    , והכל המזמינה בהתאם להוראות  באופן מעולה ו   הפרויקט 

 ללא תוספת תשלום כלשהי. משלבי התכנון והביצוע,  

ספק,  .15 הסר  הפרויקט   למען  מהפעלת  תקבולים  לקבלת  זכות  כל  תהא  לא  ,  לזוכה 

 בפרויקט.    אחרת ולא תהא לו כל זכות  הפעילויות הכלולות בו, בתי העסק וכו',  

שונים,   .16 ממקורות  תקציבים  בקבלת  מותנה  העבודות  יתקבלו  ו ביצוע  ולא  במידה 

לבטל את המכרז בכל    ת רשאי   המזמינה הא  ת התקציבים האמורים, כולם או חלקם,  

שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות, ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז. כן  

שלא לממש את ההתקשרות    , לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, המזמינה   ת הא רשאי ת 

ו/או לצמצם את היקף הע  על ו/או להפסיק  פי מכרז זה, בכל שלב  - בודות המוזמנות 

ו/או החזר הוצאות מכל   יהא זכאי לכל פיצוי  שהוא, ובכל מקרה המציע/הזוכה לא 

שהם  אלא סוג  ורק   ,  שבוצעו    אך  לעבודות  בהתאם  )ככל  בפועל  והושלמו  לתשלום 

, לפי קביעתו הבלעדית  בהתאם להוראות ההסכם   עד אותו שלב שהעבודות התחילו(  

 של המזמין. 

 הבהרות ושינויים 

:  ל " בדוא ,  מורלי   שרה   ד " עו ,  המכרזים   ועדת   למזכירת שאלות הבהרה תוגשנה בכתב   .17

sarahm@haganot.co.il  ,  בסעיף הנקוב  למועד  האמור,    5עד  למועד  בנוסף  לעיל. 

חייבת,  זמינה המ רשאית   לא  אך  הבהרה  לקבוע  ,  שאלות  להגשת  נוספים  מועדים 

כל תשובה מהמזמינה ו/או מנציג המזמינה, כפי שיתמנה מעת    במהלך שלבי המכרז. 

לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות  

משתתפי  לכל  יופצו  בדוא"ל   ההבהרה  בכתב,  ב ב   ו/או   המכרז  פרסומן  אתר  אמצעות 

 ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   , האינטרנט של המזמינה 
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לעיל    8נרשם במועד למכרז כמפורט בסעיף    שאלות הבהרה יתקבלו רק ממציע אשר  .18

 ישור רישום למכרז. א לשאלות ההבהרה  צירף  ו 

 ניתן לעריכה, בפורמט שלהלן:   wordובנוסף קובץ    PDF  תעשנה בקובץ   למזמינה פניות   .19

 

 

לציין על גבי פנייתם את הפרטים הבאים: שם איש הקשר, דוא"ל, מספר  על הפונים  

 הפקס ומס' הטלפון לבירורים. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק  - כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  .20

 תשובות בכתב תחייבנה את המזמינה. 

אי   .21 המציע  ימצא  אם  ביסודיות.  השונים  המכרז  מסמכי  את  לבדוק  המציע  על 

שונות   הוראות  או  השונים  המכרז  מסמכי  בין  התאמות  אי  או  סתירות  בהירויות, 

ועדת המכרזים ולפרטן בכתב,  לו מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות  

למועד   עד  הבהרה וזאת  שאלות  להגשת  יפ האחרון  שלא  מציע  הבהרות  .  לקבלת  נה 

כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות,  

רשאית   המזמינה  תהא  כזה  במקרה  כי  ומובהר  כאמור,  התאמות  אי  או  סתירות 

לקבוע את הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי ההתאמה,  

או הזוכה במכרז לא יהא רשאי להעלות כל טענה  לפי שיקול דעתה המוחלט, והמציע  

 ין קביעת המזמינה. י בענ 

שינויים   .22 להכניס  במכרז,  ההצעות  הגשת  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית  המזמינה 

בתשובה לשאלות המציעים  או  ביוזמתה  דחיית  ותיקונים במסמכי המכרז,  לרבות   ,

. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  מועדים במכרז 

ומתנאיו, ואולם רק המסמכים הסופיים, כפי שייחתמו על ידי המזמינה, יחייבו את  

המזמינה. השינויים יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה ויובאו לידיעתם של כל  

אשר   המכרז  במועד משתתפי  למכרז  בדוא נרשמו  לרבות  בכתב,  הפרטים  ,  לפי  "ל 

 שנמסרו מראש. 

המכרז  .23 מסמכי  כל  את  ובדק  ראה  הוא  כי  המציע  מצהיר  במכרז,  הצעתו  הגשת    עם 

ואת  ביותר  הרלבנטיים    בגרסתם המעודכנת  הנתונים  שהוא,  לפרויקט,  כל  סוג  מכל 

והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה  

 שור למכרז או לתנאיו. מודע לפרט כלשהו הק 

  מסמכי ההצעה 

להצעתו   .24 לצרף  המציע  להלן במכרז על  המפורטים  והאישורים  המסמכים  את   ,  ,

 : חתומים על ידו ומאומתים ככל הנדרש 

 . ( 1מסמך א')   בנוסח   טופס הגשת הצעה  .24.1

  עמוד  מסמך   שם  "ד מס 
 מספר 

 השאלה   פירוט  סעיף   מספר 
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בנוסח    הסף   בתנאי   עמידה   להוכחת   תצהיר  .24.2 האיכות  ניקוד    מסמך ולצורך 

   . ( 2') א 

  חוק   על   ושמירה   מינימום   שכר   תשלום ,  זרים   עובדים   העסקת   בדבר   תצהיר  .24.3

 . ( 3מסמך א') , בנוסח  מוגבלות   עם   לאנשים   זכויות   שוויון 

 . אישור רישום למכרז  .24.4

חוק   .24.5 לפי  הכנסה,  ובמס  במע"מ  רישום  ספרים,  ניהול  על  תקף  אישור  העתק 

  1976- עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו 

 . ואישור ניכוי מס במקור 

  להלן(, יוגש כרך   37.2לצורך ניקוד איכות ההצעה בשלב ב' )כהגדרתו בסעיף   .24.6

הכולל את המסמכים    , סרוק של הכרך המודפס דיגיטלי  בצירוף עותק  מודפס  

 הבאים: 

המוצע  .24.6.1 בסעיף  ,  הקונספט  המפורטים  הרכיבים  לכלל  התייחסות  כולל 

 להלן.   37.2

, לרבות  כל גורם מוצע מטעמו פרופיל/קורות חיים של  ו   פרופיל המציע  .24.6.2

 . הליבה חברי צוות  

 . ת ל מסמך אחר הנדרש לצורך ניקוד האיכו כ  .24.6.3

ו מסמך א' הזמנה זו על נספחיה ) מסמכי המכרז, לרבות  יתר  כל   .24.7 על  ההסכם  ( 

בצרוף הודעות והבהרות למציעים )ככל שנשלחו(, כשהם  (,  מסמך ב' ) נספחיו  

במקומות   המציע  מטעם  חתימה  מורשה  ידי  על    לכך   המיועדים חתומים 

 ; ומאומתים כדין ככל הנדרש 

 : יובהר   והגשתם   לעניין חתימה על מסמכי המכרז 

במקומות   .24.7.1 אלא  המכרז,  במסמכי  עמוד  כל  על  לחתום  חובה  אין 

 המיועדים לחתימה.  

ואולם   .24.7.2 ובנספחיו,  בהסכם  החסרים  הפרטים  את  למלא  צורך  אין 

ת  ון של ההסכם, במקום המיועד לחתימ חובה לחתום בעמוד האחר 

 . הספק 

 . או לחתום עליהם   נספחי ההסכם את  אין צורך למלא   .24.7.3

המכרז   .24.7.4 ממסמכי  להסתייג  והסכם(  אין  בהם  )הזמנה  לערוך  או 

 בכל אופן הוא. שינויים  

 . ( 9א')   - ו   ( 8א')   כים מסמ לצרף להצעה את    אין צורך  .24.7.5

למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת כלל המסמכים אינה מוגדרת כתנאי סף בפנייה זו.   .25

או סברה הוועדה כי חסר    לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל 

דעתה  הנדרש   פירוט ה בהם   שיקול  ולפי  בלבד  זה  מטעם  המכרזים,  ועדת  רשאית   ,

ו/או   יוסיף  כי  לבקש  לחלופין;  או  המציע  של  הצעתו  את  לפסול  והמוחלט,  הבלעדי 
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ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים  

להת  המזמינה  רשאית  וכן  דעתה  בה  שיקול  לפי  מהותיים,  שאינם  מפגמים  עלם 

 הבלעדי.  

של   .26 בתוקף לתקופה  המציע תהא  ההצעות.    120הצעת  להגשת  האחרון  מהמועד  יום 

ב  הצעתו  תוקף  הארכת  את  מהמציע  לדרוש  רשאית  המזמינה  כי  ימים    90- מובהר 

הארכת תוקף ההצעה כנדרש תהווה  - נוספים, והמציע מתחייב לפעול מיד בהתאם. אי 

 לעצמה עילה לפסילת הצעת המציע. כש 

והאישורים   .27 המסמכים  כל  כאשר  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  ההצעה 

 . במכרז בלבד הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע  

המכרז,   .28 ביחס למסמכי  ידי המציע  על  שייעשו  או הסתייגות  תוספת  שינוי,  כל  לגבי 

בדרך   ובין  לוואי  במסמך  בין  המסמכים,  בגוף  בהתאם  בין  המזמינה,  תהא  אחרת, 

לשיקול דעתה המוחלט, רשאית, אך לא חייבת, להתעלם מכל שינוי כאמור ולראותו  

 כאילו לא נעשה ו/או תהא רשאית לפסול את ההצעה. 

 הגשת ההצעה 

  ברחוב את ההצעות, יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים, במשרדי המזמינה,   .29

  הצעות   להגשת   האחרון   למועד   עד   וזאת ,  ירושלים ,  1  קומה ',  א   כניסה ,  7  נשרים   כנפי 

  האחרון   למועד   עד   תוגש   שלא   הצעה   הסף   על   לפסול   רשאית   תהא   המזמינה .  במכרז 

 . הצעות   להגשת 

מסמכי   .30 יתר  בצירוף  מעטפה  ההצעה,  בתוך  תוגש  המציע,  ידי  על  החתומים  המכרז 

יצוין  עליה  וחתומה,  מס'  "   - סגורה  יוכנסו  בלבד,  "  9/20מכרז  מעטפות    2ולתוכה 

 סגורות באופן הבא: 

, בצירוף יתר מסמכי  מסמכי ההזמנה   כל מעטפה ראשונה אשר תכיל את   .30.1

 ( הכספית   למעט המכרז  בסעיף    התמורה   חלוקת   נספח ו   ההצעה  כמפורט 

בצירוף  לעיל   13.3 לכך,  המיועדים  במקומות  המציע  ידי  על  חתומים   )

שנשלחו( והבהרות  הודעות   )ככל  יחד,  למציעים  כולם    עותקים   בשני , 

העתק(   וכרוכים   מודפסים   + דיגיטלי ובנוסף    )מקור  מסמכי    בעותק  של 

סרוקים  )   ההצעה  נייד  התקן  המעטפה   . ( Disk-on-keyעל    - יצוין    על 

 ". 1מעטפה מס'    -   9/20  מכרז " 

  נספח ואת    ( 5מסמך א')   -   ההצעה הכספית תכיל את    אשר מעטפה שנייה   .30.2

  חתומים עותקים    בשני ,  בלבד ,  לעיל   13.3כמפורט בסעיף    התמורה   חלוקת 

 ". 2מעטפה מס'    -   9/20  מכרז מס' ועליה יצוין " ,  )מקור + העתק( 

מלא    נדרשים המציעים   .31 עותק  בידם  מסמכי  יתר  וכל  ההצעה  מסמכי  של  לשמור 

 המכרז. 

בתיבת   .32 תימצא  שלא  במועד הצעה  הצעות    המכרזים  להגשת  תשתתף  האחרון  לא 

 במכרז.  
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משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה הכנסת המעטפה לתיבת   .33

 , אינם עונים על דרישות המכרז.  בהתאם להוראות הזמנה זו   המכרזים 

למציעים  .34 בכתב  בהודעה  הצעות  להגשת  המועד  את  להאריך  רשאית  או  ו/   המזמינה 

וההודעות    בפרסום באתר האינטרנט. באחריות המציעים לעקוב אחר אתר האינטרנט 

בו  ו/או  תדיר באופן    המתפרסמות  היה מודע למועד  לא  כי המציע  לא תשמע טענה   .

 . באתר האינטרנט שפורסמה  הודעה  ל 

שתוגש   .35 או  כאמור  במועד  תוגש  שלא  הצעה  הסף  על  לפסול  רשאית  תהיה  המזמינה 

מכר  לתנאי  בהתאם  לפי  שלא  בה, הכל  שנפלו  למרות הפגמים  אותה  לקבל  או  זה,  ז 

 שיקול דעתה. 

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז,   .36

כמו כן, מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה    ובכלל זאת לכל תנאי ההסכם. 

 . 1993- )א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 6

 הליך בחינת ההצעה  

 :  להלן   כמפורט   תתבצע   ההצעה   בחינת  .37

 בדיקת עמידה בתנאי הסף    – שלב א'   .37.1

  להשתתפות   הסף   בתנאי   המציע   של   עמידתו   את   המכרזים   ועדת   תבחן   זה   בשלב 

וכן  לעיל   11  בסעיף   המפורטים   במכרז  המסמכים  ,  כל  את  כוללת  הצעתו  כי 

 והאישורים שהמציע נדרש לצרף להצעתו.  

ו/או ככל וקיימת    לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל 

הבדיקה   בשלבי  בין  זה  בשלב  בין  במסמכים,  שהוא  סוג  מכל  בהירות  חוסר 

דעתה הבלעדי  הבאים  ולפי שיקול  זה בלבד  ועדת המכרזים, מטעם  , רשאית 

המציע  של  הצעתו  את  לפסול  ו/או    , והמוחלט,  יוסיף  כי  לבקש  לחילופין  או 

שבהצעתו  מהמסמכים  איזה  יבהיר  ו/או  יתקן  ו/או  הנתונים    ישלים  ו/או 

בה  מהותיים   ם, המפורטים  שאינם  מפגמים  להתעלם  המזמינה  רשאית    וכן 

כן רשאית המזמינה לפנות    , לפי שיקול דעתה הבלעדי. מפגמים טכניים או  / ו 

ולצדדים שלישיים  , לרבות במישרין לחברי הצוות המוצע  למזמיני העבודות 

לקבל מידע נוסף אודות  את המידע ו/או לאמת על מנת   וכל גורם בקשר עימם, 

 . הצעה וכל יתר חלקי ה   הפרויקטים שביצע ,  המציע 

יעברו  לפי קביעת ועדת המכרזים רק מציעים אשר הוכיחו עמידה בתנאי הסף 

 לשלב ב'. 

 להצעה(   מהציון הסופי   80%)   ההצעה   איכות   בחינת   – שלב ב'   .37.2

ייבחנו   זה  א' בשלב  שלב  את  עברו  אשר  מציעים  ורק  זה   במסגרת   . אך    שלב 

המציע  המוצע ינוקד  הקונספט  המוצע   ,  הצוות  מתן    ים וחברי  לצורך  ידו  על 

 . כמפורט להלן השירותים,  

להצעתו    כל  יצרף  "   קונספט   מסמך מציע  שני  ב   "( המוצע   הקונספט )להלן: 

בנפרד וכרו   ים מודפס   ים עותק  בקובץ  בעותק    נוסף ב ו   , כים  על  סרוק  דיגיטלי 
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לנושאים    ת התייחסו וה   המסמכים   ת א   יכלול   אשר   (, Disk-on-keyהתקן נייד ) 

 : הבאים 

 . המוצע   התכנון   של   והעיצובית   הקונספטואלית   התפיסה   הגדרת  .37.2.1

 . ( בינוי )תוכן +    לפרויקט   המוצע   תכנון ה  .37.2.2

 . הפרויקט ונוף עקרונית של שטח    , פיתוח בינוי   תכנית  .37.2.3

)   תכניות  .37.2.4 המבנה/   תכניות אדריכליות  של  חתכים(    המבנים + 

 . המוצעים 

 . הפרויקט   שטח   כלל הדמיות של    2 .37.2.5

 . מבחוץ   המוצעים   המבנים /    המבנה   של   הדמיות   2 .37.2.6

 . מבפנים   המבנים /    המבנה   של   הדמיות   2 .37.2.7

  ואמצעי   הקהל   ביקורי   תפיסת  של  וכתובה   ויזואלית   עקרונית  הצגה  .37.2.8

 . המתוכננים   ההמחשה 

  של   הליבה   מרכיבי   לרבות ,  והתוכן   המולטימדיה ,  הטכנולוגיה   פרוט  .37.2.9

 . והתוכנה   החומרה 

 . ן ויתרונ   המוצעות   הטכנולוגיות   על   הסבר  .37.2.10

 . קהל   זרימת   של   משורטטת   סכמה  .37.2.11

 . שטח   ופיתוח   בניה   שטחי   של   כמותית   עקרונית   פרוגרמה  .37.2.12

 . ולחומרים אנטי ונדאליים   מוצעים לחומרי בנייה    התייחסות  .37.2.13

 . ירוקה   ולבנייה   לאקלים   התייחסות  .37.2.14

 . הפרויקט   ת תחזוק   נושא ל   התייחסות  .37.2.15

 פירוט קיבולת בו זמנית ומשך זמן לכל מייצג.   .37.2.16

 פירוט כוח האדם הדרוש להפעלה ותחזוקה.  .37.2.17

להפעל  .37.2.18 עסקית  והחוויה.    ת תוכנית  תכלול המבנה  בין  התוכנית   ,

פירוט עלויות קבועות ומשתנות,  תחזית ביקושים והכנסות,   היתר, 

וכל מידע רלוונטי נוסף  , עלויות תפעול ותחזוקה  עלויות כוח אדם 

התייחסות    , ו כדי להשפיע על תוכנית ההפעלה של המרכז וכן שיש ב 

 , חנות מזכרות ועוד. מזון ומשקאות למרכזי רווח נוספים כגון  

 . והקונספט   החוויה   להמחשת   מוצעים   מיקומים  .37.2.19

ב ל התייחסות   .37.2.20 הכלולות  והנחיות  הוראות    פרוגרמה נושאים, 

עקרונית ל  סכמטית  בינוי  ו ( 9') א   מסמך )   תכנית    תיאור   נספח ב ( 

 (. 6') א   מסמך )   הפרויקט 
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בפורמט   .37.2.21 תכלול  pdf  פורמט וב    Power pointמצגת  אשר  פירוט  , 

בסעיף   )כמפורט  המוצע  הצוות  בצוות  לעיל(,    12.6בדבר  תפקידם 

וכל    דוגמאות של עבודות רלוונטיות קודמות   המוצע, קורות חיים, 

 . לצורך ניקוד האיכות   מידע רלבנטי נוסף 

 . המוגשת   וההצעה   הקונספט   להמחשת   נוסף   חומר   כל  .37.2.22

 . להלן   הניקוד   בטבלת המנויים    הפרמטרים   יתר   לכל   התייחסות  .37.2.23

החלות על    כניות הת   , המכרז   מסמכי דרישות    בכל יעמוד    הקונספט כי    מובהר 

מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי אין מניעה    . דין   כל   והוראות   הפרויקט שטח  

המכרז   במסמכי  רעיוניות  להוראות  בהלימה  שאינו  מוצע  קונספט  להגיש 

הוראות   כדוגמת  חוויה,  ו/או  תוכן  ו/או  עיצוב  א') בדבר  ובכפוף  ( 9מסמך   ,

 לעמידת ההצעה בהוראות מסמכי המכרז והדין כאמור.  

מנציג  תורכב  הניקוד  נציג / ועדת  המזמינה,  מי  י  / י  וכל  האזורית  המועצה 

   מטעמם. 

טבלת  )לעיל ולהלן: "   ניקוד איכות ההצעות ייעשה בהתאם לפרמטרים הבאים 

 : "( ניקוד האיכות 

ניקוד  פירוט המרכיב  #
 מרבי

  המציעניסיון   (1
 המוצע הצוות ו

 . דומה אופי בעלי פרויקטים  בביצוע ומניסיונו  התרשמות מהמציע ‒

ם המציע למתן  המוצעים מטע  צוותהאנשי  התרשמות מ ‒
 לעיל. 12.6כמפורט בסעיף השירותים, וניסיונם הרלבנטי, 

15% 

איכות ההצעה    (2
והמענה להוראות  

ותיאור  רמהגורהפ
 השירותים

הקונספט המוצע, עושר ההצעה, מגוון  מקוריות, חדשנות ואיכות  ‒
מתן מענה מטבי להוראות  התאמה לתכנים ו ,החוויות המוצעות

  )ם וכו'ביחס לקהל היעד, אורכי החוויות, מגוון התכני(מה רהפרוג
 נקודות  25 עד - , לרבות השטח שבפיתוח חוץ ונספח השירותים

,  יציבות, שרידות ואורך חיים )פיסי ותוכני(, רלוונטיות התוכן ‒
  –הטכנולוגיה והמייצגים לאורך זמן, כולל השטח שבפיתוח חוץ 

 נקודות   10 עד

קלות ונוחות הפעלת מיצגים )קיבולת והתניידות קהל   -ניהול קהל  ‒
קבוצתי ובודדים, כמות כוח אדם נדרש לניהול קהל, נוחות 

 נקודות   10 עד  –למשתמש הקצה( 

45% 

המבנה האדריכלי    (3
 חוץ  יופיתוח שטח

ופיתוח השטח  התרשמות מהתכנון האדריכלי של המבנה המוצע  ‒
 נקודות  15עד   - המוצע  בקונספט םותמיכת  מסביבו

לתנאי האקלים של ים המלח,  לרבות השטח שבפיתוח   ההתאמ ‒
 נקודות   5עד   -חוץ 

20% 

  יםהטכני הפרטים  (4
)בינוי  של ההצעה  

 ותוכן(

ומגובה בתוכנית    הצעה המאפשרת פשטות ויעילות תחזוקתית -
 נק'  10 עד –  כמפורט לעיל עסקית לתפעול ותחזוקה

20% 
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כי   מ מובהר  ב כחלק  הניקוד  זה הליך  ראיון  ל   לזמן   מזמינה ה   רשאית   שלב 

במסגרת זו,    וכל גורם מטעמו אשר יידרש על ידה.   המציע   את   הצגת ההצעה ל ו 

נוספים  והשלמה הבהרה  , כל מידע מהגורמים שבפניה המזמינה עשויה לדרוש 

ההצעה   המוצע  לגבי  רכיביה והקונספט  כלל    נפרד   בלתי   כחלק וזאת    , ם על 

 . זה   בשלב   מהניקוד 

  80%  - מ   נמוך   איכות   ציון   שיקבל   מציע .  80%  הינו   המינימאלי   האיכות   ציון 

  הפחות   לכל   התקבלו   לא   בו   מקום ,  האמור   אף   על .  הבא   לשלב   יעבור   ולא   יפסל 

  על   המזמינה   שומרת (,  80%)   לאיכות   הסף   ציון   את   העוברות   הצעות   שלוש 

  ולעבור   להתמודד   , 70%  מעל   שלהן   האיכות   שציון   להצעות   לאפשר   זכותה 

 . והמוחלט   הבלעדי   ה דעת   לשיקול   בכפוף ,  הבא   לשלב 

לגרוע מהאמור לעיל, רק מציעים   ציון האיכות המינימאלי  מבלי  שעברו את 

 . במכרז   לשלב ג' ימשיכו  

  במסגרת   ואולם ,  במכרז   הערכה   לצורך   הינו   המוצע   הקונספט כי    מודגש  .37.3

  הקונספט   של   ועדכון   התאמה ,  שינוי   כל   לבצע   הזוכה   יידרש ,  השירותים 

  המזמינה   להנחיות   בהתאם ידו וכל יתר רכיבי הצעתו    על   ים המוצע   והתכנון 

  ומבלי   תשלום   תוספת   ללא ,  ( 6א') ובמסמך    לעיל   13.4לרבות כמפורט בסעיף  

  לאמור   המציע   מסכים   הצעתו   בהגשת   . ההסכם   תנאי   לשינוי   יביא   שהדבר 

 . הסתייגות   ללא 

 להצעה(   מהציון הסופי   0%2בחינת ההצעה הכספית )   – '  ג שלב   .37.4

מעטפות המחיר של המציעים אשר עברו את שלב  תפתחנה  בשלב זה,   .37.4.1

) ב'  הכספית  ההצעה  את  הכוללות  ואת  ( 5') א   מסמך ,  חלוקת  (  נספח 

   לעיל.   13התמורה כמפורט בסעיף  

 כדלקמן: ינוקדו  (  ( 5מסמך א') ) הצעות המחיר   .37.4.2

מרבי  אופן ניקוד  רכיב   #    ניקוד 

  100%)מתוך  

לשלב   ניקוד 

 ג'( 

לעבודות    (1 הכולל  המחיר 

)כולל   והתוכן    24הבינוי 

תחזוקה(   סכום    – חודשי 

ההצעה בעלת  

המחיר הכולל  

הנמוך ביותר  

תקבל את  

 

90% 

איכות הטכנולוגיה והציוד המוצעים ע"י המציע )כולל ציוד  סוג ו -
 נק'  10עד   -תחזוקת הפרויקטוהתייחסות ל לחוויות חוץ(, 

  סה"כ 
 

100%    
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לכתב    1-2סעיפים  

 .  הכמויות 

הניקוד המרבי  

בסעיף זה.  

יתר ההצעות  

תקבלנה ניקוד  

בהתאם  יחסי  

יחס בין כל  ל 

הצעה לגובה  

צעה בעלת  ה ה 

הניקוד  

 המרבי. 

לעבודות    (2 הכולל  המחיר 

הנוספות    התחזוקה 

המזמינה   של  )אופציה 

חודשי תחזוקה    36להזמנת  

בסעיף   כמפורט  נוספים( 

סעיף    –   לעיל   12.7   3סכום 

 . לכתב הכמויות 

ההצעה בעלת  

המחיר הכולל  

הנמוך ביותר  

תקבל את  

הניקוד המרבי  

בסעיף זה.  

יתר ההצעות  

תקבלנה ניקוד  

יחסי בהתאם  

ליחס בין כל  

הצעה לגובה  

צעה בעלת  ה ה 

הניקוד  

 המרבי. 

 

10% 

 100%  סה"כ  

 

,  מטעמו   גורם   כל או ל / ו   מציע מובהר כי גם בשלב זה, רשאית החברה לפנות ל 

כל   לקבל מהם  כלל  על מנת  על  לגבי ההצעה  נוספים  מידע, הבהרה והשלמה 

 . בע"פ בין  ו , בין בכתב  , לרבות נספח חלוקת התמורה רכיביה 

 הציון הסופי להצעות  .37.5

ההצעה   של  המחיר  וניקוד  האיכות  ניקוד  את  יכלול  להצעה  הסופי  הציון 

 בהתאם לנוסחה הבאה: 

 0.2ר )שלב ג'( *  + ציון הצעת מחי   0.8ציון סופי = ציון איכות ההצעה )שלב ב'( *  

 אשר עלו לשלב ג' מסוימות פעמי להצעות - תשלום חד .37.6

הרביעי )לפי הציון  - אשר עלו לשלב ג' ודורגו במקומות השני מציעים   .37.6.1

כאלו הסופי  מציעים  שיהיו  ככל  וסופי - חד תשלום  יקבלו  ,  ( ;    פעמי 
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מע"מ(  הצעתם   )כולל  הגשת  המוצע בגין  הקונספט  בכך,   ,  הכרוך    וכל 

 כדלקמן:   זה,   37.6בכפוף להוראות סעיף  

מציע  )ככל    שני   למקום (  מ " מע   כולל )   ח " ש   אלף   40 .37.6.1.1 והגיע 

 . נוסף מלבד הזוכה לשלב ג'( 

והגיע    שלישי   למקום (  מ " מע   כולל )   ח " ש   אלף   30 .37.6.1.2 )ככל 

 . מציע נוסף מלבד הזוכה והמציע השני לשלב ג'( 

)ככל והגיע מציע   רביעי   למקום (  מ " מע  כולל )  ח " ש  אלף  20 .37.6.1.3

הזוכה  מלבד  וה   , נוסף  השני  ה המציע  לשלב  מציע  שלישי 

 . ג'( 

 "(. פעמי - התשלום החד )להלן: " 

לא  - החד התשלום    ד מלב  מציעים  פעמי  לקבלת  אלו  יהיו    כל זכאים 

ו/או    בגין   תשלום   או / ו   פיצוי  שימוש    המכרז   ביטול הצעתם  ו/או 

ידם  על  המוצע  בקונספט  החד   . המזמינה  יישא  - התשלום  לא  פעמי 

 הפרשי הצמדה וריבית מכל סיבה שהיא. 

ימים ממועד בחירת זוכה במכרז    60יבוצע בתוך  פעמי  - התשלום החד  .37.6.2

פעמי לכשיר השני  - ; התשלום החד על ידי ועדת המכרזים של המזמינה 

ממועד    120בתוך  יבוצע   שני ימים  ככשיר  בחירתו  על  הודעה  ,  מתן 

במכרז  כזוכה  הוכרז  לא  השני  שהכשיר  לכך  הזוכה    ובכפוף  )במקום 

זוכה    . המקורי(  ייבחר  לא  ו/או  יבוטל  והמכרז  במידה  כי  מובהר 

הנ"ל    , במכרז  המציעים  זכאות  תבוטל  שהיא,  סיבה  קבלת  ל מכל 

 פעמי. - תשלום החד ה 

 . בסעיף זה   כאמור פעמי  - חד תשלום  לא יקבל   הזוכה במכרז    מובהר כי  .37.6.3

כלשהו   .37.6.4 והוא  - החד לקבלת התשלום  זכאות מציע  במידה  פעמי תפקע 

משפטיים   בהליכים  המכרז כלשהם  ינקוט  להליכי  אשר    , ביחס 

טענות  כל  את  מקבל  אינו  אשר  חלוט  דין  בפסק  בהליך    יו יסתיימו 

עוכב עד לקבלת  ת פעמי לאותו מציע  - החד התשלום  העברת  המשפטי.  

 פסק דין חלוט. 

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט    , בכל עת, רשאית המזמינה תהא   .37.6.5

  הזכאים לקבלת בקונספט המוצע של המציעים    חופשי לעשות שימוש  

, לרבות שינוי הקונספט  לצורך הפרויקט הנוכחי   פעמי - התשלום החד 

עריכתו  לצדדים  המוצע,  העברתו  בפרויקט   שלישיים ,  ,  והטמעתו 

בהגשת הצעתו המציע    . בכל אופן שתמצא לנכון   בחלקים או בשלמותו, 

מטעמו(   מי  כל  כל  )לרבות  על  ו מוותר  דרישה  קניינית  תביעה,  טענה 

)לרבות זכות מוסרית(  ו/או בכל הנוגע    ו/או מתחום זכויות היוצרים 

, כנגד המזמינה  לקיומם של סודות מסחריים ו/או מקצועיים בהצעתו 
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שייעשו  ו/או   המזמינה השימושים שתעשה וכל צד שלישי, בקשר לכלל  

     במסמכים כאמור.    צדדים שלישיים 

המציע לעשות כל שימוש בהצעתו  זכויות אין באמור לעיל כדי לגרוע מ 

 ובקונספט המוצע.  

 בחירת ההצעה הזוכה  

בכפוף ליתר הוראות הזמנה  ,  הציון הסופי הגבוה ביותר על בסיס    הזוכה במכרז ייבחר  .38

בכל  מודגש כי המזמינה רשאית שלא לבחור זוכה במכרז ו/או לבטל את המכרז    זו. 

, מכל סיבה שהיא, ומבלי שמי מהמציעים יהיה זכאי לקבלת תמורה/פיצוי  שלב שהוא 

בכפוף להוראות  פעמי למציעים מסוימים  - למעט תשלום חד ,  כלשהו מאת המזמינה 

   להלן.   37.6סעיף  

הנמקה  .39 חובת  ללא  בתנאים,  הזכייה  את  להתנות  רשאית  המכרזים  מובהר    . ועדת 

דרישה   כל  למציע  לא תהא  כי  מפורשות,  אחרת    – בזאת  ו/או  מהמזמינה,    – כספית 

זו  בקשר עם   ו/או עקב אי קיבול ההצעה  שימוש הוועדה בסמכויותיה על פי הזמנה 

 או ביטול המכרז. ו/ 

חייבת,   .40 לא  אך  רשאית,  המזמינה  כי  הבהרות  מובהר  ההצעות  לבקש  ולבקש  לגבי 

או   לתקן  מציעים,  במספר  מדובר  אם  ובין  בודד  במציע  מדובר  אם  בין  מהמציעים, 

, לרבות ניהול הליך תחרותי  לשפר את הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים 

ים אליה תיעשה  י , וכן קביעת רשימת המציעים הסופ . סדרי הדיון עם המציעים נוסף 

ידי    הפנייה,  על  המציעים ייקבעו  בין  השוויון  עיקרון  על  שמירה  תוך  .  המזמינה, 

לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה    המזמינה תודיע  למציעים או לחלקם, 

בכדי לחייב את    המזמינה של    מתוקנת או משופרת. למען הסר ספק, אין בסמכות זו 

שהיא  כאמור הליכים  לנהל  המזמינה   דרך  בכל  להסתייג  למציע  לאפשר  כדי  או   ,

מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו מהצעתו ו/או חלקים ממנה.  

כפי   הצעה  של  מתוקפה  לגרוע  כדי  נוסף  תחרותי  הליך  בניהול  יהיה  לא  מקרה  בכל 

ההלי  ניהול  טרם  הוראות  שהוגשה  הפרת  בגין  למזמינה  המוקנים  ומהסעדים  ך 

 ההזמנה. 

גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או   .41

 . וכל חלק הימנה   לשפר את הצעתו 

ועדת המכרזים  יו אין בסמכו  .42 זה,  ת  ועדת המכרזים  הנזכרות במסמך  כדי לחייב את 

לנהל מו"מ כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל  לערוך הליך תחרותי נוסף ו/או  

שכתב   ממה  בו  לחזור  למציע  לאפשר  כדי  או  המכרז  במסמכי  מהאמור  שהיא  דרך 

 בהצעתו. 

לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב משלבי המכרז, זאת אם   .43

ה  )לרבות  לידה  הגיע  ו/או  בידה  ו/או מידע שיש  פי מסמכים  על  לנכון  מלצות  מצאה 

ביכולתו לבצע עבור המזמינה את   ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע( שאין 

 השירותים המבוקשים לשביעות רצונה המלא. 
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יתייצב   .44 לא  מציע  המכרז  הליכי  כדי  ותוך  המזמינה  איון  י לר במידה  שקבעה  במועד 

ו/או לא יגיש מסמך כלשהו בהתאם למועדים  )במסגרת שלב ניקוד איכות ההצעות(  

והמוחלט לפסול   דעתה הבלעדי  לפי שיקול  לו המזמינה, רשאית המזמינה  שתקצוב 

דרישת ההשלמה/מועד   על  ו/או לחזור  איון  י הר את הצעתו אף ללא משלוח התראה 

ו/או לראות   ו/או להתעלם מכך  ו/או להביא את הדבר בין שיקוליה בניקוד ההצעה 

בהגשת הצעתו מוותר המציע על  ו חזר בו מהצעתו על כל המשתמע מכך.  במציע כאיל 

 סעיף זה. על פי  אי אילו מסמכויותיה  הפעלת  המזמינה ב כל טענה כנגד שיקול דעת  

בהצעת   .45 לדון  ועדת המכרזים רשאית שלא  לעיל, תהא  האמור  לפגוע מכלליות  מבלי 

תום לב ו/או שלא בדרך  מציע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר  

המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות  

הבנה   על  מבוססת  שהצעתו  או  הוגנים,  בלתי  תכסיסים  ידי  על  או  במתכוון  שנעשו 

בהתאם   , לרבות במפורש בשל תמחור בלתי סביר של הצעתו מוטעית של נושא המכרז 

 . וקת התמורה לקונספט המוצע ונספח חל 

שום    ותחייב את המציע לכל דבר ועניין. בכתב,  חתומה  הודעת הזכייה במכרז תהיה   .46

בעל  ובין  בכתב  בין  אחרת,  כלפי  - הודעה  מניעות  או  השתק  טענת  כל  תיצור  לא  פה, 

 . המזמינה 

הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את   .47 כי  עד    המזמינה למען הסר ספק מובהר בזאת 

  , לכך שהזוכה השלים את כל המטלות להלן בכפוף    , ת חתימתה על הסכם ההתקשרו ל 

 : ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז   14בתוך  

ערבות   .47.1 הכספית    5%בהיקף    הסכם הגשת  ההצעה  מע"מ  מגובה  כולל 

הכספית(   1-2)סעיפים   בהצעה  הכמויות  כתב  להוראות  בטבלת  בהתאם   ,

   ההסכם. 

  המועצה האזורית המוטבים בערבות ההסכם יהיו המזמינה ו/או   •

המלח   מגילות  גורם  / ו   ים  כל  ו/או  או  ידי  שייקבע  נוסף  אחר  על 

   . נה המזמי 

שירותי   • תקופת  לתום  עד  בתוקפה  תעמוד  ההסכם  ערבות 

 חודשים לאחר תעודת השלמה(.   24)   במכרז   התחזוקה הכלולים 

ביטוחים   הגשת  .47.2 קיום  בהתאם    אישור  הביטוח,  חברת  ידי  על  חתום 

ההסכם  המועצה  להוראות  התיירות,  משרד  המזמינה,  מוטבים  בו   ,

נוסף   גורם  וכל  מגילות  המזמינה   שייקבע האזורית  ידי  שיקול    על  לפי 

 . דעתה המוחלט 

 . הזוכה הגשת כל מסמכי ההסכם חתומים על ידי   .47.3

המכרזים רשאית לבחור כשיר שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר    ועדת  .48

ו/או במידה והזוכה לא    מהזוכה להשלים את ביצוע העבודות ו/או להתחיל בביצוען 

בסעיף   הנקובים  התנאים  בכל  בהוראות  ו/או    לעיל   47עמד  עמד  לא  והזוכה  במידה 

 בין שמקורה במציע ובין שמקורה במזמינה.    , מכל סיבה שהיא לעיל ו/או    37.3סעיף  
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במכרז  השני  הכשיר  לרבות  הצעת  תעמוד  ,  המכרז,  מסמכי  פי  על  התחייבויותיו  כל 

למשך   ההו   120בתוקפה  לו  נמסרה  בו  מהמועד  שיימנו  נוספים,  בדבר  ימים  דעה 

 בחירתו ככשיר שני.  

כל הוראות   עליו  יחולו  עימו,  לכשיר השני על מימוש ההתקשרות  הודיעה המזמינה 

   הזמנה זו החלים על זוכה במכרז, ללא יוצא מן הכלל. 

הכרזה על כשיר שני כזוכה במכרז תשלול את זכאותו לקבלת התמורה החד פעמית  

 לעיל.   37.6הנזכרת בסעיף  

 מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה.  .49

לבטל את הזכייה   זמינה המ   ת הא רשאי ת לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל,  והזוכה היה  .50

בהודעה, וזאת לאחר    המזמינה במכרז בהודעה בכתב, החל בתאריך שייקבע על ידי  

התחייבויות    אותן לא עמד ב   והוא הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו,  לו    שנמסרה 

ובתוך   להודעה  ז   פרק בהתאם  בסעיף  אין  בה.  שנקבע  מזכויות  הזמן  לגרוע  כדי  ה 

 כל דין. הזמנה זו ו   על פי   מזמינה ה 

במכרז   בוטלה  .51 למציע   הזכייה  הקשורות  נסיבות  זכאי בשל  סעד  המזמינה    ת ,  לכל 

וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז    , ו/או בתנאי מכרז זה   דין ב   ה המוקנה ל 

יד  על  שיקבע  המציע    לכשיר לרבות    ה למי  יפצה  ובנוסף  זכייתו  השני,  את  שבוטלה 

 בגין כך.   ה שיגרם ל   , הוצאה ונזק על כל הפסד   מזמינה ה 

מידע,   .52 על  בהתבסס  סמכות  או  חובה  זכות,  כל  של  לקיומה  מלטעון  מנוע  הזוכה 

שנעשו   הצהרה  או  דיון  פרוטוקול,  פרסום,  הבנה,  הצעה,  מצג,  התחייבות,  הבטחה, 

בעל  ובין  בכתב  בין  להסכם,  עימו  - מחוץ  ההסכם  שנחתם  לפני  בין  לרבות    – פה, 

 ובין לאחר שנחתם.   – הליכי מכרז זה  במסגרת  

ביטול    ה דעת   שיקול   פי   ועל   שלב   בכל ,  ת רשאי   א ה ת   המזמינה  .53 על  להחליט  המוחלט, 

ו/או מטעמי    כרז בהודעה שתימסר למציעים, לרבות במפורש מטעמים תקציביים המ 

ת  הא חייב ת לא  . בוטל המכרז,  שהוגשו במכרז   קונספט צעות ה ה שביעות רצון מ חוסר  

 . בכל צורה שהיא לפצות את המציעים במכרז ו/או את משתתפי המכרז    מזמינה ה 

 הוצאות המכרז 

כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז   .54

 תחולנה על המציע. 

 משפט   בית   החלטות 

  יהא   הזוכה   המציע , שהיא  סיבה   מכל   מוסמך  משפט   בית  ידי   על  במכרז  הזכייה  בוטלה  .55

להוראות    בפועל   והשלים   שביצע   העבודות   בגין   רק   לתמורה   זכאי  בהתאם  במועדן 

  לו   תעמוד   לא   מקרה   ובכל ,  המשפט   בית   ידי   על   ההתקשרות   ביטול   למועד   עד ההסכם,  

  הסתמכות   טענת   לרבות ,  כאמור   הביטול   בגין   המזמינה   כלפי   דרישה   או / ו   טענה   כל 

ו/או הוצאות שהוצאו על ידו    בפועל   בוצעו   שטרם   עתידיות   עבודות   בגין   הוצאות   או / ו 

 . ההסכם   הוראות ו   מכרז ה   ליך בקשר עם ה 
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  הזוכה   המציע ,  שהיא   סיבה   מכל   מוסמך   משפט   בית   ידי   על   במכרז   הזכייה   בוטלה  .56

  המידע   כל   את   למזמינה   יחזיר   או / ו   ויעביר (  בהן   שהחל   ככל )   העבודות   ביצוע   את   יפסיק 

  מבלי   וזאת ,  ידו   על   בוצעו   שכבר   לפעולות   באשר   עדכני   ח " דו   בצירוף ,  ברשותו   המצוי 

 . ההתקשרות   לסיום   הנוגעות   ההסכם   הוראות   מקיום   לגרוע 

 גילוי מידע במכרז 

על  .57 רשאית,  מטעמה(  מי  )או  המכרזים  לגלות  - ועדת  ממציע  לדרוש  דעתה,  שיקול  פי 

פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו,  

ב  ענין  בעלי  כל מידע אחר  או של  וכן  ידו(,  על  )לרבות של קבלני המשנה המוצעים  ו 

 שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה.  

נכון ו/או מסר   .58 נמנע מלמסור מידע  ולאחר מכן התברר למזמינה כי הוא  זכה מציע, 

בלבד   חלקי  מבלי  ו/ מידע  מעיקרה,  זכייתו  את  לשלול  המזמינה  רשאית  מטעה,  או 

זכות   מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  הוצאות  החזר  או  פיצוי  כל  לקבל  זכאי  יהיה  שהמציע 

אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו/או למזמינה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי  

 תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין. 

ועדת המכרזים והמזמינה שומרות לעצמן את הזכות לוודא ממקורותיהן ובכל דרך   .59

יבחרו,  מהמציעים    בה  דרישה  באמצעות  לרבות  המציע,  שימסור  מידע  כל  אמיתות 

,  ו/או נוספות על אלו המנויות בהזמנה זו   להמציא אסמכתאות ו/או הבהרות אחרות 

, וזאת על אף המסמכים  ולצורך ניקוד האיכות   להוכחת עמידת המציעים בתנאי הסף 

 שהוגשו מטעמם.  

הענ  .60 בעלי  ואת  המציע,  את  יראו  הצעתו  שוועדת  בהגשת  לכך  הסכימו  כאילו  בו  יין 

ככל   אחר,  גורם  מכל  למכרז  הקשור  מידע  לגביהם  תקבלנה  והמזמינה  המכרזים 

 שהסכמה זו נחוצה. 

הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם  בהגשת   .61

המכרזים   כן תתבקש  ועדת  חובת    עיון ה   זכות עם    בקשר   לעשות  בתקנות  הקבועה 

, פרט למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של ועדת  משפטי   הליך במסגרת  או  / ו   ם המכרזי 

מסכים  זאת,  עם  מסחרי.  או  מקצועי  סוד  בבחינת  כי    המכרזים,  במכרז,  מציע  כל 

במקרה שוועדת המכרזים תסבור, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע  

אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה ועדת המכרזים  

פניית   לפי  בית משפט  צו  ניתן  לא  עוד  כל  כאמור,  מידע  כל  מלגלות  להימנע  רשאית 

 המעוניין בגילוי. 

יחול,  המצי  .62 לגבי כל שינוי אשר  דיחוי  וללא  ע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב 

מעת   שיחלוף  הזמן  בפרק  למזמינה,  או  המכרזים  לוועדת  שמסר  במידע  יחול,  אם 

ואם   הזוכה,  בדבר  המכרזים  ועדת  החלטת  פרסום  למועד  ועד  למכרז  הצעתו  הגשת 

 עד לחתימת המזמינה על ההסכם.   – נקבע כזוכה  

ים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין  ועדת המכרז  .63

ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים  בעלי  ו/או חלקים מתוכה   לגבי  ,  על ההצעה 

 אם תבוא בקשה כזו מצד מציע אחד או יותר, ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן. 
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מסמכי  ו/או    המכרז   מסמכי מסמך כלשהו מתוך    לצלם   או / ו   לעיין   יבקש   אשר   מציע  .64

  יידרש פרוטוקולים ו/או כל מסמך אחר בקשר עם הליכי המכרז,  ההצעה הזוכה ו/או  

  המסמכים   בהפקת   הכרוכה   העלות   לכיסוי   מע"מ,   בתוספת ש"ח    1,000  מראש   לשלם 

 . המבוקשים 

 אחריות 

שייגרמו למציע בקשר עם  או נזקים  ות ו/ המזמינה אינה נושאת בכל אחריות להוצא  .65

 הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. 

להחזר   .66 או  כלשהו  לפיצוי  זכאי  המציע  יהיה  לא  מקרה  בכל  כי  במפורש,  מובהר 

, למעט התשלום  , לרבות בשל ביטולו הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה 

 . ההזמנה הוראות  יתר  ל ו   לעיל   37.6לאמור בסעיף  בכפוף    , החד פעמי 

 סודיות 

ידי  - המציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על  .67

נחלת הכלל או מידע   למעט מידע שהוא  לצורך מתן השירותים,  המזמינה בקשר או 

 בגילוי לפי חוק. המחויב  

, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות  לשמירת סודיות לשם מילוי התחייבויותיו   .68

 כאמור גם מצד עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו. 

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות המזמינה בכל הנוגע לשמירת סודיות.  .69

לש  .70 למציע  מושאלים  והם  המזמינה  רכוש  הינם  המכרז  מסמכי  הצעתו  כל  הכנת  ם 

לכל  בלבד   והגשתה  בהם  להשתמש  ו/או  אלה  מסמכים  להעתיק  רשאי  המציע  אין   .

מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהמזמינה כי לא זכה במכרז,  

 . ה יד - מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על למזמינה  יחזיר המציע  

מטעמו,  המציע  .71 מי  כל  לרבות  לגלות ,  רשאי  בכלל    אינו  לאחרים  הצעתו  פרטי  את 

או לבצע כל פעולה שיש בה  ו/ בפרט,  וכל מי מטעמם  ולמשתתפים אחרים במכרז זה  

או תיאום הצעות, בכל צורה שהיא, וזאת החל ממועד  ו/ או תכסיסנות  ו/ משום קנוניה  

 .  המוקדם פרסום מכרז זה ועד להכרזה על הזוכה במכרז, לכל  

 הודעות ונציגות 

מציע   .72 ב כל  יציין  א') במכרז  הקשור    ( 4מסמך  בכל  הודעות  לצורך קבלת  כתובתו  את 

במכרז ואת שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של  

 פי דין לעניין מכרז זה. - נציג מטעמו, המוסמך לחייב את המציע על 

והו  .73 זה  למכרז  בקשר  המזמינה  של  המגעים  ינוהלו  כאמור  שיצוין  הנציג  יהיה  עם  א 

מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו  

 בישראל. 

ב  .74 תישלחנה  שנשלחה  ישראל  דואר  אמצעות  הודעות  הודעה  אלקטרוני.  בדואר  או 

)ארבעים ושמונה( שעות    48תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  ישראל  דואר  אמצעות  ב 

בדואר  שנשלחה  הודעה  משלוחה.  עם    ממועד  ליעדה  הגיעה  כאילו  אלקטרוני תחשב 

 . מסירתה לנמען קבלת אישור אלקטרוני על  
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למכרז  .75 הנוגעים  ועניינים  לנושאים  הקשור  בכל  השיפוט  עתירה  סמכות  כל  לרבות   ,

 . בלבד   , תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים ממכרז זה תביעה הנובעת  ו/או  

 בברכה, 

 מ " החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע 
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 טופס הגשת הצעה  

 

 לכבוד  

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

שער לים  "   – למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז חוויה    9/20מכרז  הנדון:  

 המלח"  

חלקיהם   כל  על  שבנדון,  המכרז  מסמכי  את  בעיון  שקראנו  לאחר  מטה,  החתומים  אנו 

 ונספחיהם, מצהירים בזאת, כדלקמן: 

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

את כל הבדיקות הדרושות   באמצעות מומחים ו באופן עצמאי  ערכנו יוצא מן הכלל, כי  

וכן בחנו  לרבות המידע המופיע במסמכי מכרז זה,  ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו,  

את כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו  

אמיר  פרסומים,  מצגים,  על  זו  בהצעתנו  הסתמכנו  לא  הצעתנו.  הבטחות  את  או  ות 

ידי   על  פה  בעל  שנעשו  בע"מ כלשהם  המלח  ים  להגנות  הממשלתית  )להלן:    החברה 

"( ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן  המזמינה " 

הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות  

או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי  

"( או של יתר  ההסכם )להלן: "   מסמך ב'   – ידיעה כלשהי של תנאי הסכם ההתקשרות  

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.   המכרז   מסמכי 

למתן   .2 הדרושים  והניסיון  האדם  כח  המומחיות,  הידע,  בעלי  אנו  כי  מצהירים  הננו 

כל   פי  על  הנדרשים  והרישיונות  ההיתרים  כל  בידינו  וכי  זה,  נשוא מכרז  השירותים 

 הסכם. דין לביצוע כל התחייבויותינו על פי ה 

כי   .3 במכרז,  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי  מצהירים  הננו 

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. אנו מתחייבים להוציא לפועל את  

האמורות  בהצעתנו,   העבודות  המוצע  הצוות  חברי  ובאמצעות  בהתאם    בעצמנו 

והננו מק  יחד,  כולם  המכרז  המפורטים במסמכי  לספק את  לתנאים  עצמנו  על  בלים 

 השירותים לשביעות רצונה המלא של המזמינה במשך כל תקופת ההתקשרות. 

פי   .4 על  ננהג  בהסכם,  עמנו  ותתקשרו  היה  כי  מתחייבים  הננו  זו,  הצעתנו  בהגשת 

בנספחים   האמור  כל  פי  על  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות  ההסכם, 
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,  הם ו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאי להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנ 

 . הם וכן כל חובה אחרת הנובעת מ 

בחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו   .5

ומדויקים,   נכונים  זה, הינם  כך  הם  במסגרת מכרז  עד לתום הליכי המכרז,  יישארו 

לזוכה,  הנוגע  בכל  ההתקשרות  תקופת  לתום  מהצעתנו.    ועד  נפרד  בלתי  חלק  והינם 

החברה   הסכמת  ביסוד  הינה  האמורה  שההצהרה  לנו  ידוע  כי  מצהירים  אנו 

לבדוק   הזכות  לעצמה את  שומרת  וכי המזמינה  במכרז  לזכייתנו  ו/או  להשתתפותנו 

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

וס  ו/או לבטל  של אי התאמה מכל מין  זכאית לפסול את הצעתנו  וג, תהא המזמינה 

 את ההסכם שיחתם עמנו, אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה. 

הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבויותינו הכרוכות בזכייה במכרז, כולן   .6

הוראות    או מקצתן,  לפי  ההתקשרות  סיום  של  בכל מקרה    להזמנה,   37.3סעיף  ו/או 

העבודות   את  למסור  זכאית  ותהא  כלפינו  התחייבות  מכל  פטורה  המזמינה  תהא 

בגובה  מוסכם ללא הוכחת נזק  פיצוי  מאיתנו    ובנוסף תהא זכאית לקבל כשיר השני  ל 

הפסד ועיכוב אשר ייגרמו לה עקב  הוצאה,  כל נזק,  פיצוי בגין  , ובנוסף  המכרז ערבות  

 . האמור 

תקפה   .7 ותהא  תיקון  או  שינוי  לביטול,  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתנו 

או יותר    יום מהמועד האחרון להגשת הצעות   120ומחייבת אותנו במשך תקופה של  

קבוע במסמכי המכרז  ככל שהדבר  תום  מכך  לפני  עת  בכל  לקבלה  תוכל  והמזמינה   ,

 אותה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרישת המזמינה. 

ידוע לנו כי מתן השירותים מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ולא   .8

המזמינה   תהיה  חלקם,  או  כולם  האמורים,  התקציבים  את  יתקבלו  לבטל  רשאית 

קבלת   לאחר  לרבות  שהוא,  שלב  בכל  השירותים,  היקף  את  לצמצם  ו/או  המכרז 

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

וללא    , והדין   הזמנה ה בהתאם להוראות   , בתום לב הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת   .9

אנשים  ו/ הסכם   עם  קשר  המגישים   או ו/ או  אחרים  להגיש   גופים  שהתכוונו    ו/או 

 מכרז. ב הצעות  

ידוע לנו כי המזמינה רשאית שלא לבחור זוכה במסגרת המכרז ו/או לבטל את ההליך   .10

ומוותרים על    בכללותו, בכל שלב שהוא, ובהגשת הצעתנו אנו מסכימים לך ללא סייג 

 כל טענה בשל כך. 

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות    - תאגיד  הננו מצהירים כי ככל שהמציע הינו   .11

הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד  

 על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

את  .12 להצעתנו  מצרפים  והאישורים    כל   אנו  סעיף  המסמכים  פי  על    24הנדרשים 

 (: V- הבאים )ניתן לסמן ב להזמנה, ולרבות המסמכים  
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 V/X שם המסמך

 ולצורך ניקוד    הסף   בתנאי   עמידה   להוכחת   תצהיר   –   ( 2') א   מסמך 

 . האיכות 

 

  ושמירה   מינימום   שכר   תשלום ,  זרים   עובדים   העסקת   בדבר   תצהיר 

 . ( 3מסמך א') , בנוסח  מוגבלות   עם   לאנשים   זכויות   שוויון   חוק   על 

 

בצירוף נספח    , ( 5מסמך א')בנוסח    מלאה וחתומה   ההצעה הכספית 

  30.2במעטפה סגורה נפרדת כמפורט בסעיף    – חלוקת התמורה  

 להזמנה. 

 

העתק אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה,  

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  

 ואישור ניכוי מס במקור.   1976- מס(, התשל"ו 

 

  . אישור רישום למכרז 

בהתאם להוראות    – הקונספט המוצע בעותק כרוך ובעותק דיגיטלי  

 ה וכל מסמך נוסף לצורך ניקוד האיכות. להזמנ   37.2סעיף  
 

 פרופיל המציע וכל גורם מוצע מטעמו. 
 

(  ' א   מסמך )   נספחיה   על   זמנה ה ה   לרבות ,  המכרז   מסמכי   יתר   כל 

  למציעים   והבהרות   הודעות   בצרוף (,  ' ב   מסמך )   נספחיו   על   וההסכם 

 . נדרש כ   חתומים   כשהם (,  שפורסמו על ידי המזמינה   ככל ) 

 

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", ולהיפך.

   

 מציע החתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 ולצורך ניקוד האיכות  הסף בתנאי   עמידה להוכחתתצהיר 

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת  
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

"(  המציע _____________, ח.פ. _____________ )להלן: "    - אני מורשה חתימה ב  .1
 . 9/20מוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת מכרז מס'  

 פרטי המציע   .2

          שם המציע:  .2.1

          מס' ח.פ.:  .2.2

        : מען המציע )כולל מיקוד(  .2.3

          שם איש הקשר אצל המציע:  .2.4

           תפקיד איש הקשר:  .2.5

          טלפונים:  .2.6

          פקסימיליה:  .2.7

           דואר אלקטרוני:  .2.8

 

 ניסיון המציע 

  י / מרכז   והקים   תכנן ,  אפיין   המציע ,  1.1.2010  ביום   שתחילתה   התקופה   במהלך  .3
  ל " מהנ   באחד   מורכבות   תצוגות   או / ו   חוויתי   מרכז   או / ו   מוזיאונים   או / ו   מבקרים 

  החלופות   באחת   העומדים "(,  ים / הפרויקט : " להלן )   Turn-key Project  של   במתכונת 
 . , כדלקמן מלא   באופן '(  ג   - ו '  ב ',  א   חלופה )   להלן 

 חלופה א'  .3.1

כולל    לא ש"ח )   10,000,000  בהיקף של   הכולל הקמת מבנה ותוכן   ביצע פרויקט   המציע 

לפחות  כל  ,  מע"מ(  את    גיבוש ;  אדריכלות ;  קונספט   גיבוש :  הבאות   הפעולות הכולל 

  ציוד ,  תפאורה   של   והקמה   התקנה ;  המבנה   בינוי ;  ומפורט   ראשוני   תכנון ;  תכנים 

  וטכנולוגיות   פיסיות   לתשתיות   מלאה   ואינטגרציה   ממשק   תוך ,  חוויה   ומערכות 

  הדרכה   מערכי   הבניית   וכן   מולטימדיה   במערכות   שימוש ,  גרפי   תכנון ;  מבנה   ומערכות 

  וכיבוי   גילוי ו/או  אינסטלציה   ו/או   חשמל  ו/או   מיזוג )  המבנה   מערכות  התקנת ;  ה והפעל 

 כמפורט להלן.   , ( אש 
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 ________________________ שם הפרויקט: 

 

 : _______________________ מקום ביצוע הפרויקט  . א 

 
 תאריך התחלה: חודש ______שנה ______   . ב 

 
 : חדש _____ שנה ______ ומסירה למזמין הפרויקט   תאריך סיום 

 

 : ____________________________ הפרויקט מזמין   . ג 

 

 ______________ טלפון: _______________ איש קשר אצל המזמין:  

 

 : ________________ ש"ח ( מ " מע   ההיקף הכספי של הפרויקט )ללא  . ד 

 

כי ההיקף הכספי של הפרויקט אינו כולל תמורה בגין למעלה   צהיר מ הריני   •

 חודשי תחזוקה.    24  - מ 

 

המנויות ברישא  דרישות  ה )בדגש על    ופעולות המציע   תיאור הפרויקט  . ה 
 : ( לעיל לחלופה זו  

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 פירוט פעולות אשר בוצעו על ידי קבלני משנה מטעם המציע וזהותם:  . ו 
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  העבודות   מזמין   מול   שהתקשר   הראשי   הגורם   היה המציע  כי    צהיר מ הריני   •

   וניהל בעצמו את הפרויקט.   בפרויקט זה 

 

 חלופה ב'  .3.2

פרויקט   המציע  )   ביצע  ואינטגרציה  תוכן  מבנה   ללא הכולל  ב הקמת    של   היקף ( 

  גיבוש   : הבאות   הפעולות   כל   את הכולל    , לפחות   ( מ " מע   כולל   לא )   ש"ח   7,000,000

  ציוד ,  תפאורה   של   והקמה   התקנה ;  ומפורט   ראשוני   תכנון ;  תכנים   גיבוש ;  קונספט 

  וטכנולוגיות   פיסיות   לתשתיות   מלאה   ואינטגרציה   ממשק   תוך ,  חוויה   ומערכות 

  מערכי   הבניית   וכן   מולטימדיה   במערכות   שימוש ,  גרפי   תכנון ;  מבנה   ומערכות 

  וכיבוי   גילוי ,  אינסטלציה ,  חשמל ,  מיזוג )  מבנה  למערכות   התאמה ;  והפעלה   הדרכה 

 . כדלקמן   , ( אש 

 
 ________________________ שם הפרויקט: 

 

 : _______________________ מקום ביצוע הפרויקט  . א 
 

 תאריך התחלה: חודש ______שנה ______   . ב 
 

 תאריך סיום ומסירה למזמין הפרויקט: חדש _____ שנה ______ 
 

 : ____________________________ הפרויקט מזמין   . ג 

 

 ______________ טלפון: _______________ איש קשר אצל המזמין:  

 

 : ________________ ש"ח ההיקף הכספי של הפרויקט )ללא מע"מ(  . ד 
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כי ההיקף הכספי של הפרויקט אינו כולל תמורה בגין למעלה   צהיר מ הריני   •

 חודשי תחזוקה.    24  - מ 

)בדגש על הדרישות המנויות ברישא    תיאור הפרויקט ופעולות המציע  . ה 
 : לחלופה זו לעיל( 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 פירוט פעולות אשר בוצעו על ידי קבלני משנה מטעם המציע וזהותם:  . ו 
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  העבודות   מזמין   מול   שהתקשר   הראשי   הגורם   היה המציע  כי    צהיר מ הריני   •

   וניהל בעצמו את הפרויקט. בפרויקט זה  

 חלופה ג'  .3.3

)ללא    תוכן ואינטגרציה אשר כל אחד כולל  ,  לפחות   פרויקטים   שלושה ביצע    המציע 

מבנה    , לפחות (  מ " מע   כולל   לא )   ש"ח   000,00010,  של   מצטבר   בהיקף (,  הקמת 

ביצע   לפחות  אחד  בפרויקט    גיבוש :  הבאות   הפעולות   כל   את   המציע מתוכם, 

  ציוד ,  תפאורה   של   והקמה   התקנה ;  ומפורט   ראשוני   תכנון ;  תכנים   גיבוש ;  קונספט 

  וטכנולוגיות   פיסיות   לתשתיות   מלאה   ואינטגרציה   ממשק   תוך ,  חוויה   ומערכות 

  מערכי   הבניית   וכן   מולטימדיה   במערכות   שימוש ,  גרפי   תכנון ;  מבנה   ומערכות 

  וכיבוי   גילוי ,  אינסטלציה ,  חשמל ,  מיזוג )  מבנה  למערכות   התאמה ;  והפעלה   הדרכה 

  11.1עונים לדרישות המפורטות בסעיף   ם לפחות( י )שני וכל יתר הפרויקטים    ; ( אש 

 . להזמנה 

פרויקט בו בוצעו כלל הפעולות הנזכרות לעיל ואת פירוט    על הצגת * יש להקפיד  

 . על ידי המציע   שבוצעו במסגרתו הפעולות  

את ערך שירותי  להלן של הפרויקטים המוצגים  הנקוב אין לכלול בהיקף הכספי   * * 

 . על ידי המציע )ככל וסופקו(   התחזוקה שסופקו 

 

 : ________________________ שם הפרויקט – 1מס'  פרויקט

 : _______________________ מקום ביצוע הפרויקט  . א 
 

 תאריך התחלה: חודש ______שנה ______   . ב 
 

 תאריך סיום ומסירה למזמין הפרויקט: חדש _____ שנה ______ 
 

 ____________________________ :  הפרויקט מזמין   . ג 

 

 איש קשר אצל המזמין: ______________ טלפון: _______________ 

 

 : ________________ ש"ח ההיקף הכספי של הפרויקט )ללא מע"מ(  . ד 

 

אינו כולל תמורה  הנקוב לעיל כי ההיקף הכספי של הפרויקט   מצהיר הריני  •

 . בגין שרותי תחזוקה 

)בדגש על הדרישות המנויות ברישא    ופעולות המציע תיאור הפרויקט   . ה 
 : לחלופה זו לעיל( 
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 פירוט פעולות אשר בוצעו על ידי קבלני משנה מטעם המציע וזהותם:  . ו 

   
           

 

           

 

           

 

בפרויקט    העבודות   מזמין   מול   התקשר המציע  בפרויקט זה  כי    צהיר מ הריני   •

   וניהל בעצמו את הפרויקט. זה  

 

 : ________________________ שם הפרויקט – 2מס'  פרויקט

 : _______________________ מקום ביצוע הפרויקט  . א 
 

 תאריך התחלה: חודש ______שנה ______   . ב 
 

 תאריך סיום ומסירה למזמין הפרויקט: חדש _____ שנה ______ 
 

 ____________________________ :  הפרויקט מזמין   . ג 

 

 איש קשר אצל המזמין: ______________ טלפון: _______________ 

 

 : ________________ ש"ח ההיקף הכספי של הפרויקט )ללא מע"מ(  . ד 

 

אינו כולל תמורה   הנקוב לעיל   כי ההיקף הכספי של הפרויקט  צהיר מ הריני  •

 . בגין שרותי תחזוקה 

 

)בדגש על הדרישות המנויות ברישא    תיאור הפרויקט ופעולות המציע  . ה 
 : לחלופה זו לעיל( 
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 פירוט פעולות אשר בוצעו על ידי קבלני משנה מטעם המציע וזהותם:  . ו 

   
           

 

           

 

           

 

בפרויקט    העבודות   מזמין   מול   התקשר המציע  כי בפרויקט זה    צהיר מ הריני   •

   וניהל בעצמו את הפרויקט. זה  

 
 : ________________________ שם הפרויקט – 3מס'  פרויקט

 : _______________________ מקום ביצוע הפרויקט  . א 
 

 תאריך התחלה: חודש ______שנה ______   . ב 
 

 תאריך סיום ומסירה למזמין הפרויקט: חדש _____ שנה ______ 
 

 : ____________________________ הפרויקט מזמין   . ג 

 

 איש קשר אצל המזמין: ______________ טלפון: _______________ 

 

 : ________________ ש"ח ההיקף הכספי של הפרויקט )ללא מע"מ(  . ד 

 

אינו כולל תמורה   הנקוב לעיל   כי ההיקף הכספי של הפרויקט  צהיר מ יני הר  •

 . בגין שרותי תחזוקה 

 

)בדגש על הדרישות המנויות ברישא    תיאור הפרויקט ופעולות המציע  . ה 
 : לחלופה זו לעיל( 
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 וזהותם: פירוט פעולות אשר בוצעו על ידי קבלני משנה מטעם המציע   . ו 

   
           

 

           

 

           

 

בפרויקט    העבודות   מזמין   מול   התקשר המציע  כי בפרויקט זה    צהיר מ הריני   •

   וניהל בעצמו את הפרויקט. זה  

 

חודשי שירותי תחזוקה רצופים    12, המציע העניק  1.1.2010בתקופה שתחילתה ביום   .4
מרכז מבקרים  לרכיבי החוויה )תוכן ו/או מולטימדיה ו/או טכנולוגיה( בפרויקט מסוג  

 . , כמפורט להלן באחד מהנ"ל   תצוגות מורכבות מרכז חוויתי ו/או  ו/או מוזיאונים ו/או  

 
 ________________________ פרויקט: שם ה

 : _______________________ מקום הפרויקט  . א 
 

 תאריך התחלת מתן שירותי התחזוקה: חודש ______שנה ______   . ב 
 

 

 תאריך סיום מתן שירותי התחזוקה: חדש _____ שנה ______ 
 

 : ____________________________ השירותים מזמין   . ג 

 

 לפון: _______________ איש קשר אצל המזמין: ______________ ט 

 

 : תיאור תכולת השירותים, הפרויקט ורכיבי החוויה  . ד 
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 פירוט פעולות אשר בוצעו על ידי קבלני משנה מטעם המציע וזהותם:  . ה 

   
           

 

           

 

           

 

זה  כי    צהיר מ הריני   • והיה    העבודות   מזמין   מול   התקשר המציע  בפרויקט 

   . אחראי על מתן השירותים 

 הצוות המוצע 

ה חברי  אודות  פירוט  הסף צוות  להלן  לתנאי  במענה  השירותים  למתן  המציע  מטעם    המוצע 

 :להזמנה 11.5 - 11.3הקבועים בסעיפים 

 המוצע מטעם המציע    מנהל הפרויקט  .5

 מטעם המציע במסגרת מכרז זה, עומד בכל התנאים הבאים:   מנהל הפרויקט המוצע 

ביום   . א  שתחילתה  ) 1.1.2010בתקופה  שלושה  ניהל  לפחות, 3,  פרויקטים  לאפיון,    ( 

תצוגות  מרכז חוויתי ו/או  י מבקרים ו/או מוזיאונים ו/או  / מרכז תכנון והקמה של  

 . Turn-key Project  של   במתכונת מורכבות באחד מהנ"ל  

ניהול כלל בעלי התפקידים והמקצוע, ספקים    לרבות   -   " פרויקט   ניהול בסעיף זה " 

וקבלני משנה בפרויקט ותכלול כלל פעילויות הפרויקט, לרבות הליכי עיצוב וגיבוש  

 . אינטגרציה למערכות קיימות ה בינוי ו/או  התוכן והחוויה ועבודות ה 

)  . ב  חמישה  של  בהיקף  הינו  לפחות,  הפרויקטים  ש"ח  5אחד  מיליון  )כולל  (  לפחות 

 מע"מ כדין(. 

 אחד הפרויקטים לפחות, הושלם ונמסר למזמין הפרויקט.  . ג 

 כמפורט להלן: 

 1מס'  פרויקט  
 שם הפרויקט: ______________________  . א 

 
 מקום ביצוע הפרויקט: ______________________  . ב 
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 : פרויקט ב   מתן השירותים מועד   . ג 
 

 )חודש/שנה(: ____________________   תחילת מתן השירותים 
 

 סיום מתן השירותים )חודש/שנה(: _____________________ 
 

 : כן / לא ]*יש להקיף בעיגול[ הפרויקט הושלם ונמסר למזמין 
 

טל'   . ד   _____________________ הפרויקט:  מזמין  פרטי 
 ________________ 

 
 

 ש"ח   _______________ היקף כספי של הפרויקט )כולל מע"מ(:   . ה 

ניהול כלל בעלי התפקידים והמקצוע, ספקים  שירותי ניהול הפרויקט כללו את   . ו 

עיצוב   הליכי  לרבות  הפרויקט,  פעילויות  כלל  ותכלול  בפרויקט  משנה  וקבלני 

 . אינטגרציה למערכות קיימות ה בינוי ו/או  וגיבוש התוכן והחוויה ועבודות ה 

הבינוי   עבודות  והחוויה,  התוכן  רכיבי  הפרויקט,  בדבר  נוסף  פירוט  להלן 

 בפרויקט וכו':  

 
 ____________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________ 
 

 _____________ _______________________________________ 
 

 2מס'  פרויקט  
 שם הפרויקט: ______________________  . א 

 
 מקום ביצוע הפרויקט: ______________________  . ב 

 

 : בפרויקט   השירותים   מתן   מועד  . ג 
 תחילת מתן השירותים )חודש/שנה(: ____________________ 

 
 _____________________ סיום מתן השירותים )חודש/שנה(:  

 
 : כן / לא ]*יש להקיף בעיגול[ הפרויקט הושלם ונמסר למזמין 

 
טל'   . ד   _____________________ הפרויקט:  מזמין  פרטי 

 ________________ 
 

 ש"ח   כספי של הפרויקט )כולל מע"מ(: _______________   היקף  . ה 
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התפקידים והמקצוע, ספקים  ניהול כלל בעלי  שירותי ניהול הפרויקט כללו את   . ו 

עיצוב   הליכי  לרבות  הפרויקט,  פעילויות  כלל  ותכלול  בפרויקט  משנה  וקבלני 

 . אינטגרציה למערכות קיימות ה בינוי ו/או  וגיבוש התוכן והחוויה ועבודות ה 

הבינוי   עבודות  והחוויה,  התוכן  רכיבי  הפרויקט,  בדבר  נוסף  פירוט  להלן 

 בפרויקט וכו':  

 
 ________________ ____________________________________ 

 
 ____________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 3מס'  פרויקט  
 ______________________ שם הפרויקט:   . א 

 
 מקום ביצוע הפרויקט: ______________________  . ב 

 

 : פרויקט ב   מתן השירותים מועד   . ג 
 

 תחילת מתן השירותים )חודש/שנה(: ____________________ 
 

 סיום מתן השירותים )חודש/שנה(: _____________________ 
 

 בעיגול[ : כן / לא ]*יש להקיף  הפרויקט הושלם ונמסר למזמין 
 

טל'   . ד   _____________________ הפרויקט:  מזמין  פרטי 
 ________________ 

 
 ש"ח   (: _______________ מ " מע   כולל )   הפרויקט   של   כספי   היקף  . ה 

ניהול כלל בעלי התפקידים והמקצוע, ספקים  שירותי ניהול הפרויקט כללו את   . ו 

לרבות   הפרויקט,  פעילויות  כלל  ותכלול  בפרויקט  משנה  עיצוב  וקבלני  הליכי 

 . אינטגרציה למערכות קיימות ה בינוי ו/או  וגיבוש התוכן והחוויה ועבודות ה 

הבינוי   עבודות  והחוויה,  התוכן  רכיבי  הפרויקט,  בדבר  נוסף  פירוט  להלן 

 בפרויקט וכו':  

 
 ____________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________ 
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 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 

 האדריכל המוצע מטעם המציע   .6

 : ________________ האדריכל שם   . א 
 

המהנדסים  האדריכל   . ב  תקנות  פי  על  רישוי  כאדריכל  תקף  רישיון  בעל  הינו 
 . 2007- והאדריכלים )תנאים לרישוי(, תשס"ח 

 * יש לצרף העתק רישיון תקף של האדריכל. 

הזכאות    10  לאדריכל  . ג  ממועד  מבנים,  של  אדריכלי  בתכנון  לפחות  ניסיון  שנות 
 , כדלקמן: לתואר אדריכל 

 : חודש _____ בשנת _____ מועד הזכאות לתואר אדריכל 

הניסיון   #  תיאור 
של   אדריכלי  בתכנון 

 מבנים 

התחלה   תאריך 
)בפורמט   וסיום 

 (  שנה / חודש 

שם  
המעסיק/מזמין  

 השירותים 

קשר   איש  פרטי 
 במזמין/במעסיק 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

 .  על גבי דפים נפרדים   דומה * ניתן להרחיב את פירוט הניסיון במתכונת  

  אדריכלים ו/או מטעם גוף המספק/המבצע שירותי   משרד מטעם  תכנן  האדריכל   . ד 
לפחות, ,  אדריכלות  מבנים  סעיף    שני  בדרישות  להזמנה,    11.4.3העומדים 
 כדלקמן: 

 
 1מבנה מס'  

 תיאור המבנה: ______________________  . א 
 

 פרטי מזמין המבנה: _____________________ טל' ________________  . ב 
 

  לצורך   מבנה   /   ציבור   ה מבנ   : [ המתאימה   החלופה   את   לסמן   יש ]*    ייעוד המבנה  . ג 
 תיירות 

 
 מ"ר __________    :  )ברוטו(   המבנה שטח   . ד 
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בדבר   . ה  ופירוט  המבנה,  מקום  שטח  תיאור  ו/או  אטרקציה  ו/או  קהל  לביקורי 
 , כדלקמן: למופעים 

 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ______________ המבנה:  תכנון  מועד השלמת   . ו 
 

 2מבנה מס'  
 ______________________ תיאור המבנה:   . א 

 
 פרטי מזמין המבנה: _____________________ טל' ________________  . ב 

 
  לצורך   מבנה   /   ציבור   ה מבנ   : ]* יש לסמן את החלופה המתאימה[   ייעוד המבנה  . ג 

 תיירות 
 

 מ"ר :  __________  )ברוטו(   המבנה שטח   . ד 
 

ופירוט בדבר   . ה  ו/או  תיאור המבנה,  אטרקציה ו/או  שטח המיועד לביקורי קהל 
 , כדלקמן: מקום למופעים 

 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ______________ המבנה:  תכנון  מועד השלמת   . ו 
 

 נוף   המוצע מטעם המציע למתן שירותי אדריכלות הנוף  אדריכל   .7

 : ________________ הנוף   אדריכל שם   . א 
 

על פי    או אדריכל רשום או רישוי   נוף   אדריכל כ הינו בעל רישיון תקף  האדריכל   . ב 
 . 2007- תקנות המהנדסים והאדריכלים )תנאים לרישוי(, תשס"ח 

 . הנוף   * יש לצרף העתק רישיון תקף של אדריכל 

ממועד הזכאות לתואר אדריכל או  בתכנון נוף  שנות ניסיון    10  הנוף לאדריכל   . ג 
 , כדלקמן: אדריכל נוף 
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(: חודש _____ בשנת  )לפי המוקדם אדריכל נוף  / מועד הזכאות לתואר אדריכל 
 _____ 

הניסיון   #  תיאור 
 נוף  בתכנון  

התחלה   תאריך 
)בפורמט   וסיום 

 חודש/שנה(  

שם  
המעסיק/מזמין  

 השירותים 

איש   קשר  פרטי 
 במזמין/במעסיק 

7)      

8)      

9)      

10)      

11)      

12)      

 .  דומה במתכונת  על גבי דפים נפרדים  * ניתן להרחיב את פירוט הניסיון  

הנוף   . ד  גוף  מטעם  תכנן  אדריכל  מטעם  ו/או  נוף  אדריכלים/אדריכלי  משרד 
שירותי  נוף   המספק/המבצע  אדריכלות  ו/או  שני  אדריכלות  לפחות  פרוייקטים  , 

  תכנונם דונם פיתוח נופי לפחות )כל פרויקט(, אשר    3של פיתוח נופי, בהיקף של  
 . , כדלקמן 1.1.2010הושלם לאחר  

 
 1מס'    פרויקט 

 : ______________________ הפרויקט   שם  . א 
 

 מקום ביצוע הפרויקט: ______________________  . ב 
 

 פרטי מזמין הפרויקט: _____________________   . ג 
 טל' ________________ 

 

 היקף שטח הפיתוח הנופי: ___________ דונם  . ד 
 

 חודש _______ בשנת _________ הפרויקט:  תכנון  תאריך השלמת   . ה 
 

 : תיאור הפרויקט והעבודות לפיתוח נופי  . ו 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 2מס'    פרויקט 
 הפרויקט: ______________________ שם   . א 
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 ______________________ מקום ביצוע הפרויקט:   . ב 
 

 פרטי מזמין הפרויקט: _____________________   . ג 
 טל' ________________ 

 

 היקף שטח הפיתוח הנופי: ___________ דונם  . ד 
 

 הפרויקט: חודש _______ בשנת _________ תכנון  תאריך השלמת   . ה 
 

 תיאור הפרויקט והעבודות לפיתוח נופי:  . ו 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 להזמנה(   12.6.2)סעיף    בעלי תפקידים נוספים מטעם המציע  .8

ו  קורות חיים  יש לצרף  עבודות(  *  )כדוגמת תיק  ניקוד האיכות  לצורך  כל מסמך אחר 
 של כל אחד מבעלי התפקידים להלן. 

 יטיב י קריא   מנהל  . א 
 

 : ________________ שם 
 

 ________________________  פרטי קשר )דוא"ל, טלפון נייד(: 
 

 _______________ _______ : _ מעמד במציע )שכיר/יועץ חיצוני( 
 

 פירוט כישורים, ניסיון רלבנטי ועבודות קודמות: 

   

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 

   וסאונד   מדיה   מומחה  . ב 
 

 : ________________ שם 
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 ________________________  פרטי קשר )דוא"ל, טלפון נייד(: 
 

 _______________ _______ : _ מעמד במציע )שכיר/יועץ חיצוני( 
 

 פירוט כישורים, ניסיון רלבנטי ועבודות קודמות: 

   

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

   תוכן )אוצר(   מומחה  . ג 
 

 : ________________ שם 
 

 ________________________  פרטי קשר )דוא"ל, טלפון נייד(: 
 

 _______________ _______ : _ מעמד במציע )שכיר/יועץ חיצוני( 
 

 קודמות: פירוט כישורים, ניסיון רלבנטי ועבודות  

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

 מעצב  . ד 
 

 : ________________ שם 
 

 ________________________  פרטי קשר )דוא"ל, טלפון נייד(: 
 

 _______________ _______ : _ מעמד במציע )שכיר/יועץ חיצוני( 
 

 פירוט כישורים, ניסיון רלבנטי ועבודות קודמות: 

        ____________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________ 
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 ________________ ____________________________________ 
 

 להזמנה.   12.6.3מידע אודות בעלי תפקידים נוספים בהתאם לסעיף  בנפרד  ניתן לציין   .9

 * יש לצרף קורות חיים ותעודות ההשכלה של חברי הצוות המוצע.  

 של הפרויקטים שצוינו לעיל.   ו/או תיק עבודות   * יש לצרף תמונות ו/או המחשות 

נוספים ולצרף תמונות ומסמכים  גבי דפים  - * ניתן לציין מידע נוסף במתכונת הנ"ל, על 
 .  , אשר יהוו כולם חלק בלתי נפרד מתצהיר זה נוספים לצורך ניקוד האיכות 

 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת.  .10

 

 

  

 חתימת המצהיר  שם המצהיר  תאריך 

 
 אישור 

 _______ הח"מ,  )מ.ר __ אני  עו"ד  ביום  ______,  כי  מאשר/ת   ,)___________.
בפנ   _______________  במשרדי י הופיע    שבכתובת   י 

שזיהה    __________ ___________________________   _____________ מר/גב' 
על  לאחר  - עצמו  זה  תצהיר  על  וחתם  אישית  לי  המוכר   /  _________ מס'  ת.ז.  ידי 

וי לכל העונשים הקבועים בחוק,  שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפ 
 . י בפני   אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה 

 
 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד  תאריך  
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 9/20מכרז 

למתן שירותי תכנון, 
הקמה ותחזוקה של  

שער  " –מרכז חוויה 
   "לים המלח

 (3)'א מסמך 

ושמירה על חוק שוויון  תשלום שכר מינימום, זרים עובדיםתצהיר בדבר העסקת 

 זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

 __ מס'  ת.ז.  נושא   ,______________ הח"מ  מטעם  _____ אני  החתימה  מורשה   ,_____

 ____________ שמספרו   __________________  " עלי  , "( המציע )להלן:  כי  כחוק  שהוזהרתי    י לאחר 

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

 כדלקמן: 

למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז חוויה  אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר עם מכרז   .1

 , ומוסמך לתת תצהיר זה בשם הספק.   " שער לים המלח " 

- המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו בתצהירי זה, משמעותו של   .2

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי    1976

 אני מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת    – משמעותו של המונח "עבירה"   .3

 . 1987- או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז   1991- נים(, התשנ"א תנאים הוג 

 : מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה הנני   .4

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

 במכרז. 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד  ,  המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אם   . ב 

 .  במכרז   למועד האחרון להגשת ההצעות ועד  ההרשעה האחרונה  

 : מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה הנני   .5

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

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

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז 
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 חתימה  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך

 

 אישור 

  _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום  __אני הח"מ, _______

ידי  -מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על  __________ _________  ברח'  י במשרדייהופיע בפנ

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 

 . יבפני  וחתם עליה

 

   

 חתימה וחותמת  עו"דשם מלא של  תאריך
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 טופס רישום למכרז 

 

,  ויוגש למזמינה  טופס זה ימולא על ידי המציע ו/או מי מטעמו המבקש להירשם כמשתתף במכרז

 להזמנה.  8בהתאם להוראות סעיף 

 

 :המציע

 _____________  ___  שם המציע

 

 מספר תאגיד _________________ 

 

 __________________________________________ כתובת מלאה למשלוח דואר  

 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________

 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס ____________  

 

 : איש הקשר מטעם המציע

  _________________________ שם איש הקשר 

 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________

 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס ____________ 

 9/20מכרז 

למתן שירותי תכנון, 
הקמה ותחזוקה של  

שער  " –מרכז חוויה 
   "לים המלח

 (4)'א מסמך 
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 כספית  הצעה 

 
 להזמנה   30.2  בסעיף במעטפה חתומה ונפרדת, כמפורט    תוגש 

 
בעיון   .1 שקראתי/נו  לאחר  מטה,  החתום/מים  וכן  אני/אנו  זה,  ההזמנה  מסמך  את 

נספחיהם   על  המכרז  מסמכי  ויתר  נספחיו  על  ההתקשרות  הסכם  הצעות,  להציע 

הכספית  הצעתנו  את  בזה  מציעים  יתר  לביצוע    וצרופותיהם,  כל  וביצוע  הפרויקט 

 במסמכי המכרז, כדלקמן: התחייבויות הזוכה המפורטות  

 9/20מכרז 

למתן שירותי תכנון, 
הקמה ותחזוקה של  

שער  " –מרכז חוויה 
   "לים המלח

 (5)'א מסמך 

 מע"מ(   כולל מחיר )  התכולה  # 

  חוויה מולטימדיה,    , התוכן כלל עבודות   . 1
בפרויקט וטכנולוגיה   )פנים    הנדרשות 

 וחוץ( 

המפורטות  כולל   המטלות  כל  את 
המכרז,   היתר:  ו לרבות  במסמכי  בין 

קונספט,   ותכנון  ציוד  רכישת  גיבוש 
ישראלי    מולטימדיה  תקן  בכל  העומד 

התקנת  דין כל  ו  החוויה,  ,  רכיבי  כלל 
וטכנולוגיה  אחריות  מולטימדיה   ,

למשך   תחזוקת    24למוצרים  חודשים, 
במשך   לאחר    24הפרויקט  חודשים 

השלמה,  תעודת  עדכוני    קבלת  לרבות 
התחזוקה   פעולות  כלל  וביצוע  גרסאות 

וכל  המנויות   התחזוקה  מטלה  בנספח 
המכרז במסמ המפורטת   ו/או    כי 

גם   העבודות  השלמת  לצורך  הנדרשת 
 אם לא צוינה במפורש. 

 

 _______ ש"ח 

 

)במילים: _______________________  
 שקלים חדשים( 

 

  2]אין לחרוג מהמחיר המרבי הנקוב בסעיף  
 [ במסמך זה להלן 

הנדרשות    הבינוי והפיתוח כלל עבודות   . 2
 בפרויקט 

המפורטות   המטלות  כל  את  כולל 
המכרז,   היתר:  ו לרבות  במסמכי  בין 

החוץ,   פיתוח  תכנון  המבנה,  תכנון 
ביצוע תיאומים, ביצוע  קבלת היתרים,  

והפיתוח   כלל העבודות להקמת המבנה 
"טופס   לקבלת  אחר    " 4עד  אישור  וכל 

דרישות כל דין ותקן  ב , עמידה  על פי דין 
ירוקה  ,  ים ישראלי  בניה  תקן  לרבות 

למבני   כלל התקנים המחייבים  ולרבות 
גמר אנטי   ורכישת מוצרי  ציבור, תכנון 

בדק  ונדליים,   עבודות  תקופת  לכלל 
בהסכם   וי הבינ    מטלה וכל    ,  כמפורט 

ו/או   המכרז  במסמכי  המפורטת  נוספת 

 

 _______ ש"ח 

 

)במילים: _______________________  
 שקלים חדשים( 

 

  2]אין לחרוג מהמחיר המרבי הנקוב בסעיף  
 [ במסמך זה להלן 
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 : לעיל   1בסעיף  בטבלה    2-1לסעיפים    מחירים מרביים  .2

 :הבאים הסכומים  תעלה עללא  לעיל  1 בסעיף בטבלה  2-1 לסעיפיםהצעת המחיר 

   . כולל מע"מ   ח " ש   10,000,000  –   1סעיף   •

   . כולל מע"מ   ח " ש   5,000,000    –   2סעיף   •

לסעיפים   • המרביים  מהסכומים  לסטות  רשאים    בטבלה   2ו/או    1המציעים 

  , )תוספת או הפחתה לפי העניין(   לכל סעיף   10%עד  בשיעור של    לעיל   1  בסעיף 

(  לעיל   בטבלה   1-2ובלבד שגובה ההצעה הכוללת )סכום הצעת המחיר לסעיפים  

 . כולל מע"מ   ח " ש   000,00015,לא יעלה על  

לסעיפים  מ הצעה אשר תחרוג   • )סכום הצעת המחיר  ההצעה הכוללת    1-2גובה 

 . תיפסל ,  כולל מע"מ   ח " ש   15,000,000  בסך (  לעיל   1  בסעיף   בטבלה 

 .  כדין   "מ מע   ים כולל   הכספית   בהצעה   ם מי הסכו כי    מובהר  .3

כל הסכומים הנקובים לעיל הינם סופיים ומוחלטים. הסכומים דלעיל לא יוצמדו   .4

יישאו הפרשי ריבית  ולא  , מכל סיבה שהיא, לרבות בשל עיכובים  לכל מדד שהוא 

 . ו/או דרישות המזמין במהלכו ו/או בשל כל נסיבה אחרת   בפרויקט 

  ים המבוקש  השירותים   למתן סופית  הצעה   הינה   דלעיל  הכספית  תנו הצע   כי  לנו   ידוע  .5

את כל מרכיבי    כוללת והיא    מכרז זה למשך כל תקופת ההתקשרות,   בגין   במלואם 

, גם אם  ם העבודות במלוא הפרויקט ו וכל הוצאה, ישירה או עקיפה, לביצוע  העלות  

 בטבלה לעיל ו/או במסמכי המכרז.    במפורש   לא צוינו 

תשולם   .6 )   הקבועות   הדרך   לאבני   בהתאם התמורה  הפרויקט  תיאור    מסמך בנספח 

 הוראות ההסכם.  ל ובכפוף    , ( 6') א 

גם   העבודות  השלמת  לצורך  הנדרשת 
 אם לא צוינה במפורש.  

מלאים לפרויקט    תחזוקה   מתן שירותי  . 3
התחזוקה   נספח  להוראות  בהתאם 

להסכם(  ב'  הוראות    )נספח  ויתר 
  ים נוספ   חודשים   36במשך    ההסכם 

)לאחר תום תקופת התחזוקה הראשונה  
 לעיל(.   1חודשים כמפורט בסעיף    24בת  

תכולת סעיף זה הינה אופציה השמורה   •
מטעמה  למזמינה   שיקול  ולמי  לפי 

אינה   המזמינה  המוחלט.  דעתה 
זה,   סעיף  תכולת  את  לממש  מחויבת 
את   להזמין  שתחליט  ככל  ואולם 
מחויב   במכרז  הזוכה  השירותים, 
נפרד   בלתי  כחלק  לספקם 
ההסכם   פי  על  מהתחייבויותיו 

 והמכרז. 

רשאית   • תהא  המזמינה  כי  מובהר 
בחלק   תחזוקה  שירותי  להזמין 
תשולם   והתמורה  הנ"ל  מהתקופה 

לתקופה  יחסי  סופקו    באופן  בה 
 . בהתאם להוראות ההסכם השירותים  

 

 _______ ש"ח 

 

)במילים: _______________________  
 שקלים חדשים( 
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במידה ותהיה סתירה בין המחירים הנקובים בטבלה דלעיל בספרות ובין התיאור   .7

ויחייב את    לכל דבר ועניין  התיאור המילולי יגבר   – המילולי של המחירים הנקובים 

 . , מבלי שהמזמינה תידרש לפנות למציע לקבלת הבהרה בעניין המציע 

מהמזמינה ו/או   תמורה אחרת אנו מצהירים כי ידוע לנו שלא נהיה זכאים לקבל כל   .8

ג'    מי מטעמה  ובמועדן,   נשוא מכרז זה ביצוע העבודות  בגין  ו/או מכל צד    במלואן 

 . קיום כל יתר מטלות הזוכה על פי ההסכם ומסמכי המכרז בגין  ו 

 

 להזמנה.   13.3כמפורט בסעיף  התמורה   חלוקת   נספח יש לצרף לנספח זה את  * 

 

   

 מציע ה חתימה וחותמת   מציע ה שם מלא של החותם בשם   תאריך 
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 והשירותים  הפרויקט  תמציתי של תיאור 

   . שיסופקו על ידי הזוכה במכרז להלן פירוט תמציתי של עיקרי הפרויקט והשירותים  

 

 נשוא המכרז   פירוט השירותים  .1

החוויה  . א  מרכז  מרכיבי  כלל  של  והקמה   Turn-Keyבשיטת    והפרויקט   תכנון 

Project  . 

הפרויקט,   . ב  רכיבי  כלל  וביצוע  לתכנון  וחוויה,  אחריות  תוכן  פנים  לרבות  בינוי 

   )למעט דרך הגישה(.   והחניה   פיתוח השטח סביב המבנה ,  וחוץ 

  תו מובהר כי דרך הגישה תתוכנן ותבוצע על ידי המזמינה, ואולם באחריו  ▪

מלא,  ה  באופן  המזמינה  מול  וביצוע  תכנון  תיאום  לבצע  הזוכה  של  מלאה 

 בי העבודות. בכל של 

 תכנון סיפור המסגרת ואופן יישומו במייצגים והפעילויות.  . ג 

, תוך עמידה בכלל התקנים  הם ל מרכיבי ל על כ  ושטחי חוץ   תכנון והקמת המבנה  . ד 

 הנדרשים לרבות תקני נגישות.  

מבנה   . ה  והקמת  חוץ תכנון  מותא   כים התומ   ושטחי  וכן  הקונספט  ם  מי ברעיון 

 לאקלים הייחודי לאזור ים המלח. 

 תכנון והקמת המייצגים והחוויות, בדגש על תמהיל חוויות חוץ ופנים.  . ו 

 תכנון והקמת המייצגים בהתייחס לתכנון זרימת קהל המבקרים.  . ז 

והריהוט  . ח  העיצוב  מרכיבי  וכלל  גראפית  שפה  כולל  תפאורה,  וביצוע    –   תכנון 

 . פנים וחוץ 

ביות  תכנון ממשק ההדרכה והסינרגיה )אם קיימת( בין התצוגות האינטראקטי  . ט 

 להדרכה פרונטלית. 

להפעלת  . י  הנדרשים  והתוכנה  החומרה  כלל  של  והצבה  רכישה  מרכז    תכנון, 

 החוויה. 

 תכנון כוח האדם הדרוש להפעלה ותחזוקה.  . יא 

הרצה   . יב  הפתיחה   3בת  אינטגרטיבית  תקופת  מיום  בסיומה  חודשים  רק  אשר   ,

 . תינתן לזוכה תעודת השלמה לפרויקט 

התוכן,  לתחזוק מלאה  אחריות   . יג  והמולטימדיה ת  +    החוויה  )מבנה  בפרויקט 

 . ממועד קבלת תעודת השלמה במשך שנתיים   שטחי חוץ( 

 של מרכז החוויה.   ותפעול תקינים   הקמה ,  כל פרט נוסף הנדרש לתכנון  . יד 

 9/20מכרז 
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 . הקבועה בהסכם לתקופה    הבינוי )פנים + חוץ(   שירותי בדק לעבודות  . טו 

ל  . טז  דין  לפי  הנדרשים  האישורים  כלל  של  והפעלה  אכלוס    , הקמה תכנון,  קבלת 

כלל   וקבלת  אכלוס  טופס  בניה,  היתר  לרבות  מסביב,  הפיתוח  ושטח  המבנה 

הרלוונטיים   מהגופים  וכו'(  האישורים  האזורית  המועצה  התכנון,  )מוסדות 

בכללותו  הפרויקט  איכלוס  השימוש  לצורך  לצורך  הנדרש  אישור  כל  לרבות   ,

 . )בטיחות, תקינה וכו'( בכל מתקני החוויה, תוכן ומולטימדיה   

 

 עקרונות התכנון  .2

   . תכנון אדריכלי התומך בקונספט  . א 

 . מבנה מותאם לאקלים הייחודי לים המלח  . ב 

בחינם.    – מבואת הכניסה כולל מידע, חנות וכניסה ל'מקום הכי נמוך בעולם'   . ג 

 שאר החוויות בתשלום. 

 ות(.  מכוני   100  - )כ   ופרטיים   מקומות(   10  - כ ) נדרשת חניה גדולה לאוטובוסים   . ד 

 . כל המקום חייב להיות בר תיעוד ועם נקודות ייחודיות להצטלם  . ה 

 . שילוב רכיבי אומנות ותפאורה המותאמים לאופי הייחודי של המרחב  . ו 

 . מבואת כניסה ולוקרים )במידה ונידרש(  . ז 

 . , קפה/בר/פאב FITמותאם    – מתחם הסעדה   . ח 

 . שירותים ומלתחות  . ט 

 . מרפסת זריחה ואירועים  . י 

 . מינרלים ו תכשיטים    , כולל קוסמטיקה   , חנות מזכרות  . יא 

במרחב   . יב  ג'יפים  לטיולי  יציאה  אופניים,  השכרת  מרכז  המתחם:  יכלול  בנוסף, 

 וטיולי גולף קאר )הטענה חשמלית(, נקודת יציאה לשאטל ארץ ים המלח. 

ב   המתחם  . יג  יונגשו  והחוויה  התוכן  פעילויות  שפות.  וכל    , עברית השפות  מספר 

מלאה ב כלולות    ערבית ו   אנגלית  והנגשה  כתוביות  לרבות  תכני    מחיר,  לכל 

מרכז  המתחם  בהשקעה    החוויה .  נוספות  שפות  הוספת  שיאפשר  כך  יתוכנן 

 מינימאלית. 

 

 תכנית בינוי ונוף לאתר  .3

עקרונית  סכמטית ה בתכנית הבינוי ה בהתאם לגבולות המופיעים  :  האתר פרטי   . א 

 .  "( תכנית הבינוי )להלן: "   ( 9מסמך א') כ   המצורפת 

הוראות   . ב  בכל  יעמוד  החלות  התכנון  המאושרות  הפרויקט  התכניות  שטח  על 

הדין כל  וב  "   הוראות  התקפה )להלן:  ומידע  .  "( התכנית  מתאר  תוכניות  ריכוז 

 ( ( 8מסמך א') מצורפים כ   תכנוני 

  , את כל השטח המוגדר בקו כחול בתכנית הבינוי גבולות התכנון והפיתוח יכללו   . ג 

על  המלאה  תוך שהאחריות  ,  המזמין   ידי   על תוכננו ויבוצעו  שי   גישה   דרכי   למעט 

 מוטלת על הזוכה במכרז.  וכל צד ג'  תיאום התכנון והביצוע מול המזמין  

מובהר כי המזמינה אינה מחויבת לקבל את תכנון דרכי הגישה של הזוכה כפי  

לדרכי   ותיקונים  הערות  ליתן  רשאית  והיא  ובכלל,  המוצע  בקונספט  שהוגש 

הגישה וכל פרט הנוגע להם, תוך שהזוכה מחויב להתאים את הקונספט המוצע  
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זה כי שיקול  וכל יתר מסמכי התכנון והביצוע להנחיות המזמינה. מובהר בעניין  

 דעת המזמינה בעניין זה יהיה בלעדי, מוחלט ובלתי ניתן לערעור.  

. יש לשים לב  608/9תוכנית  בתכנית הבינוי מסומנים גבולות המגרשים על פי   . ד 

לחלוקה ליעודים המופיעה ברקע התכנית ובמיוחד לכך שבחלק משטח התכנון  

פי  להציע  ניתן  זה  בשטח  מאושרת.  דרך  גישה  עוברת  דרכי  חניה,  נופי,  תוח 

כמו  , אך מבנה מרכז החוויה לא יכול לעמוד בתחום הדרך.  בכפוף לדין   וכדומה 

במגרש   בחלקו  להיות  יכול  לא  עצמו  לב שהמבנה  לשים  יש  תוכנית  לפי    10כן 

במגרש  608/9 בהליכים  608/9תוכנית  לפי    11ובחלקו  מהצורך  להימנע  כדי   ,

כך   . סטאטוטוריים  הצדדים  , בשל  משני  באחד  להיות  ש עליו  תוך  יתוח  פ ה , 

   . ישתרע על שני המגרשים 

תכנית הבינוי מציגה מיקום עקרוני למרכז החוויה, מיקום עקרוני לחניה לרכב   . ה 

)כ  ולאוטובוסים   100  - פרטי  )לשעבר(  ( 10  - )כ   מכוניות(  המשטרה  מבנה   ,

קום לתחנת שאטל, חיבור מקורה בין המבנים )לרבות קיר המסתיר  לשימור, מי 

חלק   יהווה  אשר  חוץ,  לפיתוח  נרחב  ושטח  מהמעבר(  הכביש  מטרדי  את 

וצורתם,    מהפרוייקט.  גודלם  העמדתם,  אופן  השונים,  האלמנטים  מיקום 

כל   להציע  מותר  מחייב.  ואינו  בלבד  הדגמה  מהווה  הבינוי,  בתכנית  כמופיע 

, מסמכי המכרז  ל עוד היא עומדת בתנאי התכנית המאושרת העמדה אחרת, כ 

   וכל דין.  

ההצעה  . ו  מציע   במכרז   במסגרת  כל  )לא הכולל  קונספט,    יגיש  ונוף  בינוי    תכנית 

 .  להזמנה   37.2ואת כל יתר המסמכים הנדרשים בסעיף    סטאטוטורית( 

התכנית   את  מכן  לאחר  יעדכן  בהתאם  ,  הם רכיבי   כל   על   והקונספט הזוכה 

הפרוייקט  על  העבודה  מהליך  כחלק  המזמין,  שפיתוח  להנחיות  להדגיש  יש   .

הינ  החוץ,  בשטחי  החוויה  של  והאלמנטים  מהותי    ם החוץ    מהפרויקט חלק 

במסגרת הליך ניקוד    ו נוקד י   , בין היתר, ודורשים פיתוח יצירתי ואיכותי, אשר 

 ההצעות במכרז.  איכות  

 ופיתוח החוץ   המבנה תכנון   .4

בכל החוקים והתקנים הרלוונטיים לתכנון מבני ציבור, לרבות  התכנון יעמוד   . א 

 . ובטיחות   נושא נגישות ב 

ברמה של שני כוכבים    , 5281  מספר   בנייה ירוקה ל   ישראלי   בתקן התכנון יעמוד   . ב 

בנוסף, ה לפחו  ים המלח יהיה  תכנון  ת.  אף מעבר  )   תואם לאקלים המיוחד של 

ובפיתוח  במבנה  תוך הבטחה של נוחות אקלימית  לבנייה ירוקה(  לתנאי התקן  

 .  כו' החוץ )בדגש על צל(, חיסכון באנרגיה, מניעת שימוש בחומרים בוהקים ו 

ברמה   . ג  יהיה  והגמר,  הבנייה  חומרי  בחירת  לרבות  והפיתוח,  הבנייה  סטנדרט 

התואמת מבני ציבור ברמה גבוהה, תוך דגש על חומרים בעלי עמידות גבוהה,  

ונד  אנטי  וקיים  תכנון  תחזוקה  ולרמת  למקום  שיגיע  רב  לקהל  המתאים  אלי 

מתקיים  )   גבוה  זמן ו החומר  לאורך  נמוכות ( נשמר  תחזוקה  עלויות  עם  ככל    , 

ופשטות באחזקה שוטפת ובתיקון שבר )לרבות שימוש באלמנטים ברמה    הניתן 

 גבוהה, אך נפוצים וניתנים להחלפה לאורך זמן ללא קושי(. 
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חומ  הגמרים,  כל  כי  ו מודגש  על    מוצרים רים, סניטציה  יסופקו לפרויקט  אשר 

 ". ונדלי   אנטי "   מסוג וכן    מעולים   וטיב   איכות   ברמת   ", ' א   סוג ידי הזוכה יהיו " 

החוץ יהיו אנטי ונדליים, עמידים בתנאי    כל אלמנטי מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  

קיצוניים  אוויר  שבר    , מזג  שריטה,  דהייה,  בהיבט  גבוה  חיים  אורך  בעלי 

 וכדומה. 

 תכנון  אישור ה  .5

של  אישור  לאחר   . א  וראשוני  רעיוני  הזוכה תכנון  להגיש  ידרש  ,  תכניות  הזוכה 

חל"י   טכני לאישור  ומפרט  כמויות  תוכן(   כתב   + תכנון  )בינוי  ביצוע  בטרם   ,

 מפורט לפרויקט.  

  המפרט או  / ו כתב הכמויות  מסמכי התכנון ו/או  לא תאשר את  שהמזמינה  ככל   . ב 

)ג(  6 – )א(  6)בכלל זאת, כל אחד מהרכיבים והמטלות הקבועים בסעיפים    הטכני 

סיבה שהיא להלן(  רשאית  ,  , מכל  את ההתקשרות המזמינה  הזוכה    לסיים  עם 

אבני  בהתאם ל   , למעט תשלום ל כל פיצוי בגין כך מבלי שהזוכה יהא זכאי לקב 

, לסילוק  במועדן על פי הוראות ההסכם   שבוצעו והושלמו )או חלק מהם(  דרך  

הזוכה  טענות  ההסכם כל  להוראות  בכפוף  והכל  ההתקשרות    . ,  הסתיימה 

בנסיבות האמורות, רשאית המזמינה, אך לא חייבת, להתקשר עם הכשיר השני  

על   המחויבים  בשינויים  יחולו  הזוכה,  על  החלות  המכרז  הוראות  וכל  במכרז 

 על מימוש הזכייה של הכשיר השני. בכתב  הכשיר השני, החל ממתן הודעה  

א  . ג  לבחון  חייבת,  לא  אך  רשאית,  המזמינה  כי  חלקיה  מובהר  כל  על  ההצעה  ת 

עם   ההסכם  חתימת  אישור  לאחר  ואף  הזכייה,  אישור  לאחר  מפורט  באופן 

הזוכה, ובכל מקרה בו יתברר כי הצעת המציע וכל חלק הימנה, אינם עומדים  

במלוא דרישות מסמכי המכרז, תהא המזמינה רשאית לבטל את הזכייה במכרז  

וכה יהא זכאי לקבל כל  עם הזוכה לאלתר, מבלי שהז   לסיים את ההתקשרות ו 

 . פיצוי בגין כך 

 

 פרויקט ל ביצוע  ושלבי  לוח זמנים   .6

 

חתימת   ממועד  ייספרו  להלן  המועדים  כל  הפרויקט.  לביצוע  הזמנים  לוח  להלן 

ההתקשרות  הסכם  על  התכולה  המזמינה  לביצוע  האחרונים  המועדים  והינם   ,

 .  המפורטת בגוף כל סעיף להלן 

 

מוקדם  תכנון ו המזמינה  סופי ואישורו על ידי    רעיוני תכנון סיום  – אחד חודש  . א 

 . של כלל מרכיבי הפרויקט 

  איפיון ,  המייצגים   של   ראשוני   עיצוב ,  המבנה   תכנון   , ראשוני   תכנון   -   ם י חודשי  . ב 

 . ' וכו ת קהל  תנוע   פירוט ,  תשתיות 

ותוכן הגשת    – חודשים    4 . ג  לבינוי  טכניים  ומפרטים  כמויות  לאישור    כתבי 

 . המזמינה 

מפורט   הגשת   – חודשים    6 . ד  סופי  לרבות  תכנון  מוכן  ,  וחומר  מפורט  תכנון 

כולל כתבי כמויות סופיים לבינוי, תכנון    עם קבלן ביצוע,   הזוכה   להתקשרות 



 

                                                                         59 

חומרי מולטימדיה ושפה גרפית, כתיבת תסריטים, אדריכלות פנים, מפרטים  

 . ועוד   סופיים   טכניים 

   לאחר אישור המזמינה. ,  הגשת בקשה להיתר בניה   – חודשים    7 . ה 

תכניות סופיות, כתבי    – ין  י השלמת תכנון מפורט לביצוע של הבנ   – חודשים    10 . ו 

ומפרטים בכל תחומי העבודה   ,  ן י הבני מרכיבי התוכן וההמחשה,    – כמויות, 

 . בפרויקט   הנוף וכל מרכיב נוסף   הפיתוח, 

והמערכות,    הפיתוח הבינוי,  לביצוע  ראשי    עם קבלן   הגשת חוזים – חודשים    11 . ז 

קבלני וחוזים   והמייצגים   משנה   עם  התפאורה  התוכן,  מערכות  ,  לביצוע 

  . לאישור המזמינה 

ביצוע    – חודשים    12 . ח  והפיתוח תחילת  הבינוי  עבודות  צו  של  למתן  בכפוף   ,

 . התחלת עבודה והשלמת קיום כל התחייבויות הספק עד למועד זה 

  שלד   ביצוע   השלמת   לרבות ,  החוץ   ופיתוח   ין י הבנ   השלמת   –   חודשים   24 . ט 

  בהתאמה   ואינסטלציה   חשמל ,  הפנים   רכיבי   כלל   ביצוע   כולל   , המבנה 

,  אספקה  , והמייצגים   התפאורה ,  התוכן   מערכות   ביצוע   השלמת ,  למייצגים 

  עבודות   השלמת ,  הפרויקט   מרכיבי   כל   של   והתקנה   הפקות   השלמת ,  ייצור 

 . והחניה   הפיתוח ,  הגמר 

הציוד   – חודשים    27 . י  התקנת  הפרויקט   השלמת  רכיבי  תקופת    וכלל  ותחילת 

ואינטגרציה  לרבות   בדיקות  והמייצגים,    ,  המבנה  כלל  של  והטמעה  בדיקה 

ועוד  צוותים  הדרכת  ושיפורים,  ליקויים  כלל    תיקון   ,  תיקון  של  ריג'קטים 

 . הפרויקט וכלל המערכות מתפקדות 

וכל אישור הנדרש על פי    "( 4)"טופס    סופי קבלת טופס אכלוס    – חודשים    30 . יא 

בו,  והשימוש  הפרויקט  אכלוס  לצורך  הפרויקט    דין  של  ראשונית  מסירה 

  3ותחילת תקופת הרצה בת    ין לציבור י פתיחת הבנ ,  ו/או מי מטעמה   למזמינה 

למבקרים,      . חודשים  פתוח  יהיה  הפרויקט  ההרצה  בתקופת  כי  מובהר 

ה לכלל רכיבי התוכן והחוויה, פנים  ובמהלכו יידרש הזוכה לבצע הרצה מלא 

וחוץ, באופן אינטגרטיבי ומסונכרן, ולתקן הן באופן נקודתי והן באופן כולל  

 כל תקלה, באג, טעות ואי התאמה שתתגלה בכלל הרכיבים.   – בסוף תקופה זו 

יהיו   • הפרויקט  רכיבי  כלל  ההרצה  תקופת  במהלך  כי  מובהר 

בתום    מתן תעודת השלמה הפרויקט   . באחריות מלאה של הזוכה 

ת מלאה של כל חלקי הפרויקט ללא  ו כפוף לתקינ   תקופת ההרצה 

 .  , למעט נזקים אשר נגרמו בזדון יוצא מן הכלל 

  ה ק הדו   נוכחות ל   יידרש   הזוכה   ההרצה   תקופת   במהלך  •

לספק  בפרויקט ואינטנסיבית   הפרויקט  ,  של  הדוק    כלל   על ליווי 

   . שות המזמין וככל הנדרש זמינות מלאה לפי דרי   תוך ,  רכיביו 

ההרצה   – חודשים    33 . יב  תקופת  ביצוע השלמת  התיקונים    ,  כל  והטמעת 

כל מטלות ההסכם המהוות   וקיום  ידי המזמין,  על  יידרשו  והשיפורים אשר 

 .  עד לקבלת תעודת השלמה מאת המזמין   , תנאי לקבלת תעודת השלמה 

לא תפחת    בכל מקרה אשר  )   הראשונה   סיום תקופת התחזוקה   – חודשים    57 . יג 

 ( מתן תעודת השלמה חודשים ממועד    24  - מ 
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כי   הנקובים  מובהר  הזמנים  לוחות  על  בשמירה  עליונה  חשיבות  רואה  המזמינה 

 הסכם.   ה של  תהווה הפר   ( לעיל. כל חריגה מלוחות הזמנים 

הביצוע   הזוכה  בשלבי  יתקדם  אישור    הנ"ל   לא  המזמינה  מאת  קיבל  כן  אם  אלא 

מראש ובכתב על השלמת שלב ביצוע והרשאה לתחילת ביצוע עבודות בהתאם לשלב  

א   , שלאחריו  ובכתב או  מראש  פרטני  אישור  מהמזמינה  קיבל  המזמינה   ם    מאת 

 . המקבילים / לביצוע מטלות מסוימות מתוך שלבי הביצוע הבאים 

 

 אבני דרך לתשלום התמורה   .7

כפופה    השלמת  להלן  שלב  המזמי כל  שלב   תוצרי לכל    בכתב   נה לאישור    אותו 

)אשר יכללו לפי העניין, מפרטים, הוראות תפעול ותחזוקה, תעודות אחריות,  

והשיפורים אשר    תיקונים   כל והשלמת    אישורי הרשויות מוסמכות וכן הלאה( 

כל מטלות הספק עד  יידרשו על ידי המזמינה. כמו כן, מותנה כל תשלום בקיום  

 למועד התשלום לפי אבן הדרך לפי ההסכם והוראות המנהל. 

 

 מהתמורה    %10  תכנון ה   לב ש  . א 

, מולטימדיה  + תוכן  ופיתוחבינוי  )  אישור התכנון הרעיוני הסופי על ידי החברה .1
לפי    שהוגש במכרז  שינויים בקונספט המוצעההתאמות וכל ה, כולל ביצוע  (וחוויה

ש"ח כולל    50,000  –   )לרבות בכתב הכמויות, במפרט הטכני וכו'(  דרישות המזמינה
 מע"מ. 

 להלן. התשלומים לספקלצורך חישוב יתרת  ,*סכום זה יופחת מסכום התמורה
התיקונים העשויים להידרש על ידי המזמינה,    ביצוע כל  ** תשלום זה כולל את
 להזמנה.  37.3לרבות כמפורט בסעיף 

שהיא  סיבה  מכל  הזוכה  עם  ההתקשרות  הסתיימה  התכנון    ***  אושר  בטרם 
פעמי וסופי לסילוק  -תשלום חד  ,, יראו בתשלום זההרעיוני הסופי על ידי החברה

המכרז עם  בקשר  הזוכה  ותביעות  דרישות  ידי    כל  על  ביטולו  לרבות  וההסכם, 
 , בכל עילה שהיא.  המזמינה )ככל ובוטל(

, עיצוב ראשוני של המייצגים, איפיון תשתיות, פירוט  בינוי ופיתוחתכנון ראשוני   .2
טכניים לבינוי  המפרטים  ה כתבי כמויות והמזמינה את  אישור    +תנועת קהל ועוד  

 2.5%  – ותוכן

כולל    ,משנה  קבלניקבלן ראשי לבינוי ו  עם   להתקשרויותתכנון מפורט וחומר מוכן  .3
כתיבת   גרפית,  ושפה  מולטימדיה  חומרי  תכנון  לבינוי,  סופיים  כמויות  כתבי 

  להתקשרות   החברה   אישור+    תסריטים, אדריכלות פנים, מפרטים טכניים ועוד
 5% – לביצוע המבנה והפיתוחראשי  ביצועעם קבלן 

 2.5% – בכפוף להוראות ההסכם קבלת היתר בניה וצו התחלת עבודה .4
 

 מהתמורה   %30(  מבנה ופיתוח חוץ   )בינוי   ביצוע שלב ה  . ב 

למייצגים  לרבות תשתיות הגמר והתאמתם    ,והמערכות  השלמת ביצוע שלד המבנה .5
 15%חלקי לפי קביעת המפקח  -

 7.5%חלקי לפי קביעת המפקח    – השלמת ביצוע גמר המבנה   .6
 7.5%חלקי לפי קביעת המפקח    - השלמת ביצוע הפיתוח והחניה   .7

 

 מהתמורה   45%)תוכן(    ביצוע שלב  ה  . ג 
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לחוזי ההתקשרות של הספק עם   .8 לביצוע מערכות  משנה    קבלני אישור המזמינה 
ואישור המזמינה לכלל    ;ינהמ למז  תפאורה והמייצגים  טכנולוגיה, חוויה,   התוכן, 

 5% –)פנים + חוץ( בפרויקט   החוויהוהמיצגים התכנים,  

והמייצגים .9 התפאורה  התוכן,  מערכות  ביצוע  השלמת   השלמת  ייצור,  אספקה, 
בפרויקט  הפקות התכנים  והטמעת  הכנה  מרכיבי  ,  כל  של  התוכן,  והתקנה 

 30% -  )פנים + חוץ( פרויקט מדיה וחוויה בימולט

בדיקה והטמעה של כלל המבנה והמייצגים, תיקון    ,אינטרגרציה ובדיקותהשלמת   .10
 10% –ליקויים ושיפורים, הדרכת צוותים ועוד 

 

 מהתמורה   15%  של הפרויקט   מסירה והרצה  . ד 

סופית   .11 חלקיומסירה  כל  על  הפרויקט  טופס  למזמין  של  קבלת  וכל    4,  לפרויקט 
הציבור,   לשימוש  הפרויקט  פתיחת  בו,  והשימוש  אכלוסו  לצורך  הנדרש  אישור 

בתום תקופת    ריג'קטים של כלל הפרויקט וכלל המערכות מתפקדותתיקון  לאחר  
 10% -  )לאחר פתיחת הפרויקט לקהל( הבדיקות והאינטגרציה

  המזמין   ידי  על   הנדרשים   התיקונים  כל   השלמת ,  חודשים  3סיום תקופת הרצה בת   .12
    5%   - וקבלת תעודת השלמה  ההרצה  בתקופת והפגמים הליקויים  כל ותיקון
וכן   • ותחזוקה  לתפעול  הדרכה  מסמכי  יכלול  המסירה  ליווי  תהליך 

 . הדרכות פרונטליות לצוות המקצועי ו 
 

   עיכבון  . ה 

דרישות מסמכי  מכל תשלום לו זכאי הזוכה בכפוף לאמור לעיל ולעמידה בכל יתר  .13
של   יעוכב סך  "  5%המכרז,  )להלן:  העיכבוןבידי המזמינה  העיכבון    "(.דמי  דמי 

ימים ממועד קבלת תעודת השלמה לפרויקט, בכפוף לקיום    30יושבו לזוכה בתוך  
הבדק   למטלות  הנוגע  בכל  ובפרט  מועד,  לאותו  עד  הזוכה  התחייבויות  כל 
  והאחריות לכלל רכיבי הפרויקט, וביצוע כל תיקון הנדרש בעבודות הבינוי והתוכן. 

 סוג ומין שהם. ישאו ריבית והצמדה מכליכבון לא  ידמי הע 
 

 שונות  .8

באחריות   הינם  הבאים  השירותים  המכרז,  מסמכי  וביתר  לעיל  האמור  על  בנוסף 

 המציע וכלולים בתמורה: 

 קבלן ראשי  . א 

ההנדסאיות  הבינוי  ועבודות  המבנה  אם    בפרויקט   מבצע  בין  המציע  אם  )בין 

פי   על  הנדרש  בסיווג  הקבלנים  בפנקס  רשום  קבלן  יהיה  מטעמו(  משנה  קבלן 

והאישורים   ההסמכות  הסיווגים,  בכל  יחזיק  וכן  העבודות,  ביצוע  לצורך  דין 

דין,   בכל  דין,  הנדרשים  כל  פי  על  הנדרשים  התפקידים  בכל  יישא  לרבות  וכן 

העסקת מנהל עבודה וכל בעל תפקיד    , אחריות על הבטיחות היותו קבלן ראשי,  

 וכו'.   אחר על פי דין 

קבלן   עם  הזוכה  התקשרות  ופיתוח( הראשי    ביצוע ה בטרם  מבנה    )בינוי, 

לפרויקט, תועבר זהות הקבלן/הקבלנים שבכוונת הזוכה לפנות אליהם לצורך  

סופי  לאישור  זהות הקבלן הראשי תובא  ביצוע העבודות. מבלי לגרוע מהאמור,  

האסמכתאות  ה המזמינ של   בצירוף  ב להוכחת  ,  הראשי  דרישות  עמידת הקבלן 

המזמינה   דלעיל  לבקשת  הזוכה  הקבלן  עם  בקשר  אחר  מסמך  בהתאם  וכל   ,

 . ללוחות הזמנים בפרויקט 

הזוכה נדרש להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל היועצים והמתכננים הנדרשים   . ב 

 . לביצוע העבודות במלואן 
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 של מרכז החוויה   והחומרה   התוכנה רכיבי    עדכניות  . ג 

יהיו   יותקנו בפרויקט  והחומרה אשר  ו כל רכיבי התוכנה    ים העדכני החדישים 

 . , ללא תוספת תשלום נכון למועד התקנתם   בשוק,   ביותר 

הזוכה מתחייב, כי רכיבי התוכנה, החומרה, הציוד והטכנולוגיה שיסופקו על  

לא   מקרה  ובכל  המבנה,  מפעיל  של  עצמאית  תחזוקה  ברי  יהיו  לפרויקט  ידו 

 יכבלו אותו לתיקון באמצעות ספק יחיד.  

הזוכה מתחייב כי הפרויקט על כל חלקיו יבוצע באמצעים טכנולוגיים עדכניים,  

   . מבחינת האנרגיה והחלפים זמינים וחסכוניים  

לפי שיקול דעתה הבלעדי    לסיים את ההתקשרות עם הזוכה המזמינה רשאית   . ד 

שלב    והמוחלט,  מראש,   14  בת   בהודעה   שהוא, בכל  יהא    ימים  שהזוכה  מבלי 

כלשהו.  פיצוי  לקבלת  בהתאם    זכאי  תמורה  לספק  תשולם  כזה,  במקרה 

בפועל  ידו  על  שבוצעו  במועדן   לעבודות  ההסכם,    , במלואן,  להוראות  בהתאם 

שהעבודות  לכך  ידי    ובכפוף  על  המגיע  המזמינה אושרו  סכום  כל  בניכוי   ,

הזוכה  מאת  ביחס    . למזמינה  לזוכה  המגיעה  התמורה  יחסיות  קביעת 

תקבע על ידי המזמינה לפי שיקול דעתה המוחלט.    – חלקיים  לאבן/אבני הדרך  

ל סיבה שהיא, בידי  מובהר כי בכל מקרה של סיום מוקדם של ההתקשרות, מכ 

ידו,  בשיעור  המזמינה תישאר ערבות הסכם תקפה   על  יחסי לעבודות שבוצעו 

 לפי קביעת המזמינה. 

ההסכם,   . ה  מהוראות  לגרוע  עבודות,  מבלי  להזמין  זכותה  על  שומרת  המזמינה 

נוספים   וציוד  בין  על  שירותים  שיסוכמו  בתנאים  זה,  מכרז  נשוא  העבודות 

 הצדדים. 
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 נוסח ערבות המכרז 

 לכבוד 

 מ " בע   המלח   ים   להגנות   הממשלתית   החברה 

 

 א.ג.נ., 

   ערבות מס' הנדון:  

בזה  המציע "   : )להלן                         פי בקשת  - על  . 1 ערבים  אנו   )"
שקלים חדשים(  אלף  שלושים  ש"ח )   30,000  לסכום של כלפיכם לתשלום כל סכום עד  

 . 9/20, בקשר עם מכרז פומבי מס'  "( שתדרשו מאת המציע סכום הערבות "   : )להלן 

ימים    7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך   . 2
בכתב  הראשונה  דרישתכם  את    , מקבלת  לבסס  או  לנמק  עליכם  שנטיל  מבלי  וזאת 

דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל  
בהליכים   לנקוט  חייבים  תהיו  לא  כי  במפורש  בזאת  מוסכם  כן  כמו  מהמציע. 

בטחונות   לממש  ו/או  למציע  מוקדמת  בדרישה  לפנות  ו/או  המציע  נגד  משפטיים 
 ידינו. - ם לתשלום סכום ערבות זה על אחרים כתנאי מוקד 

סכום   . 3 כל  על  לעת  מעת  כאמור,  בדרישה  הערבות  את  לממש  ורשאים  זכאים  אתם 
על  ידכם  - שיקבע  על  שיידרשו  הסכומים  כל  שסך  ובלבד  הערבות  סכום  מתוך  ידכם 

על  ולא  - וישולמו  במידה  לפיכך,  הערבות.  סכום  על  יעלו  לא  זאת  ערבות  בגין  ידינו 
במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת    תממשו ערבות זו 

 ממומשת. - סכום הערבות הבלתי 

 דלעיל.   2פי הקבוע בסעיף  - אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל  

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים   . 4
זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה    פי כתב ערבות - ל להימנע מתשלום ע 

 פי הדין. - ל במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למציע ע 

אינה   . 5 הערבות  לעיל,  האמור  לכל  כלפיכם  בנוסף  המציע  של  החבות  בתוקף  מותנית 
 מותנית ועצמאית. - חוזרת, בלתי - ביניכם, והינה בלתי   הסכם ו/או בתוקף ה 

ליום  . 6 עד  בתוקף  תהיה  חייבת    ועד     הערבות  מכם  דרישה  וכל  בכלל 
, בשעות בהם הסניף    _________________   - מסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב י לה 

 . לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. פתוח לקבלת קהל 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  . 9

 דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד.   . 10

 בכבוד רב, 
 בנק 

 

 9/20מכרז 

למתן שירותי תכנון, 
הקמה ותחזוקה של  

שער לים  " –מרכז חוויה 
   "המלח

 (7)'א מסמך 



 

                                                                         64 

 

 

 

 

 

 

 

 ריכוז תוכניות מתאר ומידע תכנוני 

 :  למרחב   הרלוונטיות   המאושרות סטטוטוריות    תוכניות ה  להורדת יםלינק  להלן

 608/9תוכנית 

turTabot2/taba2.aspx?tbMerchav=703&tUniqueID=0&sSug=23,24,https://apps.land.gov.il/i

26,72,21,1,8,9,10,12,20,62,31,41,25,22,2,11,13,61,32,73,40,60,71,70,67,68,69,30,50,3&tblVi

ew=tblView_75d675cc3b30&tbMsTochnit=608/9 

 600תוכנית 

https://apps.land.gov.il/iturTabot2/taba2.aspx?tbMerchav=703&tbMsTochnit=600 

http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=M58Pfx1FSct

6hujkUO1EJsRnKhC1dVYyPtDEdm5C1XwlHKvQT9V19xQU%2fAZXVqn1FyJWOfTOCK43D5t2S

2LBHHjghSYaZvoCm5gpI%2b2gpr8%3d 

 600/3תוכנית 

/iturTabot2/taba2.aspx?tbMerchav=703&tUniqueID=3&sSug=23,24,https://apps.land.gov.il

26,72,21,1,8,9,10,12,20,62,31,41,25,22,2,11,13,61,32,73,40,60,71,70,67,68,69,30,50,3&tblVi

ew=tblView_42af46c20e38&tbMsTochnit=600/3 

 608/9/1תכנית 

http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=M58Pfx1FScs

cMp%2bAOasuKQgCCCl90Ew4CNt6ICGYAM5F0Bk96Yfc8U7woD9XFInZVerArZB5slt%2bTL54a

9a2hQ%2fges3jWWvSIWkYAqrwZ5w%3d 

 ריכוז תוכניות מתאר ומידע תכנוני:  -מידע כללי  

-https://www.dead

sea.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A0%D7%93%

-7%A1%D7%94/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96D

-D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%

%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8D7% / 
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https://apps.land.gov.il/iturTabot2/taba2.aspx?tbMerchav=703&tUniqueID=0&sSug=23,24,26,72,21,1,8,9,10,12,20,62,31,41,25,22,2,11,13,61,32,73,40,60,71,70,67,68,69,30,50,3&tblView=tblView_75d675cc3b30&tbMsTochnit=608/9
https://apps.land.gov.il/iturTabot2/taba2.aspx?tbMerchav=703&tUniqueID=0&sSug=23,24,26,72,21,1,8,9,10,12,20,62,31,41,25,22,2,11,13,61,32,73,40,60,71,70,67,68,69,30,50,3&tblView=tblView_75d675cc3b30&tbMsTochnit=608/9
https://apps.land.gov.il/iturTabot2/taba2.aspx?tbMerchav=703&tUniqueID=0&sSug=23,24,26,72,21,1,8,9,10,12,20,62,31,41,25,22,2,11,13,61,32,73,40,60,71,70,67,68,69,30,50,3&tblView=tblView_75d675cc3b30&tbMsTochnit=608/9
https://apps.land.gov.il/iturTabot2/taba2.aspx?tbMerchav=703&tbMsTochnit=600
http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=M58Pfx1FSct6hujkUO1EJsRnKhC1dVYyPtDEdm5C1XwlHKvQT9V19xQU%2fAZXVqn1FyJWOfTOCK43D5t2S2LBHHjghSYaZvoCm5gpI%2b2gpr8%3d
http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=M58Pfx1FSct6hujkUO1EJsRnKhC1dVYyPtDEdm5C1XwlHKvQT9V19xQU%2fAZXVqn1FyJWOfTOCK43D5t2S2LBHHjghSYaZvoCm5gpI%2b2gpr8%3d
http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=M58Pfx1FSct6hujkUO1EJsRnKhC1dVYyPtDEdm5C1XwlHKvQT9V19xQU%2fAZXVqn1FyJWOfTOCK43D5t2S2LBHHjghSYaZvoCm5gpI%2b2gpr8%3d
https://apps.land.gov.il/iturTabot2/taba2.aspx?tbMerchav=703&tUniqueID=3&sSug=23,24,26,72,21,1,8,9,10,12,20,62,31,41,25,22,2,11,13,61,32,73,40,60,71,70,67,68,69,30,50,3&tblView=tblView_42af46c20e38&tbMsTochnit=600/3
https://apps.land.gov.il/iturTabot2/taba2.aspx?tbMerchav=703&tUniqueID=3&sSug=23,24,26,72,21,1,8,9,10,12,20,62,31,41,25,22,2,11,13,61,32,73,40,60,71,70,67,68,69,30,50,3&tblView=tblView_42af46c20e38&tbMsTochnit=600/3
https://apps.land.gov.il/iturTabot2/taba2.aspx?tbMerchav=703&tUniqueID=3&sSug=23,24,26,72,21,1,8,9,10,12,20,62,31,41,25,22,2,11,13,61,32,73,40,60,71,70,67,68,69,30,50,3&tblView=tblView_42af46c20e38&tbMsTochnit=600/3
http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=M58Pfx1FScscMp%2bAOasuKQgCCCl90Ew4CNt6ICGYAM5F0Bk96Yfc8U7woD9XFInZVerArZB5slt%2bTL54a9a2hQ%2fges3jWWvSIWkYAqrwZ5w%3d
http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=M58Pfx1FScscMp%2bAOasuKQgCCCl90Ew4CNt6ICGYAM5F0Bk96Yfc8U7woD9XFInZVerArZB5slt%2bTL54a9a2hQ%2fges3jWWvSIWkYAqrwZ5w%3d
http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=M58Pfx1FScscMp%2bAOasuKQgCCCl90Ew4CNt6ICGYAM5F0Bk96Yfc8U7woD9XFInZVerArZB5slt%2bTL54a9a2hQ%2fges3jWWvSIWkYAqrwZ5w%3d
https://www.dead-sea.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8/
https://www.dead-sea.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8/
https://www.dead-sea.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8/
https://www.dead-sea.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8/
https://www.dead-sea.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8/
https://www.dead-sea.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8/
https://www.dead-sea.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8/
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מ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 



2

חברהשםתפקיד

עמוס ברנדייסאדריכלות ותכנון-עורכי התכנית 

איילת כרמון

מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס

אבי קורנסתיירות ותכן

רונית ניר

ראש תיירותי

מ"יועץ וניהול תכנון סטטוטורי בע-עדנה פרדועדנה פרדויעוץ סטטוטורי

גין'ורשצד "משרד עוגין'ורשצאנדרייד"עויעוץ משפטי

מ"בע( 2005)תכנון תנועה וכבישים לנדיוזיאן'גאלי יועץ תנועה

פלגי מיםאבניאלערן, קופלוביץיונתן ניקוז והידרולוגיה, ביוב, יועץ מים

יועץ סביבה

וסייסמיקהיועצי גאולוגיה 

דרור נחמיאס

פרידולדימיר, איה גולן

מ"אדמה מדעי הסביבה והגאולוגיה בע

איתן הללאיתן הלליועץ אוצרות ואומנות

קיימא-תכנון בר-צמח בר עמוס כץ  נוףתכנון

מ"בעופוטוגרמטריההלפרין פלוס מדידות רונן אורימדידות

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 
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ירושליםבית לחם

מוקד תיירות מתמחה

:מקרא
מוקד תיירות משולב

ציר התיירות 

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 



4

מקטע צפוני 
של תחומי חבל מגילות

מקטע צפוני 
של תחומי חבל מגילות

מוקד תיירות מתמחה

:מקרא
מוקד תיירות משולב

ציר התיירות 

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 
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מוקד תיירות מתמחה

:מקרא
מוקד תיירות משולב

ציר התיירות 

מקטע דרומי 
של תחומי חבל מגילות

מקטע דרומי 
של תחומי חבל מגילות

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 
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:תכנית מוצעת בנוסף לקיים

מתחם מרכז חוויה
מלון יוקרה

(תמהיל)מוקדי אכסון תיירותי 2

לקידום בשלב ראשון -אתרי חאן 3
גלמפינג/אתרי קמפינג3

אתר ספא
בולעניםאטרקציית 

חוף רחצה ציבורי 
(בכפוף להתכנות הנדסית)

(שלב ראשון)תיירותי שאטלתחנות 3

נקודת יציאה לשייט 
מתחם הסעדה ושוק

אתרי מסחר ושירותים2
אל יהוד קאסרחיזוק פעילות מוקד ▪
הקמת דרך מקשרת בין מתחם  ▪

אל יהודלקאסרהחוויה 
ביצוע מסלולי תיור ואופניים ▪

מוצעים ופיתוח מצפורים
:  הוספת אטרקציות תיירות▪

גשר תלוי, כדור פורח, תצפיות
הגדלת הכמות הכוללת של שירותי ▪

(פאבים)ההסעדה והבילוי 
להופעות  כאמפיפיתוח מרפסת נוף ▪

בינלאומיות  
הסדרה ופיתוח נופי, פינוי מפגעים▪
טיפול מקיף בשילוט ומיתוג▪

:מצב קיים

חדרי אירוח בישובים325-כ
אתרי ביקור פעילים6
מסעדות5
אתרי מסחר ושירותים ברמת  3

שירות נמוכה
חופים בהפעלה פרטית3
מתחם ספא1
נקודות תצפית בלתי  6-כ

מפותחות

-מתחם התיירות 
ים המלח' צפ

אל יהוד  קאסר
וארץ המנזרים

-מרחב אלמוג
ורד יריחו

מצפה שלם  
ומצוקי דרגות

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 
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'שער לים המלח'מתחם התיירות 

מרכז החוויה

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 



8

המלחיםבמרחבמבקרים(45%)לישראלהמגיעיםמהתייריםכמחציתהתיירותמשרדנתוניפ"ע

משמעותייםעוגןאתרישלושה,המלחיםצפוןבמרחב

צלייניתתיירותהשארכל,ישראליםאלף67מתוכם,2019בשנתמבקריםאלף875:יהודאלקאסר▪

נכנסתתיירות70%.בשנהמבקריםכמיליון:מצדה▪

נכנסתתיירות95%.בשנהמבקריםאלף450-כ:קומראן▪

המלחיםדרוםלמלונותבדרכהוהןיוםטיילותבמסגרתהןהצירעלנעהפניםתיירות

פניםתיירותבעיקר,בשנהמבקריםאלף140-כ:פשחהעין▪

פניםתיירות60%-כ,בשנהמבקריםאלף650-כ:גדיעיןשמורת▪

:המלחיםדרוםבמלונות

תייריםבלבד25%מתוכם,בשנהלינותמיליון2-כ

.בשנהמבקריםמיליון2-כעלעומדהמלחיםבמרחבהמבקריםשיעורהערכותפיעל

בשלהמלחיםלמרחבהזדמנותמהוויםהאירופאיתבתיירותוהגידולF.I.T(67%)בתיירותהגידול
Triple-להתאמתו S Tourism(ויםחוף,שמש)חופשהותכנוןליזוםהמרכזיתהמוטיבציהשהיא

.זהלקהל

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 
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מירושלים

מהכנרת  
והצפון צומת  

הלידו

נצרת וכנרת ומהערבה , מהצפון, (1כביש )מגיעה מירושלים וממרכז הארץ 
הלידוומתנקזת כולה אל צומת ( 90כביש )והדרום 

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 



10

יהווה,למרחבהצפוניהכניסהבשערשימוקם'המלחיםארץ'שלחוויהמרכזלייצרהיאהמטרה▪
visitor-המרחבשלוהחוזקותההיצעאתשמתכללתחוויה,במרחבלביקורמבוא,אטרקציה

experience

אורכיעם,שוניםלקהליםומגוונתשונהביקורחוויתיצרואשר,חוויותשלמכלולכיתוכנןהמרכז▪
.במרחבלאקליםהתייחסותתוך,ביקורוהרגליצרכיםלמגווןוהתאמהשוניםביקור

בצורההמידעאתוינגישלמקוםחזקקשרהמייצרותחוץוחוויותמבנהבתוךחוויותישלבהמרכז▪
.חווייתית

"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 
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-שער לים המלח 
מרכז חוויה

איתור פוטנציאלי
לחוף רחצה ציבורי

מתחם 
לינה עממי

מלון 
בתכנון

-שער לים המלח 
מרכז חוויה

."שואבתאבן"כהחוויהמרכזעלהנשענותמגוונותתיירותיותפונקציותבתוכוהכוללמרחביצירת:המטרה

"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 

איתור פוטנציאלי
לחוף רחצה ציבורי



12
אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 
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טכנולוגיותעלחשיבהתוך,ומובילותחדשנות,ייחודיותישקףהמרכז▪
.מתקדםעיצובועלומסריםתכניםעל,עתידיות

המקוםשלודומיננטייםייחודייםבנושאיםיעסוקהחוויהמרכזתוכן▪
.חושייםרבבאמצעיםבעולםהנמוך

פיסיותחוויות.למקוםחזקהשייכותשיצרוכךיתוכננוהחוויות▪
סרטים,AVלחוויותבנוסף,ומהנותעוצמתיות,לשטחמחוברות

.ומולטימדיה

.וישראליםנכנסתתיירותFIT-האתריפנהאליועיקרייעדקהל▪

לדרישותבהתאמה,שוניםביקורלאורכיאפשרותיכלולהחוויהמרכז▪
.המבקרים

המבקריםשלהשהותמשךלהארכתוזריחהלילה,ערבחוויותשילוב▪
.באזור

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 



מתחם',בעולםהנמוךהמקום'למתחםוהגעהמידעכוללתהכניסהמבואת▪
חנות,ואירועיםזריחהמרפסת,FITמותאםדרךושירותיהתרעננות

החוויותשאר.חופשיתבכניסההינההכניסהמבואת.ונוחיותמזכרות
.בתשלום

.פרטייםורכביםלאוטובוסיםחניההכוללפיתוחאזור▪

.מגווןלצילוםייחודיותנקודותעםתיעודבר-כהמתוכנןמתחם▪

.המרחבשלהייחודילאופיהמותאמיםומייצגיםאומנותרכיביישולבו▪

ויתוכנןכבסיסוערביתאנגלית,עברית-שפותבמספריונגשהחוויהמרכז▪
.מינימאליתבהשקעהנוספותשפותהוספתשיאפשרכך

14
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מייצגים מפיסולי מלח▪

:יכלול המתחם, בנוסף▪

מרכז השכרת אופניים▪

יפים במרחב'יציאה לטיולי ג▪

אל יהוד עם תחנת קצה גם שם וממשק  לקאסרככל שתוסדר דרך , קארטיולי גולף ▪
התחנות2בין 

התייראתלהשאירמטרהמתוךבאזורהאטרקציותכלשלאינטראקטיביתמפה▪
במרחבימיםמספר

15
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:כללייםאומדנים

.זמניתבומבקרים300-כשלהיקףלקליטתיתוכנןהחוויהמרכז▪

2-3)ביוםסבבים4-5להניחניתןלילה/ערבחווייתגםלשלבצפוישהמקוםמכיוון▪
.(ערבצ"אחהבשעותסבבים2-3ועודהבוקרבשעותסבבים

.ביממהמבקרים1,200-כ▪

.50%-כוהשארמלאיםפעילותימי180-כ▪

.בשנהמבקריםאלף250-300-כמהווה▪

',בעולםהנמוךהמקום'לעמדתגישה/מהירמידע/חיצוניתחוויהעםלהיערךמומלץ
מבקריםכמיליוןשלעצירהיאפשרמהמתחםשחלקכך,מבקריםשליותרגדולותלכמויות

.('וכומצדה,יהודאלקאסר)במרחבהאחריםהביקורעוגניאתפוקדיםאשר,בשנה

מעלהלאומדןמותאםמבקריםלהיקףמותאםיהיההחווייתיהמרחבהראשוןבשלב
.בהמשךיגדלהצורךובמידת

16
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:הכוללתכניסהמבואת

מותאםדרךושירותיהתרעננותמתחם▪
FIT

נקודה-בעולםהנמוךהמקוםנקודת▪
שתיווצרכךלצילוםאטרקטיבית

עומדשהמבקרבתמונההתחושה
ביותרהנמוכהבנקודה

ואירועיםזריחהמרפסת▪

קוסמטיקהכוללמזכרותחנות▪
מוצריםקועםמינרלייםותכשיטים

'בעולםהנמוךהמקום'שלממותג

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה
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המלחיםהיווצרותחווית1.
הלוחותתזוזת,אדמהרעידת

חווייתימייצג.היםוהיווצרות
יצירתתהליךאתשממחיש

עדשלווההשלכותהבקע
.היום

והדתיההיסטוריהסיפור2.

במרחבחקלאות3.

,ברום-נושאייםחדרים4.
סימולטור רעידת אדמהומלחUV,חמצן

הקונספט לחוויה הרב חושית המוצעת ייקבע בהתאם להצעה שתיבחר במכרז-פרוגרמה רעיונית בלבד * 
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המלחיםהיווצרותחווית1.

והדתיההיסטוריהסיפור2.

עםכניסת-כי"התנהפרק▪
יריחווכיבושישראל

ישוהטבלת-הנוצריהפרק▪
1948-הישראליהפרק▪

במרחבוההתיישבות

במרחבחקלאות3.

,ברום-נושאייםחדרים4.
ומלחUV,חמצן
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המלחיםהיווצרותחווית1.

והדתיההיסטוריהסיפור2.

עלבדגשבמרחבחקלאות3.
ייחודיתבקרקעחקלאות
-בעולםהנמוךלמקום
חיצוניגןשלשילוב

,ברום-נושאייםחדרים4.
ומלחUV,חמצן

הקונספט לחוויה הרב חושית המוצעת ייקבע בהתאם להצעה שתיבחר במכרז–פרוגרמה רעיונית בלבד * 

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 



21

המלחיםהיווצרותחווית1.

והדתיההיסטוריהסיפור2.

במרחבחקלאות3.

UV,חמצן,ברוםנושאייםחדרים4.
ומלח

באווירגבוההכיהחמצןריכוז▪
העצביםמערכתאתהמרגיעגבוהברוםריכוז▪
מלחמערתיצירתאולי,מלחחדר-מלח▪

מלאכותית
בעולםבריאהכיהשיזוף-UVקרינה▪

ארוכהלחוויהבאיםאליהםנפרדיםחדרים4
כיסא,מראשמקוםלהזמיןאפשרות,יותר

ייתכן)התרגעותשלשלמהוחוויה'מסאז
(נוסףבתשלוםיהיואלווחדרים
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סרטים,AVחוויותרקלא.למקוםחזקהשייכותלייצרהיאהמטרה
.ומהנותעוצמתיות,לשטחמחוברותחוויותאלא,ומולטימדיה

להחלפתמלתחותהסדרתיצריכו(ושיטפונותבוץ)מהחוויותחלק
לחוותשיבחרלמי)השהותמשךאתלהאריךצפויותוהןבמתחםבגדים
לצריכתויגרמובמתחםהמוצעותהחוויותכללאתלהספיקכדי(אותן

.'וכומסחר,והתרעננותהדרךשירותיכדוגמתנוספיםשירותים

עגולהשעהכל)מוגדרזמןבכלויפעלומתוזמנותיהיומהחוויותחלק
.חופשיתויציאהכניסהעםזמןהגבלתללאיהיווחלקן,(למשל

22
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באמצעותבולעןהנגשתבולען1.
באופןהמדמהחוויהבניית

בולעןהיווצרותמלאכותי
והבנהלתוכוירידהשתאפשר

השכבותשל

כרייהאזור2.

שיטפוןחוויית3.

בעולםנמוךהכיהמקוםנקודת4.

בבוץפאןאזור5.

הקונספט לחוויה הרב חושית המוצעת ייקבע בהתאם להצעה שתיבחר במכרז–פרוגרמה רעיונית בלבד * 
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בולען1.

יפוזרובושטחכרייהאזור2.
המלחמיםוגבישיםיהלומי

אותםלכרותצריכיםואנשים
ביציאהאותםלקנותויכולים

שיטפוןחוויית3.

נמוךהכיהמקוםנקודת4.
בעולם

בבוץפאןאזור5.

הקונספט לחוויה הרב חושית המוצעת ייקבע בהתאם להצעה שתיבחר במכרז-פרוגרמה רעיונית בלבד * 
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בולען1.

כרייהאזור2.

מחכיםאנשיםשיטפוןחוויית3.
שיטפוןשלוקולותרעש,בחוץ

הראשוןבגלצפייה,מתקרב
מיםוהתזותבעוצמההמתפרץ

הקהלעל

בעולםנמוךהכיהמקוםנקודת4.

בבוץפאןאזור5.

הקונספט לחוויה הרב חושית המוצעת ייקבע בהתאם להצעה שתיבחר במכרז–פרוגרמה רעיונית בלבד * 

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה
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בולען1.

כרייהאזור2.

שיטפוןחוויית3.

נמוךהכיהמקוםנקודת4.
אטרקטיביתקודהנבעולם
התחושהשתיווצרכךלצילום
עומדשהמבקרבתמונה
ביותרהנמוכהבנקודה

בבוץפאןאזור5.

בחינת אפשרות לרפסודה על המים 
.המציינת את הגובה היומי המעודכן

נקודת הצילום תיצור אשליה כאילו  
המצטלם עומד על הרפסודה
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בולען1.

כרייהאזור2.

שיטפוןחוויית3.

נמוךהכיהמקוםנקודת4.
בעולם

שלמתחםבבוץפאןאזור5.
חוויההמהווה(ספאלא)בוץ

'וכדבוץמגלשות,כייפית
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במרכזביקורליוםתקףאובמרכזיומייםאו)ליומייםתוכןעםיומידוכרטיס▪
אתרי,לחופיםכניסה,באזורלפעילויותמשמעותיותהנחותולמחרתהחוויות

('וכדיפים'גטיולי,ביקור

,במרחבהמלונאותלאורחיבערבתוכןאירועי,בכוכביםצפייה-לילהחוויות▪
בר/פאב,בכללאירועים,בעולםהנמוךבמקוםוארגוניםלחברותערבאירועי
ערבלאירוח

,זריחהחביתת)זריחהארוחתמשולבי,קבועיםזריחהאירועיעםתצפיתמרפסת▪
בנוסף.(קונספטתומכימוצריםושארזריחהמשקה,גסמלח,מלוחיםדגים

('וכדאופנייםלרוכביבריאותארוחת)ייחודייםלקהליםהתאמותעםארוחות

בערב,ללילהיוםביןבהםהמוצעתהחוויהאתישנומהחדריםחלק-ורסטיליות▪
לחזוראולהישארלמבקריםשתגרוםאחרתחוויהתהיה

28
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"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

אזור התכנון

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 
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30

1

2

3

4

11

7

8
10

: מתוך
608/9. תכנית מפורטת מס

9/2/98-מאושרת מ
לייטרסדורףטומס' אדר:עורך

יישובי מועצה אזורית מגילות

ציבוריים/גופים ממלכתיים

גופים פרטיים

יש לבדוק את עדכניות המידע בנושא בעלויות***

"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 
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"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

11,10תחום מגרשים 
האזור המיועד לפיתוח כמרכז חוויה נמצא  

נכלל בפוליגון תכנית  , בשטח הצבוע בתכלת
608/9/1

שטח התכנון

608/9ע"תבמקטע מתוך 
11, 10מגרשים 

והשטח המיועד לפיתוח

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ"חברה הממשלתית להגנות ים המלח בעהמ"אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס 



הבינויתכניתעקרונות

.שימושיגג/תצפיתמגדלעםהנוףלכיווןפתוחלהיותצריךהחוויהמרכז▪

ברכבתנועהתתאפשרלאוהאפשרככלנסתרתתהיהולאוטובוסיםפרטילרכבהחניה▪
.והנוףהבניןבין

.(אורכיתפרגולהכדוגמת)החוויהמרכזלביןהכבישביןמבודדנופיאלמנטיתוכנן▪

.לציבורהפתוחאחרשימושאוכגלריהבפרויקטישולבהקייםהמשטרהבנין▪

אתהתואםוסביבתינופיפיתוחליתוכנן"דרךשירותי"ביעודהמגרששלשטחוכל▪
.פולשניתולאמקומיתצמחיהעם,בוהקללא,צלריבויעםהמדבריהנוףואתהמקום

.ירוקהבניהתקןי"עפיתוכנןהבנין▪

,בתכנוןלהתחשבנדרשהמציע.מלונאיאכסוןהמאפשרביעודהינובכללותוהמגרש▪
.(היםלכיוון)המזרחיבחלקמלונאיאכסוןהקמתשלעתידיתבאפשרות

.לפרויקטטובהבנגישות90כבישלאורךימוקמוולשאטלצ"לתחתחנות▪

.כיכרכתתוכנןהצומת▪
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 9/20מכרז מס'  

 מסמך ב' 

 הסכם  

 ____ שנת  ____   לחודש ____   ביום בירושלים  אשר נערך ונחתם  

 בין 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ  
 , ירושלים  1, כניסה א', קומה  7כנפי נשרים  רח'  

  "( המזמין "   : )להלן 

 מצד אחד 

 לבין 
 ________________       

    ______________   ע.מ. / ח.פ. 
 ____________________________   כתובת 
     "( הספק "   : )להלן 

 מצד שני 

 

למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז    -   9/20מכרז פומבי מס'  את  והמזמין פרסם   : הואיל 
 "(; המכרז "   : להלן ) "שער לים המלח"    – חוויה  

,  ביצוע העבודות קיבל על עצמו, על פי כל תנאי המכרז, את כל הקשור ב ו זכה במכרז    הספק ו  : הואיל ו 
 ; שכר ההסכם כהגדרתו להלן בתמורה לקבלת    וזאת כהגדרתן להלן,  

ה   הספק ו  : והואיל  כי  וה מצהיר  אישורים  הרשיונות,  בכל  מחזיק  הנדרשים  ה וא  דין  - על יתרים  כל  פי 
העבודות  והפיננסי    , לביצוע  הארגוני  הטכני,  המקצועי,  הידע  המיומנות,  הכישורים,  ובעל 

כ  העבודות - ח ו וברשותו  ביצוע  לצורך  הדרושים  והמיכשור  האמצעים  כל  לקיום  ו   האדם, 
על  ה - התחייבויותיו  ועל   , הסכם פי  ביותר  הגבוהה  המקצועית  לוח - ברמה  הזמנים    ות פי 

 ; המפורטים להלן 

ובהתאם להחלטת ועדת  העבודות על פי הסכם זה  את ביצוע  לספק  למסור    ן מעוניי   והמזמין  והואיל  

ובכפוף לתנאי  המזמין  המכרזים של   מיום ___________  זה  הסכם  בישיבתה מס' _____ 
 והוראותיו;  

 . חפצים להסדיר את יחסיהם והצדדים   : והואיל 

 

 י הצדדים כדלקמן: יד - ל אשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר ע 

 

 כללי   – פרק א'  

 הגדרות  .1

, כהגדרתו להלן יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצידם אלא אם תוכן הדברים  הסכם ב 
 והקשרם מחייב אחרת: 

בע"מ  :  פירושו   –   " המזמין "  ים המלח  להגנות  גופים  החברה הממשלתית  ו/או  גוף  כל  ו/או 
על ש אחרים   וחובותיה  זכויותיה  את  תעביר  ה - אליהם  מקצתן הסכם פי  או  כולן  לרבות  ,   ,

, ולרבות כל אדם  "( המועצה האזורית במפורש המועצה האזורית מגילות ים המלח )להלן: " 
 . הסכם לצורך ה ידה לפעול בשמה ובמקומה  - המורשה בכתב על 
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ה   –   " הספק "  של  בכותרת  מפורט  שמו  אשר  הגורם    , נציגיו עובדיו,  לרבות    הסכם, פירושו: 

מטעמו  הפועל  וכל  כל    , מורשיו  קבל ולרבות  ספק,  יועץ,  משנה,  משנה גורם    ים הפועל וכו'    ני 
 בשמו או עבורו בביצוע העבודות או כל חלק מהן. 

וכן כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו וכן    , ' מסמך ב פירושו: מסמך זה אשר מסומן    –   " הסכם ה " 
. בכל  הסכם נפרד מה - כל מסמך אחר שמצורף ו/או יצורף אליהם, כל אלה מהווים חלק בלתי 

ב  ה"   הסכם מקום  מוזכר  בו  בנספחיו  או  בצרופותיו  או  במסמכיו  היא  הסכם זה,  הכוונה   "
ב ל  ו/או  ה ולרבות כל מסמך אחר    ו וצרופותי   ו נספחי   ו זה, על כל מסמכי   ' מסמך  מצורף להם 

 . או באישורו   על ידי המזמין   שיצורף אליהם בעתיד 

"   " אתר העבודות "  מסמך    - בינוי  ה תכנית  השטח המסומן בקו כחול ב :  ם פירוש   – "  האתר או 
המקרקעין אשר בהם,  לרבות    עבודות, ה   אחר בו תבוצענה   מקום כל  וכן  למסמכי המכרז,    ( 9א') 

מקום אחר  כל  וכן  העבודות,    מעת לעת, לבצע את   הספק דרש  י י דרכם, מתחתם ו/או מעליהם  

 . סכם בו תבוצענה עבודות בהתאם לה 

 . למסמכי המכרז   ( 6מסמך א')   –   " נספח השירותים " 

אתר כמפורט בנספח  ב פיתוח  הבינוי וה   תכנון וביצוע   כל מטלות פירושן:    –   " הבינוי   עבודות " 
הוצאת  עבודות פיתוח נוף ושטחי חוץ,  הקמת מבנה,  השירותים וביתר מסמכי המכרז, לרבות  

העבודות במלואן  תכנון  ;  והשימוש בהן   השלמתן   , היתרים ורישיונות לצורך ביצוע העבודות 
כולל   לרמת תכנון מפורט,  טכניים,  עד  וכו' מפרטים  גמרים  חומרים,  כמויות,    הבאת   ; כתבי 

התכנון  מס  המזמי מכי  ביצוע   ן לאישור  ידי    , בטרם  על  יידרשו  אשר  התיקונים  כל  הטמעת 
המזמין  והגשתם  המזמין,   אישור  המוסמכות לאחר  עבודות  ;  לרשויות  הבינוי  ביצוע 

ידי   על  והרשויות המוסמכות באמצעות קבלן ראשי מטעם הספק המאושרות  , אשר  המזמין 
המזמין  לאישור  הבדק יובא  מטלות  מט ;  וכל  הבינוי  ;  עבודות  לביצוע  נדרשת  או  נלוות  לה 

כלל  הנ"ל,   לצורך  ו המפורט   והמטלות פעולות  ה וביצוע  הנדרשת  ו/או  המכרז  במסמכי  ת 

עבודות הבינוי תיעשנה על פי הוראות    . גם אם לא צוינה במפורש בהסכם זה ,  ת העבודות השלמ 
 . נספח ז' הסכם זה והדין, לרבות בהתאם ל 

והחוויה פירושן:    –   " התוכן   עבודות "  המולטימדיה  הטכנולוגיה,  התוכן,  עבודות    כלל 
בשטח הבנוי ובשטחי החוץ )כולל    המפורטים במסמכי ההסכם ואשר יידרשו על ידי המזמינה, 

ציוד   הציוד, מתן שירותי תחזוקה לכלל  ציוד, התקנת  גיבוש תכנים, אספקת  עיצוב,  תכנון, 
ב  )כמפורט  התחזוקה  תקופת  למשך  רק, ( ' ב   נספח התוכן  לא  אך  לרבות,  ותכנון    ,  גיבוש 

תוכן,  קונספט, רכישת ציוד מולטימדיה העומד בכל תקן ישראלי וכל דין, התקנת כלל רכיבי ה 
חודשים, עדכוני גרסאות במהלך    24חוויה, מולטימדיה וטכנולוגיה, אחריות למוצרים למשך  

מטלה    ההתקשרות תקופת   וכל  התחזוקה  בנספח  המנויות  התחזוקה  פעולות  כלל  וביצוע 
 המפורטת במסמכי המכרז  ו/או הנדרשת לצורך השלמת העבודות גם אם לא צוינה במפורש. 

כל    הבינוי עבודות    ביצוע רושן:  פי   –   " הפרויקט " או    " העבודות "  וקיום  תוכן  ועבודות 
והנדרש לצורך    כל מטלה ישירה או עקיפה לביצוע האמור התחייבויות הספק על פי ההסכם, ו 

ביצוע  ,  הפרויקט  לצורך  דין  פי  על  הנדרשים  האישורים  כל  קבלת  השלמת  כולל  העבודות, 
וביצוע  ,  ביצוע כל התיאומים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות הפרויקט, הפעלתו ותחזוקתו,  

אם המטלה  בין    - כל מטלה נוספת הנדרש לצורך תכנון, הקמת, הפעלת ותחזוקת הפרויקט  
לפי    נדרשת כחלק בלתי נפרד מהפרויקט היא  ואולם    ו לא אם  הסכם זה בין  ב במפורש  צוינה  

 .  הבדק והתחזוקה   ת ו תקופ ב   הספק ולרבות כל מטלות  ,  נהל קביעת המ 

על   –   " המנהל "  לנהל את  - פירושו: מי שימונה מעת לעת  גורם  ו/או כל    עבודות ה ידי המזמין 
הוראות   מתן  לצורך  המזמין  ידי  על  בכתב  המוסמך  זה   לספק אחר  הסכם  פי  מי  על  לרבות   ,

 . מעובדי המזמין 
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- מהמזמין בתמורה לביצוע התחייבויותיו על   לספק פירושו: הסכום שיגיע    –   " הסכם שכר ה " 

ה  הוראות  והמנהל   הסכם פי  המזמין  רצון  ולשביעות  ובמועדן  בסעיף  במלואן  כמפורט   ,23  
 . להלן 

 . קלנדרים פירושם: ימים    – "  ימים " 

ההקמה "  וסיומה    – "  תקופת  המזמין  ידי  על  ההסכם  חתימת  במועד  שתחילתה  התקופה 
 . במועד מתן תעודת השלמה לעבודות 

: רשויות ציבוריות ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידים  ן פירוש   – "  הרשויות המוסמכות " 
פי חוק ו/או חקיקת משנה ו/או תקנות ו/או  - מוסמכים ו/או רלבנטיים לביצוע העבודות, על 

שיבוא   מי  כל  ו/או  וחליפיהן  היום  הידועים  ההסכם,  מכוח  ו/או  נוהג  מכוח  ו/או  נהלים 
העירוני,    והביוב   , תאגיד המים ורית המועצה האז במקומם או בנוסף להם, לרבות, אך לא רק:  

מד"א, רשות מקרקעי ישראל, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות,    משטרת ישראל, הג"א, 

 בזק. חברות כבלים ולווין ו רשות הניקוז, חברת חשמל לישראל, מקורות,  

 ההתאמות ביניהם - מסמכי ההסכם ואי  .2

חתומי  . א  וצרופותיהם  נספחיהם  כל  על  להלן  המפורטים  על המסמכים  ו - ם  המזמין    הספק ידי 
 נפרד מההסכם ובחזקת תנאיו: - מהווים אף הם חלק עיקרי ובלתי 

)כפי שהוגשו ונחתמו על ידי הספק במכרז,  י המכרז על נספחיהם  מסמכ  –    נספח א' 

 כולל הקונספט המוצע ושאר חלקי הצעת הספק(  

 התחזוקה נספח   –    ' ב נספח  

 ם נוסח אישור על עריכת ביטוחי נספח ביטוח ו  –    ' ג נספח  

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים   התחייבות לשמירה על  –    ' ד נספח  

 ההסכם נוסח ערבות   –    ' ה נספח  

 הצהרה בדבר היעדר תביעות  –    ' ו נספח  

 לביצוע העבודות כללי  מפרט   –    ' ז נספח  

משמעיות בין הוראות הנספחים  - התאמה ו/או דו - בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי  . ב 
ובכל מקרה של חוסר ו/או אי  נפרד מההסכם - ו/או המסמכים השונים המהווים חלק בלתי   ,

כלשהי,  עבודה  לגבי  המנהל   בהירות  להכרעת  הסוגיה  סופית   , תובא  תהא  בעניין    שהכרעתו 
   . ובלתי ניתנת לערעור 

מהאמור   . ג  לגרוע  ב'  מבלי  מקרה בס"ק  בכל  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר  כללי  ,  לעיל,  אף  ועל 
וייוחסו תמיד    , הפרשנות המשפטית הנוהגים בערכאות משפטיות  יחולו תמיד אותן הוראות 

הזכויות   מירב  את  למזמין  הנותנים  פירושים  שיהיה  וההנאות  אותם  הפירוש  תמיד  ויחול 
יפורשו תמיד כבאות   ומסמכיו  נספחיו  על  העניין. הוראות ההסכם  בנסיבות  לטובת המזמין 

מ  כי בכל  יובהר  זה אף  לגרוע מהן. בהקשר  ולא  זכויות המזמין  על  של סתירה  להוסיף  קרה 
אי  דו - ו/או  ו/או  אי - בהירות  ו/או  את  - משמעות  לקבוע  רשאי  המנהל  יהא  כאמור,  התאמה 

דעתו   שיקול  לפי  ההתאמה,  אי  או  הסתירה  הבהירות,  אי  את  לתקן  ו/או  הנכונה  הפרשנות 
   בענין קביעת המנהל כאמור. ו/או דרישה  לא יהא רשאי להעלות כל טענה    הספק המוחלט, ו 

שהיה    הספק גילה   . ד  או  בו  אחרת  להוראה  ההסכם  מהוראות  אחת  הוראה  בין    הספק סתירה 
הודעה    לספק   מנהל מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו או כל חלק הימנו או שמסר ה 

והמנהל  באופן מידי,  בכתב למנהל    הספק יפנה   – מפרש כהלכה את ההסכם    הספק שלדעתו אין  
יצו  תוכניות אשר  לרבות  בכתב,  הוראות  לפיו  יתן  לנהוג  שיש  הפירוש  בדבר  לפי הצורך,  רפו 

יחייב את   זה  יבצע    הספק ופירוש  לא  ועניין. במקרה כאמור  דבר  כל פעולה אשר    הספק לכל 

, מבלי שיהא באמור כדי להביא להארכת  הוא מסופק לגביה וזאת עד לקבלת הנחיית המנהל 
 . שינוי תנאי ההסכם או ל ה  ר הגדלת התמו ל לוחות הזמנים או  



 4 

קטן )ד( לעיל,  - התאמה אשר היה עליו לגלות לפי סעיף - סתירה או אי גילה  לא    הספק במקרה ו  . ה 

על  כלשהי  עבודה  בוצעה  מכך  טעות - וכתוצאה  עם    פי  אחד  בקנה  עולה  שאינו  באופן  ו/או 
לשאת בעלות העבודה ובכל ההוצאות    הספק , יהיה על  הוראות ההסכם ו/או הנחיות המנהל 

לתיקון   המנהל העבודות שיידרשו  להנחיות  בהתאם  לאי ,  הנוגע  פירוש  בכל  יכריע  המנהל   . -
 ניתנת לערעור. - התאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי 

,  ומהוראות מסמך ההזמנה להציע הצעות וטופס הגשת ההצעה במכרז   מבלי לגרוע מהאמור  . ו 
וקיבל את    קטן )ד( לעיל - הודעה כאמור בסעיף מראש ובכתב למזמין    הספק מסר  כן  אלא אם  

,  ן , יראו כל תקלה ו/או טעות ו/או כל ליקוי אחר בעבודות וכל הכרוך בה אישור המנהל בכתב 
   ולא מטעות במסמכי ההסכם.   הספק ביצוע לקוי של  תכנון ו כנובעים מ 

 בדיקת הוראות ההסכם ואתר העבודות  .3

ביקר    הספק  . א  וכי  ההסכם,  תנאי  כל  לו  נהירים  כי  בזה  באופן  ובחן    ו ובסביבת   אתר ב מצהיר 

המכרז,   מסמכי  על  להסתמך  ומבלי  הקשורים  עצמאי,  והנסיבות  התנאים  כל  בתכנון  את 
את  ו  לרבות  מהם,  הנובעים  ו/או  העבודות  התכנוני,  ביצוע  בו המצב  הנמצאות  ,  התשתיות 

והגורמים הרלבנטיים לביצוע העבודות    דרכי הגישה אליו   , ובסביבתו הפעילויות הנערכות בו  
ובסביבתו  בזה    . באתר  מצהיר  בדיקותיו   הספק כן  יסוד  על  שוכנע  שכר    העצמאיות   כי  כי 

על  ומהווה תמורה הוגנת לביצוע התחייבויותיו  מניח את דעתו    ן פי ההסכם במלוא - ההסכם 
פיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוחות  לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כס   הספק .  ן ובמועד 

הכרת תנאי  - ידיעה או אי - ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי ההסכם, או בגין אי - הזמנים, עקב אי 
 . מהסכם זה כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע  

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

כי הוא בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע    הספק בנוסף לאמור לעיל, מצהיר בזאת   . ב 
על  לאספקת  - התחייבויותיו  בנוגע  לעיל,  בכלליות האמור  לפגוע  ומבלי  לרבות,  זה,  פי הסכם 

ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו   , אישורים האדם - החומרים, ציוד, כוח 
ההס - על  מחסור  פי  בדבר  טענה  כל  על  מראש  בזאת  מוותר  והוא  בו,  הנקובים  ובמועדים  כם 

- מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על   הספק בכל אלה או בחלק מהם.  
במלוא  זה  הסכם  ש   ן ובמועד   ן פי  שביצע  או  עצמאית  בדיקה  להשיגם  יש  לאחר  באפשרותו 

 . וכנדרש על פי ההסכם   מבעוד מועד 

נשוא    הספק  . ג  העבודות  כי  לו  ידוע  כי  מפורשות,  באתר  זה  הסכם  מצהיר  להתבצע  צפויות 
מקבילה   פעילות  ובסביבתו  בו  להיות  שתיתכן  תוסיף  העבודות  סביבת  כי  לו,  ידוע  וכי 

הפסקות זמניות של ביצוע העבודות ו/או    נו מאוכלסת ולתפקד בזמן ביצוע העבודות וכי יתכ 
  הספק באחריותו המלאה של  בלילות ובסופי שבוע.    בודות ביצוע ע   ת מועדי העבודות ו/או י דחי 

לבצע  וכל גורם רלבנטי אחר,    , הרשויות המוסמכות בעל האתר מול  את העבודות  יהיה לתאם  
האזורית,   המועצה  לנהלי  בהתאם  העבודות  מול את  עת  בכל  גורמים   להתעדכן  ,  אותם 

על פי הוראות    במועדן   ולהתאים את העבודות וזמניהם לאמור, על מנת להשלים את העבודות 
 מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.   הספק .  הסכם זה 

העבודות, כולן או מקצתן, עשויות להתבצע בחודשי    בנוסף, רואים את הספק כמודע לכך כי 
עשויים   כי  וכן  ישראל,  חגי  תקופות  במהלך  ו/או  באזור  הנוהג  באקלים  הקיץ  ו/או  החורף 

 להיגרם עיכובים מצד הרשויות המוסמכות.  

מצהיר  בהגשת הצעתו    ל כי    הספק ,  מודע  וסיכונים הוא  עיכובים  אותם  אותם  כי  ו   , כל  הביא 
ה  במסגרת  מהוראות  צעתו בחשבון  יגרעו  לא  אלו,  של  התממשותם  או  התרחשותם  וכי   ,

כל אורכה בלוחות    לספק על פיהן, בכל אופן שהוא, ולא יקנו    הספק ההסכם ומהתחייבויות  

 . או תוספת תשלום ו/ הזמנים  
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הפרה  - סעיף    תהווה  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  לעיל  זה  קטן 

 ההסכם. יסודית של  

את    הספק  . ד  תוך יבצע  הפרעה    העבודות  מטרדים,  ומניעת  הבטיחות  נושא  על  מרבית  הקפדה 
  האתר   י / , לבעל מזמין , ל , חסימת דרכים ודרכי גישה , לרבות מטרדי רעש, לכלוך ואבק ונזקים 

 כל צד שלישי שהוא ורכושם. ול 

כל נזק אשר ייגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהעבודות ו/או הסכם זה בכל אופן שהוא,   . ה 
 . להלן   פרק ט' , ובנוסף יחולו הוראות  הספק יושת במלואו על  

 תקופת ביצוע העבודות  .4

) עבודות תושלמנה  ה  . א  , בדק  עבודות התחזוקה   להוציא את במלואן עד לקבלת תעודת השלמה 
חתימת    חודשים ממועד   33בתוך  (  ק לאחר קבלת תעודת השלמה מטלות הספ ואחריות וכל יתר  
ידי   על  השירותים המזמין  ההסכם  בנספח  הקבוע  הזמנים  ללוח  "   ובהתאם  לוח  )להלן: 

אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה וכל דין לאחר השלמת    . "( הזמנים 
והאחריות  , בכלל זאת מטלות התחזוקה המנויות בנספח התחזוקה ומטלות הבדק  העבודות 

 . המנויות בהסכם זה 

 עמידה מלאה בלוח הזמנים, ללא יוצא מן הכלל, מהווה תנאי יסודי בהתקשרות עם הספק. 

, כוללת את משך הזמן הדרוש למזמין להעביר התייחסות  בלוח הזמנים  דרך  מובהר כי כל אבן  . ב 
לבצע את התיקונים הנדרשים, והכל עד לאישור    לספק ואת משך הזמן אשר יידרש    למסמכים 

סופי של המזמין להשלמת אבן הדרך במועדה. עד לקבלת אישור המזמין בכתב כאמור, לא  
באחריות הספק להקדים ולהעביר    לביצוע אבן הדרך הבאה/אבני הדרך הבאות.   הספק יתקדם  

תוך   המזמין,  אישור  הטעונה  סוגיה  וכל  מסמך  כל  למזמין  זמן    השארת מראש  מספק  פרק 
, והכל בתוך לוח הזמנים. פרק  העשוי להידרש לו לביצוע התיקונים הנדרשים )ככל ויידרשו( 

מ  יפחת  עניין שהוא לא  לכל  להעביר התייחסות  למזמין  הנדרש  או    14  - הזמן המוערך  ימים 
בלוח   עיכובים  בדבר  הספק  מפי  טענה  כל  תשמע  לא  העניין.  למורכבות  בהתאם  מכך  יותר 

, ועל הספק  ל משך הזמן אשר יידרש למזמין לאשר פעולות ו/או מסמכים כאמור הזמנים בש 
   . להיערך בהתאם לאמור מבעוד מועד 

לחתימת  להלן, המהווים תנאי    10דרישות המפורטים בסעיף  יהא לעמוד בתנאים וב  הספק על   . ג 
 במכרז.   הספק הודעה על זכייתו של  ימים ממועד ה   14, וזאת תוך  הסכם זה על ידי המזמין 

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

במפורש   . ד  לרבות  שהיא,  סיבה  מכל  ההסכם,  ביטול  על  להורות  עת  בכל  רשאי  יהיה  המזמין 

ו  תקציביים  הספק או  / מטעמים  ידי  על  העבודות  ביצוע  וקצב  מאופן  שביעות  חוסר    מטעמי 
ו/או בשל אי ביצוע כל התיקונים הנדרשים על ידי המזמין במסגרת האיפיון המפורט )כמפורט  

השירותים(  מראש  בנספח  בהודעה  כל  ,  לספק   ימים    14בת ,  לקבל  זכאי  יהא  שהספק  מבלי 
מלבד   המזמין,  החלטת  בגין  פיצוי  או  ידו   ערך תמורה  על  שבוצעו  והושלמו    בפועל   העבודות 

  ובניכוי כל סכום המגיע למזמין   על פי קביעת המנהל,   דרישות ההסכם, כלל  בהתאם ל במועדן  
   מהספק על פי הסכם זה וכל דין. 

כא  האתר  במקרה  וישאיר את  העבודות,  לאלתר מאתר  גורם מטעמו  וכל  יתפנה הספק  מור, 
אחר   פרט  וכל  החומרים  הכלים,  הציוד,  כל  את  ויפנה  ותקינים,  נקיים  העבודות  חלקי  וכל 

 מאתר העבודות, שאינו חלק מתכולת הפרויקט, לפי הוראות המנהל. 

הספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם שימוש המזמין בסמכויותיו על  

 . פי ס"ק זה 
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הפרה  - סעיף  תהווה  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  לעיל  זה  קטן 

 יסודית של ההסכם. 

ו/או   . ה  ההסכם  לסיומו  בוטל  הספק הגיע  מצד  זה  הסכם  הפרת  גורם   , בשל  וכל  הספק    יתפנה 
 מטעמו לאלתר מאתר העבודות, וישאיר את האתר וכל חלקי העבודות נקיים ותקינים. 

במקרה כאמור, ישאיר הספק את את כל הציוד, הכלים, החומרים וכל פרט אחר באתר. השבת  
 כל הנ"ל לספק תיעשה בכפוף לאישור המנהל.  

על   כן המזמין בעת מתן הודעה  והורה  יחול גם במידה  הפסקת העבודות על פי  האמור לעיל 
 .  , אלא אם קבע המנהל במפורש אחרת הוראות הסכם זה 

הפרה  - סעיף  תהווה  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  לעיל  זה  קטן 
 , אשר יזכו את המזמין, בין היתר, בפיצוי מוסכם בגובה ערבות ההסכם. יסודית של ההסכם 

 המנהל   תפקידי וסמכויות  .5

שי המנהל   . א  המזמין( )ככל  ידי  על  על   מונה  שימונה  מי  העבודות ו יד - ו/או  לבדוק את  ,  , רשאים 
ולמסמכים שיגיש   לתכניות  ביצוע העבודות הספק ליתן הערות  על  ולהשגיח  לבדוק את    ,  וכן 

על   הספק טיב החומרים בהם משתמש   הנעשית  טיב המלאכה  כן  ו  יד - ואת  בביצוע העבודות. 
אם   לבדוק  הם  ועל    הספק רשאים  הוראותיו,  ואת  ההסכם  את  כהלכה  ומבצע    הספק מפרש 

לספק להם את כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל. המנהל יהיה אף מוסמך לבדוק אם  
  לספק ותיקונים דרישות השלמה  להעביר , וכן יהיה מוסמך  יו מבצע כהלכה את הוראות  הספק 

 ת או כל חלק מהן.  בגין העבודו 

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

לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  המלאה.  למנהל    רצונם  שניתנה  אחרת  סמכות  ומכל 
זה,   ביצוע    יכריע   המנהל בהסכם  אופן  עם  בקשר  שתתעורר  שאלה  בכל  וסופית  בלעדית 

ש  החומרים  של  וסוגם  איכותם  עם  ובקשר  ומועדיהן  טיבן  בהם    הספק העבודות,  ישתמש 
  , ומי מטעמו בביצוע העבודות. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המנהל  

וב  מסוים  במועד  המנהל  סמכויות  הפעלת  אי  את    כלל, לרבות  יפטור  מאחריותו    הספק לא 
ידי בעלי   על  וניהול העבודה  פיקוח  דין, לרבות  כל  וקיום דרישות  זה  למילוי הוראות הסכם 

 . הספק מיומנים מטעם  וקבלני משנה  מקצוע  

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

ו/או אישור שיינתן על ידם ביחס לתכולה    הנזכרות בהסכם כל סמכויות המזמין ו/או המנהל   . ג 

זה,  הסכם  הוראות  פי  על  לספק  ישולם  אשר  תשלום  ו/או  את    מסוימת  ישחררו    הספק לא 
לרבות לאופן ולטיב ביצוע   ומחובותיו על פי כל דין,   פי ההסכם - מאחריותו ומהתחייבויותיו על 

כי  ולפיקוח הדוק על מהלכן   י תפקידים , למינוי בעל העבודות    הספק . מוסכם בזאת במפורש 
בגין פיקוח ו/או ניהול כושל ו/או לא משביע    כל לבוא בטענה ו/או בתביעה כלשהי למזמין לא יו 

העבודות  לביצוע  מקרה  בכל  אחראי  יהיה  בלבד  והוא  ביצוע  רצון,  לגבי  במפורש  לרבות   ,
ותיו כמפורט בהסכם במלואם ובמועדן ולשביעות  התחייבוי ל ו   העבודות של כל גורם מטעמו, 

 רצון המזמין. 

בכל עת ובכל שלב של העבודות את הקדימות של כל עבודה שהיא    לספק רשאי לקבוע  המנהל   . ד 
  הספק , ו ו/או להורות על ביצוע מטלות שונות במקביל   או חלק ממנה על פני העבודות האחרות 

ל  בהתאם  העבודה  את  לבצע  חייב  סדר  המנהל קביעת  יהיה  מראש  נקבע  אם  בין  וזאת   ,
יזכה את   נקבע כלל, מבלי שהדבר  לא  ובין אם  או אחר  זה  בדחייה כלשהי    הספק קדימויות 

 . ומבלי שהדבר יביא לשינוי הוראות ההסכם   בלוחות הזמנים 

 הסבת ההסכם או המחאתו  .6
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את ההסכם או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי    , חר אינו רשאי להסב ו/או להמחות לא  הספק  . א 

פי ההסכם, אלא בהסכמת המזמין  - להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על 
 מראש ובכתב. 

, אלא באישור  את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן לכל גורם אחר  אינו רשאי למסור    הספק  . ב 
ובכתב  מראש  המזמין   . המזמין  דרישת  הסכ אליו  יעביר    , לפי  את  שלו  מי  הספק  ההתקשרות 

לביצוע  והתאמתו  כישוריו    , ניסיונו וכחת  וכל מסמך לה   המעורב בפרויקט   עם כל גורם מטעמו 
 .  העבודות 

בביצוע חלק כלשהו    הספק כלשהו מטעם  את הסכמתו להעסקת גורם    בכתב   תן המזמין יי ש ככל   . ג 
העבודות   את    – של  פוטרת  האמורה  ההסכמה  על   הספק אין  ומהתחייבויותיו  פי  - מאחריותו 

אופן שהוא   ההסכם  ו/או מחדל של  ומוחלטת  יישא באחריות מלאה    הספק ו   בכל  לכל מעשה 
גורם מטעמו בדבר הוראות ההסכם הרלבנטיות    . מטעמו   גורם   כל  ליידע כל  באחריות הספק 

 .  ולהנחיות המזמין   ת שלו להוראות ההסכם ולאכוף את הציו 

, יהא זכאי המזמין לעשות שימוש בכל  מו מי מטע ו   הספק בכל מקרה של מעשה או מחדל של   . ד 
זאת   ובכלל  כלפי המזמין,  ה שימוש בכספי העכבון,  התרופות המוקנות  ערבות  סכם  ה חילוט 

 פוליסות הביטוח( )לרבות על דרך מתן הוראה לספק להפעיל את  והפעלת פוליסות הביטוח  

והוצאה  נזק  כל  שלישי   לכיסוי  לצד  ו/או  למזמין  ו שנגרמו  כלפי    לספק ,  טענה  כל  תהא  לא 
  המזמין בקשר עם כך. 

דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו  - פי שיקול - המזמין יהא רשאי בכל עת ועל  . ה 
לאחר - על  זה  הסכם  האזורית פי  המועצה  זאת  בכלל  הביטחונ ,  הסבת  לרבות    והערבויות   ות , 

לאחר, ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, ישא בכל  הסכם זה המוסדרים תחת 
פי הסכם זה. הוסבו זכויות המזמין כאמור, תימסר על  - על   הספק התחייבויות המזמין כלפי  

למלא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה מול    הספק , ומאותו מועד יידרש  לספק כך הודעה  

 המוסב. 

יחתום     המזמין  לבקשת  כי  בזאת  מוסכם  כן  הועברו    הספק כמו  אליו  הגורם  עם  ישירות 
הסבת   )לרבות  זה  הסכם  נשוא  העבודות  ביצוע  בגין  חדש  הסכם  על  חובותיו  ו/או  זכויותיו 

כם החדש יהיו זהים לתנאי  הביטחונות המוסדרים תחת הסכם זה כאמור( ובלבד שתנאי ההס 
 הסכם זה. 

 אספקת תוכניות תכנון ו  .7

להכין  ובהר כי אין בכוונת המזמין  , מ ונספחיו   בלי לגרוע מסמכויות המזמין על פי הסכם זה מ  . א 
וקיום התחייבויותיו  ספק תכניות ו/או מסמכים כלשהם לצורך ביצוע העבודות  מסור ל ל ו/או  

ההסכם  פי  כל  על  מדידה  .  ו/או  מסמך  ו/או  חומרים  תכנית  ו/או  מסמכים  ו/או  מידע  ו/או 

 .  הספק על חשבון  וייאספו    לצורך ביצוע העבודות, יוכנו   לספק   ים דרוש   שיהיו במדיות שונות,  

ו עבודות  להשלים את תכנון    הספק באחריות   . ב  ,  עד לרמת תכנון מפורט לביצוע התוכן,  הבינוי 
כמויות תכניות,  כולל   העבודות ,  כתבי  תגמירים עלויות  גמרים,  מערכות,  ,  ,  מפרטים  ציוד, 

הוראות  בהתאם ל על נספחיו ו  הוראות ההסכם ללוח הזמנים וליתר   , בהתאם וחומרים   טכניים 
ועד לקבלת אישורו הסופי בכתב להשלמת    המזמין מלא מול  בתיאום  , והכל  המנהל מעת לעת 

"   התכנון  המאושר )להלן:  הספק  "( התכנון  מתחייב  כן  את  .  השלמות  ה כל  לבצע  תיקונים, 
עד לקבלת אישור  )תכנוניות או אחרות(  , וכן הצגת חלופות נוספות  ם הנ"ל במסמכי והרחבות  

הנדרש  וככל  התכנון,  שלב  השלמת  על  המזמין   המזמין  ידי  והתאמו על  האמור  את  לבצע  ת  , 
ביצוע  תקופת  במהלך  אף  נוסף   נוספות  תשלום  ללא  הכל  לגרוע    . העבודות,  כדי  באמור  אין 

 (, הוראות ההזמנה וסמכויות המזמין הקבועות בהן. 6מסמך א') ל   5סעיף  מהוראות  

מכל סוג  תוצרי התכנון והעבודות  ות,  כל התכני מסמכי המכרז, וכן  מובהר ומוסכם בזאת כי   . ג 
מייד עם הכנתם ו/או מסירתם   , יהוו רכושו הבלעדי של המזמין הספק אשר יוכנו על ידי שהם, 
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יהא בעל    למזמין, לפי המוקדם,  המזמין    . הזכויות בהם, לרבות זכויות היוצרים מלוא  והוא 

יהא רשאי לעשות כל שימוש שהוא במסמכים אלו, לרבות הפקת רווחים מהם ו/או מסירתם  
 לצדדים שלישיים ו/או פרסומם, מבלי לאזכר את הספק ומי מטעמו. 

למס   הספק  למזמין מתחייב  שברשותו  העותקים  כל  את  ובכל    ור  המזמין,  דרישת  עם  מייד 
למסור מקרה  שבידו    ,  העותקים  כל  ל את  לא  עד  בסוד,  תוכנן  על  לשמור  העבודות,  השלמת 

   להכין מהן העתקים ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. 

הפסקה זמנית של ההסכם ו/או ביטול ההסכם,  מובהר כי האמור לעיל יחול גם במקרה של    
יתרת   ו/או  העבודות  את  לבצע  המזמין  רשאי  יהיה  שהוא,  מועד  ובכל  מקרה  בכל  כאשר 

ו  בעצמו  ו או  / העבודות,  מטעמו  מי  לתכניות   לספק באמצעות  בנוגע  טענות  כל  תהיינה  ,  לא 
 העבודות והשימושים שהמזמין עושה בהם.   , לתוצרי התכנון 

לבצע   הספק  . ד  מ   מתחייב  לסטות  ולא  המאושר,  לתכנון  בהתאם  בפועל  העבודות  בכל  את  מנו 

 אופן שהוא, ללא קבלת אישור המזמין בכתב ומראש. 

, בין אם בוצעו על ידו בין אם  וכל הנובע מהן   התכנון הספק יישא במלוא האחריות על עבודות   . ה 
לעבודות התכנון וכל  כל אחריות שהיא ביחס  יישא ב מזמין לא  ה , ו על ידי גורם משנה מטעמו 

 . הנובע מהן 

ייעשה    עבודות וביצוע  תכנון  לדאוג לכך ש הספק  ו המוחלטת של  באחריות  . ו  ,  בהתאמה הבינוי 
ואינטגרציה  ל   סינכרון  הספק    . התוכן עבודות  וביצוע  תכנון  מלאים  מפי  טענה  כל  תשמע  לא 

   בדבר אי התאמה כלשהי בין עבודות אלו ופרטיהם. 

  הספק לוחות הזמנים ו הובא בחשבון ב שכר ההסכם ו כלול ב כי האמור בסעיף זה לעיל  מוסכם   . ז 
לאמור ו/או  לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוספים או לארכה בלוחות הזמנים בקשר  

 . להוראות המזמין בקשר עם תכנון וביצוע העבודות 

 ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין  .8

על   הספק  . א  העבודות  ההסכם - יבצע את  לבצען בהתאם  פי  ויקפיד  , המפרט  לנספח השירותים , 
) הכללי   העבודות  ז' לביצוע  המאושר   , ( נספח  לעת   לתכנון  מעת  המנהל  באופן  ,  ולהנחיות 
  , , ובזהירות יתרה למניעת כל נזק ומטרד לאתר וסביבתו, למזמין ולכל צד שלישי שהוא מעולה 

ו  מוסמכת,  ורשות  דין  כל  להוראות  בהתאם  ורכושם,  של  גופם  המוחלטת  רצונם  לשביעות 
המנהל, בין שמפורטות בהסכם  ו   ל הוראות המזמין המזמין והמנהל, וימלא לצורך זה אחרי כ 

 ובין שאינן מפורטות בו. 

מע - סעיף  הינו  לעיל  זה  הפרה  י קטן  תהווה  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו  ההסכם  קרי 
 יסודית של ההסכם. 

מתחייב   . ב  זה,  בהסכם  אחר  מקום  בכל  האמור  אף  ברמה,    הספק על  העבודות  כל  את  לבצע 
כנות,  ו ת אדם,  - בכוח   , בין היתר, להשתמש לשם כך ו   , באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר 

הקפדה על  תוך    , חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים 
 כל דין.  שמירת  

עיקרו,    הספק  הינם  העבודות,  של  וטיבן  איכותן  רמתן,  כי  לו  שידוע  בזאת,  ומאשר  מצהיר 
בסיסו ויסודו של הסכם זה וכי המזמין לא היה מתקשר עימו בהסכם זה אלמלא התחייבותו  

 האמורה דלעיל. 

או כל ביטוי אחר מעין    מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר ומודגש כי השלמת העבודות  . ג 
בכל אופן  מבלי לגרוע  וזאת  מאת המזמין,  בכתב קבלת תעודת השלמה  משמעה    זה בהסכם זה, 

לתקופ   הספק מהתחייבויות  שהוא   הנוגע  בכל  לרבות  השלמה,  תעודת  קבלת  ת  ו לאחר 

 .  והבדק   , האחריות התחזוקה 
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קופה שנקבעה  אחר הוראה כלשהי מהוראות המנהל ו/או המזמין בתוך הת   הספק לא מילא   . ד 

ועל  ו/או בכל מקרה בו לדעת המנהל  דעתו המוחלט והסופי אין ביכולתו של  - פי שיקול - לכך 
לבצע הוראות ו/או עבודות מסוימות בתקופה סבירה ו/או באיכות ו/או בטיב משביעי    הספק 

על  זכויותיו  יתר  לגרוע מכל  רשאי, מבלי  יהיה המזמין  לבצע  - רצון,  דין,  כל  ו/או  פי ההסכם 
ידי כל גורם אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או  - עבודות ו/או התיקונים בעצמו ו/או על את ה 

על   יחולו  כאמור  אל   יגבה והמזמין    הספק העבודות  כתמורה    15%בתוספת    ו, הוצאות 
בכל דרך    הספק ו/או יגבה אותם מ  לספק משכר ההסכם אשר טרם שולם   , להוצאותיו הכלליות 

 הסכם. ה ערבות  העכבון ו/או  ידי מימוש  - אחרת, לרבות על 

ובפיקוחו, כמכלול אחד. הספק הוא האחראי  . ה  על ידי הספק, בניהולו  ייעשה    ביצוע העבודות 
הבלעדי לנהל את כל הגורמים מטעמו ו/או שיעבדו בניהולו בפרויקט. לא תישמע מפי הספק  

ביצוע העבודות באופן משביע רצון או גרימת נזק  כל טענה בדבר עיכוב בלוחות הזמנים או אי  
ו/או בשל חוסר תיאום בין    או בדבר הפרה של הוראות הסכם זה, בשל התנהלות מי מטעמו 

התוכן  לעבודות  הבינוי  העבודות  עבודות  עם  בקשר  למזמין  שתהיה  דרישה  ו/או  טענה  כל   .
 ת רצון המזמין. לשביעו באופן בלעדי  והסכם זה תועבר ישירות לספק, אשר יטפל בה  

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

)  . ו  במכרז  הצעתו  במסגרת  הספק  ידי  על  המוצע  את  הצוות  היתר  בין  הכולל  הליבה",  "צוות 
פרויקט,   הנוף,  מנהל  אדריכל  מדיה  קריאייטיב ה מנהל  האדריכל,  מומחה  מומחה  ,  וסאונד, 

והמעצב  )אוצר(  להצעה תוכן  שצורפו  המקצוע  אנשי  ויתר  אחד  ,  )כל  השירותים  את  יספקו   )
ובהתאם לתנאים   ובכתב  ואין להחליפם אלא באישור המזמין מראש  אישי,  באופן  בתחומו( 

)ככל שההחלפה תאושר(  ידו  על  המזמין שייקבעו  של  המוחלט  דעתו  שיקול  לפי  חובת    ,  ללא 
 . הנמקה 

חלקיה הצעת   . ז  כל  על  במכרז  המזמין, הספק  ידי  על  שאושרה  כפי  נפרד    ,  בלתי  חלק  תהווה 
האמור  אף  על  זה.  הסכם  פי  על  הספק  כי    מהתחייבויות  במסגרת  מובהר  המוצע  הקונספט 

ל   ההצעה  ו כפוף  המזמין הערות  השירותים - בד   אישור  נספח  פי  על  גיבושו  עם  המזמין  בבד   .
כל תיקון, תוספת, שינוי והרחבה שהם, בכל מועד שהוא,  מסמכים הנ"ל  רשאי לדרוש ב יהיה  

האמור לעיל  .  , מבלי שהדבר יביא לשינוי תנאי ההסכם או להגדלת התמורה וללא כל הגבלה 
 יחול אף על יתר חלקי הצעת הספק במכרז. 

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

יתייצב  . ח  גורם מטעמו,  כל  לרבות  עת,    ו הספק,  בכל  המנהל,  ו/או  המזמין  עם  עבודה  לפגישות 
   . המנהל ייקבעו על ידי  מקום ומועד אשר  

 

 הכנה לביצוע ולוח זמנים   – פרק ב'  

 לוח זמנים לתקופת הביצוע  .9

באופן מדויק, כמו גם  , וכי הוא מתחייב לעמוד בו  מצהיר כי הינו מודע ללוח הזמנים   הספק  . א 
 . והשלבים הקבועים בנספחי הסכם זה   המועדים ביתר  

בלוח הזמנים, פירושה בנוסף לעמידה בתקופת ביצוע העבודות הכוללת,    הספק עמידת   . 1
 . ם המרכיבים את לוח הזמנים במלוא   אבני הדרך / גם עמידה בשלבי הביצוע 

מודגש כי עמידה בשלבי הביצוע המרכיבים את לוח הזמנים, זהה בחשיבותה לעמידה   . 2

שאי  מאחר  וזאת  בכלל,  הזמנים  ובלוחות  העבודות  סיום  בזמנים  ע - במועד  מידה 
 .  הספק המוגדרים לשלבי הביצוע הנ"ל תמנע קיום במועד של כל התחייבויות  
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מלאה   יסודי    הספק של    עמידה  תנאי  מהווה  הכלל,  מן  יוצא  ללא  הזמנים,  בלוחות 

. מובהר כי בגין כל חריגה בלוחות הזמנים, יהיה רשאי המזמין  הספק בהתקשרות עם  
במסמכי  לו  המוקנים  הסעדים  בכל  מלוחות    לנקוט  חריגה  כל  כי  יובהר  עוד  ההסכם. 

יישא    הספק הזמנים עשויה לגרור תביעות והליכים משפטיים מצד צדדים שלישיים, ו 
 באחריות מלאה לתוצאות האיחור, תהיינה אשר תהיינה.  

לוח זמנים  בכל עת    הספק לדרוש מ   על אף האמור לעיל, מובהר כי למזמין שמורה הזכות  . 3  
לעדכן, בכל עת שימצא לנכון, את לוחות    , וכן לפרויקט כולו ולכל שלב בפרויקט   מפורט 

לעדכן   ו/או  מועדים  להם  לקבוע  ו/או  העבודות  ביצוע שלבי  סדר  לשנות את  הזמנים, 
  הספק דעתו המוחלט והבלעדי, מבלי ש - והכל לפי שיקול בכל עת,  את סדרי העדיפויות,  

להארכ  ו/או  תשלום  תוספת  לקבלת  זכאי  הזמנים יהא  לוחות  אחר    ת  שינוי  לכל  ו/או 
  בהוראות הסכם זה. 

 עיכוב וכוח עליון במהלך תקופת הביצוע   . ב 

הביצוע   תקופת  במהלך  בהארכתן  צורך  ו/או  ביצוען  בגמר  ו/או  העבודות  בביצוע  עיכוב 
שליטה עליהן והוא לא יכול   לא היתה   לספק אשר   , כהגדרתה לעיל, עקב נסיבות של כוח עליון 

  הספק אולם  ו   הספק ידי  - הסכם זה על ה יסודית של  לא יחשבו להפר   , היה לצפותן ו/או למונען 
לפיצ  זכאי  יהא  ש לא  ובלבד  בגינן,  כלשהו  נוסף  לתשלום  ו/או  בקשה    הספק וי  מראש  הגיש 

מנומקת למנהל ולמזמין הכוללת את תיאור האירועים, השלכותיהם על ביצוע העבודות ואת  
משך העיכוב הנובע מהן. החלטות המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו כוח עליון ובדבר קבלה  

 ניתנות לערעור. - ו/או דחייה של הבקשה, תהיינה סופיות ובלתי 

את לוחות הזמנים  כתוצאה מכוח עליון כאמור לעיל יאריך    מוסכם בזאת כי במקרה והעיכוב 
על   העולה  תעמוד    60בתקופה  לא  צד  ולשום  ההסכם,  את  לבטל  רשאי  המזמין  יהיה  יום, 

פי הסכם  - את השכר המגיע לו על   לספק תביעה כלשהיא כלפי משנהו, ובלבד שהמזמין ישלם  

בפועל עד אותו שלב,  בגין העבודות שביצע  כל סכ   זה  פי הסכם  בניכוי  על  ום המגיע למזמין 
 . המנהל   ו הסופית והבלתי ניתנת לערעור של לפי קביעת   זה, 

 

 מהלך ביצוע העבודות   – פרק ג'  

 ומהלכן   העבודות התחלת ביצוע   .10

 עם קבלת ההסכם חתום על ידי מזמין. עבודות התכנון  יחל בביצוע    הספק  . א 

להגיש לאישורו של המנהל, וזאת לא יאוחר    הספק , על  כתנאי לחתימת המזמין על הסכם זה   
 במכרז, הוכחות לעמידתו בתנאים הבאים:    הספק ימים ממועד ההודעה על זכייתו של    14  - מ 

 הלן. ל   32טופס אישור קיומי ביטוח כאמור בסעיף    המצאת  .1

 להלן.   27כמפורט בסעיף    ההסכם הגשת ערבות   .2

 . ונספחי הסכם זה חתומים כל מסמכי המכרז  הגשת   .3

י ,  במועדן   המפורטות לעיל   הספק כל ההתחייבויות  השלמת   סודי בהתקשרות עם  הינה תנאי 
זה   הספק  אשר  בהסכם  השלמת ,  לו  כדבעי,    ן אי  המוקנים  הסעדים  כל  את  למזמין  תקנה 

)או גביית פיצוי    ההסכם חילוט ערבות  בהסכם זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במפורש,  
ערבות   בשווי  אחרת   ההסכם מוסכם  דרך  הפיצוייים המוסכמים הקבועים    ( בכל  גביית  ו/או 

מצטבר  באופן  זה,  ש ו ,  בהסכם  הסעדים  מבלי  מימוש  אי  או  מימוש  בדבר  המזמין,  החלטת 
 לביצוע העבודות.   הספק מהתחייבות  המוקנים לו, תגרע בכל אופן שהוא  
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)  . ב  התכנון  עבודות עבודות  ה   של  עבודות  ושל  המזמין  הפיתוח  אישור  קבלת  עם  יושלמו  תוכן( 

"   בכתב  התכנון )להלן:  לאי   . "( אישור  להגיש  הספק  על  התכנון,  אישור  לקבלת  שור  כתנאי 
 המנהל את המסמכים הבאים: 

לעיל, וכן על הנדרש על פי נספח השירותים וההסכם עד למועד    7כל הנדרש על פי סעיף   .1
 זה.  

 לוח זמנים מפורט לתקופת הביצוע.   .2

 .  הבינוי והתוכן לעבודות  וכתבי כמויות    , מפרטים טכניים תקציב מפורט  .3

 התוכן.    את כל פרטי הרכש והציוד הקשורים לעבודות  .4

באתר ואינו רשאי להזמין    אינו רשאי לבצע כל עבודה שהיא   הספק ,  אישור התכנון עד למועד   . ג 
כספיות  התחייבויות  עצמו  על  לקחת  או  מאת  ציוד  מפורשת  הרשאה  לכך  ניתנה  אם  אלא   ,

   המנהל בכתב. 

 ועבודות התוכן.   הבינוי הספק בביצוע עבודות  יתקדם  מייד עם קבלת אישור התכנון   . ד 

למתן צו התחלת עבודה חתום על ידי המזמין לספק, בהתאם    בכפוף כניסת הספק לאתר הינה   . ה 
להוראות נספח השירותים ובכפוף לקיום כל התחייבויות הספק עד למועד זה. המזמין רשאי,  
לצורך   ו/או  לתקופה  לאתר  לכניסה  כללית,  או  פרטנית  הרשאה  לספק  ליתן  חייב,  לא  אך 

 חלת עבודה. מסוים אף בטרם מתן צו הת 

ובאחריות   התארגנות,  שטח  הפרויקט  לטובת  יעמיד  לא  לביצוע    הספק המזמין  להיערך 
, לרבות קבלת כל היתר ו/או אישור לשם כך מאת הרשויות המוסמכות  לכך   העבודות בהתאם 

 . וכל גורם רלבנטי אחר 

בכפוף להוראות ההסכם, לרבות  ו   על פי אישור התכנון באופן מדויק  הספק יבצע את העבודות   . ו 

למען הסר  ו   , של הסכם זה יסודית  תהווה הפרה  מהנ"ל  סטייה  כל  .  נספח ז' בהתאם להוראות  
. כל סטייה מהתכנון  וכל הכרוך בתיקונן   לא תשולם לספק כל תמורה בגין עבודות אלו ספק  

 . אישור המנהל בכתב ומראש כפופה ל   –   המאושר 

לגבי אופן התקדמות העבודות, תקציב העבודות   . ז  יגיש למנהל דיווחים שוטפים בכתב  הספק 
בכל פורמט   ידי המנהל,  על  עימן, אחת לחודש או במועד אחר שייקבע  וכל פרט אחר בקשר 

 ובצירוף כל מסמך אשר יידרש על ידי המנהל.  

 מועד השלמת העבודות  .11

העבודות   הספק  . א  את  להשלים  בהתאם   מתחייב  תעודת  הזמנים ללוח    במלואן  לקבלת  עד   ,
 . השלמה 

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

לגבי השלמתו ו/או  או בהוראת המנהל,  אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בהסכם   . ב 
 מהעבודות. ביצועו המוקדם של כל חלק מסוים  

, לרבות  הספק , לא יגרעו מכל התחייבויות  כל שינוי אחר בתנאי הסכם זה הארכת מועדים או   . ג 
ידי   על  בכתב  הדבר  פורש  אם  אלא  לעיל,  )א(  בס"ק  הנקובה  הביצוע  בתקופת  מלאה  עמידה 

 המזמין. 

 ארכה להשלמת ביצוע העבודות  .12

ו  . א  המפורטות  יוזמנו  במידה  אלו  על  נוספות  זה עבודות  עבודות  בהסכם  צומצמו  לא  ומאידך   ,

על   שהיה  המנהל,    הספק אחרות  רשאי  ל לבצע,  כתוצאה  בכפוף  כי  לקבוע  המזמין,  אישור 
 מהעבודות הנוספות תחול דחיה במועד השלמת העבודות. 
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 ניתנת לערעור. - ותהיה סופית ובלתי ומראש  קביעת המנהל תיעשה בכתב  

ניתנה פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו/או צמצום היקף העבודות שעל   . ב 
. קביעת המנהל תיעשה  יקוצר לוח הזמנים לבצע, רשאי המנהל לקבוע כי כתוצאה מכך    הספק 

 ניתנת לערעור. - בכתב ותהיה סופית ובלתי 

 קצב ביצוע העבודות  .13

המנהל     שהוא  זמן  בכל  ביצוע    יהיה אם  שקצב  את  בדעה  להבטיח  בכדי  מדי  איטי  העבודות 
,  בכתב   לספק המנהל    על כך   , יודיע על פי לוחות הזמנים השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם  

להבטיח את  להאיץ את ביצוע העבודות על מנת  ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי    הספק ו 
, מבלי שהדבר יגדיל את שכר ההסכם או  לוחות הזמנים לשביעות רצון המנהל תוך  ב   ן השלמת 

 . יגרע מיתר התחייבויות הספק על פי ההסכם 

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

 יסודית של ההסכם. 

 הפסקת ביצוע העבודות  .14

מסוים   הספק  . א  לזמן  שהיא,  סיבה  ומכל  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  את  או    יפסיק 
שיצוינו   ולתקופה  לתנאים  ובהתאם  המנהל  ו/או  המזמין  מאת  בכתב  הוראה  לפי  לצמיתות 

 ידי המזמין ו/או המנהל הוראה בכתב על כך.  - בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על 

סעיף  . ב  לפי  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  ינקוט  - הופסק  לעיל,  )א(  באמצעים    הספק קטן 
ולהגנתן  העבודות  ועל   להבטחת  הצורך  זאת  - לפי  בכלל  רצונו,  ולשביעות  המנהל  הוראות  פי 

  או להשאירן   , וחומרים מאתר העבודות   לפנות את הציוד, מתקנים   לספק רשאי המנהל להורות  
 ואמצעים נוספים לפי הנחיות המנהל.  גידור    , ולנקוט אמצעי שמירה 

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל דבר אחר האמור בהסכם, מוסכם ומוצהר בזאת כי המזמין   . ג 
להפסיק את ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן זמנית    לספק ו/או המנהל יהיו זכאים להורות  

דעתם המוחלט והבלעדי, מבלי  - פי שיקול - ו/או לצמיתות וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא ועל 
 סכם. שהדבר יחשב להפרת הה 

של  . ד  מקרה  יהא    בכל  העבודות  ביצוע  מהמזמין   הספק הפסקת  לתשלום  ורק   זכאי  בגין    אך 
במלואן העבודות   בפועל  זכאי  העבודות   הפסקת ל עד    שהושלמו  שהמזמין  סכום  כל  בניכוי   ,

דין  כל  הוראות  פי  ועל  זה  הסכם  הוראות  פי  על  מוסכמים  לנכותו  פיצויים  במפורש  לרבות   ,
ערבות ההסכם במידה  ידי    בגובה  על  נבעו מהפרת ההסכם  ביצוע העבודות  ונסיבות הפסקת 

. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע פיצויים ו/או  הספק 
מאת   אחר  סעד  דין - על   הספק כל  כל  ו/או  ההסכם  העיכבון    פי  בזכות  שימוש  לעשות  ו/או 

 . העומדות למזמין 

נוחות של המזמין, רשאי   . ה  ורק משיקולי  נבעה אך  והפסקת העבודות לתקופה קצובה  במידה 
והוצאות    ימי הפסקה, בקשה לקבלת תשלום בגין בטלת כלים   30ספק להגיש למזמין, לאחר  ה 

רוף תחשיב מפורט לגובה  תקופת ההפסקה, בצי גין  ב   בלבד באתר  ישירות לשמירת העבודות  
אינו   אשר  המזמין,  של  והסופי  המוחלט  דעתו  שיקול  לפי  תהא  בבקשה  הכרעה  התשלום. 

יהווה  וביצוע התשלום על ידי המזמין, אישור הבקשה כאמור    מחוייב להיעתר לבקשה כאמור. 
 . וכל הנובע מכך   סילוק מוחלט של כל טענות הספק בקשר עם הפסקת העבודות 

בכל מקרה  כן  ו  , צהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות למען הסר ספק מו  . ו 
, יהיה המזמין רשאי להמשיך בכל עת את ביצוען כולן ו/או חלקן בעצמו  בו יחליט כך המזמין 

לא תהיינה כל תביעות ו/או    לספק דעתו המוחלט, ו - פי שיקול - אחר על   גורם ו/או באמצעות כל  
לכך  בקשר  לעיל   , דרישות  האמור  מהכלליות  לגרוע  ומבלי  בביצוע    , לרבות  להמשיך  תביעה 

 פי הוראות ההסכם. - העבודות על 
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ימים    7בת  ערוך להיכנס חזרה לעבודות בהתראה    הספק בכל מקרה של הפסקת עבודה, יהא   . ז 

 . מאת המזמין   מראש 

עד  . ח  ידי   קביעת ערך העבודות שבוצעו בפועל  על  המנהל ולפי שיקול    למועד ההפסקה, תיעשה 
 דעתו הבלעדי והמוחלט.  

 

 שינויים, תוספות והפחתות   – '  ד פרק  

 בפרויקט   שינויים  .15

רשאים להורות בכל  יהיו  המזמין ו/או המנהל  ,  , ואף לפני כן לפי העניין לאחר אישור התכנון  . א 
בקונספט, בתוכן,  בפרויקט, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שינויים על  לספק עת 

ומימדים של כל חלק מרכיבי העבודות,    , מידע, תוכן בצורה, איכות, סוג, גודל, רכיב, מתאר 

מתחייב למלא אחר הוראותיהם    הספק "( ו השינויים פקודת  הכל כפי שימצאו לנכון )להלן: " 
 בעו המזמין ו/או המנהל.  ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיק 

כהגדרתם לעיל כוללים, בין היתר, הגדלת היקף העבודות, הקטנת היקף העבודות,  "  שינויים " 
ביצוע עבודות שונות ו/או נוספות על אלה שפורטו בהסכם וכל שינוי אחר מכל מין ו/או סוג  

לשיקול  ובהתאם  הגבלה  ללא  והכל  המנהל,  ו/או  המזמין  יורו  שעליו  המלא,  דעתם  - שהוא 
ש  בהיקף    לספק ומבלי  תוספת  או  ביטול  שינוי,  עקב  כלשהי  טענה  או  לתביעה  עילה  תהיה 

 העבודות. 

או כדי להאריך את    מובהר כי לא יהיה במתן פקודת שינויים כדי להגדיל את שכר ההסכם  . ב 
נכתב במפורש  כן הדבר  ידי מורשי  לוחות הזמנים, אלא אם  על  ופקודת השינויים נחתמה   ,

המזמין  מטעם  השינויים   החתימה  ביצוע  בטרם  מראש,  ההגדלה  .  וניתנה  שיעור  קביעת 

ידי   על  והמוחלט המנהל  תיעשה  הבלעדי  דעתו  שיקול  ל   לפי  שכר  :  בהתאם  חישוב  מנגנוני 
ידי הספק או    ההסכם  על  לפי    כתבי הכמויות והמפרטים שהוגשו  ידי המזמין או  על  ואושרו 
לפי שיקול דעתו הבלעדי  ,  15%)ללא כל תוספת שהיא למחירי הבסיס( בניכוי    " דקל " מחירון  

ידי   . והמוחלט  ורק פקודת שינויים בכתב ומראש, החתומה על  כי אך  ,  כדין   המזמין   מודגש 
 . תחייב את המזמין לעניין הגדלת שכר ההסכם והארכת לוחות הזמנים 

הינו סעיף יסודי בהסכם. הספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה  זה    קטן - סעיף 
, אלא  לתוספת תשלום, להארכת לוחות הזמנים ולשינוי הוראות הסכם זה בכל אופן שהוא 

 חתומה כאמור. כתובה ו פקודת שינויים  מראש  אם ניתנה  

העבודות,   . ג  היקף  של  הגדלה  או  הקטנה  השינויים  פקודת  החליט  כללה  שבו  במקרה  לרבות 
דעתו   שיקול  לפי  העבודות  היקף  הקטנת  של  יוצא  כפועל  ההסכם  שכר  הקטנת  על  המזמין 

זכאי לדרוש ו/או לתבוע מהמזמין ו/או מהמנהל ו/או מכל גורם אחר    הספק לא יהיה  הבלעדי,  
  , פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלום אחר בגין הקטנה או הגדלה של היקף העבודות כאמור 

רווח  הפסד  בעד  פיצוי  וכיוצ"ב ולרבות  מתמשך  ניהול  כלים,  בטלת  לאמור  ,  בהתאם  פרט   ,
 ( לעיל.  ב "ק ) בס 

דווקא,    הספק כי אין המזמין מחוייב לביצוע עבודה כלשהי מהעבודות באמצעות    לספק מובהר   . ד 
בין אם מדובר בחלק מהעבודות המקוריות ובין אם מדובר בשינויים ו/או תוספות, והמזמין  

  לספק , ו הספק משנה מטעמו שאינו    גורם י לפעול לביצוע השינויים בעצמו, ו/או באמצעות  רשא 
 לא תהא כל טענה ו/או דרישה בשל כך. 

לו    לספק השינויים יהיו רשאים המזמין ו/או המנהל להורות    פקודת במסגרת   . ה  יספקו  כי הם 
להתקינם   מחוייב  יהא  והוא  המזמין,  ידי  על  שנרכשו  פריטים  ו/או  חומרים  ו/או  מוצרים 

לפי קביעת    שכר ההסכם ייקטן לפי ערך המוצרים בהתאם להוראות המנהל. במקרה כאמור  

ו המנהל  בגין    הספק ,  זכאי לתשלום  יהא  ו/או הפריטים   עלויות לא  ו/או החומרים    המוצרים 
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בגין עבודת ההתקנה, על פי קביעת   תשלום   , למעט ראשי"   קבלן כל תקורת " זכאי ל   וכן לא יהא 

 המנהל. 

כי  . ו  בלתי   מובהר  ו/או  - שינויים  העבודות  בביצוע  פגם  מחמת  נחוצים  שינויים  או  מהותיים 
שנתגלו   מתנאים  ו/או  לקויים  בחומרים  שימוש  ו/או  לקויה  מעבודה  באתר    לספק הנובעים 

ו/או כל שינוי   העבודות ו/או הדרושים לדעת המנהל כדי לשמר ו/או לייעל את ביצוע העבודות 
מסמ  כחלק  המזמין  ידי  על  התכנון הנדרש  במסמכי  זה  הסכם  פי  על  על כויותיו  יבוצעו  ידי  - , 

נדרש לבצע הינם מהסוג   הספק ללא תמורה נוספת כלשהי. המנהל יקבע אם השינויים ש   הספק 
קטן זה לעיל וקביעות המנהל תהיינה  - בתמורה נוספת כאמור בסעיף  הספק אשר לא מזכה את 

 ניתנות לערעור. - סופיות ובלתי 

לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב את ביצוע העבודות, ולרבות השינויים, ו/או לחדול    הספק  . ז 
קביעת ערכו של השינוי ו/או הארכת תקופת הביצוע  - מביצועם ו/או כל חלק מהם מחמת אי 

הסכמתו  - ידי המנהל ו/או מחמת אי - הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על - ו/או מחמת אי 
ל  לבקשתו  בקשר  המנהל  הביצוע.  לקביעת  תקופת  מקרה    הספק הארכת  בכל  חייב  יהיה 

 פי הוראות ההסכם ברציפות ובהתמדה. - להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על 

לעיל  . ח  זה  בסעיף  האמור  אף  ועל  ספק  הסר  בהסכם   למען  אחר  מקום  כי  ,  ובכל  לספק  ידוע 
בגין תכנון, עיצוב, הקמת ותחזוקת    סופית ומוחלטת   סגורה,   התמורה לפרויקט הינה תמורה 

הנקובות   ההתחייבויות  יתר  כל  קיום  ובגין  ומושלם,  מוגמר  למזמין  מסירתו  הפרויקט, 
שלא ניתן לחרוג    קשיח סגור ו מבוססת על תקציב  יא  ה ו ,  אינה ברת הגדלה   בהסכם. התמורה 

 ממנו.  

והוא מתחייב   מלוא  יים את  לק בהגשת הצעתו במכרז, הספק מבין את האמור ללא כל סייג 
ההסכם  לפי  במסגרת    התחייבויותיו  בעבודות,  הכרוכות  והמטלות  הפרויקט  להשלמת  עד 

ו המוחלטת  לפי קביעת ביותר,  מודגש כי למעט מקרים חריגים  .  התמורה הקבועה בהסכם זה 

 המזמין, כל העבודות ו/או השינויים אשר יידרשו בפרויקט כלולים בשכר ההסכם.    של 

ישקול המזמין, לפי שיקול    , באופן יוצא דופן   בגין שינויים מהותיים וחריגים אך ורק  מודגש כי  
 . דעתו המלא, מתן פקודת שינויים המגדילה את שכר ההסכם ו/או המאריכה את לוח הזמנים 

מלא  לכל חריגה מסעיף זה תחול באופן  חובת ההוכחה ביחס  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה,  
נספח, אסמכ , בכלל זאת המצא ובלעדי על הספק  כל  וכל מידע אחר אשר  ת ת  ניתוח מחיר  א, 

עוד מובהר כי לא תשמע    . קטן זה לעיל( - סעיף רישא ל תדרוש המזמינה )מבלי לגרוע מהאמור ב 
הגדל  בדבר  הספק  מפי  טענה  שבוצעו כל  התמורה/שינויים  הספק  ד;  בדיעב   ת  של  טענה  כל 

כויתור של הספק על כל  תועלה מראש ובכתב בצירוף אסמכתאות, שאם לא כן ייחשב הדבר  
   טענה בקשר עם הסכם זה,  התמורה על פיו והוראות המזמין. 

 ללא סייג. זה    קטן - בסעיף בחתימתו על ההסכם, הספק מסכים לאמור  

המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו  - סעיף זה לעיל, על סעיפי  . ט 
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 ותיקונים    אחריות השלמה,    – '  ה פרק  

 תעודת השלמה לעבודות  .16

למנהל.  ו   בכתב למזמין   הספק יודיע על כך    , ללא יוצא מן הכלל   העבודות כל  הושלם ביצוען של   . א 
וכל גורם אחר/נוסף לרבות נציג המועצה האזורית    המנהל ו של המזמין  יהם המוסמכים  נציג 

זה   בסעיף  ייקראו  לחוד:    – )להלן  ו/או  ביחד  הנ"ל  הגורמים  הבודק " כל  יבדקו  " הצוות   ,)

תוך    הספק בנוכחות   העבודות  את    14את  הבודק  הצוות  מצא  ההודעה.  קבלת  ממועד  יום 
, בכפוף  העבודות מתאימות לתנאי ההסכם על כל מסמכיו, נספחיו והוראותיו ומשביעות רצון 
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התנאים  כל  זה המנוי   להתקיימות  בסעיף  תעודת  - על   לספק תינתן    –   להלן   ים  המנהל  ידי 

(. מצא הצוות הבודק ו/או מי ממנו שהעבודות ו/או איזה  " תעודת ההשלמה " השלמה )להלן:  
להסכם  בהתאם  כאמור  בוצעו  לא  מהן  להלן    חלק  הדרישות  בכל  עמד  לא  הספק  לא  ו/או 
השלמה  תעודת  למתן  מוקדם  תנאי  תימסר  המהוות  על   לספק ,  רשימת  - בכתב  המנהל  ידי 

 " )להלן:  והשלמות  שינויים  לשם  הפרוטוקול תיקונים,  הבודק  הצוות  לדעת  הדרושים   ,)"
ך  חייב לבצעם מיד או תוך התקופה שתיקבע לכ   הספק התאמת העבודות להוראות ההסכם ו 

 ידי המנהל ובדרך שיקבע הצוות הבודק. - על 

ש   יערך    הספק לאחר  בפרוטוקול  שפורטו  והשינויים  ההשלמות  התיקונים,  כל  את  יבצע 
)להלן:   התיקונים  ביצוע  ציון  ובו  נוסף  המשלים " פרוטוקול  לעריכת  "( הפרוטוקול   .

 . המזמין ת  לעיל, לפי הזמנה בכתב מא זה    הפרוטוקול המשלים יופיעו הצדדים, כאמור בסעיף 

,  למען הסר ספק מובהר כי תהליך מסירת העבודות לצוות הבודק עד למתן תעודת ההשלמה  

הנדרשים,  התיקונים  ביצוע  חלק    לרבות  נפרד הינו  זמן  פרק  לו  יוקצה  ולא  הזמנים    . מלוח 
באחריות   בעבודות   הספק בנוסף,  שבוצע  חלק  כל  ולתחזק  לשמור  חשבונו  לקבלת    ועל  עד 

   כל תוספת בגין ביצוע האמור, מכל סיבה שהיא.   לספק תעודת השלמה, ולא תשולם  

 תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו התנאים דלהלן:   לספק לא תינתן  

נבדקו  הצוות הבודק מצא כי העבודות כולן על חלקיהן, מתקניהן והציוד המצוי בהן   . 1
ו/או הופעלו ונמצאו מתפקדות    הספק ונמצאו מתאימות להתחייבויות   לפי הסכם זה 

בכלל זאת, הספק    והוראות הסכם זה.  התכנון המאושר פי - על ,  באופן סדיר ללא תקלות 
השלים את כל הוראות המזמין בקשר עם תקופת ההרצה, וביצע את מלוא התיקונים  

המלא  תקינותן  לצורך  הנדרשות  חוויה  וההתאמות  התוכן,  עבודות  כל  של  ה 
 . לפי הוראות המזמין   ומולטימדיה 

ביצע לשביעות רצון הצוות הבודק את כל הטעון תיקון ו/או השלמה כפי שפורט    הספק  . 2
 בפרוטוקול. 

והמציא את אישורי    ונספח השירותים  פי ההסכם - מילא את כל התחייבויותיו על   הספק  . 3
כדי שניתן יהיה להשתמש בעבודות על חלקיהן השונים, וכן הגיש   הרשויות המוסמכות 

 . את כל יתר המסמכים הנדרשים על פי ההסכם עד לשלב זה 

את    הספק  .  4 העבודות החזיר  ושיקום    אתר  תיקון  לרבות  מרכיביו לקדמותו  על  ,  האתר 
 . עבודות וכן ניקיון יסודי בכל שטחי ה 

)   הספק  . 5 עדות  תכניות  הבודק  לצוות  מתקן as madeמסר  ספרי  טכניים (,  מפרטים   ,  
אחריות  תחזוקה, ותעודות  הוראות  כולל  פי    ,  המנהל על  ידי    הנחיות  על  אושרו  ואלה 

 הצוות הבודק. 

חודשים לפחות לאחר מועד תעודת ההשלמה,    24הסכם שתוקפה  הספק הגיש ערבות   .  6
 על פי הוראות ההסכם. 

וכל הספק   .  7 גורם מטעמו  כל  ו/או הדרישות של  כל התביעות  למזמין רשימה של    הגיש 
שנקט   הפעולות  פירוט  בצירוף  העבודות,  עם  בקשר  שהוא  שלישי  מתכוון  צד  ושהוא 

 על מנת להסדיר טענות אלו. לנקוט  

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

בעריכת   ו/או  השלמה  תעודת  במתן  אין  כי  בזאת  ומוצהר  מוסכם  ספק  הסר  למען 
את  ים הפרוטוקול  לשחרר  כדי  לליקוי    הספק ,  עקיפה,  ו/או  ישירה  שהיא,  אחריות  מאיזו 

ידי הצוות  - דיקת העבודות על שנשכח, לא נחשף או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות וב 
 . ו/או לכל נזק ו/או תביעה בקשר עם הפרויקט   הבודק 
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הפרה  - סעיף  תהווה  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו  ההסכם,  מעיקרי  הינו  לעיל  זה  קטן 

 יסודית של ההסכם. 

קטן )א( לעיל תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, בשינויים  - הוראת סעיף  . ב 
פי   לגרוע מהתחייבויות הספק על  המחויבים, מבלי שיהא במתן תעודת השלמה חלקית כדי 

 הסכם זה. 

יחולו הוראות    )י"א( לנספח השירותים( 6)סעיף    אישור המסירה הראשוני מובהר כי במסגרת   . ג 
  . 6קטן  - למעט: מתן תעודת השלמה והוראות סעיף ו ,  בשינויים המחויבים   קטן א' לעיל - סעיף 

ודת השלמה, רשאי המזמין, אך לא חייב, לפטור את הספק מאי אילו מטלות  במסגרת מתן תע 
קטן  - קטן א' לעיל )למעט כך הקשור במתן תעודת השלמה והוראות סעיף - המפורטות בסעיף 

יוצא מן הכלל   ( 6 לפי שיקול דעתו המוחלט  או לדרוש את קיום מלוא הדרישות ללא  , והכל 
 . של המזמין 

לקהל הרחב והספק מתחייב לבצע  יפתח  הפרויקט  הראשוני    כי לאחר אישור המסירה   יובהר 
ושינויים    , העבודות כל  את   השלמות  מרבית, תיקונים,  בזהירות  זו  אחריות    בתקופה  תוך 

 . על פי ההסכם והדין מלאה על שמירת כל נהלי וכללי הבטיחות הנדרשים  

היה    הספק קבע הצוות הבודק כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל   . ד 
למסור למזמין את העבודות או את אותו חלק מסוים    הספק להשלימו במועד מסוים, חייב  

ו  העניין,  לפי  הכול  כאמור,  שהושלמו  או    הספק מהן  העבודות  מסירת  את  לעכב  רשאי  אינו 
מחמת  מהעבודות,  המסוים  כלפי    החלק  לו  שיש  כלשהן  תביעות  ו/או  טענות  ו/או  דרישות 

 המזמין ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי כל גורם אחר. 

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

- קבעה על את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרוטוקול תוך התקופה שנ   הספק לא ביצע   . ה 
דעתו המוחלט והסופי אין ביכולתו  - פי שיקול - ידי המנהל או, בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל 

לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או באיכות ו/או    הספק של  
ו/או  - בטיב משביעי רצון, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על  פי ההסכם 

ידי כל גורם  - צע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או על כל דין, לב 
והמזמין ינכה הוצאות    הספק אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על  

  לספק מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר ההסכם אשר טרם שולם    15%אלה בתוספת  
 . הסכם ה   ידי מימוש ערבות - , לרבות על בכל דרך אחרת   הספק ו/או יגבה אותם מ 

   ותיקונים   אחריות תחזוקה,  בדק,   .17

,  במועד מתן תעודת השלמה פירושה תקופה שמניינה יחל    " הבדק תקופת  " לצורך הסכם זה,   . א 

על   תעמוד  המכר חודשים,    24ואשר  לחוק  בתוספת  המנויות  הפרויקט  לתכולות    וביחס 

 . למשך התקופה הנקובה בתוספת   –   1973- ג " תשל (,  דירות ) 

יהא מחוייב  , ובמהלכה  ( תקופת הבדק הינה ביחס לכלל עבודות הבינוי )מבנה + פיתוח חוץ  . ב 
כל    הספק  להלן בתיקון  כהגדרתם  עבודות   , הפגמים  חלקי  חלקיהן  הבינוי    בכל  כל  על 

ה וביצוע    ומערכותיהן,  המנהל הנדרשים  תיקונים  כל  ידי  בנספח  על  כמפורט  לרבות   ,
 . משכר ההסכם , והכל כחלק בלתי נפרד  השירותים 

האחריות  . ג  המוצרים   הינה   תקופת  כלל  המערכות חומרים ה ,  על  וממוחשב(  ציוד  ה ו   ,  )פיזי 
ך תקופת  במהל   חודשים.  24 - לא תפחת מ היא  תעודת ההשלמה ו מתן  יום תחילתה ב   ; בפרויקט 
וביצוע כל התיקונים    ל הרכיבים הנ"ל הספק בתיקון כל הפגמים בכל   יהא מחוייב   האחריות 

 הנדרשים על ידי המנהל, והכל כחלק בלתי נפרד משכר ההסכם. 

לא יהא בהפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא כדי לגרוע מהתחייבויות הספק ליתן שירותי   . ד 
 בדק ואחריות במשך התקופות הנקובות לעיל.  
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במהלכה   . ה  הספק  ומטלות  התחזוקה  תקופת  התחזוקה   – משך  בנספח  במשך  מפורטים   .24  

רכיב  לכלל  תחזוקה  שירותי  ליתן  הספק  מחוייב  השלמה  תעודת  מתן  שלאחר  י  החודשים 
להארכת   אופציה  שמורה  למזמינה  חוץ(.   + )פנים  בפרויקט  ומולטימדיה  חוויה  התוכן, 

,  לרכיבי הפרויקט למזמינה תעודות אחריות  בהעברת  אין    חודשים נוספים.   36התקופה בעד  
 .  כדי לגרוע מהתחייבויות הספק במהלך תקופת התחזוקה 

כדי   . ו  תוך  בעבודות  נתגלו  ו/או  ו/או    , האחריות / הבדק תקופת  נתהוו  קלקולים  ו/או  מגרעות 
כתוצאה   המנהל  לדעת  הנובעים,  סוג  ו/או  מין  מכל  אחר  פגם  כל  ו/או  נזקים  ו/או  ליקויים 

כתוצאה משימוש  ו/או  להוראות המנהל  שלא בהתאם  מדויקת ו/או  - מעבודה לקויה ו/או בלתי 
ל   וציוד   בחומרים  ו/או  עב י פגומים  מביצוע  כתוצאה  ו/או  מתאימים  בלתי  ו/או  ודה  קויים 

  ו/או בשל תקלה או פגם בייצור/אצל ספק הרכיבים   או שלא בהתאם להסכם ו/ מיומנת  - בלתי 
  הספק ( חייב  " הפגמים : " מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין )להלן, ביחד ו/או לחוד ו/או  

חשבונו  על  הפגמים  את  הזמנים    , לתקן  לוחות  פי  ועל  רצונו,  ולשביעות  המנהל  הוראות  לפי 

 מנהל. שיקבעו על ידי ה 

ותימסר   המנהל,  של  ו/או  המזמין  של  שתהא  יכול  פגמים  לתיקון  דרישה  לכל    לספק כל 
 . ה תקופ ה יום לאחר תום    30המאוחר  

על  . ז  תוך התקופה שתקבע  יעשה  הפגמים  אשר  - תיקון  גורם אחר  כל  עם  ובתאום  המנהל,  ידי 
 מתוך מגמה לגרום להפרעה מינימלית למשתמשים בעבודות.   , ישתמש בעבודות 

תקופת   . ח  תום  העבודות    האחריות / הבדק לאחר  מצב  על  פרוטוקול  ייערך  לעיל  כאמור 
פי הזמנה בכתב  - ( על " הבדק פרוטוקול  " )להלן:  לפי שיקול דעת המזמין  והתיקונים הנדרשים  

של   או  המזמין  לשם    הספק של  כדבעי  מיוצגים  ולהיות  להופיע  הדדית  מתחייבים  והצדדים 
ימים    30, בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור שלא יהא לפני  הבדק בדיקת ועריכת פרוטוקול  

   מיום מסירת ההזמנה. 

  וכפי שנקבע בפרוטוקול הבדק   בעבודות לפי קביעת המזמין התיקונים הנדרשים  השלמת כל  
להשבת   תנאי  במהלך    ההסכם ערבות  הינה  הערבות  להפחתת  תנאי  מהווה  היא  וכן  לספק, 

 .   חודשים נוספים(   36תקופת התחזוקה האופציונאלית ) 

וקיום  הנ"ל והתיקונים    , האחריות הבדק לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע כל העבודות  . ט 
ביתר מסמכי ההסכם ללא יוצא מן הכלל, ורואים עבודות  כל התחייבויות הספק המפורטות  

 אלו ככלולות בשכר ההסכם. 

הינן עצמאיות ובלתי מותנות  והאחריות  למען הסר ספק, התחייבויות הספק בתקופת הבדק   . י 
 והן תחולנה אף אם הסכם זה הובא לידי סיום מכל סיבה שהיא.  

החלות  . יא  ההוראות  לבטיחות    כל  הנוגע  בכל  ובפרט  עבודות,  לביצוע  בנוגע  ובדין  זה  בהסכם 

 של הספק. והאחריות  , תחולנה על עבודות הבדק  , ביצוע תיאומים ומניעת מטרדים העבודות 

 להלן.   18אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף   . יב 

לגרוע   . יג  כדי  העבודות  מתוך  פרטים  אילו  לאי  אחריות  תעודות  במתן  אין  כי  מובהר 
ו/או   האחריות  תעודת  לנותני  לפנות  מחויב  יהא  לא  והמזמין  כאמור,  הספק  מהתחייבויות 

 יצרני הציוד והחומרים. 

בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, שמורה למזמין האופציה להתקשר עם הספק לצורך מתן   . יד 
תיקונים   בנוסף, הזמנת  וכן  בהצעה הכספית,  הנקובים  לתעריפים  תחזוקה בהתאם  שירותי 

בקשר   נוספים  שירותים  זה(   עבודות ל ו/או  ההסכם  מתכולת  חלק  שאינם  בתעריף  )ככל   ,
 שייקבע בהסכמת הצדדים. 

לע  זה  ו/או הפרת תנאי מתנאי  - יל, על סעיפי סעיף  והפרתו  המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, 
 והוראה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
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 הבדק תקופת  לאחר  הספק  אחריות   .18

לאחר  ובין    הבדק תקופת  אחראי, בין לפני תום    הספק , יהיה  הוראות ההסכם יתר  מבלי לגרוע מ 
בעבודות מכן  שיתגלה  יסודי  פגם  לכל  על    , ,  מוטלת  לכך  שאחריות  במקרה  פי  - על   הספק וזאת 

 בקרות אחד מהמקרים הבאים: בנוסף  ו   , הוראות כל דין ו/או הוראות ההסכם 

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

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

הבדק  תקופת  אם הפגם ניתן היה לגילוי, רק בקרות ארוע כלשהו שלא ארע אלא לאחר תום   . ג 
 ופגם זה נובע מהפרת הוראה מהוראות ההסכם ו/או הדין. 

   התחייבויות כלליות   – '  פרק ו 

 ורישוי   שום י ר  .19

התחייבויותיו על פי הסכם זה,  וקיום    ההתקשרות מתחייב לשמור במהלך כל תקופת    הספק 
מתאימים לצורך ביצוע  תקפים ו , רשיונות ואישורים  הסמכות שמירת  , על  הבדק תקופת  לרבות  

 העבודות, ככל הנדרש לפי הסכם זה וכל דין.  

 ציות להוראות החוק ותשלום מיסים  .20

ו   הספק  . א  דין  לכל  בהתאם  העבודות  את  לבצע  מוסמכת מתחייב  רשות  כל  של  לרבות  הוראה   ,
העבודות  אתר  על  החלות  הסטטוטוריות  התכניות  התכניות  במפורש  בכללן  על  התקפות  , 

  ה בין אם צוינ   למסמכי המכרז וכל תכנית אחרת החלה כדין,   ( 8מסמך א') מצוינות ב ה האתר  
הבטיחות    , תוך שמירה קפדנית על דיני התכנון והבנייה  , ו במפורש במסמכי המכרז בין אם לא 

 . וכל דיני הקניין הרוחני   בעבודה 

מתחייב   . ב  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  חשבונו   הספק מבלי  על  שמו   להשיג  אישור ,  ועל    , כל 
ולעמוד בדרישות כל  ,  והשימוש בפרויקט   לצורך ביצוע העבודות   ורישיון, זמני או קבוע,   היתר 

, אלא אם  פי ההסכם - ידו על - ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על דין  
 . ו/או מי מטעמו   על שם המזמין יונפק  הורה לו המזמין כי אישור כלשהו  

המזמין   הספק  . ג  כלפי  הבלעדי  האחראי  שלישי יהיה  צד  כל  הרשויות   ,  בגין  ה   וכלפי  מוסמכות 
, לרבות במקרה שהעבודות בוצעו על ידי  הוראות ההסכם ל בהתאם  וכל הנובע מהם    העבודות 

   גורם מטעמו.  

ל  . ד  לרבות ביצוע העבודות צורך  כל תיאום הנדרש  הרשויות  המועצה האזורית,  מול המזמין,    , 
 .  ועל חשבונו   הספק ייעשה באחריות    , המוסמכות וכל צד שלישי 

ל   הספק באחריות   . ה  מתאימים  ורישיונות  סיווגים  האישורים,  בכל  ביצוע  להחזיק  צורך 

הקבלנים  בפנקס  קבלני  וסיווג  רישום  הטעונות  לעבודות  ביחס  ובפרט  עבודות    , העבודות, 
האדריכלים   בפנקס  רישום  הדורשות  כאמור  כן  ו תכנון  תקפים  אישורים  קיימים  כי  לוודא 

 עבודות.  ב כל חלק  יחס ל לכל גורם משנה עימו התקשר, ב 

לצורך ביצוע העבודות, יובא לאישורו של המזמין מראש.    הספק כל גורם משנה עימו יתקשר   . ו 
של   ובאחריותו  משנה,  גורמי  אותם  כלפי  שהיא  חבות  בכל  יישא  לא  לפקח    הספק המזמין 

עליהם ועל קיום הוראות הסכם זה על ידם. כל תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא של גורמי  
ידו באופן   לספק , תופנה  הספק המשנה מטעם   מוחלט ובלעדי, לרבות בכל    בלבד ותטופל על 

וה  ביניהם,  ו/או משפטיות  הוצאה    ספק הנוגע למחלוקות כספיות  ו/או  עלות  ישא לבדו בכל 
 ו/או חבות שתהא, לרבות בכל סעד שייקבע במסגרת פסק דין.  

סעיפי   על  לעיל,  זה  מתנאיו  - סעיף  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו  ההסכם,  מעיקרי  הינו  שבו,  המשנה 

 יסודית של ההסכם. תהווה הפרה  

 פגיעה בציבור  .21
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 מתחייב בזאת כדלקמן:   הספק תוך כדי ביצוע העבודות   

ביצוע   . א  בעת  אשר  השלישיים  לצדדים  הפרעה  תהא  ולא  הציבור  בנוחיות  פגיעה  תהיה  לא  כי 
 העבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליהם. 

של   . ב  והמעבר  השימוש  בזכות  הפרעה  תהיה  לא  העבודות,  כי  ביצוע  באתר  וכן  שלישי  צד  כל 
כלשהו   פרטי  ו/או  ציבורי  ברכוש  והחזקה  השימוש  בזכות  או  וכיוצ"ב  שביל  דרך,  בכביש, 

 המצוי בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליהם. 

 מעת לעת.   המנהל כי ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה   . ג 

המצוי   . ד  ג'  בצד  פגיעה  לגרום  העלולות  עבודות  מביצוע  ימנע  העבודות ב כי  ביצוע  או    אתר 
 . בסביבתו 

  לשם הגנה מספקת על הציבור גדרות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה  פיגומים,  כי יתקין מחיצות,   . ה 

 . בעת ביצוע העבודות ואף לאחר השלמתן ככל הנדרש 

ד או נזק, מכל סוג שהוא שיגרמו לגופו ו/או  הספק יהא אחראי על פי דין לכל אבדן, פגיעה, הפס 
אדם  כל  של  אחרת   לרכושו  משפטית  תכולתו  ויישות  תשתיותיו,  לאתר,  שיגרם  נזק  כל  ולרבות   ,

מביצוע העבודות ו/או השימוש בתשתיות ו/או תיקונן,  במהלך ו/או עקב ו/או כתוצאה  וסביבתו,  
ת בין אם הנזק יגרם תוך הפרת הוראות  ידו או על ידי מי מטעמו, וזא - בין במעשה בין במחדל, על 

ובין אם לאו, ובין אם הנזק יקרה בתחומי אתר העבודות או מחוצה לו. נזק   מהוראות ההסכם 
רשות   או  אדם  כל  של  רצונו  ולשביעות  ביותר  היעיל  באופן  הספק,  חשבון  על  יתוקן,  כאמור 

תש  ו/או  במערכת  האמורים.  ובמתקנים  בדרך  הטיפול  על  לפקח  תיקונן  המוסמכים  אשר  תית 
והטיפול בהן אינו יכול להיעשות על ידי הספק אלא על ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה  
תשתית, ידאג הספק על חשבונו לתיקון המערכת ו/או התשתית על ידי הגורם המוסמך לכך ויישא  

 בכל ההוצאות הנובעות מכך.  

 זכויות יוצרים  .22

היטל    הספק  . א  הוצאה,  נזק,  הליך,  דרישה,  כל תביעה,  על  אותו  ויפצה  מהמזמין  נזק  כל  ימנע 
בזכויות   מפגיעה  כתוצאה  שהוא  גורם  מכל  ידרשו  ו/או  שיתעוררו  פטנטים,  יוצרים,  וכיו"ב 

זכויות  סימני  מדגמים,   או  העבודות   , אחרות מסחר  עם  תוצרי  בקשר  התכנון,  תוצרי   ,
מ תוצרי התוכן,  העבודות,   קול, סמכים, הדמיות, תשריטים לרבות  תמונות,    , סרטים, קטעי 

ו/או יעביר למזמין כחלק    ומי מטעמו   הספק וכל מסמך אחר אשר ינפיק   קבצי מחשב   צילומים 
 .  "( תוצרי ההסכם מהסכם זה )להלן: " 

מייד עם הכנתם    המזמין, בלעדית ומוחלטת של  יהיו בבעלות  ההסכם תוצרי הזכויות שהן ב כל   . ב 
סקת העבודות,  האמור יחול אף במקרה של הפ   . מביניהם   או מסירתם למזמין, לפי המוקדם 

 . , ולרבות לאחר תום ההתקשרות באופן זמני או קבוע 

לשנותם,   . ג  להציגם,  בתוצרי ההסכם,  שימוש שהוא  כל  לעשות  רשאי  יהיה  המזמין  כי  מובהר 
מודגש כי המזמין אינו מחוייב לציין ו/או    . שהיא   ללא כל הגבלה להעבירם לאחרים וכיוצ"ב,  

בין בפרויקט בין בכל מקום אחר, והספק   ו/או לתת קרדיט לספק ולכל מי מטעמו,  להזכיר 
 וכל מי מטעמו מוותרים מראש על כל טענה בעניין.  

אשר ימסרו  ההסכם להבטיח כי כל תוצרי   הספק באחריותו המלאה, המוחלטת והבלעדית של  . ד 
   . הספק רים מכל טענה ו/או תביעה מכל צד ג' שהוא, לרבות מי מטעם  למזמין יהיו משוחר 

כי הבין את האמור ולא יבוא בכל טענה למזמין בקשר    הספק מצהיר  בחתימתו על הסכם זה   . ה 
כאמור  התוצרים  בכל  המזמין  שיעשה  השימושים  עם  ו/או  האמור  ביתר    עם  השימוש  ו/או 

 . זכויותיו בקשר עם האמור 



 20 

  באחריות הספק להבהיר את האמור בסעיף זה לכל גורם שהוא מטעמו בהזדמנות הראשונה.  . ו 

לרבות   הספק,  ידי  על  בלעדי  באופן  תטופל  גורמים  אותם  מצד  טענה  כל  כל  תשלום  ביצוע 
   . ופיצוי המזמין   העשוי להיפסק לטובתם 

צו שיפו  . ז  וכתוצאה ממתן  פי  במידה  על  זכויות המזמין  תוצרי ההסכם תוגבלנה  טי בקשר עם 
הסכם זה בכל אופן שהוא, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם, ובנוסף לפיצוי מוסכם  
יהיה מחוייב להגיש למזמין תוצרים חלופיים לשביעות רצונו   בגובה ערבות ההסכם, הספק 

ויחולו כל הוראות ההסכם בדבר הליך   אישור מסמכי התכנון ועבודות  המלאה של המזמין, 
התוכן והחוויה בפרויקט, ובנוסף יבצע הספק את כל ההתאמות הנוספות הנדרשות עקב כך  

 לדעת המזמין, והכל על חשבון הספק ובתוך לוחות הזמנים אשר ייקבעו על ידי המנהל. 

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

 

 תשלומים   – '  ז פרק  

 שכר ההסכם   .23

של   . א  התחייבויותיו  כל  וקיום  ביצוע העבודות  ובמ - על   הספק עבור  במלואן  זה  ועדן,  פי הסכם 
 סופית ומוחלטת כדלקמן: תמורה    לספק לשביעות רצון המזמין והמנהל, ישלם המזמין  

התוכן   .1 עבודות  הנקוב    - בגין  בסך  וסופית  קבועה  הכמויות    1בסעיף  תמורה  לכתב 

 בהצעה הכספית. 

עבודות   .2 וסופית  ה  תמור   –   הבינוי בגין  הנקוב  קבועה  הכמויות    2בסעיף  בסך  לכתב 

 . בהצעה הכספית 

כדין.   כוללת תמורה  ה  . ב  לשינוי    מע"מ  יביא  לא  דין  פי  על  המע"מ  בגובה  שינוי  כי  מובהר 
 התמורה. 

 בנספח השירותים.    ות התמורה תשולם לסירוגין בהתאם לאבני הדרך המפורט  . ג 

על פי    הספק הנדרשות לביצוע התחייבויות    רואים את שכר ההסכם ככולל את כל ההוצאות  . ד 
להיגרם    , ההסכם  עלולים  אשר  הסיכונים  ההסכם  לספק וכל  שכר  סיכוני  .  גם  ומכסה  כולל 

 איחור או הפרעות העלולים לקרות מסיבה כלשהי )לרבות מקרים של כוח עליון(. 

כי אם לא נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, כולל שכר ההסכם את כל העבודות,  מוסכם בזאת 
עלויות עיצוב, פיתוח תוכן,    עלויות תכנון העבודות וביצוען, החומרים וחומרי עזר להרכבה,  

יוצרים בעבודות התוכן  כל העלויות  , ציוד, תוכנות,  ובתוצרי ההסכם   הפקה, רכישת זכויות 

ובי  בתכנון  הכרוכות  מה ,  הבינוי עבודות  צוע  וההוצאות  פסולת  וכל  אשפה  ,  אתר פינוי 
ספקי הספק  התקשרויות   מתכננים משנה   עם  משנה,  קבלני  שהוא, יועצי ,  ,  שלישי  צד  וכל    ם 

אישורי  והיתרים  קבלת  הפרויקט ם  והפעלת  הקמת  העבודות,  ביצוע  ביטוחים,  לצורך   ,
הנדרש  ככל  המוסמכות  הרשויות  אישורי  הוצאת  עבודה,  פגישות  רווח  חומרים,  ,  הספק , 

הובלות, כלי העבודה, הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא,  תיקונים והשלמות לפי דרישת המזמין,  
נסיעות, נקיטת אמצעי    הוצאות הסעת פועלים, תשלומים עבור פיקוח הרשויות המוסמכות, 

מיסים  העבודות,  בביצוע  שהן   בטיחות  סוג  מכל  בתקופ כלל  ,  ואגרות  הספק  ת  ו מטלות 
והבדק   תיקונים במהלכה התחזוקה  ושיפור אשר    , שינוי כל שדרוג   , הספק , הוצאות  ן וביצוע 

וביצוע הפרויקט,   במהלך תכנון  ידי המזמין  על  נוספות של  יידרשו  עבודות  על  הספק  ביצוע 
זה  הסכם  פי  על  הנדרשות  שיבוצע   העבודות  יד   ו או  על  לצורך    , ו בפועל  הנדרש  ביצוע  וכל 

 , גם אם לא צוין במפורש. על פי ההסכם   הספק העבודות וקיום התחייבויות  
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מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את  

על   העבודות.  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  כל    הספק כל  את  לנ"ל  בנוסף  בחשבון  לקחת 
ם בכל מסמכי ההסכם, בין אם הם כלולים בו  הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטי 

את כל ההוצאות הנובעות    ו חשב ככולל בתוכ י י שכר ההסכם  במפורש ובין אם לאו. מובהר כי  
ישולם   ולא  נספחיו  על  ההסכם  השונים    לספק מדרישות  התנאים  מילוי  עבור  נוסף  סכום 
 המוזכרים במסמכים השונים של ההסכם. 

לכל סכום ו/או תשלום ו/או החזר ו/או השתתפות    הספק מלבד שכר ההסכם לא יהא זכאי  
סיבה שהיא  הפרויקט, מכל  עם  פקודת  נוספים מאת המזמין בקשר  לספק  ניתנה  , אלא אם 

 . שינויים מראש ובכתב ובכפוף לתנאים הנקובים בה 

,  היקף העבודות את  למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי להגדיל ו/או להקטין   . ה 
סעיף  דעתו,  - לפי שיקול  כל תוספת  לעיל   15ויחולו הוראות  כי לא תשולם  מובהר במפורש   .

 . בכך   הנובע וכל    כאמור בעבודות  שינויים  עצם ה ו/או הגדלה בגין  

מובהר בזאת כי ביצוע העבודות מותנה  מבלי לגרוע מיתר סמכויות המזמין על פי הסכם זה,   . ו 
ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או    בקבלת תקציבים  ממקורות שונים, וכי במידה 

המזמי י חלקם,   את    ן הא  לבטל  היקף  ההתקשרות  רשאי  את  לצמצם  ו/או  שהוא  שלב  בכל 
על  ישולם    . זה הסכם  פי  - העבודות  כאמור  יחסי    לספק במקרה  ה חלק  הסכם, בהתאם  משכר 

על    הספק מ   ן , בניכוי כל סכום המגיע למזמי לפי קביעת המנהל   ידו בפועל - לעבודות שבוצעו על 
לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או תוספת ו/או פיצוי עקב    הספק , ומלבד זאת  פי הסכם זה והדין 

 כאמור.    ן החלטת המזמי 

המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו  - סעיף זה לעיל, על כל סעיפי 
 דית של ההסכם. תהווה הפרה יסו 

 לפי אבני הדרך   ביניים - תשלומי  .24

השלמת ימים    7 . א  דרך    לאחר  אבן  השירותים כל  נספח  פי  חשבון   הספק ימציא  ,  על  - למנהל, 

בצירוף דו"ח התקדמות, כל מסמך הנדרש לצורך הוכחת עמידה באבן הדרך, פירוט  יניים  ב 
אסמכתאות  דפי מדידה, יומן עבודות,  ,  וחומרים שהוזמנו והושקעו בביצוע העבודות כמויות  

ו  העבודות  התקדמות  של  מצטבר  ופירוט  המנהל  לבקשת  עבורן ה נוספות  והכל  תשלום   ,
 (. " הביניים - חשבונות " להלן:  )   בינוי בחלוקה לעבודות תוכן ועבודות  

במהלך תקופת התחזוקה יוגשו חשבונות ביניים כנ"ל בשינויים המחוייבים, והם יכללו, בין  
 היתר, את פירוט פעולות התחזוקה שביצע הספק ומי מטעמו בתקופה בגינה מוגש החשבון. 

על  . ב  שיקבע  מי  ו/או  ל ידו  - המנהל  חשבון רשאי  כל  או  ל   ימים,   21ובתוך  ביניים,  - בדוק  אשר 
קביעת המנהל  .  הספק מהחשבון כל סכום המגיע למזמין מ לנכות  חשבון הביניים, ו את  לשנות  

על  שיוסמך  מי  חשבונות - ו/או  אישור  בדבר  כאמור  ו/או  - ידו  החלקי  אישורם  ו/או  הביניים 
מובהר כי המנהל רשאי שלא לבדוק את חשבונות    ניתנת לערעור. - דחייתם תהיה סופית ובלתי 

בכל    על פי הסכם זה והדין   הביניים כולם או חלקם, ולא יהא בכך כדי לגרוע מזכויות המזמין 
 במסגרת החשבון הסופי.   הספק אופן שהוא, ולרבות ביצוע כל הבדיקות וההתחשבנויות עם  

אי  . ג  כי  מובהר  בחשבו   הגשת - למען הסר ספק  הקשורים  והנחוצים  כל המסמכים  הביניים  נות 
הביניים, תמנע את אישור  - לשם אישורו, לרבות דפי מדידה מאושרים, במעמד הגשת חשבונות 

הנחוצים   כאמור  המסמכים  כל  לאספקת  עד  כי  ומוסכם  ותשלומם,  האמורים  החשבונות 
להנחת דעת המנהל לשם אישור חשבונות הביניים, לא יחל מניין המועדים המפורטים דלעיל  

 שורם ותשלומם. לשם אי 

 . ימים ממועד הגשת החשבון   45בתוך  על חשבון שכר ההסכם,    לספק הסכום המאושר ישולם   . ד 

פיהם, אין בהם משום הסכמה או אישור  - על   ביניים, וכן ביצוע של תשלומים - אישור חשבונות  . ה 
בביצוע העבודות או לאיכותם    הספק ידי  - של המזמין ו/או המנהל לטיב המלאכה שנעשתה על 
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המדידות   או  בחשבון  הנקובות  הכמויות  או  שהם  כל  מחירים  של  לנכונותם  או  חומרים  של 

 . בהוראות הסכם זה   הספק או אישור כלשהו לעמידת    הביניים - שעליהם מבוססים תשלומי 

לדעת   . ו  הנדרש  או  הקשור  אחר  מסמך  כל  או  כלשהו  חשבון  בהגשת  איחור  כי  בזאת  מובהר 
 . לספק לצורך בדיקת החשבונות יעניק למזמין את הזכות לדחות את התשלום    המזמין 

 שכר ההסכם ישולם בשקלים חדשים.  . ז 

לספק בטרם הושלמה   . ח  פי שיקול דעתו המוחלט, לשלם תשלומים חלקיים  על  המזמין רשאי 
אבן דרך במלואה וכן לקבוע תנאים נוספים בקשר עם תשלומים אלו. מובהר כי כל תשלום  

ה בגדר מקדמה, בתנאי יסודי שהספק ישלים את אבן הדרך במלואה לפי הנחיות  כאמור יהי 
 המזמין. 

 להלן.   41מכל תשלום ביניים יופחת סכום עכבון, כמפורט בסעיף   . ט 

עד למועד הגשתו. מבלי  חשבון הביניים המוגש מצד הספק ימצה את כל דרישותיו וטענותיו   . י 
ו/או   לגרוע מהוראות הסכם זה, לא תשמע כל טענה בדיעבד מצד הספק בדבר שכר ההסכם 

 ם זה.  קיום התחייבויות המזמין על פי הסכ 

 קטן זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. - סעיף   

 סילוק שכר ההסכם   .25

מ  . א  יאוחר  ממועד  מי י   21  - לא  יגיש  מתן  ם  לעבודות,  ההשלמה  סופי    הספק תעודת  חשבון 
, לרבות המסמכים המפורטים הנקובים בסעיף  לעבודות, בצירוף כל המסמכים הקשורים בו 

הסופי 24 החשבון  בדיקת  לצורך  המנהל  ידי  על  יידרש  אשר  נוסף  מסמך  וכל  לעיל  .  )א( 
יום    21- ידי המנהל לא יאוחר מ - התשלום בגין החשבון הסופי ושכר ההסכם ייקבעו סופית על 

מהחשבון   חלק  אותו  הסופי.  החשבון  הגשת  על מיום  יאושר  אשר  יסולק  - הסופי  המנהל  ידי 

 . ימים ממועד הגשת החשבון   60בתוך  ידי המזמין  - על   לספק במלואו  

על  שיאושר  הסופי  מהחשבון  חלק  הביניי - מאותו  תשלומי  כל  יופחתו  המנהל  ששולמו  ידי  ם 
עד אותה עת על חשבון    לספק וכן יופחת כל סכום אחר אשר שולם   בהתאם לאמור לעיל,   לספק 

לפי ההסכם וכל דין    הספק שכר ההסכם, אם שולם, והיתרה בניכוי כל סכום המגיע למזמין מ 
 כאמור לעיל.   לספק ידי המזמין  - תשולם על 

לעיל  . ב  לאמור  ש   , בנוסף  לאחר  רק  יעשה  הסופי  החשבון  של  סילוקו  כי  בזאת    הספק מוסכם 
כנגד המזמין והמנהל בקשר לעבודות   ק הספ ימציא למזמין הצהרה בדבר היעדר תביעותיו של 

,  בהתאם לסכומים אשר ייקבעו על ידי המנהל   ' ו נספח  ובקשר להסכם וזאת בנוסח הקבוע ב 
 .  כנדרש על פי הסכם זה והוראות המנהל   ומסירת העבודות למזמין   אתר וכן בכפוף לפינוי ה 

על - אי  . ג  לשם    הספק ידי  - אספקתם  והנחוצים  הסופי  בחשבון  הקשורים  המסמכים  כל  של 

אישורו, להנחת דעת המנהל, במעמד הגשת החשבון הסופי, תמנע את אישור החשבון הסופי  
כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור הנחוצים להנחת דעת המנהל לשם   ומוסכם  ותשלומו, 

 ו ותשלומו. אישור החשבון הסופי, לא יחל מניין המועדים דלעיל לשם אישור 

אין בתשלום החשבון הסופי לספק כדי לגרוע בכל אופן שהוא מהתחייבויותיו במהלך תקופת   . ד 
 ובקשר עם מתן שירותי התחזוקה.    , האחריות הבדק 

 . ומכל סיבה שהיא   מכל סוג ומין שהם   מדד הפרשי  ו/או    ריבית ו/או הצמדה   לא תישא התמורה   . ה 

 במחירי החומרים ובערך העבודות   תנודות  .26

הצמדה     ו/או הפרשי  תנודות  שום  כי  בזאת  לרבות הפרשים  מובהר  שער,  בשכר  ו/או הפרשי 
עבודה, ו/או במחירי חומרים ו/או שינויים בהיקפי הכמויות ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או  

סכם לא ישנו  פי הה - חייב לספק על   הספק בהיטלים המוטלים על החומרים ו/או הציוד אשר  
   . ו/או ישפיעו על שכר ההסכם 
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שכר ההסכם לא יהא צמוד לכל מדד שהוא או שער חליפין כלשהו, והינו סופי ומוחלט, ללא    

ידי   על  אי הגשת חשבונות במועד  בגין  אף  וזאת  בפועל,  תלות במשך הזמן לביצוע העבודות 
 או בגין התקופה שממועד הגשת החשבונות ועד לתשלומם בפועל.    הספק 

י    כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר  ספק  הסר  המיסים  למען  כל  את  ככוללת  התמורה  את  ראו 
ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות על החומרים, הציוד  

אשר   ביצוע   הספק והמתקנים  לצורך  ו/או  במסגרת  לספק  בשיעור  העבודות   חייב  שינוי  כל   .
או תשלומי  ההיטלים האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות  המע"מ,  המיסים,  

ו  ההסכם  שכר  על  ישפיעו  לא  נוספים  נוסף    הספק חובה  תשלום  כל  לדרוש  רשאי  יהיה  לא 
 בגינם. 

 בטחונות   – '  פרק ח 

 ההסכם ערבות   .27

  הספק לפי הוראות ההסכם במלואן ובמועדן, ימציא    הספק להבטחת מילוי כל התחייבויות   . א 
ה  תוך  לפקודת  פיננסית,    7מזמין,  בנקאית  ערבות  במכרז,  זכייתו  על  ההודעה  מיום  ימים 

ובלתי  בישראל,  מותנית,  - אוטונומית  ביטוח  חברת  או  בישראל  מסחרי  בנק  בנוסח  מאת 
 (. " ההסכם ערבות  " )להלן:    ' נספח ה ובתנאים הקבועים ב 

ערבות   . ב  העבודות,    5%  בגובה יהא    ההסכם סכום  לביצוע  מע"מ(  )כולל  הכוללת  מהתמורה 
   בהתאם להצעה הכספית של הספק במכרז, כפי שאושרה באופן סופי על ידי המזמינה.  

העבודות,  ההסכם  ערבות   . ג  ביצוע  תקופת  כל  למשך  בתוקף  לתום  תהא  עד  המוקדם    24ולכל 
לספק   . קבלת תעודת השלמה מועד  לאחר    חודשים  תום תקופת    לאחר   ערבות ההסכם תושב 

על ידי הספק, כמפורט בסעיף    ואחריות , תחזוקה  , ובכפוף לקיום כל מטלות הבדק התחזוקה 

 לעיל.   17

על אף האמור, החליט המזמין ו/או המועצה האזורית על מימוש האופציה והארכת תקופת  
לתום תקופת   זה עד  הוראות הסכם  פי  על  התחזוקה, ערבות ההסכם תעמוד במלוא תוקפה 

בפועל    האופציה  ההתקשרות  תקופת  תום  מביניהם   - או  המאוחר  יוכל  לפי  הספק  ואולם   ,
בסך   חלופית  הסכם  ערבות  בשינויים    150,000להגיש  יחולו  זה  הסכם  הוראות  וכל  ש"ח, 

התיקונים   מלוא  השלמת  לאחר  השבתה  לעניין  לרבות  החלופית,  הערבות  על  המחוייבים 
 הנדרשים בתום תקופת האופציה. 

להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי    הספק במקרה הצורך מתחייב  מבלי לגרוע מהאמור,   . ד 
ערבות   של  למשך  ההסכם  הארכה  בתוקף  תהיה  שזו  וכן  כ כך  בפועל  ההתקשרות  תקופת  ל 

ערבות    הספק מתחייב   סכום  את  בכל  ההסכם  להגדיל  וזאת  המנהל  דרישת  קבלת  עם  מיד 

 . במהלך תקופת ההתקשרות מקרה בו היקף העבודות יגדל  

ההוצ  . ה  ערבות  כל  במתן  הקשורות  ו/או  ההסכם  אות  בגבייתה  ו/או  תוקפה  בהארכת  ו/או 
 ידו. - וישולמו על   הספק בהגדלת היקפה, לפי העניין, יחולו על  

כלפי    הספק ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של  - ו/או במימושה על ההסכם  אין במתן ערבות   . ו 
על  ו/או על - המזמין  ו/או  - פי ההסכם  בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע  פי הוראות כל דין 

 פי כל דין. - פי ההסכם ו/או על - כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על 

מ  . ז  לגבות  זכאי  מ   הספק המזמין  לו  שיגיעו  שיפוי  כל  ו/או  פיצוי  ו/או  תשלום  פי  - על   הספק כל 
על  ו/או  על - ההסכם  דין,  כל  ערבות  - פי  מימוש  רשאי  ההסכם ידי  המזמין  ספק,  הסר  למען   .

ע  את  ההפרה,  לחלט  לנושא  קשר  וללא  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  עת  בכל  ההסכם  רבות 
. בכל מקרה  לרבות בתקופת ביצוע עבודות ההקמה, עבודות התחזוקה, עבודות הבדק וכיוצ"ב 

יום ערבות חדשה באותם תנאים    14להמציא למזמין תוך    הספק בו תמומש הערבות, מתחייב  
 שהיו בערבות שמומשה.  
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ובכל    מתנאי ההסכם   יסודי   תנאי   הספק מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שבו יפר   . ח 

, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע ו/או לפגוע  מקרה אחר בו רשאי המזמין לפיצוי מאת הספק 
כולו או חלקו,  ההסכם  ם ו/או כל דין, לחלט את סכום ערבות  פי הוראות ההסכ - בזכויותיו על 

 יוכל להתנגד לחילוט האמור.   הספק מבלי ש   , דעתו הבלעדי - לפי שיקול 

סעיפי   על  לעיל,  זה  תהווה  - סעיף  מהוראותיו  הוראה  והפרת  ההסכם,  מעיקרי  הינו  שבו  המשנה 
 הפרה יסודית של ההסכם. 

 נזיקין וביטוח    – '  ט פרק  

 לנזק   הספק אחריות   .28

בכל עת אחרת בה מבצע הספק ומי מטעמו עבודות כלשהן  ההתקשרות, וכן במהלך כל תקופת  . א 
בתקופ  במפורש  לרבות  אליו,  בקשר  או  אחראי    הספק יהא    , והתחזוקה   הבדק ת  ו באתר 

. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה  ותכולתן   העבודות   סביבת לשמירת  
לגרוע  ומבלי  לרבות,  סערות,    כלשהי,  רוחות,  משיטפונות,  כתוצאה  לעיל,  האמור  מכלליות 

על    , שלגים  יהא  להלן,  כהגדרתו  מוסכם,  לסיכון  פרט  וכיוצ"ב,  דרכים  לתקן    הספק תאונות 
את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות  

ומתא  המזמין,  רצון  ולשביעות  לשימוש  וראוי  תקין  להוראות  במצב  פרטיהן  בכל  ימות 
 ההסכם. 

  הספק יסבור כי אינו אחראי לנזק ו/או לביצוע התיקון, התיקון יבוצע על ידי    הספק ף אם  א 
לתיקון    ביחס לביצוע העבודות   הספק   טענות הדבר לא יגרע מ בהתאם להנחיות המנהל, תוך ש 

 .  הנזקים 

ידי  - גרם על י נזק שי עבודה ו על כל    תחולנה לעיל ויתר הוראות פרק זה  קטן )א(  - הוראות סעיף  . ב 

, וכן על כל נזק אשר ייגרם  ותחזוקה   , אחריות הבדק ת  ו תקופ תוך כדי ביצוע עבודות ב   הספק 
מתן   לאחר  אף  בפרויקט  תקלות  ו/או  ליקויים  ו/או  העבודות  ביצוע  עקב  שהוא  גורם  לכל 

 . תעודת השלמה ואף לאחר תום ההתקשרות 

על  . ג  שנגרם  לעבודות  נזק  של  יהיה  - בכל מקרה  מוסכם  סיכון  הנזק    הספק ידי  לתקן את  חייב 
והוצאות התיקון   , בהקדם האפשרי  צוינו במפורש    לאחר קבלת דרישה בכתב מהמנהל  אשר 
 יחולו על המזמין.   במכתב הדרישה 

ידי כוחות  - פירושו לצרכי סעיף זה: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות על   –   " סיכון מוסכם "   
 סדירים, פלישות אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבות. - סדירים או בלתי 

ש  . ד  מקרה  על   הספק בכל  לנזקים  אחראי  מאת  - יהיה  לקבל  המזמין  וזכאי  רשאי  זה,  פרק  פי 
נזקי הספק  עבור  מלאים  פיצויים  בכתב,  ראשונה  דרישה  לפי  שקבע  ,  במועד  תוקנו  שלא  ם 

דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם  - המנהל ו/או עבור נזקים שהמנהל החליט לפי שיקול 
בתוספת הוצאות תקורת המזמין  ,  ידי המנהל - בסכום או בסכומים שיקבעו על   ניתנים לתיקון, 

 ניתנות לערעור. - וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי   ,  15%בגובה  

כי   . ה  ו/או  - סעיף זה לעיל, על סעיפי מוסכם בזאת  המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו 
 הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 נזיקין ואחריות לגוף או לרכוש  .29

הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג    הספק  . א 
, לרבות למזמין  יישות משפטית מו לכל אדם ו/או  שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגר 

ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודות ו/או לכל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל  

מקיום התחייבויותיו על פי הסכם  צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה  
- ובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני ידי ע - ו/או על  הספק ידי - מביצוע העבודות על זה ו/או כתוצאה 



 25 

על  המועסקים  רשלנית - המשנה  עבודה  מכל  כתוצאה  ו/או  בהתאם    ידו  שלא  עבודה  ו/או 

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או    הספק   מצד   מחדל בין בפעולה בין ב   , להוראות ההסכם והמנהל 
שלו,  - קבלני  תקופת  המשנה  כל  ו במהלך  ומי  ההתקשרות  הספק  מבצע  בה  אחרת  עת  בכל 

בתקופת   במפורש  לרבות  אליו,  בקשר  או  באתר  כלשהן  עבודות  אחריות  הבדק מטעמו   ,
ידו,    . ותחזוקה  על  שסופקו  העבודות  וחומרי  פריטי  לכלל  הינה  הספק  אחריות  כי  מובהר 

ו/או ספקי הפריטים  ליצרני  במישרין  לפנות  יידרש  לא  יהיה  והחומרים.    והמזמין    הספק כן 
פי פקודת  - חראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם במקרה המתאים על א 

צד   לכל  ו/או  למזמין  כאמור  שייגרמו  לנזקים  אחר  דין  כל  לפי  ו/או  חדש[  ]נוסח  הנזיקין 
 שלישי. 

כל צד שלישי  ידי  - יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין על   הספק  . ב 
  הספק , בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מרשלנות  הספק מטעם  ה ו/או מי  ו/או קבלני המשנ 

- על   הספק פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של  - או הפרת התחייבויותיו על 

ועל  זה  הסכם  כאמור  - פי  נזק  כדמי  ישלם  שהמזמין  סכום  כל  כי  בזאת  מוסכם  דין.  כל  פי 
בתוספת    לספק לנכותו מכל סכום העשוי להגיע  , באם ישלם, יהיה הוא רשאי  הספק במקום  
, לרבות  בכל דרך אחרת  הספק , וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו מ 15%כלליות בשיעור   הוצאות 

 . באמצעות ערבות ההסכם 

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

אירע מקרה נזק או אבדן באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות לפי הסכם זה, יהא הנטל   . ג 
, וכן שלא הפר את הוראות הסכם  להוכיח שהנזק נגרם בנסיבות שאינן באחריותו   הספק על  

 . זה והדין 

 נזיקין לעובדים  .30

נמצא  מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר ה   הספק  . א 
כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם, תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עם    הספק בשירותו של  

 ביצוע העבודות. 

על   הספק  . ב  המועסקים  ו/או  עובדיו  כל  של  ולביטחונם  לשלומם  הנמצאים  - אחראי  ו/או  ידו 
פי כל דין לכל עובד  - בשירותו, ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על 

ו/או חבלה   ו/או תאונה  ו/או אובדן  נזק  הנמצא בשירותו כתוצאה מכל  ו/או לכל אדם אחר 
 . תקופת האחריות דות ו/או במהלך ביצוע התיקונים ב כל שהם במהלך ביצוע העבו 

הבלעדי    הספק  . ג  האחראי  המועסקים  הינו  שהעובדים  לכך,  אחראי  ולהיות  להבטיח  לדאוג, 
והבטיחות   הביטחון  הוראות  כל  את  ויקיימו  ימלאו  העבודות  המנהל  בביצוע  המזמין,  של 

 ובהתאם לדרישות כל דין ורשות מוסמכת.  

  י / ינהגו בכבוד באתר ויישמעו להוראות בעל מתחייב לוודא כי עובדיו וכל מי מטעמו    הספק  . ד 
 . מוסמכת   האתר וכל רשות 

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

 הספק ידי  - פיצוי ושיפוי על  .31

מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן,    הספק  . א 
 פי ההסכם ו/או כל דין. - אחראי להם על   הספק החבלות והתאונות אשר  

מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידה ויתבעו    הספק  . ב 

 פי הוראות ההסכם ו/או כל דין. - ל אחראי להם ע   הספק ביחד ו/או לחוד בגין נזקים ש 
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מתחייב   ( 1 לעיל,  האמור  מן  לגרוע  ו/או    הספק מבלי  המזמין  בנעלי  חשבונו,  על  לבוא, 

המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם, במידה שכולם ו/או אחד  
מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור בהסכם זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד  

 דעתו המוחלט. - פי שיקול - לישי בכל תביעה כאמור, והכול לפי קביעת המנהל ועל ש 

מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד המזמין    הספק  ( 2
( לעיל, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה  1קטן ) - ו/או מי מטעמו כאמור בסעיף 

על  שנתבקשה  בין  המזמי - כאמור,  על ידי  שנתבקשה  ובין  אחרים,  - ן  ו/או  המנהל  ידי 
כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור לעיל, מסכים    הספק ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב  

דעתו  - פי שיקול - מראש לכל הסדר או פשרה אשר המזמין ימצא לנכון לעשותו על  הספק 
 המוחלט ולשאת בתשלומם. 

ו/או   הספק  . ג  המזמין  את  מלא  באופן  לפצות  בזאת  ו/או    מתחייב  עובדיהם  ו/או  המנהל 

אשר   לנזקים  בקשר  מהם  מי  לחובת  ו/או  לחובתם  יפסק  אשר  סכום  בכל    הספק שלוחיהם 
בשיעור אשר ייקבע על    , ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד על פי ההסכם והדין אחראי להם  

 . ידי המזמין 

של   . ד  כלשהי  מעבודה  או  מפעולה  כתוצאה  אם  עליו,  להוסיף  וכדי  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
של    , הספק  כלשהי  להתחייבות  בניגוד  זה - על   הספק שנעשו  הסכם  הדין   פי  כנגד    , ו/או  יוצא 

אחראי לפצות את המזמין ו/או המנהל    הספק משפט, יהיה  - המזמין ו/או המנהל צו מאת בית 
ועקיף  ישיר  נזק  כל  של  ו   , על  לגרוע מחובתו  ולנקוט    הספק זאת מבלי  כל הדרוש  לעשות את 

בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות  
 בגין הצו הנ"ל או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.   הספק את  

מין ו/או המנהל על כל נזק וכנגד  לפצות בשלמות את המז   הספק בנוסף לאמור לעיל, מתחייב   . ה 
ידי כל אדם, בלי  - כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על 

יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין  
 זה. בקשר עם העבודות והסכם    וצד שלישי   כל תאונה, חבלה או נזק לכל אדם 

יודיע   . ו  כי המזמין  וכי    לספק מוסכם בזאת  כאמור  בו הוגשה תביעה או דרישה  על כל מקרה 
כאמור   לספק  דרישה  או  תביעה  כנגד  להתגונן  האפשרות  יהא    , תינתן  שהמזמין  לכך  בכפוף 

להביע בפניו את דעתו בעניין זה, להתפשר או להענות לתביעה    לספק רשאי, לאחר שיאפשר  
הענות  - התפשרות או אי - סביר בנסיבות העניין ובאותם מקרים שאי או דרישה כאמור באופן  

בביצוע   לעיכוב  להביא  ודאות,  של  גבוהה  ברמה  יהיו,  עלולים  כאמור  דרישה  או  לתביעה 
אין בכל האמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לפצות את המזמין באופן מלא בגין    העבודות. 

 כל נזק והוצאה אשר ייגרמו לו עקב האמור. 

כמפורט בהסכם זה, המזמין יהיה רשאי לתקן בעצמו ו/או    הספק לגרוע מהתחייבויות  מבלי   . ז 

,  הספק זה על חשבון   הסכם אחראי לתקנם לפי הוראות   הספק באמצעות אחרים את הנזקים ש 
הוצאות כלליות   15%בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת   ישא  הספק ו 

 של המזמין. 

יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע    הספק כל סכום ש  . ח 
פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או  - פי הסכם זה ו/או על - מיתר זכויותיו על 

מ   לספק שיגיע   לגבותו  רשאי  יהא  וכן  שהוא  זמן  בכל  המזמין  אחרת    הספק מאת  דרך  בכל 
 . כם ההס ערבות  ידי מימוש  - ולרבות על 

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

 ביטוח   .32
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מאחריות   לגרוע  או    הספק מבלי  זה  חוזה  מתחייב    ל ע לפי  דין,  ו לבטח    הספק פי  על  בעצמו 

לטובתו  הוא,  מדינת  המזמין   לטובת ,  חשבונו  התיירות - ישראל ,  האזורית,    משרד  והמועצה 
לגמר   ועד  זה  לחוזה  רלוונטית  עת  כל  במשך  בפועל ולקיים  ההתקשרות  כל    , תקופת  לרבות 

נוספת,   זה תקופה  חוזה  פי  המנויים על  הביטוחים  את  ובהתאם    ' ג נספח  ב   ,  זה  להסכם 
 . בישראל   כדין   חברת ביטוח מוכרת ומורשת   אצל   , להוראותיו 

יפעיל את פוליסות הביטוח, לכיסוי כל נזק ו/או הוצאה, המכוסה במסגרת הפוליסות,    הספק   
מיד עם קבלת הוראת המזמין לכך, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, והכל מבלי לגרוע  

חיוב   לעניין  בין  נזקים,  תיקון  לעניין  בין  זה,  הסכם  פי  על  המזמין  זכויות    הספק מיתר 
ש  ונזקים  בערבות   נגרמו בהוצאות  המזמין  שימוש  לעניין  ה ו   ההסכם   ובין  בטוחות  ביתר 

 המצויות בידו. 

- ביטוחי הקבלן יכללו סעיף ויתור על זכות השיבוב ו/או תחלוף כלפי המזמין, מדינת ישראל   

 משרד התיירות והמועצה האזורית וכלפי עובדיהם. 

 

 הפרות ותרופות   – פרק י'  

 הפרות יסודיות  .33

 , יחול על הוראות ההסכם. 1970- הפרת חוזה(, תשל"א חוק החוזים )תרופות בשל   . א 

יותר מהתחייבויות הצדדים אשר הפרתן   . ב  ו/או  מוסכם בזאת כי בכל מקרה בו תופרנה אחת 
יהיה   ההסכם,  של  יסודית  הפרה  התראה    המזמין מהווה  ללא  ההסכם  את  לבטל  זכאי 

 ין. פי כל ד - פי ההסכם ו/או על - מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על 

על  . ג  ההסכם  מ   הספק ידי  - הופר  לדרוש  רשאי  המזמין  יהיה  יסודית,  כפיצויים    הספק הפרה 

  ההסכם סכום ערבות תשלום בגובה    , ללא הוכחת נזק וללא הנמקה, מוסכמים וקבועים מראש 
האמור לעיל אינו גורע מיתר  .  ( ת שליש במהלך תקופת האופציה לשירותי תחזוקה )ללא הפחת 

גבוה  פי  - זכויות המזמין על  ומזכותו לפיצויים בסכום  הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין 
 מהסכום האמור. 

 פיצויים מוסכמים על איחורים  .34

בלוח    הספק אם   . א  לשלבים  בהתאם  הביצוע  שלבי  להשלמת  הקבועים  במועדים  יעמוד  לא 
ישלם   העבודות,  להשלמת  במועד  או  וקבועים    הספק הזמנים  מוסכמים  כפיצויים  למזמין 

בגין כל יום של איחור או כל חלק ממנו סכום השווה    נזק וללא הנמקה, וכחת  ללא ה ,  מראש 
חדשים )אלף  "ח  ש   1,000  - ל  )להלן שקלים  כדין   ( " האיחור פיצויי  " :  (  מע"מ  חובת  בתוספת   .

הינה בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחרים של המזמין    פיצויי האיחור לשלם למזמין את    הספק 

   דין. פי כל  - פי ההסכם ו/או על - על 

סכום   . ב  את  לנכות  רשאי  יהיה  האיחור המזמין  אשר    פיצויי  אחר  סכום  כל  יהיה    הספק ו/או 
מהחשבון  על דרך ניכוי  מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות    לספק חייב למזמין, מכל סכום שיגיע 

  ידי מימוש ערבות - בכל דרך אחרת, ולרבות על   הספק הסופי, וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מ 
, כשלעצמם או בניכויים  פיצויי האיחור הסר ספק מוצהר בזאת כי אין בתשלום  . למען  ההסכם 

שחרור  הספק מ  משום  אחרת    הספק ,  התחייבות  מכל  או  העבודות  את  לסיים  מהתחייבותו 
 פי ההסכם. - על   הספק המוטלת על  

 פיצויים מוסכמים על חריגה מנהלים והוראות המזמין  .35

ו    המקצועיות בקשר עם ביצוע העבודות המפורטים  ההוראות  מ במקרה של חריגה מהנהלים 
כל הוראה  בגין הפרת    התכנון המאושר ו/או בכל מקרה של חריגה מ   ו/או   בנספח השירותים 

בדבר   זה  העבודות  אופן  בהסכם  יסודית  ו/או  ביצוע  הפרה  שאינה  חריגה  של  מקרה  בכל 
דרישות המזמין בכתב בתוך  ו/או אי היענות ל   בנוגע לאופן ביצוע העבודות   המנהל מהוראות  
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ומוסכם מראש,    הספק ישלם  ,  לוח הזמנים שנקבע לכך  ללא הוכחת נזק  למזמין פיצוי קבוע 

, בגין כל  בתוספת מע"מ כדין   שקלים חדשים( )חמש מאות  ש"ח    500  בסך של וללא הנמקה,  
והכל  ,  , וכן בגין כל יום בנפרד בו נמשכת ההפרה מקרה של הפרת הנהלים וההוראות כאמור 

על פי ההסכם    . אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין במקרה כזה ללא הגבלה 
 .  והדין 

 הספק סילוק יד   .36

רשאי המזמין, לאחר מתן הודעה מראש   . א  יהיה  בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, 
לאלתר, לתפוס    – ימים מראש, או במקרה של הפרה יסודית של ההסכם    7של    לספק ובכתב  

מהן, ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו/או    הספק את אתר העבודות ולסלק את ידו של  
ואלה  ,  ל החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר העבודות בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכ 

 : אשר יחשבו כהפרה יסודית   המקרים 

ש   הספק כש  ( 1 או  נכסים  צו קבלת  נגדו  כשניתן  או  רגל  או    הספק פושט  עם  סידור  עושה 
 לטובת נושים, או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק. 

ו   הספק כש  ( 2 ביצוען  את  שהפסיק  או  העבודות  בביצוע  התחיל  תוך  לא  ציית  יום    7לא 
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק מביצוע  

 העבודות בכל דרך אחרת. 

פי הוראות ההסכם, לבצע את העבודות בעצמו ו/או  - בכל מקרה שבו המזמין רשאי, על  ( 3
 . על פי הוראות ההסכם אחר ו/או בכל דרך אחרת,    מתכנן ידי  - על 

או אדם אחר בשמו של    הספק בידי המזמין ו/או המנהל הוכחות להנחת דעתו ש כשיש   ( 4
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר  הספק   ,

 להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ו/או העבודות. 

ו/או בעל  )לרבות מנהלו    הספק כשיש בידי המזמין ו/או המנהל הוכחות להנחת דעתו ש  ( 5
 השליטה בו( ביצע עבירות שיש עמן קלון. 

הפר הוראה מהוראות ההסכם ולא תיקן את ההפרה תוך התקופה    הספק בכל מקרה ש  ( 6
 ידי המנהל לתיקון ההפרה. - שנקבעה על 

או התרחשות ליקויי בטיחות המהווים סכנה לנפש    במקרה של הישנות ליקויי בטיחות  ( 7
 . או לרכוש של כל גורם שהוא 

פי כל הוראה אחרת בהסכם ולא לגרוע  - אות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על הור  . ב 
 מהן. 

בכל מקרה שבו הובא ההסכם לידי גמר יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע העבודות   . ג 

ישתף    הספק דעתו המוחלט, ו - אחר ו/או גוף אחר, לפי שיקול   מתכנן והשלמתן לכל אדם ו/או  
ש  ככל  ויסייע  על פעולה  כן  לעשות  שיקבע  - יידרש  למי  העבודות  ביצוע  בהעברת  המזמין  ידי 

 ידי המזמין. - לשם כך על 

 דעות בין הצדדים - חילוקי  .37

הסכמה שיתגלו בין המזמין ו/או כל הבא  - דעות ו/או אי - בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי 
הנובע ממנו,  כל  בקשר להסכם ו   וכל מי מטעמו   הספק לבין  ו ו/או מכוחו לרבות המנהל,  בשמ 

לא יאט את קצב ביצוע העבודות ולא יפסיק את ביצוען    הספק מוסכם בזאת בין הצדדים כי  
על  להתחייבויותיו  ו/או  - בהתאם  ביצוען  בהמשך  אחרת  צורה  בכל  יפגע  ולא  ההסכם  פי 

על  והעבודות ימשיכו להיות מבוצעות  ו/או במסירתן למזמין,    במלואן   הספק ידי  - בהשלמתן 
אינם  לשיטתו  את אותם סכומים אשר    לספק על אף חילוקי הדעות והמזמין ישלם  ,  ובמועדן 

 שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב. 
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, לא יוכל בשום מקרה לתבוע  , לרבות במפורש כל גורם מטעמו הספק מוסכם בזה במפורש כי  

בקשר עם העבודות, ויוכל לתבוע את המזמין    או צו הריסה וכיוצ"ב   העבודות צו מניעה לעיכוב  
לסעד כספי.   רק  מתחייב בכל מקרה שלא לעשות    הספק או מאן דהוא אחר בקשר לעבודות 

 פעולה כלשהי שיהיה בה כדי לעכב באורח כלשהו את ביצוע העבודות והשלמתן. 

ודית  סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יס 
 של ההסכם. 

על    לעיל, והתרופות המוקנות למזמין במסגרתן, כמו גם יתר זכויות המזמין   זה פרק  הוראות   .38
, הינן מצטברות ונוספות אלו על אלו. שימוש בתרופה או בזכות מסוימת  פי הסכם זה וכל דין 

פי   על  לו  המוקנות  והתרופות  הזכויות  ביתר  שימוש  לעשות  מזכותו  תגרע  לא  המזמין,  של 
 סכם זה וכל דין. ה 

 

 שונות   –   יא' פרק  

 הדין החל  .39

לבתי  הינה  השיפוט  וסמכות  ישראל  מדינת  דין  הינו  זה  הסכם  על  החל  המשפט  - הדין 
 בלבד. המוסמכים בירושלים  

 הספק מעמדו המשפטי של   .40

ו/או כל הבא    ו/או עובדיו ו/או שלוחיו   הספק לבין    בזאת כי בין המזמין ו/או המנהל מוצהר   . א 
יבצע את    הספק מעביד, שליח/שלוח ו/או שותפות וכי  - בשמו ו/או מכוחו לא ישררו יחסי עובד 

 עצמאי.   כקבלן כל התחייבויותיו נשוא ההסכם  

כי   . ב  בזאת  של  י לא    המזמין מוצהר  כמעביד  ומטעמו  הספק  חשב  בשמו  שיועסק  מי  כל  של  או 

ובין מי מטעמו לבין  הספק  בין  ולא ייצור בעתיד,    יוצר אינו  זה  הסכם  וכי  העבודות,  בביצוע  
עובד ומעביד המזמין   זכאים או רשאים לרכוש    , יחסים של  ואין הוא, או העוסקים מטעמו, 

 להם זכויות המגיעות לעובד מכח דין, נוהל, או הסכם קיבוצי.  

ו  ישלם עבור עצמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח וכל מס ו/או תשלום שיגיע ממנ הספק  
ההכנסות,   עקב  או  התחייבויותיו  ביצוע  י עקב  כל  והמזמין  הטרחה  משכר  לנכות  רשאי  הא 

 ניכוי חובה עפ"י דין.  

לתשלומי מס הכנסה וביטוח    יהיה אחראי בלעדי לעובדיו ובכלל זה לפרטים הבאים: הספק  
  ; ו בגין עובדי הספק  לאומי, קרנות עובדים וכו' וכל תשלום אחר או נוסף שחל ו/או יחול על  

עב  הסוציאלי תנאי  וביטחונם  העסקתם  הסכם  ;  ודתם,  ו/או  חוק  הוראות  בגין  החובות  לכל 
 כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם. 

וכניסתו לשטחי    לא תהיינה כל זכויות שהם, קנייניות או אחרות, בשטחי הפרוייקט,   לספק  . ג 
פ  על  ביצוע העבודות  לצורך  ורק  אך  בזמן,  וקצובה  הוראות הסכם  הפרוייקט תהא ארעית  י 

  אשר המזמין יורה להם לפנות,   את כל הציוד והחומרים   ו ויפנ   , פנו ת י וכל מי מטעמו   זה. הספק 
הפרויקט מ  המזמין   מייד ,  שטחי  הוראת  קבלת  שהיא לכך   עם  סיבה  מכל  במפורש  ,  לרבות   ,

 . במקרה של סיום ההסכם, וכן במקרה של הפסקת ההסכם, בכפוף להוראות המזמין 

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

 ועכבון   קיזוז  .41

המזמין יהא זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו מאת   . א 

על - על   הספק  ו/או  זה  הסכם  שיגיע  - פי  סכום  מכל  הצדדים,  בין  שנערך  אחר  הסכם  כל  פי 
כן יהיה המזמין לעכב בידו ציוד, כלים וחומרים המצויים    פי הסכם זה. - למזמין על   הספק מ 



 30 

הפ  של  מקרה  בכל  זה  באתר  הסכם  פי  על  הספק  התחייבויות  כל  להבטחת  ו/או  ההסכם  רת 

ו/או במידה וקיים חשש לדעת המזמין כי אין בבטוחות המויות בידו כדי להוות כיסוי מלא  
 להתחייבויות הספק על פי ההסכם.  

מכל תשלום המגיע לספק על פי הוראות הסכם זה,    5%מבלי לגרוע מכלליות האמור, סך של  
והשלמת מלוא התחייבויות הספק    לפרויקט   בידי המזמין עד לקבלת תעודת השלמה יעוכבו  

ההסכם  פי  בפועל   על  התשלום  ביצוע  למועד  "   עד  לספק .  "( העכבון )להלן:  יושב  ,  העכבון 
זה,  להוראות הסכם  בחלקו בהתאם  או  כמפורט    במלואו  בפועל  סילוק שכר ההסכם  במועד 

 א א' לעיל. 25בסעיף  

שי  לעשות  רשאי  בעכבון, המזמין  חלקו,   מוש  או  ו/או    כולו  הכספים  ניכוי  דרך  על  לרבות 
בהוראות   עמד  לא  הספק  בו  מקרה  בכל  אלו,  סכומים  כנגד  התמורה  הפחתת  ו/או  קיזוזם 

ו  מאת  או  / המזמין  כלשהו  תשלום  לו  להגיע  עשוי  ו/או  לו  מגיע  בו  בכל מקרה  ו/או  ההסכם 

 ימים בדבר כוונתו לעשות שימוש בעכבון.   3הספק, ובלבד שמסר לספק הודעה מראש בת  

הפרשי   יישא  לא  העכבון  והחזר  נומינאליים,  בערכים  תהא  לספק  העכבון  השבת  כי  מובהר 
 סוג שהם. הצמדה ו/או ריבית ו/או שינוי מדדים, מכל  

לו    לא   הספק  . ב  שיגיע  ו/או  שמגיע  סכום  כל  לגבות  ו/או  ידו  תחת  לעכב  ו/או  לקזז  רשאי  יהא 
על  המזמין,  על - מאת  ו/או  זה  הסכם  סכום  - פי  מכל  הצדדים,  בין  שנערך  אחר  הסכם  כל  פי 

 פי הסכם זה. - על   לספק   מהמזמין שיגיע  

ידו או בצורה כלשהיא  לעכב תחת  רשאי    הספק לא יהא    שהוא, מוסכם בזאת כי בכל מקרה   . ג 
לפרויקט י מ  הקשורים  שהוא  ומין  סוג  מכל  אחרים  נכסים  ו/או  מסמכים  ו/או  ולא    טלטלין 

 . מאתר העבודות עם דרישת המזמין יהא זכאי שלא להתפנות באופן מיידי  

 שימוש בזכויות - שימוש או אי  .42

  , ם הסכמה מצד המזמין ו/או המנהל לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדי 
, לא יהיה בכך כדי להעלות טענת הסתמכות על ידי  לא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר 

פי  - בזכויות שניתנו לו על מהנ"ל  . לא השתמש מי  הספק, והדבר לא יהווה שינוי של הסכם זה 
ללמוד   ואין  אחר  במקרה  זכויות  אותן  על  ויתור  בכך  לראות  אין  מסוים,  במקרה  ההסכם 

כן מובהר כי המזמין יכול לעשות   כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה. מהתנהגות זו ויתור 
בתום   גם  העניין  ולפי  הסופי,  החשבון  עריכת  לעת  ההסכם  פי  על  סמכויותיו  במלוא  שימוש 

, והספק מוותר על כל טענה כנגד המזמין ומי  תקופת התחזוקה או  / ו   האחריות / תקופת הבדק 
 . וכיוצ"ב   מניעות   , ויתור, הסתמכות, השתק התיישנות,  מטעמו בדבר השתהות,  

   כותרות השוליים  .43

כותרות השוליים ושמות הפרקים המובאים בהסכם, מובאים לצרכי נוחיות בלבד ולא יובאו  
 בחשבון לצרכי פרשנות. 

 כתובות הצדדים  .44

 י ההסכם יהיו כדלקמן: כתובות הצדדים לצורכ 

   . כמפורט בראשית ההסכם   –  )כולל המנהל(   המזמין  א( 

 כמפורט בראשית ההסכם.   –  הספק  ( ב 

 בכתב. מראש ו   או כל כתובת אחרת אשר מי מהצדדים יודיעו לצד השני בהודעה 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 הספק   המזמין 
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 נספח א' 
 

 מסמכי המכרז על נספחיהם  
כולל הקונספט המוצע ושאר חלקי  ,  יצורפו מסמכי המכרז כפי שהוגשו ונחתמו על ידי הספק במכרז ) 

 ( במכרז   הצעת הספק 
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 ' ב נספח  

 

 התחזוקה נספח  

 הספק מתחייב לספק את שירותי התחזוקה לפרויקט כדלקמן: 

למשך   .1 יחולו  זה,  בנספח  האמורות  התחזוקה  הוראות  תעודת    24כלל  קבלת  ממועד  חודשים 

 בתוך המבנה ומחוצה לו.    – השלמה, לכלל רכיבי החוויה, תוכן ומולטימדיה בפרויקט  

חודשים    36  - ככל שהמזמינה ו/או מי מטעמה תממש את האופציה להארכת תקופת התחזוקה ב 

הוראות נספח זה וכל יתר הוראות ההסכם, גם בתקופת האופציה. על  נוספים או חלקם, יחולו  

 להסכם.   27אף האמור בתקופת האופציה תופחת גובה ערבות ההסכם כמפורט בסעיף  

תקופת האחריות על כלל המוצרים בפרויקט ותחזוקתם, תחל מיום מועד תעודת ההשלמה ולא   .2

למזמינה, כדי לגרוע מהתחייבויות    חודשים. אין במתן תעודות אחריות למוצרים   24  - תפחת מ 

 הספק במהלך תקופת התחזוקה.  

ל  .3 השלמה  קבלת  כתנאי  ו/או  תעודת  המכרז  מסמכי  פי  על  נדרש  שהדבר  ככל  לכן  קודם  )או 

המנהל(  הספק    –  הוראות  ציוד יגיש  אחריות,  כמויות    י כתב ו  רשימת  תעודות  בצירוף  סופיים, 

הפ  רכיבי  לכלל  ותחזוקה  הפעלה  הוראות  ב מפרטים,  ובעותק    2- רויקט,  מודפסים  עותקים 

אלו   מסמכים  סרוק.  האחריות את  יהוו  דיגיטלי  לתכולת  זה.    והתחזוקה   הבסיס  נספח  ע"פ 

מטלות   כי  ו/או   תיקון   תכלול התחזוקה  מובהר  טעות  שיתגל   כל  תוכן  ת  ו בעבוד   ו פגם  החוויה, 

   . כולל טיב חומרים ,  ומולטימדיה 

לחודש בשנה    אחת  – לבצע ביקורים קבועים לבדיקת הפרויקט על כלל מערכותיו הספק מתחייב   .4

  או בתדירות גבוהה יותר לפי הנחיות יצרני הציוד   בשנה השניה,   חודשים   3  - ל הראשונה ואחת  

 . והמערכות 

יחי   הספק  .5 ביקורת שגרתית  מתחייב לדאוג לתפעולן התקין של כל  דות המערכת, לבצע בדיקת 

 ולטפל בכל פגם או קלקול שיתגלה בזמן הביקורים הנ"ל.  ככל הנדרש  כל הציוד המורכב    של 

  כל פעולת שירות אחרת ו שביצע    הביקורת   בדיקת בדבר  דו"ח    לרבעון   אחת יגיש למזמינה    הספק  .6

 .ציוד המותקן בקשר עם ה 

מות  הספק מתחייב לבצע עדכוני גרסה לתוכנה וחומרה בהתאם לגרסאות העדכניות ביותר הקיי  .7

 בשוק, כלול במחיר. סעיף זה הינו תנאי יסוד והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

גיבוי    – במקרה של תקלה   .8 במענה טלפוני והדרכה טלפונית לתיקון    הספק ע"י נציג    מידי יינתן 

טכנאי לאתר התקלה    מיידי באופן  ייצא    , התקלה. במידה ולא יצלח התיקון דרך מענה טלפוני 

 . לתקנה יפעל  ו 

למען הסר ספק, ימי  ההודעה על התקלה.    למחרת   אחד   עבודה   יום   עד   – מינות טכנאי לתיקון  ז  .9

 שישי, שבת וחגים )למעט יום הכיפורים(, נחשבים כיום עבודה לכל דבר ועניין. 

ותוך שעתיים    מידי התחייבות לשליחת טכנאי לתיקון    – תקלה דחופה הגורמת לסיכון בטיחותי   .10

יבוצע תיקון זמני  לכל היותר  ניתן לתקן את התקלה מידית,  ולא  לעיל(,  . במידה  )כאמור  מידי 

 עד לתיקון סופי.   תקינה, בטוחה ורציפה   שיאפשר המשך הפעלה 

תוך    והיא תתוקן   כתוצאה משימוש רגיל במערכת, כל תקלה אשר תתהווה  הספק מתחייב לתקן   .11

  ופקו שיס , העדכניים ביותר למועד ההחלפה/תיקון,  ם וחדשים מקוריי ובחלפים    שימוש בחומרים 

 נו. ועל חשבו   הספק ע"י    ויותקנו 
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  ינה למזמ   בכל מקרה של נזק במזיד, יעביר הספק .  אינו כלול בתמורה   –   )ואנדליזם(   נזק במזיד  .12

הנזק   ת מחיר מפורטת הצע  על  לתיקון  ייקבע לכך  ויבצע את התיקון באופן מלא במועד אשר   ,

המזמינה, בכפוף לאישור המזמינה בכתב ומראש בדבר נשיאה בעלות התיקון. כל הוראות  ידי  

 מסמכי המכרז יחולו על תיקונים אלו ועל עבודות התיקון. 

תיקוני התקלות יכללו את כל העבודה, החלקים והחומרים הנדרשים להשלמתם לשביעות רצונו   .13

 .המזמין   של 

רישוי ה עבודות  כל   .14 המחייבות  כלשהם, הסמכו / תיקון  חשמל,    ת/אישורים  עבודות  עבודה  כגון 

בינוי תקשורת בגובה, בטיחות,   בעלי   באחריות הספק   יבוצעו   , וכדומה   ,  ידי  על  מקצוע    אך ורק 

 .מוסמכים ובעלי רישיון בתוקף מיומנים,  

הבטיחות  .15 כללי  כל  פי  על  יבוצעו  התיקון  דין,   עבודות  בכל  בגובה   הקבועים  עבודה  על    בדגש 

 .ומניעת מטרדים ונזקים לפרויקט וסביבתו, לשוהים בפרויקט, למזמינה ולכל צד ג' אחר 

תיקון. במידה ולא ניתן לתקן  ה משך ברציפות מעת התחלת העבודה ועד לסיום  י תיקון תקלות י  .16

זמני שיאפשר הפעלת המבנה   את  יבצע הקבלן תיקון  בטוח   התקלות מידית,  עד לביצוע    באופן 

 . התיקון הסופי 

כה מתחייב, כי הציוד והטכנולוגיה שיסופקו על ידו לפרויקט יהיו ברי תחזוקה עצמאית של  הזו  .17

 מפעיל המבנה, ובכל מקרה לא יכבלו אותו לתיקון באמצעות ספק יחיד.  

זמינים   .18 עדכניים,  טכנולוגיים  באמצעים  יבוצע  חלקיו  כל  על  הפרויקט  כי  מתחייב  הזוכה 

והחלפים.  האנרגיה  מבחינת  בתנאי  כ   וחסכוניים  עמידים  ונדליים,  אנטי  יהיו  החוץ  אלמנטי  ל 

 וכדומה. בעלי אורך חיים גבוה בהיבט דהייה, שריטה, שבר    , מזג אוויר קיצוניים 

בתקופת התחזוקה יידרש הזוכה לבצע תחזוקה שוטפת ומלאה של כלל האלמנטים והמערכות   .19

קרי  לקבלת  זמין  ויהיה  התחזוקה  ביצוע  על  בעצמו  יהא אחראי  אות מאת המזמינה  בפרויקט, 

לצורך ביצוע פעולות הנדרשות לתחזוקת האלמנטים, רכיבי חללי התצוגה והמערכות שסופקו  

 ו/או הותקנו על ידו. 

תחולנה ההוראות    – במידה וקיימת אי התאמה בין הוראות נספח זה ובין הוראות יצרני הציוד   .20

 על הזוכה.    ן המחמירות מביניה 

נספח זה הן עצמאיות ובלתי מותנות בהיקף וסוג השימושים   מובהר כי התחייבויות הזוכה על פי  .21

 ו/או מספר המשתמשים בפרויקט.    

של המועצה האזורית מגילות ים המלח ו/או    )או מספר עובדים(   הזוכה מתחייב להכשיר עובד  .22

תחזוקה   שירותי  ביצוע  לצורך  הדרכה/ות,  לספק  ו/או  המזמין  מטעם  מי  ו/או  מטעמה  מי 

תקלות  בעת  אלמנטים  ו/או  מערכות  ותפעול  בסיסית  טכנית  תמיכה  מתן  לרבות    , ראשוניים, 

למשך זמן ההמתנה שבין דיווח/קריאת המזמינה ו/או מי מטעמה לקבלת שירותי תחזוקה לבין  

 מתן שירותי התחזוקה בפועל. 

 מבלי לגרוע מיתר הסעדים והתרופות המוקנות למזמינה על פי ההסכם ועל פי הדין:  .23

יחויב הספק בקנס    – בגין כל הפרה של הוראות נספח זה לפי שיקול דעתה המוחלט של המזמינה 

הקנס יוטל בגין כל פרק זמן שייקבע    – ש"ח בתוספת מע"מ. ככל שההפרה מתמשכת    500בסך  

הקנס יושת מחדש בגין כל יממה בה לא תוקנה    – על ידי המזמינה; לא נקבע פרק זמן כאמור  

 התקלה.  

חיים/רכוש   מסכנת  זה/סכנה  נספח  הוראות  של  חמורה  הפרה  דלעיל,    – בגין  ההוראות  יחולו 

 ש"ח בתוספת מע"מ.   1,000ואולם גובה הקנס יהא  
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 ' ג נספח  
 

 נספח ביטוח ונוסח אישור על עריכת ביטוחים 
 

מאחריות   .1 לגרוע  זה  פי  - על   הספק מבלי  על הסכם  על  - או  דין,  ולקיים,    הספק פי  חשבון  לערוך  על 
האישור    או מתן   הספק מיום העמדת אתר הבניה לרשות  החל  מורשית כדין,  בחברת ביטוח  הספק,  

ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות  כל תקופת  ולמשך    )לפי המוקדם(   עבודות ה ביצוע  ל 
של   המאוחר   אתר מה   הספק ויציאתו  למשך    ( )לפי  מוצר,  וחבות  מקצועית  אחריות  ביטוח  )לעניין 

ביטוח כמפורט    ת ו פוליס   , חמש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק( 
עריכת   קבלניות  באישור  עבודות  כ   ביטוח  הימנו    1' ג נספח  המצורף  ניפרד  בלתי  חלק  ומהווה 

ביטוח )"  עריכת  קבלניות   אישור  הספק  עבודות  ביטוחי  באישור  כמפורט  ביטוח  פוליסות  וכן   "
כ"  )" 1ג' נספח  המצורף  הספק "  ביטוחי  הביטוחים אישור  עם  ויחד  בסעיף    "(  להלן:    3המפורטים 

 ", בהתאמה(. הספק ביטוחי  " 

 ביטוח עבודות קבלניות    - התנאות מיוחדות פרק א  1.1

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח  
וזאת   בלבד  למזמין  לטובת  נתונה  משועבדת  הפוליסה  כי  וכן  חוזרת  בלתי  בקביעה 

 ₪ ישולמו ישירות לקבלן   500,000המזמין. על אף האמור לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך  

 חודשים.    24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת   1.2

 ביטוח עבודות קבלניות    - התנאות כלליות  1.3

וויתור   1.3.1 בדבר  סעיף  תכלול  מטעם  הפוליסה  והבאים  המזמין  כלפי  התחלוף  זכות  על 
המזמין ו/או המפקח ו/או הבנק המלווה ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם  

 שגרם לנזק בזדון. 

יטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול  סעיף הקובע כי ב הפוליסה תכלול   1.3.2
הודעה על  מזמין  ל   מסרה , ובכל מקרה בכפוף לכך שני יה אלא מחמת אי תשלום פרמ 

 . יום לפחות מראש   60כך מראש, בכתב ובדואר רשום של  

יעמוד בתוקף מלא  הפוליסה תכלול סעיף הקובע   1.3.3 ביטוח העבודות הקבלניות כאמור 
עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה  

 לשם ביצוע עבודות.    אתר יות להיכנס ל או מתן רשות לבעלי זכו 

תכלול   1.3.4 הקובע  הפוליסה  עם  סעיף  ההתקשרות  תופסק  בו  סיבה    הספק במקרה  מכל 
ויתר   המזמין  את  ותכסה  בתוקף  להיות  תמשיך  הפוליסה  כי  מאשר  המבטח  שהיא, 

 יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה. 

הארכת משך העבודה,  של  במקרה  המבטח מאשר ש סעיף הקובע כי  הפוליסה תכלול   1.3.5
 . תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת   תוארך 

הפוליס  1.4 מקצועית( נוסח  אחריות  )למעט  לנוסח יהיה    ות  כ   בהתאם  נוסח  ביט " הידוע  או   "
 . בוטל י חריג רשלנות רבתי , ככל שקיים,  .  בכפוף לשינויים הנקובים לעיל   , מקביל אליו 

/ גבולות   במקרה  1.5 לביטוח עבודות    במסגרת הפוליסה   הנקובים   האחריות   בו סכומי הביטוח 
ו/או המזמין    הספק   כנגד   שהוגשה   תשלום תביעה   עקב ,  בחלקם   או   במלואם ,  קבלניות ימוצו 

מתחייב  דרגה(,  )מכל  משנה  קבלני  הכרו   הספק   ו/או  בפרמיה  חשבונו  על  לשם  לשאת  כה 
 השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם. 

זה, ובכל  הסכם  החתימה על    מועד מ   ימים )שבעה(    7- לא יאוחר מ   מזמין, להמציא לידי ה   הספק על   .2
כניסת  טרם  העבודה,    הספק   מקרה  חתום    עריכת אישור  את  לאתר  מבטח  הביטוח  ידי  .  הספק על 

 .  בגין ביטוח עבודות קבלניות הפוליסה  למסור העתק מן    הספק לדרישת המזמין, על  

הפקיד בידי  ל   הספק , על  הספק מועד תום תקופת ביטוחי  )שבעה( ימים טרם    7- לא יאוחר מ כמו כן,  
ל   ים ביטוח ה עריכת    י , אישור המזמין  לעיל בגין הארכת תוקפו  וכן למשך כל  נוספת    תקופה כאמור 

 .  קופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( )או למשך ת   תקופת ההתקשרות על פי ההסכם 

 את הביטוחים הבאים:   לערוך   הספק בנוסף, על   .3

 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב - כנדרש על   ביטוח חובה  3.1

בגין     3.2 ל ביטוח אחריות  צד שלישי נזק  רכב   רכוש  בכלי  השימוש  כלי צמ"ה החייבים    עקב  ו/או 
 .  בגין נזק אחד ₪    500,000של  סך  בגבול אחריות ב   בביטוח חובה 
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  מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה מהבאים  צד שלישי כנגד המזמין או מי    ת ככל שתוגש תביע 
להיות   זה   ביטוח כאמור לפי    ה מכוס   אמור  על  בסעיף  מי  את  לשפות  יהיה    הספק ,  או  המזמין 

 ; , בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור מטעם המזמין מהבאים  

הסיכונים"   " מקיף " וח  ביט  3.3 "כל  ופריצה    ו/או  גניבה  הרכב  לרבות  כלי  צמ"ה  לכל  כלי  ו/או 
לכל רכוש, ציוד ומתקנים  וכן    ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות   הספק   המובאים לאתר על ידי 

העבודות  לאתר  הספק  מטעם  או  הספק  ידי  על  שהובאו  שהוא  סוג  לעיל,  מכל  האמור  אף  על   .
שלא   הזכות  שיחול  לקבלן  ובלבד  בחלקו,  או  במלואו  זה,  בסעיף  כאמור  מקיף  ביטוח  לערוך 

 להלן;   13  האמור בסעיף 

  הנה   עריכת הביטוח   י בנספח זה, לרבות אישור   כמפורט   האחריות   גבולות   קביעת   כי ,  בזאת   מוסכם  .4
זה    הסכם   לפי   חבותו   ממלוא   הספק את    פוטרת   שאינה   , הספק   על   המוטלת   מזערית   דרישה   בבחינת 

  הקשור   המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל   כלפי   דרישה   או / לא תהא כל טענה ו   ספק ל .  ו/או לפי הדין 
  שהוצא   הביטוח   הכיסוי   היקף   או / ו   גובה   בנושא   אחרת   טענה   כל   או / ו   האמורים   האחריות   לגבולות 

 .  הספק ידי    על 

המזמין    כלפי לתחלוף  של המבטח  יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  הרכוש של הספק  ביטוחי   .5
 .  למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון   ו/או מי מטעם המזמין, המפקח ו/או הבנק המלווה, 

ההשתתפות העצמית הנקובים  בסכומי  ו דמי הביטוח  בתשלומי    האחריות הבלעדית לשאת   הספק על   .6
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום  הספק המפורטים בנספח זה ביטוחי  ב 

 שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. 

את    הספק על   .7 ) ביטוחי  תנאי  כל  לקיים  עם  לרבות  הספק  בקשר  שייערך  החיתומי  הסקר  המלצות 
כ   העבודות ביטוח   לעניין  המיגון  תנאי  את  וגניבה וכן  פריצה  הביטוח  ,  ( יסוי  פוליסות  את  להאריך 

כל תקופת  במשך  מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות  לערוך לפי הסכם זה,    הספק שעל  
עד למועד תשלום חשבון  או    אתר מה   הספק ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת  

תקופת    , סופי  כל  תיקונים  ה ובמהלך  אחריות    ואחזקה תחזוקה,  פי  ב   הספק על    זה סכם  ה הקבועה 
שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות    חמש )לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך  

 . תקופת העבודות והבדק( 

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר  הספק ביטוחי מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת   .8
ו  לה התאמתם  כדי  בהם  כלשה אין  אחריות  ל על    י טיל  או  אחריות  המזמין  את  פי  - על   הספק צמצם 

ביטוחי  באישורי הביטוח או בהעתקי  במקרה של אי התאמה בין האמור    פי כל דין.   ו על א הסכם זה  
על    הספק  זה,  בהסכם  האמור  להתאימם    הספק לבין  מנת  על  האמורים  הביטוחים  לשינוי  לגרום 

 להוראות הסכם זה. 

הקבלניות    הספק שלדעת  ככל   .9 העבודות  ביטוח  היקף  את  להרחיב  צורך  ביטוחי  קיים  היקף  ו/או 
או   הספק  של  נוספים הקבע  ביטוחים  משלימים   לערוך  הספק ,  או  הנוסף  לערוך    על  או  הביטוח 

חשבו המשלים   על  הספק כאמור,  על    . ן  וויתור  ייכלל  שייערך,  משלים  או  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל 
זמין המפקח ו/או הבנק המלווה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק  תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המ 

 בזדון. 

  יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של פרק הביטוח לעיל  לגרום לכך כי הוראות    הספק על   .10
 .  הספק 

לוודא    הספק קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על    הספק במידה ויועסקו על ידי   .11
כ  העסקתם  לתחילת  בביטוחים  כתנאי  אוחזים  הינם  ספק,  י  הסר  למען  לפעילותם.  ביחס  נאותים 

 האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הספק. 

פגיעה,  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת    הספק ם  והבאים מטע   הספק על   .12
העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי  או גוף בקשר עם ביצוע  אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם  

בחום  לעבודות  על    . עבודה  לעיל,  זה  בסעיף  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  למלא    הספק בנוסף 
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות  

אך   ובעיקר  לעיל  החוקים  לפי  שהותקנו  שכל  וכדומה,  באופן  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי 
ושליחי   פי    הספק עובדי  לכל הזכויות שעל  זכאים  ביצוע העבודות  כל תקופת  ובמשך  עת  בכל  יהיו 
    . החוקים לעיל 

ואת  ם המזמין, המפקח ו/או הבנק המלווה   הספק פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטע  .13
לעיל,  כל הבאים מטע  הנזכרים  הגופים  כל הקבלנים הקשורים  ם  )ובלבד  ביצוע  ב וכן את  העבודות 

הספק(  לטובת  מקביל  פטור  נכלל  אחריות   , שבהסכמיהם  או   מכל  אשר    לאבדן  להיגרם  לנזק  עלול 
עזר, כלי רכב,   )לרבות כלי עבודה, מתקני  ידי הספק או מטעם או מטעם הספק  על  לרכוש המובא 

ומנופים(   ל כלים הנדסיים  אשר  לנזק  וכן   , בגינו  הזכות    ספק לאתר העבודות  פי  לשיפוי  ביטוח  על 
הספק   רכוש  ידי  על  ש שנערך  או  העצמית  הזכות    הייתה ספק  ל ,  ההשתתפות  אלמלא  בגינו  לשיפוי 

ול  בביטוח,  נזק כאמור לא תהא    ספק הנקובה  בגין  לעיל  מי מהאמורים  כלפי  דרישה  או  ,  כל טענה 
  ובת אדם שגרם לנזק בזדון. פטור מאחריות לא יחול לט ה   אולם 
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המבטח לא  על ידי  טוח  י למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב  .14
לרבות במקרה    , על פי הסכם זה או על פי כל דין   הספק ל  מן האחריות המוטלת ע   הספק ישחרר את  

הב י שהב  שתגמולי  במקרה  או  לתביעה  העילה  את  מכסה  אינו  מספ י טוח  אינם  לכסוי  טוח  יקים 
לא תהא שום טענה או תביעה כלפי    ספק ל   נפסק או כל מקרה אחר.   , נתבע   , הפגיעה או הנזק שנגרם 

    יהיו(. ככל ש לגבי גובה תגמולי הביטוח )   ם המזמין והבאים מטע   המזמין 

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו,   .15
ובכפוף    דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו יהיו  

 . להוראות הסכם  מול הבנק המלווה 

 יחולו ההוראות הבאות: במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הספק במועדם, בחלקם או במלואם,   .16

הזכות,   מזמין ל  .16.1 שנ   תהא  של  ספק  ל   יתנה לאחר  להתקשר    15התראה  ימים,  עשר(  )חמישה 
קבלניות   עבודות  והפרשי    , הספק   תחת בביטוח  ריבית  דמים,  לרבות  ביטוח,  דמי  לשלם  או 
 הצמדה, לפי חוזי הביטוח. 

 . הספק יחולו על    לעיל   16.1פסקה  כל הוצאות המזמין על פי  האמור   .16.2

מחובות   .16.3 לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  על    בפרק המפורטות    הספק אין  להטיל  כדי  או  זה, 
 הי. לש חבות כ   המזמין 

על   .17 יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא,  חלה    הספק היה ובמהלך תקופת הביטוח 
ביצוע   על  המבטח  אישור  את  למזמין  ולשלוח  מיידית,  בפוליסה  הביטוח  סכום  את  לעדכן  החובה 

 העדכון האמור. 

   הספק טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על    הספק בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי   .18
  1על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף    הספק להמציא אישור ממבטחת  

מוקדם לעריכת חשבון סופי    לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי 
 לקבלן.  

ייכלל  .19 הבנק  מול  הליווי  ה   בהסכם  תגמולי  כי  במפורש  הקובע  נזק,  ב סעיף  כל  בגין  שיתקבלו  יטוח 
 .  זק ולהשבת המצב לקדמותו בלבד, מיד עם קבלתם נ ה   קימום ישמשו ל 

על   .20 המזמין,  ידי    הספק לדרישת  על  שנערך  קבלניות  עבודות  ביטוח  במסגרת  כאמור    הספק לכלול 
טרם  1בסעיף   המבוטח  בשם  להיכלל  כלפיו  התחייבות  קיימת  שלמזמין  זכויות  בעל  או  גורם  כל   ,

 מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח. קרות  

התחזוקה  .21 בתקופת  ה   - ותפעול   ביטוח  מתחייב  כן,  החל    ספק כמו  חשבונו,  על  ולקיים,  לערוך 
ממועד סיום העבודות, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה  

ג' כ  "    2נספח  )להלן:  ממנו  נפרד  בלתי  חלק  ה והמהווה  ביטוחי  עריכת  תקופת    -   ספק אישור 
תקופת  ותפעול   התחזוקה  כל  למשך  וזאת  בישראל  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל   ,)"

  שנים נוספות   5פי ההסכם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך  - ההתקשרות על 
וכל הארכה שלו.  לא יאוחר מ  יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי    7  - מעבר לתקופת ההסכם, 

, אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת  מזמין להפקיד בידי ה   ספק מתחייב ה   הספק, 
וספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )ולעניין ביטוח אחריות  תוקפו לתקופה נ 

 שנים מעבר לתקופת ההסכם, וכל הארכה שלו(.   5מקצועית וחבות מוצר, למשך  

הביטוח   .22 ההסכם. נספח  של  הפרה  מהווה  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  אי   הינו  לעיל,  האמור  אף  על 
יסודי  יום ממועד בקשתו של    10ת אלא אם חלפו  המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה 

 המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור. 
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 אישור עריכת ביטוחי הספק   -   1נספח ג' 

   תאריך הנפקת האישור 

(DD/MM/YYYY) 

 ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה -   אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה.  
המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין  

יסת הביטוח  התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול 
 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  

מעמד מבקש  
 האישור * 

מען הנכס המבוטח /  
 כתובת ביצוע העבודות * 

 מבקש האישור *  המבוטח 

קבלן    ☐ 
 הביצוע  

קבלני    ☐ 
 משנה  

 שוכר   ☐ 

אחר:    ☒ 
 מזמין   

 שם  שם  

  החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 
ו/או חברות בנות ו/או  ו/או חברות האם   

המועצה האזורית    או \ חברות קשורות ו 
ם המלח )להלן: "המועצה  מגילות י 

משרד  - מדינת ישראל או  \ ו   האזורית"( 
 ועובדיהם התיירות  

    ת.ז./ ח.פ.  ת.ז./ ח.פ. 

514129097 

 
,  1, כניסה א', קומה  7רח' כנפי נשרים    מען  מען 

 ירושלים 

 
 כיסויים  

כיסויים  
נוספים  
בתוקף  
וביטול  
 חריגים 

יש לציין קוד  
כיסוי  

בהתאם  
 לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח/ שווי העבודה 

תאריך  
 סיום 

תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 

 

חלוקה לפי  
גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

 סכום  מטבע 

309  ,312  ,
313  ,314  ,
316  ,318  ,
324  ,328 

 

 

308  ,317 -  
קבלנים  

וקבלני משנה  
)בכל דרגה(  

 

 

 

 

 

    

כל הסיכונים  
 עבודות קבלניות 

הרחבות לדוגמה  
)ניתן לפרט  

בהתאם לפרקי  
 הפוליסה(: 

  ₪ 5,000,000     
רכוש עליו  

 עובדים 

 רכוש סמוך      5,000,000 ₪  
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ו/או המפקח  
ו/או המנהל  

ו/או משכירי  
 ציוד. 

  ₪ 
10%  

מסכום  
 הביטוח 

 רכוש בהעברה     

 פינוי הריסות      1,000,000 ₪  

  ₪ 

10%  
מסכום  

הביטוח,  
מינימום  

1,000,000 

    

הוצאות תכנון  
מדידה, פיקוח  

והשגחה של  
אדריכלים,  

מהנדסים  
 ומומחים אחרים 

  ₪ 1,000,000     

ציוד קל,  
מתקנים, מבני  
עזר ותכולתם,  

 תבניות ופיגומים 

      

נזק עקיף  
מתכנון לקוי,  
עבודה לקויה  

 וחומרים לקויים 

  ₪ 
10%  

מסכום  
 הביטוח 

    

הוצאות להחשת  
נזק ותיקונים  

 זמניים 

  ₪ 
10%  

מסכום  
 הביטוח 

    
הוצאות הכנת  

 תביעה 

  ₪ 1,000,000     

נזק ישיר )תכנון  
לקוי, עבודה  

לקויה וחומרים  
 לקויים( 

  ₪ 
מסכום    5%

     הביטוח 

הוצאות  
משינויים  
ותוספות  

שיידרשו על ידי  
 רשויות 

 
מלוא סכום  

     הביטוח 
רעידת אדמה  

 ונזקי טבע 

 
מלוא סכום  

 פריצה/גניבה      הביטוח 

302  ,304  ,
307  ,309  ,
312  ,315  ,
318  ,322  ,
328  ,329 

 

308  ,317 -  
קבלנים  

וקבלני משנה  

 צד ג'      10,000,000 ₪  

  ₪ 2,000,000     
רעד והחלשת  

 משען 

  ₪ 1,000,000     

נזק תוצאתי  
שייגרם עקב  

פגיעה בכבלים  
ו/או מתקנים  
 תת קרקעיים 
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)בכל דרגה(  
ו/או המפקח  
ו/או המנהל  

משכירי  ו/או  
 ציוד. 

 ₪      

חבות בגין נזק  
לרכוש הנובע  

משימוש בכלי  
רכב מנועי מעל  

לגבולות  
האחריות  

בפוליסת רכב  
סטנדרטית  

הנהוגה ביום  
 מקרה הביטוח 

 
מלוא סכום  

     הביטוח 

חבות בגין נזק  
גוף הנובע  

משימוש בכלי  
רכב מנועי שאינו  

חייב בביטוח  
 חובה 

 
מלוא סכום  

     הביטוח 

החריג בדבר  
תביעות תחלוף  

של המוסד  
לביטוח לאומי  

 מבוטל 

 ₪ 1,000,000       

הגנה בהליכים  
פליליים, כולל  
הוצאות ייצוג  

מפני חקירה  
והליכים  

 מנהליים אחרים 

)חלה על פרקים  
 ג'(    - ב' ו 

304  ,309  ,
318  ,319  ,
328 

 

308  ,317 -  
קבלנים  

וקבלני משנה  
)בכל דרגה(  

ו/או המפקח  
ו/או המנהל  

ו/או משכירי  
 ציוד. 

  ₪ 

20,000,000  
לתובע,  
למקרה  

 ולתקופה 

    
אחריות  

 מעבידים 

302   ,304  ,
307  ,309  ,
310  ,320  ,
328  ,332 

  ₪ 4,000,000     
 חבות המוצר 

 

301  ,303  ,
304  ,309  ,
320  ,325  ,

  ₪ 2,000,000     
אחריות  

 מקצועית 
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326  ,327  ,
328  ,332   

309  ,314  ,
308  , 

313  ,316  ,
328 

 רכוש / צמ"ה         ₪ 

 

לציין את קוד  השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש  פירוט  
 השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(: 

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(   –   069עבודות קבלניות גדולות,    – בניה    –   009

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה    יום   30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 תקופת התחזוקה  –הקבלן אישור עריכת ביטוחי   -2נספח ג'

 
 : _____ האישור הנפקת  תאריך   ביטוחים קיום אישור 

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

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

 האישור  מבקש   מעמד העסקה   אופי מבוטח ה האישור  מבקש

החברה הממשלתית להגנות  שם: 
ים המלח בע"מ ו/או חברות האם   

ו/או חברות בנות ו/או חברות  
או המועצה האזורית  \ קשורות ו

המלח )להלן:  מגילות ים 
או מדינת  \"המועצה האזורית"( ו

 משרד התיירות ועובדיהם -ישראל

 ן"נדל☐ : שם

   שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

שירותי  : אחר☐
ותפעול  תחזוקה 

  –מרכז חוויה של 
 "שער לים המלח 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותים  מזמינה☒

 מוצרים   מזמינה☐

     :.פ.ח אחר: ______ ☐
514129097 

 . פ.ח./ז.ת

 :  מען
, כניסה א',  7רח' כנפי נשרים 

 , ירושלים1קומה 

 : מען

הביטוח  סוג  
  גבולות לפי חלוקה

  סכומי או אחריות
 ביטוח

  מספר
 הפוליסה 

  נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

  /האחריות גבול
ביטוח  סכום  

בתוקף  נוספים  כיסויים  

' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש מטבע  סכום   

   רכוש
 

      309 
328 

' ג צד      ,000,0006  ₪    302 ,304 ,,309315, ,321 ,322 ,
328,329 
312 

מעבידים  אחריות      20,000,000 ₪   319 ,328  
309 

 חבות המוצר 
 

    2,000,000 ₪   ,309302 ,304 ,321 ,328 ,332 – 12 
 חודשים
 

מקצועית   אחריות      ,000,0004   ₪  301 ,303 ,304 ,321 ,325 ,326 ,327 ,
חודשים 6 – 332, 328  309 

 328 ₪        צמ"ה  

309 

312 
 

 

(: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים   
 )לרבות תשתיות(  קבלן עבודות אזרחיות  069
 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/ איטום/ אינסטלציה(  062
 שירותי תחזוקה ותפעול  087
 שירותי תחזוקת מערכות  088
 תפעול ציוד  100

 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

יום לאחר משלוח הודעה למבקש    30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 ' ד נספח  
 

 לכבוד 
 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ  

 

 א.ג.נ., 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים   הנדון: 

 

בהסכם    "( המזמינה )להלן: " החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ    והתקשרתי עם   : הואיל 
חוויה   מרכז  של  ותחזוקה  הקמה  תכנון,  שירותי  המלח"    – למתן  לים  )להלן:  "שער 

 "(; העבודות " 

או    : והואיל  אליהם,  בקשר  או  העבודות,  ביצוע  במהלך  כי  לי  עם  והוסבר    י ההשתתפות בקשר 
או    , במכרז  עניין מקצועי, עסקי  לכל  לידיעתי, מידע המתייחס  יבוא  לחזקתי, או  אקבל 

ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד, וכן    אחר, מכל סוג שהוא, של המזמינה 
ידי, או הוגש למזמינה בקשר עם העבודות, ולרבות מידע  - וכן עבור או על כל חומר אשר ה 

 "(;  מידע סודי סודי של המזמינה )להלן: " 

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים    : והואיל 
 כבדים למזמינה ו/או לצדדים שלישיים. 

 מתחייב כלפיכם כדלקמן: אי לזאת, אני הח"מ  

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו,   . 1
 מוגבלת. - לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי 

יעת אדם  הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא ליד  . 2
לרבות   בעקיפין,  או  במישרין  העבודות,  למתן  הקשור  פרט  כל  כלשהי,  בדרך  כלשהם  גוף  או 

 מוגבלת. - "(, והכל לתקופה בלתי פירוט העבודות תוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם )להלן: " 

פי דין  - לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על   2- ו   1האמור בסעיפים   . 3

מגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת המזמין לגילויו, מראש בכתב, ובמידה  )ב 
 שניתנה. 

כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות, אלא לטובת   . 4
 המזמינה ולצורך ביצוע העבודות. 

המידע  . 5 לאבטחת  קפדניים  זהירות  אמצעי  לנקוט  מתחייב  העבודות    הנני  מתן  ופרטי  הסודי 
פי  - ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על 

על  הנדרשים,  והבטיחות  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  מתחייב  הנני  כן  זה.  לשמור  - כתב  מנת 
 בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע לביצוע העבודות. 

הנני מתחייב להחזיר למזמינה ולחזקתה כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי   . 6
מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן העבודות, בין  
מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב שלא לשמור אצלי עותק  

 ומר כאמור, או של מידע סודי.  כלשהו של כל ח 

כי  . 7 על   הנני מתחייב  שייעשה  זה  - השימוש  נשוא הסכם  ביצוע העבודות  יהיה לצורך  ידי במידע 

בלבד, ובלבד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או יהיה זמין  
 מים או מוגדרים.  בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע מסוי 
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ה אינן אחראיות לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע  מטעמה   מובהר כי המזמינה ו/או מי  . 8

 ידי מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע. - הסודי וכל הסתמכות עליו על 

סעיפים  . 9 לפי  פלילית  עבירה  מהווה  דלעיל  לסודיות  ההתחייבויות  הפרת  כי  לי    119-118  ידוע 
 . 1977- לחוק העונשין, התשל"ז 

הנני מוותר על כל זכות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני   . 10
 זה. הסכם  שירותים שיסופקו למזמינה במסגרת  ל מסחר ומדגמים בקשר לעבודות ו 

שערכתי  . 11 ובדיקה  חקירה  לאחר  ובדיקתי,  ידיעתי  למיטב  כי  מאשר  ניגוד  הנני  של  מצב  אין   ,
ו/או   למנהלי  ו/או  וקרובי  ולשותפיי  לי  שיש  אחר  עניין  כל  לבין  העבודות  ביצוע  בין  עניינים 

 לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו. 

ועל  . 12 בנזיקין  כלפיכם  הוצאה, מכל סוג, אשר  - אני אהיה אחראי  או  נזק, הפסד  לכל  דין,  כל  פי 
 פי כתב זה. - כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על   יגרמו לכם, או לצד שלישי 

על  . 13 מועסק  ו/או  עובד  כל  להחתים  מתחייב  התחייבות  - הנני  על  העבודה,  לביצוע  בקשר  ידי 
 כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור. 

על  . 14 מהתחייבויותיי  כלשהי  התחייבות  שאפר  מקרה  תהי - בכל  זה,  כתב  תביעה  פי  זכות  לכם  ה 
מניעה   צווי  כגון  זמניים  סעדים  לקבלת  הזכות  לרבות  זו,  הפרה  בגין  כלפי  ועצמאית  נפרדת 

 לצורך הקטנת נזקיכם. 

סודיות   . 15 שמירת  לנאמנות,  נוספת  או  אחרת  חבות  מכל  לגרוע  כדי  זה  במכתב  באמור  אין 
 פי כל דין. - והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 

  

 הספק חתימה וחותמת   הספק שם מלא של החותם בשם   תאריך 
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   ' ה נספח  
 ההסכם נוסח ערבות  

 
 לכבוד 

 ו/או המועצה האזורית מגילות ים המלח   החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 
 

 א.ג.נ., 
 ערבות מס'__________   הנדון: 

 

בקשת - על  . 1 " ח.פ./ע.מ._______________   ____________   פי  בזה  הספק )להלן:  ערבים  אנו   )"
) ___________   כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של  שקלים חדשים(  ____________ ש"ח 

 . הספק שתדרשו מאת    "( סכום הערבות )להלן: " 

תוך   . 2 הערבות  סכום  עד  ידכם  על  שיידרש  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  מק   7אנו  בלת  ימים 

דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה  
. כמו כן מוסכם בזאת במפורש  הספק בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מ 

ו/או    לספק ו/או לפנות בדרישה מוקדמת    הספק כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד 
 ידינו. - חונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על לממש בט 

ידכם  - אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על  . 3

על  וישולמו  ידכם  על  שיידרשו  כל הסכומים  ובלבד שסך  הערבות  ערבות  - מתוך סכום  בגין  ידינו 
לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר  זאת לא יעלו על סכום הערבות. 

 ממומשת. - ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי 

 דלעיל.   2פי הקבוע בסעיף  - אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל  

נהיה רשאי  . 4 לא  כן,  וכמו  ועילה שהיא,  לבטל הערבות מכל סיבה  נהיה רשאים  ם להימנע  אנו לא 

פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על  - מתשלום על 
 פי הדין. - על   לספק כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת  

של   . 5 החבות  בתוקף  מותנית  אינה  הערבות  לעיל,  האמור  לכל  בתוקף    הספק בנוסף  ו/או  כלפיכם 
 מותנית ועצמאית. - חוזרת, בלתי - ההסכם ביניכם, והינה בלתי 

ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד  ______    הערבות תהיה בתוקף עד ליום  . 6
 זה למשרדנו בכתובת דלעיל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 

 בכבוד רב, 
     
 בנק 
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 ' ו נספח  

 

 לכבוד 

 )"המזמין"(   החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 א.ג.נ., 

 הצהרה בדבר היעדר תביעות 

  ______ מיום  להסכם  חוויה  בהתאם  מרכז  של  ותחזוקה  הקמה  תכנון,  שירותי  לים    – למתן  "שער 
"( שנערך בין מזמין לביננו, אנו הח"מ ____________מתכבדים בזה להגיש  ההסכם )להלן: " המלח"  

 " )להלן:  והסופי  ל החשבון הסופי את החשבון הכולל  ובגין  "(  ביצענו  ביצוע העבודות אותן  בגין  מנהל, 

 פי ההסכם. - ביצוע כל יתר התחייבויותינו על 

 : הננו מצהירים ומאשרים 

ידי המנהל המגיע לנו על חשבון שכר ההסכם תמורת ביצוע  - כי הסכום הכולל והסופי המאושר על  א. 
על  התחייבויותינו  יתר  כל  וביצוע  במלואן  ש - העבודות  בסך  הינו  ההסכם    ל  פי 

 "(. שכר ההסכם ____________ש"ח )להלן: " 

כי על חשבון שכר ההסכם קיבלנו עד כה סך ____________ש"ח, ובקבלת היתרה המגיעה לנו   ב. 
בסך ____________ש"ח, קיבלנו את מלוא שכר ההסכם המגיע לנו בגין ביצוע העבודות וביצוע  

 פי ההסכם. - כל יתר התחייבויותינו על 

לקבלת יתרת שכר ההסכם הנקוב בסעיף )ב( לעיל בהתאם להוראות ההסכם, אין לנו ולא  כי פרט   ג. 

אלה   כל  כלפי  ו/או  המזמין  כלפי  שהוא  סוג  ו/או  מין  מכל  טענות  ו/או  תביעות  כל  לנו  תהיינה 
בעקיפין   או  במישרין  הקשור  לכל  ו/או  להסכם  בקשר  מטעמו  ו/או  מכוחו  שיבואו  ו/או  הבאים 

 ך בו ו/או הנובע ממנו. בהסכם ו/או כל הכרו 

לאחר   ד.  לבצע  חייבים  אנו  אשר  ההתחייבויות  יתר  מביצוע  אותנו  לשחרר  כדי  לעיל  באמור  אין 
 . ומתן שירותי תחזוקה   האחריות / הבדק השלמת העבודות, ולרבות בקשר למטלות בתקופת  

 

 בכבוד רב 

 

   ___________ 
 הספק 

     

 

 העתקים: המנהל 
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 נספח ז' 
 

 לביצוע עבודות כללי  מפרט  

תקופת   כל  במהלך  יחולו  זה  מפרט  מבוצעות    והתחזוקה   ההקמה התכנון,  הוראות  בה  עת  ובכל 
לגרוע   בכוחו  ואין  הביצוע,  הוראות  את  ממצה  אינו  זה  מפרט  כי  מובהר  באתר.  כלשהן  עבודות 

נהלי המזמין, המועצה האזורית והוראות הדין בדבר ביצוע העבודות. כן רשאי  הוראות ההסכם,  מ 
 המנהל ליתן הוראות נוספות באשר לאופן ביצוע העבודות מעת לעת. 

הקשרם   ו/או  הדברים  תוכן  אם  אלא  בהסכם,  להם  ניתן  אשר  הפרוש  יהיה  זה  במפרט  למונחים 
 מחייב אחרת. 

 הוראות הדין  .1

לכך,   . א  ומוסמכים  מורשים  גורמים  באמצעות  דין,  כל  להוראות  בהתאם  תבוצענה  העבודות 

 המחזיקים בסיווג קבלני מתאים. 

של    רט הכללי לעבודות בנייה מפ באין הוראה אחרת בהסכם זה, העבודות תבוצענה בהתאם ל  . ב 
)"הספר הכחול"(  ביותר   משרד הביטחון  ויראו את שכר ההסכם ככולל  במהדורה העדכנית   ,

 את התמורה בגין קיום כל הוראות המפרט הכללי.  

בכל מקרה של סתירה בין הספר הכחול ובין הוראות הסכם זה ונספחיו יחולו הוראות סעיף  

 להסכם.   2

 השגחה מטעם הספק  .2

הספק יעסיק מנהל עבודה מטעמו, המוסמך והרשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   א. 
- , וכן מוסמך עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, התשמ"ח 1969- בנאיות, התשכ"ט 

אשר  1988 ביצוען  ,  על  וישגיח  העבודות  מבוצעות  שבו  זמן  בכל  העבודות  באתר  מצוי  יהיה 
 ברציפות. אין מניעה כי הספק ישמש כמנהל עבודה בכפוף לאמור. 

מטעמו, בטרם תחילת    צוות הביצוע על הספק להביא לאישור המזמין מראש את פרטי חברי   ב. 
ידו למינוי  - הסכמה שניתנה על   עבודות כלשהן בפועל באתר. המנהל יהיה רשאי בכל עת לבטל 

 מי מצוות הביצוע, ללא חובת הנמקה, והספק יהיה מחויב בהחלפתו. 

במינוי   הביצוע אין  מאחריותו    צוות  הספק  את  לשחרר  כדי  למינויים,  המנהל  ובאישור 
- פי ההסכם, וכן מחובת מינוי כל בעל תפקיד אחר אשר מינויו נדרש על - ומהתחייבויותיו על 

 פי כל דין. - ל פי ההסכם ו/או ע 

 לצורך קבלת הוראות מהמזמין ו/או מהמנהל, דין מנהל העבודה כדין הספק.  ב.  

חבר   ג.   העבודות  באתר  מתפקידו  להעביר  רשאי  יהיה  לא  הביצוע הספק  מבלי    צוות  שאושר, 
 לקבל את אישורו של המנהל מראש ובכתב כאמור לעיל. 

 הרחקת עובדים ורישיונות כניסה  .3

גורם     ו/או  ימלא כל דרישה מאת המנהל בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם  הספק 
אותו אדם שלא כשורה, או אינו  - המועסק על  באתר העבודות, אם לדעת המנהל התנהג  ידו 

דו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. הספק ימלא כל דרישה  מוכשר למלא תפקי 
 ימים ממועד קבלתה, ויביא לאישור המנהל גורם מחליף.    7כאמור תוך  

 ארגון אתר העבודות, ציוד וניקיון  .4

ואף   א.   העבודות  מאתר  ומטרדים  פסולת  וסילוק  ניקיון  עבודות  לביצוע  האחראי  יהיה  הספק 
ידי אחרים( למקום שפיכה מאושר.   - ידו ובין על - העניין )בין שהפסולת נגרמה על מסביבתו לפי  

באזורי העבודה השונים    מדי יום ביומו ידי הספק באמצעות עובדיו  - ניקוי הפסולת יעשה על 
 כך שלא תהיה הצטברות של פסולת ולכלוך בכל שטחי העבודות ללא יוצא מהכלל. 
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מהספק    ידרוש  המנהל  כי  במפורש  עובדים    מודגש  כך  לשם  להקציב  ועליו  יומי  יום  ניקיון 

מיוחדים שידאגו לפינוי הפסולת, כאמור לעיל. כל הוצאות הניקוי יהיו על חשבון הספק ללא  
 תוספת תשלום. 

ולשביעות רצון המנהל. קביעת המנהל   ב.   הנ"ל תעשה על חשבון הספק באחריותו  כל העבודה 
לישיים, ככל שתעלה סוגיה מעין זו, תהיה בלעדית  לגבי אחריות הניקיון בין הספק וצדדים ש 

 סופית ומכרעת. 

לא ניקה ו/או לא פינה הספק את הפסולת ממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצונו של המנהל    
על  לו  שנקבעה  תקופה  הספק  - ותוך  חשבון  על  זאת  לעשות  המנהל  יהיה  רשאי  המנהל,  ידי 

 . כלליות, בכל דרך שתיראה למנהל   הוצאות   15%ולגבות את ההוצאות מהספק, בתוספת  

   שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר העבודה  .5

ושאר אמצעי בטיחות לאתר העבודות    , שילוט מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור   הספק  . א 

על  ההסכם,  פי  - כנדרש  נוהג מסמכי  דין,  זה   , כל  בעניין  מוסמכת  רשות  של  מחייבת    הוראה 
 . ובהתאם להנחיות המנהל 

 הספק יהיה אחראי על בטיחות באתר גם כאשר יעבדו באתר גורמי חוץ.  ב.  

הוא  ג.   כי  מצהיר  מטעמו הספק  מי  בעבודה    הם ועובדי   ,  הבטיחות  חוקי  את  ויודעים  מכירים 
- לרבות כל התקנות הקשורות בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות ]נוסח חדש[, התש"ל 

 פיהם במלואם. - וכי הם מקבלים על עצמם לנהוג על   1970

. אין באמור  והמועצה האזורית   להוראות הבטיחות של המזמין הספק מתחייב לנהוג בהתאם   ד.  
ו/  לגרוע  הזהירות  כדי  אמצעי  בכל  לנקוט  ומהתחייבויותיו  או לשחרר את הספק מאחריותו 

 פי ההסכם וכל דין.  - וההגנה הנדרשים על 

הספק יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או נגד המזמין ו/או נגד כל גורם אחר בגין   ה.  
ביצוע העבודות  ו/או בקשר לאמור בסעיף זה, פעולותיו או מחדליו, ומוסכם ומוצהר כי לצורך  

הספק יהיה לכל דבר ועניין גם "מבצע העבודות" וגם "מנהל העבודה" ונוטל על עצמו את כל  
החובות והאחריות בגין תפקידיו אלו. הספק יודיע למפקח עבודות אזורי במשרד הכלכלה על  

 ביצוע העבודות ועל מינוי מנהל עבודה מטעמו באתר העבודות, ככל הנדרש על פי דין. 

דה והספק מינה קבלן ראשי באישור המזמין, כל הוראות סעיף זה, ויתר הוראות המפרט,  במי   
וכל מי מטעמו  לגרוע מהתחייבויות הספק  יחולו על הקבלן הראשי  כדי  , מבלי שיהיה בדבר 

 .  כלפי המזמין 

כי אתר העבודות   ו.    ככלל, העבודות תתבצענה    העשוי להיות   הינו אתר וסביבתו  מובהר  פעיל. 
הפעילות התקין של האתר וסביבתו, ומבלי לגרום נזקים  מבלי לפגוע במהלך  בזהירות יתרה,  

שהוא  שלישי  צד  ולכל  למזמין  לכך,  ומטרדים  אי  הקפדה    הספק .  תוך  העבודות  את  יבצע 
נושא  ונזקים, לכל צד שלישי שהוא  זהירות,  ה   י מרבית על  בטיחות ומניעת מטרדים, הפרעה 

הינן בגדר דרישות מינימום, ואולם  בעניין זה  ההסכם  המפרט ו ורכושם. לעניין זה, דרישות  
על   מהתחייבויותיו,  נפרד  בלתי  על    הספק כחלק  להקפיד  מנת  על  האמצעים  בכל  לנקוט 

,  ההסכם לא צוינו במפורש במסמכי    בטיחות העבודות, מניעת מטרדים ומניעת נזקים, גם אם 
, ולשאת  ובנוסף לנקוט בכל אמצעי שיידרש, מיד עם דרישת המנהל או הרשויות המוסמכות 

 . בהוצאות ובנזקים שייגרמו כתוצאה מביצוע העבודות על ידו 

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

קב ביצוע העבודות, על  למען הסר כל ספק, כל נזק, מטרד ומפגע, שייגרם לכל גורם שהוא ע  ז.   

הספק  אופן שהוא,  ו ומי מטעמ   ידי  בכל  דרישות  ,  ויתר  הבטיחות  דרישות  בכל  עמדו  אף אם 
 . הספק יהיה באחריות מלאה ובלעדית של  ההסכם,  
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 ידי הספק - אדם על - אספקת כוח  .6

האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה  - הוא את כוח - ונו הספק מתחייב לספק על חשב  א.  
עליהם, אמצעי התחבורה, לינה ומזון בשבילם, וכן כל צורך אחר של עובדיו. למזמין לא תהיה  

 מחויבות כל שהיא כלפי עובדי הספק והוא לא יקצה כל מקום או תקציב לצורך האמור. 

עובדים מקצועיים ומנוסים, בעלי רישיון, הסמכה  הספק מתחייב להעסיק בביצוע העבודות   ב.  
והשכלה, המתאימים לביצוע העבודות באיכות הגבוהה ביותר. מובהר כי דרישות הסכם זה,  

בגדר דרישות מינימאליות, ואין    ן בדבר הסמכות וכישורי בעלי התפקידים מטעם הספק, הינ 
זה   ן בה  הסכם  פי  על  הספק  מהתחייבויות  לגרוע  הנוגע    כדי  הנדרשת  בכל  הביצוע  לרמת 

מוכשר  - מתאים או בלתי - מהעבודות. על הספק להחליף מיד כל עובד אשר המנהל ימצאו בלתי 
 לעבודה מקצועית מסוימת.  

גם  יהיו עובדים מאושרים ע"י משטרת ישראל, וככל הנדרש    על ידי הספק   העובדים שיועסקו  ג.  

 .  המועצה האזורית על ידי  

 אדם, ותנאי עבודה - אספקת כוח  .7

הספק מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך   א.  
פי הוראות המנהל, וכן מתחייב הוא או מי מטעמו, להיות  - המועד הקבוע לכך בהסכם ו/או על 

ובכל שעות העבודה על  יום  ביצוע העבודות בכל  יוכל לבוא אתו  - נוכח במקום  מנת שהמנהל 
 וראות לפי ההסכם. בדברים ולתת לו ה 

לביצוע העבודה הספק יקבל עובדים רק בהתאם לכל דין, ישלם שכר עבודה לעובדים שיעסקו   ב.  
 ידו בביצוע העבודות ויעסיקם תוך קיום תנאי עבודה כנדרש על פי כל דין. - על 

פי כל  - הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על  ג.  

וע  בכל  - ל דין  הבריאות,  ממשרד  לרבות  מתאימים  אישורים  ולקבל  מוסמכת,  רשות  כל  ידי 
 הקשור להזנתם והלנתם של העובדים. 

את   ד.   עובדיו, שיועסקו בביצוע העבודות באתר, לשלם להם  זכויות  על  הספק מתחייב לשמור 
לעדכן את  מלוא שכרם ולהעניק להם את הזכויות הסוציאליות המלאות המגיעות להם, וכן  

התשלומים וזכויות העובדים, על פי כל דין וצו האתר, ובכלל זאת ההוראות המנויות בתוספת  
ובסעיף   והשלישית  התשע"ב 25השנייה  העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  לחוק    2011- )ב( 

ביום   שנחתם  המיוחד  הקיבוצי  ההסכם  והסתדרות    4.12.2012והוראות  ישראל  מדינת  בין 
 , והוראות הסכם זה, והכל בכפוף לכל דין. העובדים הכללית 

 סימון ותכניות עדות   .8

בפורמט דיגיטלי    As Madeתכניות עדות  הכנת והגשת  יהיה אחראי לביצוע סימונים ו   הספק  

 .  ולהנחיות המנהל   בהתאם להוראות ההסכם ובשלושה העתקים פיזיים לפחות,  

 מדידות  .9

בעל   א.   מוסמך  מודד  חשבונו,  על  יעסיק,  דומים  הספק  ומהיקפים  מסוגים  בעבודות  ניסיון 
 " )להלן:  עד  המודד לעבודה לפי הסכם זה  ויבצע את כל המדידות לצורך ביצוע העבודות   ,)"

 להשלמתן. 

כי   ב.   הנדרשות    הספק מובהר  המדידות  כל  את  שערך  מבלי  שהיא  עבודה  כל  בביצוע  יחל  לא 
 . והדין   הוראות המנהל ,  לביצוע על פי הוראות הסכם זה 

 חישובי כמויות  .10

והוכחת כמויות החומרים, ציוד ועבודות שהושקעו בביצוע  המדידות לצורך חישוב כמויות,   א.  

 . ועל חשבונו   הספק הפרויקט, תבוצענה על ידי  
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ואישורים,  המנה  ב.   מסמכים  השלמות  ו/או  שבוצעה  מדידה  תוצאות  לקבל  שלא  רשאי  יהא  ל 

וזאת   המנהל,  להוראות  בהתאם  הנדרשות  המדידות  את  ולבצע  לחזור  מחוייב  יהא  והספק 
 מבלי לגרוע מזכויות המנהל לבצע מדידות בעצמו. 

כמות   ג.   אם  אף  יגדל  לא  והוא  וקבוע,  סופי  הינו  ההסכם  שכר  כי  והציוד  מודגש  החומרים 
המזמין   ידי  על  ניתן  כן  אם  אלא  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  תגדל  בפרויקט  המושקעים 

 פקודת שינויים מראש ובכתב ובכפוף להוראותיה. 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  .11

שעל הספק יהיה לספק למטרת ביצוע  והציוד  פירושם כל החומרים    " חומרים " לעניין פרק זה   א.  
 העבודות. 

והאמצעים    עם  ב.   הכלים, המתקנים, החומרים  הציוד,  פרטי  יעביר הספק את  המנהל,  דרישת 
העבודות,   לביצוע  שימוש  האחרים  יעשה  בהם  לדרישות  אשר  בהתאם  העבודות,  בביצוע 

ו  ההסכם המנהל  את  הוראות  יבצע  כי  הספק,  מתחייב  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי   .
 פירט כאמור.   העבודות, בין היתר, באמצעות הציוד אשר 

המים,   ג.   האביזרים,  החומרים,  המתקנים,  הציוד,  כל  את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  הספק 
הדרוש,   בקצב  העבודות  של  היעיל  לביצוען  הדרושים  האחרים  הדברים  וכל  הדלק  החשמל, 
הללו   הדברים  כמי שכל  הספק  יראו את  הביצוע  כל תקופת  במהלך  רצון המנהל.  ולשביעות 

ברשות  הספק  מצויים  יהא  העבודה,  ביצוע  לשם  והחשמל  המים  לרשתות  חיבורים  נדרשו  ו. 
 לבדו אחראי להסדרת חיבורים כאמור על חשבונו לפי כל דין וישא בחיוביהם על חשבונו. 

יעברו לבעלות המזמין   ד.   והשלמתן,  ביצוע העבודות  חומרים שסופקו לאתר העבודות למטרת 
  . במועד השקעתם בעבודות 

תע  ה.   הציוד  ניתנה  את  העבודות  אתר  ממקום  להוציא  הספק  מחויב  לעבודות,  השלמה  ודת 
לו  השייכים  הארעיים  החומרים   , והמבנים  עודפי  מתכולת    את  חלק  שאינו  אחר  רכיב  וכל 

 . , אלא אם וככל אשר הורה המנהל אחרת הפרויקט 

בכתב שהציוד   ו.   הורה המנהל  או  נפסלו  וחומרים  שציוד  נחוצים  והחומרים  בכל מקרה  אינם 
 עוד לביצוע העבודות, חייב הספק להוציאם מאתר העבודות.  

. נקבע בהוראה מועד  מאתר העבודות המנהל רשאי ליתן הוראה לספק לפנות ציוד וחומרים   ז.  
בהק  להוציאם  הספק  חייב  החומרים,  או  הציוד  מהמועד  להוצאת  יאוחר  ולא  האפשרי  דם 

לכל   העבודות  מאתר  להוציאם  המזמין  רשאי  זו,  להוראה  הספק  ציית  לא  כאמור.  שנקבע 
מקום שיראה בעיניו, על חשבון הספק, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו  

 להם, זולת נזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה על ידי המזמין או מי מטעמו. 

ובהעדר הוראה אחרת מהמנהל יהא    , הבטוחה של הציוד והחומרים   לשמירתם הספק אחראי   ח.  
 הספק רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם בלבד. 

לאתר    הספק פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים שהביא  - המנהל רשאי, אך לא חייב, על  ט.  
ה שנמנע מהפעלת סמכותו  העבודות, כולם או חלקם, ולדרוש את החלפתם, אולם אין בעובד 

 . הספק משום אישור מפורש או משתמע לחומרים שהביא  

מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של    הספק  . י  
שיקול  ולפי  במקרה  הדרוש.  בקצב  ו/או  - העבודות  הכלים  ו/או  הציוד  המנהל,  של  דעתו 

מספיק  אינו  מהם  חלק  ו/או  על    המתקנים  יהיה  העבודות,  לבצוע  מתאים  אינו  הספק  ו/או 
ידי המנהל.  - להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו של המנהל וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על 

 ניתנות לערעור. - החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות ובלתי 

חומרים, בדיקות,  מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי   יא.  
 ן. דין אלא כדי להוסיף עליה הסכם וב ציוד ומלאכה, הקבועות ב 
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המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו  - סעיף זה לעיל, על סעיפי  

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים  .12

חדשים   א.   בחומרים  ורק  אך  ישתמש  והוא  הספק  מספיקות  ובכמויות  ביותר  המשובח  מהמין 
 מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה. 

כשרים   ב.   ונמצאו  שנבדקו  בחומרים  אלא  העבודות  בביצוע  להשתמש  שלא  מתחייב  הספק 
 ידי המנהל. - לתפקידם על 

לאמור במסמכי  ג.   ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם  וכפי    הספק  ההסכם 
וכל   הישראלים  התקנים  לדרישות  יתאימו  למיניהם  החומרים  כל  המזמין.  ידי  על  שאושרו 

חומרים   של  אחד  מסוג  יותר  בתקן  מצויים  אם  של    – דין.  המובחר  לסוג  החומרים  יתאימו 
 החומר, פרט אם נקבע בהסכם סוג אחר מתוך התקן המתאים. 

 חומרים שאין לגביהם תו תקן:  ד.  

מכון  חומרים   . 1 מטעם  מתאימים  תקנים  קיימים  לא  לגביהם  אשר  הארץ,  מתוצרת 
 יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אירופאים או אמריקאיים.   – התקנים הישראלי  

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנים ישראליים אשר נקבעו   . 2
 בהסכם או לדרישות שפורטו בהסכם. 

 . ( לעיל, חלה על הספק 2) - ( ו 1כאמור בפסקאות )   חובת ההוכחה על ההתאמה  . 3

יש   ה.   בהם  החומרים  למקורות  ביחס  הן  המנהל,  של  המוקדם  אישורו  את  לקבל  חייב  הספק 
, כי בשום פנים  במפורש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה  

המקור  אישור  מקור   , אין  מאותו  המובאים  החומרים  לטיב  אישור  לתקינות    משמש  או 

החומרים  העבודות  אותם  אין  אם  מאושר,  ממקור  חומרים  משלוחי  לפסול  רשאי  המנהל   .
ידי הספק אלא  - מתאימים לסוגי החומרים המאושרים. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על 

 באישור מוקדם של המנהל. 

ה  ו.   יתר  וכל  והפריקה, האחסנה  ההובלה, ההעמסה  פעולות האריזה,  יבצע את  פעולות  הספק 
בהבאת החומרים לאתר העבודות, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת    הכרוכות 

ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי  
 רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר. 

לפי דרישת המנהל, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם    ויציג   הספק יספק,  . 1 ז.  
או   בייצורם  יחל  בטרם  יחל  או  העבודות בטרם  הורה  בביצוע  אם  אלא  המוקדם,  לפי   ,

 . המנהל אחרת 

על  . 2   הביצוע  - הדוגמאות שאושרו  גמר  לאחר  עד  עליו  שיוסכם  במקום  יישמרו  ידי המנהל 
ולע  בודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש  וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו 

 המזמין, ולא תשולם בגינם תמורה נפרדת. 

על הספק למסור תעודות אחריות מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמן למקור" ובחתימת   ח.  
ידי יצרנים או יבואנים, של כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה  - הספק, מנופקות על 

 . וכל יתר פרטי הציוד והמולטימדיה בפרויקט   מסירת תעודות אחריות לצרכן על פי דין על  

 חומרים ומסמכים באתר העבודות  .13

והמוצרים הדרושים   א.   יימצאו בכל עת החומרים  באתר העבודות  כי  על הספק האחריות לכך 
 . , וכל אישור ו/או מסמך על פי הסכם זה וכל דין, אשר דרוש לביצוע העבודות לביצוע העבודות 

בעבודות   ב.   הושקעו  כאשר  רק  הספק  ידי  על  ושסופקו  שנמסרו  ייחשבו  והמוצרים  החומרים 
כל   לספק  תהיה  לא  כאמור  חיבורם  ועם  ההסכם,  לדרישות  בהתאם  בהן,  למחוברים  והפכו 



 51 

זכות שהיא ביחס לאותם חומרים. בטרם השקעתם של החומרים והמוצרים בעבודות, יאפשר  

 איכות והן לכמות. הספק למנהל לבחון אותם, הן ל 

 סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה  .14

שיקול  א.   ולפי  לזמן  מזמן  לספק,  להורות  רשאי  ביצוע  - המנהל  מהלך  כדי  תוך  הבלעדי,  דעתם 
ידם.  - העבודות, הוראות כדלקמן והספק מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על 

 ההוראות יהיו בדבר: 

בודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת  סילוק חומרים מאתר הע  . 1
 המנהל אין החומרים מתאימים לתפקידם; 

בסעיף  . 2 האמורים  החומרים  במקום  לתפקידם  מתאימים  אחרים  חומרים  קטן  - הבאת 
 ( לעיל; 1)א() 

על  . 3 שהוקמו  מהעבודות  כלשהו  חלק  של  מחדש  והקמתו  הריסתו  שימוש  - סילוקו,  ידי 
בלתי  בלתי מת - בחומרים  באיכות  או  ו/או  - אימים  ההסכם  לתנאי  בניגוד  או  מתאימה 
 הוראות כל דין. 

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

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המנהל יהיה מוסמך ורשאי להורות לספק הוראה   ב.  
ידו ו/או גם  - מההוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות נבדקו כבר על 

 ביניים כלשהם. - במקרה שהספק קיבל בגינם ו/או בקשר אליהם תשלומי 

( לעיל יהא המזמין  3) - ( 1לא מילא הספק אחר הוראות המנהל המפורטים בסעיפים קטנים )א()  ג.  
פי ההסכם ו/או כל דין, לבצעם על חשבון הספק, והספק  - רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על 

ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות  
לכיסוי הוצאות כלליות של המזמין, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא    15%אלו בתוספת  

 וכן יהא רשאי לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. 

האמור לעיל, יהיה המנהל רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו    על אף  ד.  
שלא בהתאם להסכם, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר  

 ההסכם שיגיע לספק. 

 ניתנות לערעור. - קביעות והוראות המנהל כאמור בסעיף זה תהיינה סופיות ובלתי  ה.  

 ודות שנועדו להיות מכוסים בדיקת חלקי העב  .15

הספק מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה   א.  

 או מוסתר ללא הסכמה בכתב של המנהל. 

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר )כגון ברזל לפני יציקה, צנרת או כל   ב.  
לפני   בחפירה  ותשתית  האמור  מרכיב  שהחלק  בכתב,  למנהל  הספק  יודיע  וכדומה(  כיסויה, 

מוכן לבדיקה והספק יאפשר ויעזור למנהל לבדוק, למדוד ולבחון את טיב החלק האמור לפני  
 כיסויו או הסתרתו. 

על  ג.   יכוסה  המוסתר  והחלק  לבחון  - במקרה  לבדוק  המנהל  בידי  סיפק  היה  בטרם  הספק  ידי 
פק חייב על חשבונו לחשוף, לקדוח קידוחים, לעשות חורים  ולמדוד את החלק הנדון, יהיה הס 

ולבצע חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המנהל, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו של  
 החלק המוסתר, ולאחר מכן יחזיר הספק את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המנהל. 

 ולנה על הספק. קטן זה לעיל תח - ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף 

   ניהול יומן עבודה  .16
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( וירשום בו מידי יום  " העבודה "יומן    : להלן יומן עבודה )   הספק תקופת הביצוע, ינהל    במהלך  א.  

בדבר  פרטים  הוראה    ביומו  כל  מודגש  ובאופן  ועיכובים  תקלות  העבודות,  ביצוע  התקדמות 
ועותק מהיומן יימסר    הספק על ידי  אחת לשבוע  היומן ייחתם    שתינתן לספק על ידי המנהל. 

המזמין יוכל להורות לספק לנהל יומן עבודה אלקטרוני, בכל פורמט אשר יידרש על  .  למנהל 
 ידו.  

ביומן   ב.   לנכונות הווה  י לא  האמור  יקנו  תוכנו   ראיה  לא  זכות    לספק ,  ו/או  לבסס  כל  תביעה 
דרישה כלפי המזמין ולא יגרעו מזכויות המזמין לקבלת מידע ו/או הבהרות ו/או אסמכתאות  

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

ה לעיכוב ו/או שיהוי ו/או  להוות סיב מי היומן כדי  למען הסר ספק, מובהר בזה, כי אין ברישו  ג.  
הגדלת   ו/או  העבודה  של  כלשהו  חלק  ביצוע  ההסכם אי  להקנות    שכר  כדי  זכות    לספק ו/או 

 לקבלת תשלום כלשהו מהמזמין. 

של היומן לכל  החתום  למזמין את עותק המקור    הספק כתנאי לקבלת תעודת השלמה, ימסור   ד.  
 תקופת ביצוע העבודות. 

 ודות הסדרים זמניים בעת ביצוע העב  .17

מוסמכת    רשות  מכל  העבודות  ביצוע  לצורך  הנדרשים  האישורים  כל  את  לקבל  הספק  באחריות 
זאת   בכלל  לעת,  מעת  תינתנה  אשר  המנהל  להוראות  ובהתאם  דין  פי  על  כנדרש  רלבנטי  וגורם 
חיבורים   ההתארגנות,  אתר  לצורך  אישורים  זמניים,  תנועה  הסדרי  בטיחות,  הסדרי  עם  בקשר 

הלאה  וכן  העניין זמניים  לפי  הנדרש  ככל  ולסביבתו  לאתר  ביחס  והכל  בשכר  ,  כלול  הנ"ל  כל   .
 ההסכם.  
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בשיטת    הינו  ההסכם  נשוא  הפרויקט  כי  ומודגש  האחריות  Turn-key Projectמובהר  כאשר   ,
  מוחלטת של   באחריות המלאה לביצוע הפרויקט על פי הוראות מפרט זה, ההסכם וכל דין, הינה  

הספק. המזמין והמנהל אינם חייבים לממש את סמכויותיהם על פי מפרט זה, ואין באי הפעלת  
סמכות כלשהי על ידי המזמין והמנהל ו/או באישור כלשהו אשר יינתן על ידם )ככל ויינתן( ו/או  

העבודות ברמה    אי מתן אישור בעניין מסויים, כדי לגרוע מהתחייבותו היסודית של הספק לביצוע 
 הפעלתו התקינה.    מעולה עד להשלמת הפרויקט וכל הכרוך בו ומסירתו למזמין לצורך 

הספק מוותר מראש ובאורח בלתי חוזר על כל טענה כנגד המזמין והמנהל בקשר עם האמור בסעיף   
   זה.   

 


