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 2020 דצמבר         

 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 58-000171-7עמותה רשומה מס' 

בבית להחלפת דשא סינטטי במגרש כדורגל הזמנה להציע הצעות 
 20/4 מס' -הנבחרות בשפיים

 
 פרק א': הוראות כלליות

מזמינה בזאת הגשת הצעות "( ההתאחדות)להלן: " )ע"ר( לכדורגל בישראלההתאחדות  .1
להחלפת דשא סינטטי במגרש כדורגל בבית הנבחרות הממוקם בשפיים יצוע עבודות לב

המפרטים ההסכם, הוראות  זמנה זו ונספחיה, לרבות בהתאם לה יבוצעש"( הפרויקט)להלן: "
  (.  "השירותים" העבודות" ו/או)להלן: " שצורפו למסמכי המכרז תוהתוכניוהטכניים 

 
בהתאם להזמנה זו ולחוזה שיחתם בין הזוכה לבין  העבודותהמציע שיבחר כזוכה, יבצע את  .2

 ההתאחדות.
 
 הגדרות

 יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה כל עוד לא הסתיים המועד להגשת הצעות.  –" משתתף" .3
 
 . ועמד בתנאי הסף לפי תנאי הזמנה זו הצעה במועדאת הגיש להתאחדות חשב כל מי שי -"מציע" .4
 
שלוחיו, מורשיו המוסמכים  ,לרבות נציגיו ,במכרז שהצעתו היא שנבחרההמציע  -"ןקבל" או "זוכה" .5

העבודות או כל חלק מהן, אם המזמין  מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע קבלן משנהולרבות כל 
 .זה כאמור בחוזהואישר לקבלן להעסיק קבלני משנה  התיר

 
הכוונה גם בלשון נקבה וגם  "קבלן" בכל מקום בהזמנה בו נאמר "משתתף", "מציע", "זוכה", .6

 .בלשון רבים, על פי הקשר הדברים
 
 

 מסמכי ההזמנה

, לרבות מסמך זה מהווים את )בין מצורפים למסמכי המכרז ובין אם לאו( המסמכים הבאים .7
 "ההזמנה":

 
 מסמך זה; –הוראות ותנאי ההזמנה  .א

 נספח א' להזמנה  –טופס הצעת המציע  .ב

 ' להזמנה;בנספח  -מכרזערבות נוסח  .ג

 ' להזמנה גנספח  – םלפי חוק עסקאות גופים ציבורייתצהיר  .ד

 ' להזמנה.דנספח  - מין עברייני של העסקה למניעת חוק לעניין תצהיר .ה
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 נספח ה' להזמנה. –תצהיר להוכחת נסיון  .ו

 להזמנה; 'ו נספח -"(ההסכם)" התקשרות ונספחיוהסכם  .ז

 נספח א' להסכם  –ערבות ביצוע  .ח

 נספח ב' להסכם  –ערבות בדק  .ט

 אישורי קיום ביטוחים נספח ג' להסכם  .י

 נספח ד' להסכם  - , כתב כמויות ותוכניותמפרט טכני .יא

 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי ההזמנה, בין שהם מצורפים ובין שאינם  .8
 מצורפים.

 
רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט, לתקן או לשנות את המסמכים הנ"ל. ההתאחדות  .9

 המשתתפים/המציעים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם לשינויים, כאמור.
ים תוספות או הבהרות שיועברו לכל המציעלמסמכי ההזמנה עשויים להתווסף מסמכים, 

  ויהוו חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.
 

 הסברים והבהרות

שלא  ₪, 1,500תמורת סכום של להשתתפות בהליך. יש לרכוש את מסמכי ההזמנה כתנאי  .10
 של הזמנה זו. קשיח יוחזרו למציע ו/או למשתתף, יקבל כל מציע ו/או משתתף עותק

 
  מיוםלא יאוחר   ,ם להגיש למחלקת הרכש של ההתאחדותרוכשי המכרז יהיו רשאי .11

בלבד, למייל  WORDובקובץ שאלות הבהרה בכתב  12:00שעה ב 23.12.2020
 kikia@football.org.il ,בכלל זה שאלות והבהרות בדבר אופן הכנת  סמכי המכרז.בקשר למ

ור , לא תהיה כל אפשרות לקבל ההצעה והנוהל להגשתה. פרט למשלוח שאלות הבהרה, כאמ
 ו/או לברר שאלות טכניות ו/או מנהליות ו/או אחרות בקשר עם מכרז זה .  מידע
 

ו/או אם יהיה לו ספק  התאמות  סמכי ההזמנה סתירה, שגיאות או איהיה וימצא משתתף במ .12
, כתב להתאחדותבפרט כלשהו, עליו להודיע על כך  כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או

תשובות או  kikia@football.org.ilדוא"ל ל ההבהרה,למועד האחרון להעברת שאלות עד 
הבהרות תשלחנה במידת הצורך בכתב לכל המשתתפים ו/או המציעים האחרים בהזמנה, 
כאשר על כל משתתף לצרף את התשובות הנ"ל להצעה ולחתום עליהם. יודגש, כי רק תשובות, 

לטות שתשלחנה בכתב לכל המשתתפים תחייבנה את ההתאחדות. אין הבהרות, או הח
 ההתאחדות אחראית לכל  פירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים בהזמנה.

 
 בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה יחייב הפירוש שייקבע על ידי ההתאחדות. .13

 
סמכי ההזמנה או כל הסתייגות לגביהם, כל שינוי, השמטה או תוספת שיעשו על ידי המציע במ .14

בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים 
 לגרום לפסילת ההצעה.

 
הצעה שאינה עונה על הדרישות המנויות במסמכי ההזמנה, רשאית ההתאחדות שלא לדון בה  .15

 כלל.
 

פנייה זו וההשתתפות בה לא תיחשב כמכרז ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים. מובהר  .16
והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה, אינם חלים על  1992-כי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב

mailto:kikia@football.org.il
mailto:kikia@football.org.il
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ההתאחדות ועל הליך זה. גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח "מכרז" הדבר נעשה למען 
 הנוחות בלבד. 

 
ומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה כולה, ו/או חלקה ו/או לא לחתום ההתאחדות ש .17

 על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 

אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההזמנה ו/או שלא לחתום על החוזה לא תהיה  .18
 .ו טענה מכל סוג שהואאו דרישה ו/אלמשתתפים/למציעים/לזוכים בהזמנה כל תביעה ו/

 
 ההתאחדות אינה מחויבת לבחור בהצעה הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיא. .19
 

ההתאחדות לא תהיה חייבת למסור כל מידע לגבי זהות המציעים האחרים שהגישו הצעה  .20
 בהליך נשוא הזמנה זו.

 
שייחתם עם הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי הזמנה זו ו/או לתנאי ההסכם  .21

 הזוכה/ים תהא של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 

 חובה -סיור קבלנים 

בכוונת ההתאחדות לערוך סיור קבלנים, שמטרתו ליתן רקע כללי על ההזמנה ולהוות כלי עזר  .22
שיסייע ללבן שאלות אשר יתעוררו מטעם המשתתפים/מציעים. מוצהר ומובהר כי דברים אשר 

יחייבו את ההתאחדות, לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את יאמרו במהלך המפגש לא 
 .מציע את הסכמתו לתנאי זהמשתתף/ המסמכי ההזמנה. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור נותן ה

 
השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה למציעים. מובהר כי הצעתו של מציע שלא ישתתף  .23

תתף בסיור לוודא כי הוא נרשם ברשימת משה באחריות – בסיור הקבלנים תפסל על הסף
 .המשתתפים בסיור

 
הנבחרות  ביתב 10:00בשעה  20.12.2020 סיור הקבלנים יערך ביוםזולת אם יקבע אחרת,  .24

 מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן.  המשתתפים. בשפיים
 

למסמכי לסיור הקבלנים יירשם פרוטוקול אשר יופץ למשתתפים ועל המציעים יהיה לצרפו חתום  .25
 ההגשה.
 

 
 ההצעה 

 
חוברת  בצירוף העותק המקורי החתום שלתוגש במטבע ישראלי בלבד ללא מע"מ,  הצעת המחיר .26

  .ובהתאם למפורט במסמכי ההזמנהעל כל נספחיה,  מסמכי ההזמנה
 

בכל הצעות המחירים מתייחסות לביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  .27
 . ההזמנה על פי כל מסמכישלבי הפרויקט 

 
 . כתב הכמויות המצורף למסמכי ההזמנהבהצעת מחיר חובה על המציע למלא  .28

 
יקבע מחיר  ,בכל מקרה בו הסכום הכולל לא יהיה תואם את סיכום מחירי היחידהיובהר כי  .29

 .את הסכום הסופיהנקוב היחידה 
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 כל שינוי או הסתייגות בתנאי ההזמנה או בהצעה עלול לגרום לפסילת ההצעה.  .30
 

ודה נשוא הזמנה המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העב .31
 המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. וזו 
 
  

 הגשת ההצעות

ומאשר כי הוא מכיר את הדין בישראל, ואת תנאי ההזמנה, לרבות בהגשת ההצעה מצהיר המציע  .32

דרישות החלות על המשתתפים ו/או המציעים ו/או הזוכה, וכי הוא מסכים לכל תנאי ההזמנה, על 

כל מרכיביה, חלקיה ונספחיה, וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל הליך שיפוטי 

 כל מרכיביה, חלקיה ונספחיה. ומעין שיפוטי כנגד תנאי ההזמנה על

האישורים והמסמכים, כשהיא מלאה וכאשר כל מסמכי  לרבותהמבקש להשתתף יגיש הצעתו,  .33

ההזמנה חתומים על ידי המציע בשולי כל עמוד, למשרד מנהלת הרכש בהתאחדות באצטדיון ר"ג, 

. 16:00השעה  עד 3.1.2021מיום במסירה ידנית, לא יאוחר , , רמת גן299דרך אבא הלל 

להחלפת דשא עבודות  לביצוע 4/20 מכרז: "שעל גביה רשום סגורה,חלקה ההצעה תוגש במעטפה 

 ללא ציון שמו של המציע על גבי המעטפה, ",בבית הנבחרות בשפיים סינטטי במגרש כדורגל

 וכנגדה יינתן על ידי ההתאחדות אישור קבלה. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר.

 .לא תתקבלנה – לעילהצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור בסעיף  .34

ההתאחדות רשאית להאריך את המועד האמור, וכל מועד אחר בהליכי הבחירה, בכל שלב, לפי  .35

 שיקול דעתה.

לאחר מועד ההגשה, כאמור, יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה אשר תיועד  .36

 לשמירת מסמכי ההצעות.

התיבה/הכספת תעשה בנוכחות נציג ועדת מכרזים של ההתאחדות ובהתאם לקבוע בתקנון פתיחת  .37

 ההתאחדות.

במעמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו, בין היתר, מספר המעטפות שנמצאו  .38

 בתיבה/בכספת, תכולתן, זיהוין וככל שניתן גם המחיר המוצע, לפי העניין.

בשולי  ותחתומ, שני עותקיםבההצעה, על כל חלקיה )כולל מסמך הזמנה זה על כל נספחיו( תוגש  .39

 כל עמוד, כאמור לעיל, על ידי המורשים לחתום בשם המציע ובצירוף חותמת.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים בהזמנה כולל הערבות  .40

מובהר בזאת יצורפו(, יהיו על שם המשתתף בהזמנה בלבד. הבנקאית )ומסמכים נוספים אם 

שתנאי הסף בהזמנה חייבים להתקיים במצטבר במשתתף שהוא עצמו המציע. לפיכך, הצעה 
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הכוללת הסתמכות על התקיימותם של התנאים או מי מהם בגוף אחר הקשור בדרך כלשהי עם 

 המציע תיפסל.

 

 תוקף ההצעה 
 

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ההתאחדות  6 בתוקף לתקופה של תהיההמציע הצעת  .41
 יום נוספים.  90רשאית להאריך את תוקף ההצעה למשך 

 
 להזמנה בהתאם. המציע להאריך את הערבות הבנקאיתבמקרה זה מחויב  .42

 
 להשתתפות תנאי סף

המפורטים  בכל התנאיםהעומדים במועד הגשת ההצעות משתתפים בהזמנה זו  ציערשאים לה .43
 :להלן

 
 .המציע רכש את מסמכי המכרז .43.1

מגרשי כדורגל עם דשא סינטטי בגודל של   3 בהתקנתלהיות בעל ניסיון מוכח  מציעעל ה .43.2

על  .2016-2020בין השנים ואשר הסתיימו ונמסרו למזמין , כל אחד מ"ר  5,000 לפחות

 המציע לספק אסמכתאות מתאימות להוכחת תנאי סף זה. 

שהותקן במגרש כדורגל שנבחן ועמד במבחן  מסוגלהיות  המוצע ע"י המציעעל המוצר  .43.3

 פיפ"א קואלטי פרו.

מאפשרת  ואשר שנים לפחות,  8אחריות מלאה למשך תהיה  התקנה המוצר והאחריות על  .43.4

את כל אזורי המגרש, על הקבלן להציג אחריות תכסה שעות שימוש שנתיות לפחות ו 2800

  ק. יצרן בהתאם וכן אחריות ספ

 .בית הנבחרותבעל ידי ההתאחדות  השתתף בסיור הקבלנים שנערך .43.5

  .הסבת חוזה תתאפשרלא  .43.6

 לא מתקיים בו הסייג להלן: .43.7

או לגבי בעלי לא יורשה להשתתף מי שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות קיים לגביו 

ו/או תפקידיו ניגוד עניינים מהותי בין עסקיו  או ממלאי תפקידים בו, או זכויות בו, בו מניות

ו/או החזקותיו לבין הנדרש לביצוע לפי הזמנה זו. למציע לא תהיה כל טענה כלפי 

ההתאחדות במידה ויוחלט שהוא אינו רשאי להשתתף בהליך עקב ניגוד עניינים כמפורט 

  בסעיף זה.

 

 :להצעה יצורפו האישורים והמסמכים הבאים

 חוברת המכרז על כלל נספחיה, חתומה בכל עמוד ע"י המציע.  .44
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לנוסח  יובהר כי נוסח הערבות צריך להיות זהה – ערבות בנקאית בנוסח המפורט בנספח ב' .45
 . המפורט בנספח ב'

 
 .עוסק מורשה / ם תאגיד )חברה, עמותה או שותפות(רישו תעודת .46

 
המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון  .47

 .1976 -פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 

 אישור על ניכוי מס במקור. .48
 

המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את שמות  רו"ח/אישור עורך דין .49
 המנהלים, בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד המציע.

 
 .כפי שהוזכרו במסגרת סעיפי תנאי הסף לעיל אישורים .50

 
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בעניין הרשעה בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  תצהיר .51

, ולפי חוק 2002באוקטובר  31, לאחר ה1991-אכדין והבטחת תנאים מוגנים(, התשנ"העסקה שלא 
 להזמנה זו.' ג, המצורף כנספח 1987-ז"שמתשכר המינימום ה

 
 ' להזמנה.דנספח  -תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין לקטיניםלפי  תצהיר .52

 
 תצהיר להוכחת ניסיון, המצורף כנספח ה' להזמנה.  .53

 
 ההסכם ההתקשרות כשהוא חתום על ידי המציע, כל כלל נספחיו, והמצורף כנספח ו' להזמנה.  .54

 
שאלות ההבהרה והתשובות להן, כפי שישלחו לרוכשים על ידי ההתאחדות, כאשר הן חתומות ע"י  .55

  . על ידי המציע םוכן פרוטוקול סיור המציעים, חתו המציע
 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .56
 

 פירוט נסיון וקו"ח של המפקח הצמוד מטעמו.  .57
 

מפרטים טכניים של החומרים שבכוונתו לספק )מרבד סינטטי, חומרי מילוי, ממטירים, חצץ  .58
 . וגאוטכסטיל(

 
סוג הדשא שבכוונת המציע להשתמש המציע יעביר את המפרט המדויק הכולל את שם היצרן לגבי  .59

, והכל בכפוף לדרישות אי בארץ וזמני אספקהבמסגרת ביצוע הפרוייקט, לרבות זמינות במל
 . המכרז והמפרט הטכני המצורף

 
 מידע אבטחת איכות כמופיע בהמשך. .60

 
רשימה מאושרת של התקנות שנעשו עד כה ע"י קבלן המשנה, לרבות נציגי הבעלים אצלם בוצעו  .61

 התקנות וספר טלפון , המוכיחה את העמידה בדרישות אבטחת האיכות.
 

מעבדה על מבחני תקינה למשטח המוצע כולל דוחות למבחני שדה למגרשים העתיקי דוחות  .62
 שאושרו.

 
 דוגמת תעודת אחריות. .63
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 מערך/תכנית החיבורים של השדה. .64
 

הנחיות תחזוקה של המגרש כפי שנכתבו ע"י יצרן המשטח, דפי מדע לגבי הכלים לתחזוקה  .65
 שבכוונת הקבלן לספק ומחירי כל כלי.

 
 ערבות בנקאית להזמנה

הצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן לטובת ל .66
' בבנוסח המצורף כנספח  (שקלים חדשיםאלף  שמונים)₪  80,000ההתאחדות בסכום בסך של 

 להזמנה זו. 
 

 . 15.04.2021עד ליום בתוקפה ערבות זו תעמוד  .67
 

היה ותודיע ההתאחדות למציע, על זכיית הצעתו, תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת החוזה  .68
עמו וההתאחדות תהיה רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הערבות בהתאם, עד למועד 

 חתימת החוזה. 
 

מציע שהצעתו נתקבלה ולא יאריך את תוקף הערבות על פי דרישת ההתאחדות, כאמור לעיל ו/או  .69
יחתום על החוזה תוך המועד שיידרש לכך, רשאית ההתאחדות לחלט את סכום הערבות לא 

שנמסרה לטובתה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה לסעדים נוספים. כמו כן, תהיה התאחדות רשאית 
 לבטל את זכייתו.

 
לרבות המצאת ו ועל כל מסמך נלווה אחר הערבות תוחזר למציע אך ורק לאחר החתימה על החוזה .70

 בנקאית להבטחת הביצוע, כנוסחה בנספחי ההסכם.  ערבות
 

 שיקולי ההתאחדות 

 
להצעת המציע, כאשר רק הצעת מציע שעומד בשיקולי הועדה בבחירת ההצעה הזוכה יינתן דגש  .71

מודגש, כי ועדת המכרזים רשאית לא לבחור בהצעה הזולה ביותר. כמו כן, בתנאי הסף תיבחן. 
 רשאית הועדה שלא לבחור בכל הצעה שהיא. 

 
ההתאחדות רשאית לאשר התקשרות, לדחותה, להתנותה בתנאים, לבקש לערוך פניות נוספות  .72

א לבחור לקבלת הצעות, להחליט על ניהול מו"מ ו/או התמחרות עם מציע ו/או מציעים כלשהם, ל
בהצעה כלשהי ולחלופין לבחור במספר הצעות תוך פיצול ההתקשרות בין מציעים שונים, לבחור 
רק בחלק מהצעה כלשהי, לרבות הצעתנו, ולקבל כל החלטה אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 ובלא שיהא עליה לנמק החלטותיה. 
 

, בין השאר מסיבות תקציביות, לחלק את העבודה לשלבים ולהוציא צווי תהיה זכאית התאחדותה .73
תהיה כל   קבלןמעת לעת, מבלי של הלרשות שיעמדוהתחלת עבודה חלקיים, בהתאם לתקציבים 

ואף לא להוצאות תקופה עקב  ,עקב כך טענה בקשר לכך ומבלי שיהיה זכאי לפיצוי כזה או אחר
 ויהיה צורך בכך, עקב ביצוע העבודה בשלבים. הארכת תקופת הביצוע במידה

 

 דיון עם המציעים וניהול משא ומתן

ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים, או עם אחדים מהם, שהצעותיהם תמצאנה  .74
 מתאימות, על פי שיקול דעתה.
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מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו המקורית או מכל הצעה שניתנה על ידו במהלך המשא  .75
תן/התמחרות או להפכה לכדאית פחות להתאחדות, אך הוא רשאי להוסיף, להבהיר ולשפר את ומ

 הצעתו, בהתאם להנחיותיה של ההתאחדות.
 

במהלך ניהול מו"מ/התמחרות עם המציעים, כאמור, תנהל ההתאחדות פרוטוקול אשר יתעד את  .76
 עיקרי הדברים.

 
ון למועד זה אין בידי ההתאחדות את מובהר בזאת, כי ידוע לכל המשתתפים או המציעים שנכ .77

מלוא ההיתרים הנדרשים לצורך הקמת הפרויקט, והיא פועלת לקבלתם במקביל להליך מכרזי 
זה. כל מציע מביא בחשבון במסגרת הצעתו כי ייתכן שיאלץ להמתין מיום הכרזתו כזוכה ועד 

 , ולא תהיינה לו כל טענה בשל כך נגד ההתאחדות.לקבלת צו תחילת עבודה
 

ככל שלאחר פרסום הזמנה זו וטרם המועד האחרון להגשת הצעות יתקבלו היתרים כאמור בסעיף 
  זה, תפרסם זאת ההתאחדות כעדכון לכלל המשתתפים.

 
 

יובהר כי המציעים ידרשו לספק, בהתאם לדרישת ההתאחדות ו/או המפקח מטעמה, את הפריטים  .78
 הבאים: 

 ס"מ. X 20 20דגימה אחת, בגודל  –משטח מדושא סינטטי  .78.1
 

 משטח כנ"ל עם חומרי המילוי בתצורה הסופית של המגרש. .78.2
 

 תערובת גומי עם יחסי התערובת המתאימים, דגימה אחת. .78.3
 

ככל והדוגמאות שיסופקו לא יהיו לשביעות רצונה של ההתאחדות ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית  .79
ההתאחדות ו/או מי מטעמה לדרוש קבלת דוגמאות אחרות, אשר יעמדו בדרישותיה ו/ו דרישות 

 המפקח מטעמה. 
 

 החלטה על הזוכה וחתימת ההסכם

למציעים. הודעה כאמור תחייב את ההתאחדות תחליט על הזוכה בהליך זה ותודיע על כך  .80
 ההתאחדות רק אם תישלח למציעים שהיא חתומה על ידי המוסמכים לכך מטעם ההתאחדות.

 

להזמנה, בתוספת הפרטים  ה'הזוכה יחתום על ההסכם ונספחיו בנוסח המצורף כנספח  .81
כה הרלוונטיים אשר יוספו על ידי ההתאחדות )שם הזוכה, התמורה וכו'(, בהתאם להצעת הזו

 ימים מהיום שיומצא לו החוזה על ידי ההתאחדות. 7וזאת תוך 
 

עם החתימה על החוזה, וכתנאי לחתימתו, יידרש הזוכה להמציא להתאחדות את המסמכים,  .82
 ההתחייבויות, הערבות והאישורים המפורטים בחוזה.

 

להפרתו. מציע שיזכה בהצעה ולא יחתום על החוזה בתוך המועד שהוקצב לכך, הדבר שקול  .83
 במקרה כזה תהיה ההתאחדות רשאית להיפרע מהמציע בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מההפרה.
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 פרק ב': מהות ההזמנה

הנמצא מגרש כדורגל להחלפת דשא סינטטי ב יצוע עבודותלבלקבלת הצעות נשוא הזמנה זו הינו  .84
יש להתחשב בהמשך פעילות בית הנבחרות  .במתחם בית הנבחרות של ההתאחדות בשפיים
 והשימוש במגרשים הסמוכים במינימום הפרעות.

 
אור העבודה, תנאיה ואופן ביצוע, ימבלי לגרוע מהאמור בפרטי ובתנאי החוזה שיחתם עם הזוכה, ת .85

"( ומהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה והזמנה זו, מפורטים במפרט הקבלן"שידרשו מהזוכה )להלן: 
 ב הכמויות המצורף להסכם ולהזמנה זו. המצורף כנספח להסכם בהזמנה, וכתהטכני 
 
 

 קבלני משנה ותיאום עם גורמים אחרים

 
לתאם את ביצוע העבודות עם כל  "(הקבלן)להלן: " במסגרת הפרויקט יהיה על הקבלן הזוכה .86

הגורמים המוסמכים על פי דין, ולפקח ולתאם את ביצוע העבודות עם קבלני משנה אשר יעבדו 
 , וכן עם כל גורם אחר עליו תורה ההתאחדות ו/או המפקח., ככל שיעבדומטעמו בפרויקט

 
 יאושרו על ידי ההתאחדות ומנהל הפרויקט. , כל שיהיו,קבלני המשנה .87

 
יות הביצוע והתקשרותו עם וכי במסגרת הצעת המחיר על המציע לכלול בחשבון גם את עלמובהר  .88

 ואת כל העלויות הנלוות לפרויקט בכלל. ,בפרט קבלני המשנה מטעמו
 

 

 פיקוח עליון

 
תמנה מפקח עליון על הפרויקט מטעמה, לצורך ניהול ופיקוח על הפרויקט, וזהותו ההתאחדות  .89

הקבלן (. "המפקחאו " "הפרויקט מנהללהלן: "העבודות בפועל ) תימסר למציע בסמוך לתחילת
 את הפרויקט תוך שיתוף פעולה מלא עם מנהל הפרויקט, היועצים והמתכננים מטעם הזוכה יבצע 

 ההתאחדות, לרבות פיקוח עליון על ידם על הפרויקט.
 
למען הסר ספק מובהר כי ההתאחדות תהא רשאית להחליף את מנהל הפרויקט, היועצים  .90

והמתכננים במהלך הליך ההזמנה ו/או במהלך ביצוע הפרויקט, ולקבלן הזוכה לא תהא כל טענה 
 ו/או דרישה בעניין. 

 

 פיקוח צמוד

מטעם יצרן המשטח המדושא הסינטטי, שיהיה בעל )מנהל עבודה( הקבלן יעסיק מפקח צמוד  .91
( התקנות מקובלות בישראל, בארצות הברית או באירופה של משטחי כדורגל 5) 5ניסיון של לפחות 

בגודל מלא מדושאים מפוליאתילן דמויי דשא בחמש השנים האחרונות. נא להגיש רשימה זו יחד 
 עם הצעת המחיר.       

                                                                                               
הקבלן יעסיק אך ורק מפקח צמוד מיומן בהתקנת מערכת זו. יש להגיש קורות חיים של המפקח  .92

 .   יחד עם הצעת המחיר
 

 ההתקשרות ותקופת הזמנים לוח 
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בודות הבנייה וההקמה של הפרויקט יתבצעו ברצף ובקצב עבודה עמתחייב לגרום לכך שהזוכה  .93

  .מאת המפקחוקבלת אישור השלמת העבודות לעד מהיר 
 

באחריות הזוכה לדאוג להבטחת רצף עבודה, וכן באחריותו לדאוג לכך שטרם תחילת עבודות  .94
משטח הדשא החדש המיועד להתקנה  –הפירוק של משטח הדשא הקיים וההכנה למשטח החדש 

 יהיה בארץ וזמין להתקנה מיידית. 
 

לכל ₪  5,000מובהר כי כל חריגה מהלו"ז, כפי שימסר על ידי המפקח, תחייב את הזוכה בסך של  .95
 חריגה. יום 

 
את ההתאחדות בכל פעולה הדרושה בקשר  וכה וילווהזימשיך האחר השלמת הפרויקט כאמור,  .96

עם ביצוע תיקונים ו/או השלמות ו/או התאמות בקשר עם עבודות שביצוען נדרש במסגרת 
מהקבלנים הבדק הראשונה של כל אחד  תקופת. בתום וכמפורט בהסכם הפרויקט ולפי הצורך

נויים שהיו הושלמו כל התיקונים והשי ואנשי המקצוע עמם התקשר הזוכה, יוודא הזוכה כי
 נחוצים, ככל שהיו כאלה. 

 
, כם שיחתם בין הצדדיםבמועד כניסתו לתוקף של הסתהא תחילתה של תקופת ההתקשרות  .97

הבדק של  תקופתוסיומה במועד השלמת ביצוע מכלול התיקונים והשינויים הנדרשים לאחר תום 
 "(.תקופת ההתקשרות" –)להלן  כלל הקבלנים והמבצעים כאמור

 
 

 ותשלומים תמורה
 
התמורה עבור ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט תשולם לאחר קבלת אישור מאת המפקח מטעם  .98

 . 60ההתאחדות ומנהל הפרויקט מטעם ההתאחדות, ובתנאי תשלום של שוטף + 
 

 .כלשהו למדד יוצמדו לא התשלומים .99
 

 לקחו בחשבון ולא ישפיעו ישום תנודות אחרות במחירים, במדדים ובמטבעות אחרים לא י .100
 על מחיר העבודות. 

 
  ההצעה  סחישוב התמורה שישולם לזוכה יהיה בהתאם לכתב הכמויות שפורט בהצעה ועל בסי .101

שהוגשה על ידי הזוכה ו/או על פי כל הסכמה שתושג עם הזוכה במו"מ לאחר הגשת ההצעה כאשר 
, על פי אלטרנטיבה הנוחה להמקרה את ה מודגש בזאת כי ההתאחדות תהא רשאית לבחור בכל

 .שיקול דעתה

 
 בטחונות 
 

  ערבות ביצוע
 

להבטחת קיום התחייבויותיו של הזוכה, ימציא הקבלן הזוכה להתאחדות עם חתימת החוזה  .102
מאה ) ₪ 160,000הצרכן, בסך של  ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנת, צמודה למדד מחיר

תעמוד בתוקפה בכל משך כל תקופת ההסכם ועד לאחר שקלים חדשים(. הערבות  ושישים אלף
שנה מיום החתימה על ההסכם. ההתאחדות תהא רשאית להחליף את הערבות בבטוחה אחרת 

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
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ההתאחדות רשאית לחלט את סכום הערבות, כולה או חלקה , בכל מקרה בו יפר הזוכה התחייבות  .103
 מהתחייבויותיו על פי החוזה, לרבות במקרים בהם יתגלו תקלות, איחורים וכ'. 

 בדקערבות 

המפקח או  או המזמין מאת העבודות השלמת מכתב קבלת מיום חודשים 48 הינה הבדק תקופת .104
 מי מטעמה. 

 
ימציא להתאחדות עם סיום העבודה וקבלת אישור ממנהל הפרויקט ערבות בנקאית  קבלן הזוכהה .105

מאה ) ₪ 160,000אוטונומית, בלתי מותנית לתקופת הבדק, צמודה למדד המחירים לצרכן בסך של 
 הערבות תעמוד בתוקפה בכל משך תקופת הבדק.  (.אלף שקלים חדשים ושישים

 
סכום הערבות, כולה או חלקה, ככל ויתגלה ליקוי בתקופת  ההתאחדות תהא רשאית לחלט את .106

 הבדק, וזאת בכפוף למתן הודעה על הליקוי לקבלן ואי תיקונו במועד בהתאם לזמנים בהסכם.
 

ערבות הבדק תושב לקבלן בסיום תקופת הבדק, בתנאי שלא התגלו בתקופת הבדק ליקויים אשר  .107
, ובכפוף לאישור מנהל הליקויים ןאחר תיקוטרם תוקנו, שאז יידחה מועד השבת הערבות עד ל

 .הפרויקט
 

 המפורטיםהביטוחים הנדרשים בהסכם, ויקיים את כל באחריות בהתאם למפורט  איישהזוכה  .108
 .להסכםבהסכם ובנספח ג 
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 נספח א' –טופס ההצעה 

 לכבוד
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 גן-אצטדיון רמת
 299סילבר רח' אבא הלל 

 גן-רמת
 

 ,א.ג.נ

 הנדון: הצעה

 אנו הח"מ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

 קראנו את מסמכי ההזמנה למיניהם, הבנו את תוכנם והננו מסכימים לכל האמור בהם. .1
 הננו מצרפים את מסמך ההזמנה כשהיא חתומה על ידינו.      

, ומצורפים המסמכים ה כדלקמןהננו מצהירים בזאת כי אנו עומדים בדרישות תנאי ההזמנ .2
 :להלן

 
 .1976 -אנו מנהלים פנקסים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .א

 
אישורים בדבר ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך  .ב

 מוסף או אישור על פטור מלנהלם.
 

 אישור ניכוי מס במקור.  .ג
 

 תעודת רישום תאגיד. .א
 

המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את  / רו"ח עורך דיןאישור  .ב
 שמות המנהלים, בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד המציע.

 
 . ______________________________________ בביצועו הינו נתחום התמחות .ג

 
, וכפי שנדרש בתנאי הסף המקצועיים ונסיונינ מסמך המפרט אתאישורים, המלצות ו .ד

 במסמכי ההזמנה. 
 

 כנדרש בתנאי ההזמנה.₪  80,000 ערבות בנקאית בסך של .ה
 

ומצורף פרוטוקול הסיור כשהוא  השתתפנו בסיור הקבלנים שנערך על ידי ההתאחדות .ו
 .חתום על ידי המציע

 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .ז

 
 .מין עברייני של העסקה למניעת חוק לעניין תצהיר .ח

 
 תצהיר להוכחת ניסיון. .ט
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 . הצעת המחיר המפורטת בכתב הכמויות .י

 
 פירוט נסיון וקו"ח של המפקח הצמוד מטעמו.  .יא

 
מפרטים טכניים של החומרים שבכוונתו לספק )מרבד סינטטי, חומרי מילוי,  .יב

 ממטירים, חצץ וגאוטכסטיל(
 

 מידע אבטחת איכות כמופיע בהמשך. .יג
 

מאושרת של התקנות שנעשו עד כה ע"י קבלן המשנה, לרבות נציגי הבעלים רשימה  .יד
 אצלם בוצעו התקנות וספר טלפון , המוכיחה את העמידה בדרישות אבטחת האיכות.

 
העתיקי דוחות מעבדה על מבחני תקינה למשטח המוצע כולל דוחות למבחני שדה  .טו

 למגרשים שאושרו.
 

המציע להשתמש במסגרת ביצוע הפרוייקט, פירוט לגבי סוג הדשא המדויק שבכוונת  .טז
 לרבות זמינות במלאי בארץ וזמני אספקה. 

 
  דוגמת תעודת אחריות. .יז

 
שאלות ההבהרה, והתשובות להן, כפי אלה נשלחו למציעים על ידי ההתאחדות, כאשר  .יח

 הן חתומות על ידי המציע. 
 

)לרבות חתימה בכל עמוד מעמודי ההזמנה, ההסכם  ההסכם החתום ונספחיו .יט
 . והנספחים(

 
קראנו והבנו את תוכן ההזמנה וקיבלנו את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת ומתחייבים לבצע  .3

 את עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 __________________________ :+ חותמת חתימת המציע
 

 _________________________ :וכתובת מלאיםהמציע שם 
 

 _______________  :טלפון
 

 _________________ :פקס
 

 ______________________________: דוא"ל
 

 ________________            תאריך: 
 

מאשר בזאת כי חתימת ה"ה  ________________  עו"ד ________________ ,אני הח"מ
 המציע בהצעה זו.מחייבת את 

 
____________________ 

 עו"דוחותמת חתימת       
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 הזמנהערבות -' בנספח 
 

 תאריך__________        לכבוד 
                        

 ההתאחדות לכדורגל בישראל
 3591, אצטדיון רמת גן. ת.ד. 299מרח' אבא הלל 

 .52134רמת גן 
 

 א.ג.נ.,

 אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________הנדון: ערבות בנקאית 

"(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום המבקש" -על פי בקשת _____________)להלן  .1
"( בצירוף הפרשי הצמדה סכום הקרן" -שקלים חדשים( )להלן אלף  )שמונים₪  80,000עד לסכום של 

"(  המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש ושתדרשו מאת המבקש סכום הערבות)להלן: "
עבור  להחלפת דשא סינטטי במגרש כדורגללביצוע עבודות הצעת המבקש להזמנה בקשר עם 

 וזאת בתנאים שיפורטו להלן: 04/20, מס' בשפייםבית הנבחרות ההתאחדות לכדורגל ב

)א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה, מפעם   .2
 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3לפעם בכתב וזאת תוך 

 -הכול כאמור בדרישתכם -אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין)ב( 
או לבסס את דרישתכם בכל צורה שהיא, מבלי שתחול וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/

עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי 
כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא. לא נהיה רשאים להימנע מתשלום 

ותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מו
 ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.

הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע בתאריך  .3
הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש 

 הימנה, הכל לפי העניין.הערבות או כל חלק 

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות בדרישה  .4
 מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .5

 לויה.ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי ת .6

וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה להישלח  ועד בכלל 15.04.2021עד ליום תוקף הערבות  .7
 לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

 בכבוד רב,         

   

                                       
 בנק  ____________                                                                     
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 'ג נספח
 

 "(החוק)" 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 כדלקמן:
 המתקשר"( קבלןה)להלן: " הקבלןהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא  .1

 בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך והנני____________ ______כ מכהן אני. המזמין עם
 . קבלןה

 ( הנכונה במשבצת X ולסימון למילוי) .2
 בעבירה הורשעו לא"(, זיקה בעל)" לחוק( א)ב2 בסעיף כהגדרתו אליו זיקה בעל או, קבלןה 

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

 חוק או זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשעו לא אליו זיקה בעל אוקבלן ה 
 . מינימום שכר

 משתי ביותר הורשעו אליו זיקה בעל או שהקבלן במקרה הנכונה במשבצת X ולסימון למילוי) .3
 :מינימום שכר חוק או  זרים עובדים חוק לפי עבירות

 לפחות אחת שנה חלפה"( ההתקשרות מועד: "להלן) בחוק כהגדרתו ההתקשרות במועד 
 . האחרונה ההרשעה ממועד

 האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה לא ההתקשרות במועד. 

 יום אחרי שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק כהרשעה הרשעה הוגדרה, החוק לצורכי כי לי ידוע .4
 (.2002 באוקטובר 31) ג"התשס בחשון ה"כ

 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .5
_____________________ 

 המצהיר

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ___________ 
הופיע/ה בפני מר/גב' ______________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי 
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה / 

 צהירו / ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני .תעשה כן, אישר / ה בפני את תוכן ת

                    
____________________ 

 עו"ד                                
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 ' ד נספח

 
 

תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, 
  2001-התשס״א

 

 ___ ב__________כ המשמש__________,  ז, ת"_____________מר אני  .1
 כי בזאת( מצהיר "המשתתףלן: "לה (04/2020 במכרז המשתתפת ______________

 סימן לפי עבירה  היא מין בעבירת חלוט דין בפסק הורשעו לא מעובדיו מי או/ו המשתתף
 העסקה למניעת . בחוק כאמור  352 סעיף למעט 1977 ז"תשל ,העונשין בחוק 'י לפרק 'ה

  2001     א"התשס ,לקטינים שירות למתן המכוון במוסד מין עברייני של
 

 .זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו  .2
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .3
 
 
 

                       ________________ 

 המצהיר               

 

 אישור

______________, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ___________ אני הח"מ 
הופיע/ה בפני מר/גב' ______________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי 
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה / 

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני .תעשה כן, אישר / ה בפני את תוכן תצהירו / ה 

                    
____________________ 

 עו"ד                              
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 'הנספח 

 תצהיר להוכחת הניסיון

 

אני הח"מ, ____________________________, מס' זיהוי _____________________, לאחר 
לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( ומוסמך מטעם המציע ליתן המציע____________ ב ____________________ )" אני מכהן  .1
 . 04/2020תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז מס' 

מ"ר  5,000להקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי בגודל של  עבודות 3ביצע והשלים לפחות מציע ה .2

 . 2016-2020בין השנים אשר נמסרו והושלמו לפחות, 

 .לכל פרויקט אישורי אכלוס/מסירה מצרףמציע ה .3

 

 

 אישור

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה 
ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את בפני מר/גב' ______________ 

האמת וכי יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה / תעשה כן, אישר / ה בפני 
 את תוכן תצהירו / ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני .

                    
____________________ 

 עו"ד                            
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 1פרויקט מס' 

 תשובת המציע תאור

 _________________________________________ : עבורו בוצע הפרויקט שם הגוף

 מ"ר _______________   :היקף הפרויקט

 _________________________________________ :מיקום הפרויקט

 קבלן מבצע  :מעמד המציע בפרויקט

 קבלן ראשי 

 שם: _____________________________________  )מזמין(: איש קשר פרטי

 תפקיד: ___________________________________

 טל' נייד: __________________________________ 

 דוא"ל: ___________________________________

אישור מסירה סופי אסמכתאות להוכחת ניסיון: 
 . המזמין /חתום ע"י מנהל הפרויקט 

 אישור מסירה 

 אישור מיצרן הדשא 

 אחר : _____________________________

 

מכתבי המלצה מהמזמין )או מנהל צרופות: 
 הפרויקט מטעם המזמין(

 )מכתב המלצה )לא חובה 
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 2פרויקט מס' 

 תשובת המציע תאור

 _________________________________________ : עבורו בוצע הפרויקט שם הגוף

 מ"ר _______________   :היקף הפרויקט

 _________________________________________ :מיקום הפרויקט

 קבלן מבצע  :מעמד המציע בפרויקט

 קבלן ראשי 

 שם: _____________________________________  )מזמין(: איש קשר פרטי

 ___________________________________תפקיד: 

 טל' נייד: __________________________________ 

 דוא"ל: ___________________________________

אישור מסירה סופי אסמכתאות להוכחת ניסיון: 
 . חתום ע"י מנהל הפרויקט / המזמין

 אישור מסירה 

 איור מיצרן הדשא 

 ___________אחר : __________________

 

מכתבי המלצה מהמזמין )או מנהל צרופות: 
 הפרויקט מטעם המזמין(

 )מכתב המלצה )לא חובה 

 

 תשובת המציע תאור

 _________________________________________ : עבורו בוצע הפרויקט שם הגוף

 מ"ר _______________   :היקף הפרויקט
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 פרויקט מס' 3

 המציעתשובת  תאור

 _________________________________________ : עבורו בוצע הפרויקט שם הגוף

 מ"ר _______________   :היקף הפרויקט

 _________________________________________ :מיקום הפרויקט

 קבלן מבצע  :מעמד המציע בפרויקט

 קבלן ראשי 

 שם: _____________________________________  )מזמין(: איש קשר פרטי

 תפקיד: ___________________________________

 טל' נייד: __________________________________ 

 דוא"ל: ___________________________________

אישור מסירה סופי אסמכתאות להוכחת ניסיון: 
 . חתום ע"י מנהל הפרויקט / המזמין

 אישור מסירה 

 אישור מיצרן הדשא 

 אחר : _____________________________

 

מכתבי המלצה מהמזמין )או מנהל צרופות: 
 הפרויקט מטעם המזמין(

 )מכתב המלצה )לא חובה 
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  'ו נספח

 

 הסכם
 ביום ______________ רמת גןשנערך ונחתם ב

 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל בין:
 58-000171-7ע"ר  
 רמת גן 299דרך אבא הלל רח' מ 
 "התאחדות"ה או מזמיןהלהלן: " 
 מצד אחד         

 
 _____________________________    : ביןו

 ח.פ. ________________________ 
 מטעמו חתימהה באמצעות מורשי 
 ______________________________, ת"ז  
 ______________________________, ת"ז  
 מרח'________________________ 
 "הקבלןלהלן: " 
 מצד שני         

 

להחלפת דשא סינטטי במגרש כדורגל  לביצוע עבודותוההתאחדות פרסמה הזמנה  :הואיל
 כל על זה חוזה הוראותו 4/20מסמכי מכרז ל בהתאם הכל, בשפייםבבית הנבחרות 

 ;("הפרוייקט" או "העבודות":  להלן) נספחיו

          ביצוע לאחר שבדק את כל תנאי ההזמנה הנ"ל, הגיש להתאחדות הצעה ל ,קבלןוה והואיל:
 ;םהונספחי , החוזהכקבלן עצמאי לפי תנאי ההזמנההפרוייקט   

 
 קבלןוההתאחדות החליטה למסור ל כהצעה הזוכההתקבלה קבלן והצעת ה  והואיל:

 ;להלן בהסכם המפורטים ובתנאים לתקופה, פרוייקטה ביצוע את
 

 לו ויש זה חוזה נשוא העבודות מסוג בעבודות ובקיא מנוסה הוא כי הצהיר והקבלן  והואיל
 והמיומנות הניהולית היכולת, המקצועי הידע, האנשים צוות, הציוד, הכלים כל

 נשוא חוזה זה; העבודות לביצוע הדרושים

 

 כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים 

 .והמבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנ .1



 

 

22 

 
כותרות הסכם זה נועדו לשם נוחות הקריאה בלבד ולא יהיה בהן כדי לשמש ככלי לפרשנות  .2

 ההסכם ו/או כדי להרחיב או לצמצם את חובות וזכויות הצדדים שמכוח ההסכם.
 

 ברורה הוראה לבין שבחוזה ומהתנאים מההוראות הוראה בין סתירה של מקרה בכל .3

 הוראות בין סתירה של מקרה בכל או/ו הנספחים מהמסמכים אחר במסמך ומפורשת
 :הבאים הכללים יחולו - עצמם לבין הנספחים

 

 .המצורפים הנספחים הוראות על גוברות החוזה הוראות 3.1

 בהתאמה הניתן, ככל יפורשו ההסכם בנספחי המפורטים המיוחדים התנאים 3.2
 .זה במסמך המפורטים הכלליים לתנאים

 במפורש נעשו השינוי או/ו הביטול אם אלא ישונו ולא יבוטלו לא הכלליים התנאים 3.3
 על תמיד עדיפים יהיו המיוחדים התנאים, סתירה של במקרה. המיוחדים בתנאים
                   .הכלליים התנאים

ובכתב  הכללי במפרט המפורטות הוראות על גובר, ההסכם במסמכיהמפרט הטכני  3.4
 .                                      )ככל שישנו( הכמויות

 נוחיות לצרכי שנעשה ומקוצר תמציתי תיאור הינו הכמויות בכתב יחידותה תיאור 3.5
 לראותו יש אשר, הכמויות בכתב המצוינים יחידותה של המשלים התיאור. בלבד

 במפרטים או/ו הכלליים ובמפרטים בתוכניות מצוי, הכמויות מכתב נפרד בלתי כחלק
 .ו בתוכניותא/ו המיוחדים

 יצרן של שמו במפורש מצוין בו ובתכניות הכמויות בכתבי ,קום במפרט המיוחדבכל מ  3.6
 על המזמין ידי על יאושר אשר ערך שווה או" גם בצידו נכתב כאילו לקרוא יש, כלשהו

 ."דעתו שיקול פי

 

, הכל המפורטים בהסכם זה שירותיםהביצוע  אתלקבלן מסכימה בזאת למסור  התאחדותה .4
 בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם.

 
 

 נספחי ההסכם:  .5
 

  .להסכם' א נספח –ערבות ביצוע  5.1

  .להסכם' ב נספח –ערבות בדק  5.2

 .להסכם' ג נספח - אישורי קיום ביטוחים 5.3

  .להסכם' ד נספח –ותוכניות , כתב כמויותמפרט טכני 5.4
 
 

 קבלןההתחייבויות הצהרות ו .6
  

 והשירותים שהעבודותבאחריות מלאה  ויישאאת השירותים במומחיות וביעילות  יבצע הקבלן 6.1
 לשביעות רצונה המלא של ההתאחדות.  והחוזה ההזמנהיבוצעו כמוסכם לפי 

 

והחומרים  הביצועלהבטחת איכות  המיטביתבצורה  ההעבוד את ולבצע לתכנן מתחייב הקבלן 6.2
 .ובאופן רציף הזמנים ובלוח המפרטים פי על
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תואמות לקביעות התקן  ןמתחייב בזה לבצע את העבודות עפ"י תנאי הסכם זה, כשה הקבלן 6.3
המפקח( והוראות כל דין ללא  אישור את לקבלהישראלי )חומרים שאין לגביהם תקן חייבים 

יוצא מן הכלל ביחס לחומרים ולבצוע עבודה כאחד, בהתאם להוראות והנחיות מחייבות של 
ו/או  ההתאחדותרשות מוסמכת אחרת ובהתאם להוראות שיינתנו לקבלן מפעם לפעם ע"י 

לק הפרויקט אף רשאי לקבוע בהעדר תקן ישראלי, כי העבודות או כל ח מנהל. הפרויקט מנהל
ידרוש ובמספר שידרוש ביצוען  הפרויקט מנהלמהן יבוצע לפי תקנים שייקבע. כל בדיקות ש

אצל מעבדה מוסמכת או מכון מוסמך יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל אלה יבוצעו במועדים 
 .הפרויקט מנהל שיקבע ובאופן בדרך

 

ונו הוא כל ליקוי ו/או מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, הקבלן אחראי לתקן על חשב 6.4
פגם בעבודות שמקורם בהשמטה או טעות במסמכים אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא עשה 

 ו/או המפקח על כך מבעוד מועד. ההתאחדותכן ולא העיר את תשומת לבה של 

 

הקבלן מצהיר בזאת, כי בידיו כל הנתונים הדרושים לביצוע המוטל עליו עפ"י הסכם זה, כי  6.5
חן את אתר הבנייה, לרבות שיטות העבודה, ובעיקר את כל העבודות, המלאכות הוא בדק וב

והמערכות הקשורות, וכי הוא מכיר את כל תנאי ביצוע העבודות. לקבלן לא תהיה כל זכות 
תביעה איזו שהיא על יסוד טענה בדבר אי ידיעה איזה שהוא גורם הקשור בתנאים הנ"ל ובבצוע 

ע את כל החקירות והבדיקות המוקדמות הדרושות כדי לאפשר העבודות, והוא מצהיר כי ביצ
 את ביצוע העבודות כראוי.

 

הקבלן מצהיר בזאת, כי הינו בעל הידע, היכולת והכישורים לבצע את העבודות באופן הטוב  6.6
כן, מתחייב -והמפקח. כמו מזמיןביותר תוך מיומנות מקצועית ולשביעות רצונו המלאה של ה

שיידרשו ע"י כל רשות מוסמכת ותאגיד וכיו"ב  והרישיונותהקבלן לקבל את כל האישורים 
הנוגעים בדבר, בקשר עם בצוע העבודות ולמלא אחר כל התנאים וההוראות אשר קבלת 

 תלויה בהם. והרישיונותהאישורים 

 

כל העבודות, לרבות עבודות קבלני  לכל דבר וענין כקבלן ראשי לביצוע לשמשהקבלן מתחייב  6.7
המשנה מטעמו או קבלני משנה ממונים אשר ימונו ע"י המזמין אם אכן יהיו כאלה, לתאם עם 

"י התוכניות וכן לתאם את ביצוע כל יתר קבלני המשנה פהמפקח את ביצוע העבודות ע
ן אם והקבלנים האחרים הנוגעים בקשר כלשהו עם ביצוע העבודות ו/או נגישות עמם בי

 התקשרו עמו בחוזה ובין אם התקשרו עם המזמין באופן ישיר, הכל כפוף להוראות המפקח.

 

למרות האמור לעיל בפרק זה, הרי בכל מקרה שקיימת הוראת דין קוגנטית שהינה הוראת  6.8
בטיחות חייב הקבלן לפעול עפ"י הוראה זאת למרות כל הוראה אחרת בהסכם זה או על פיו, 

 ראש כי העבודות יהיו תואמים כל הוראת דין כאמור.והקבלן מאשר בזה מ

 

הקבלן מסכים בזה מראש כי ככל שאופן בצוע העבודות מצריך, לפי שיקול דעתו המוחלט של  6.9
רק לצורך ביצוע העבודות לפי הוראות  והמפקח, להעמיד לרשותו חלק מהאתר, ישתמש הוא ב

ם יאפשר לקבלנים אחרים לבצע המפקח ולפי שקול דעתו המוחלט עד להשלמת העבודות, אול
בחלקים אלה את עבודתם, יאפשר להם גישה נוחה וסבירה ותנאים סבירים לביצוע העבודות. 
בכל מצב דברים, כל ההוצאות הכרוכות במנגנון הדרוש לתאום ולשמירה על העבודות עד 

 למסירתן הסופית יהיו ע"ח הקבלן ואלו אף יהיו באחריותו הבלעדית.

 

כל הפרעה, עיכוב, שימוש ו/או תקלה לקבלן ע"י כל קבלן אחר יהא הקבלן חייב  במידה שיגרמו 6.10
מתוגברים ובין ע"י עבודה בשעות נוספות  יםלהגביר את קצב ביצוע העבודות בין ע"י מנוי צוות
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ומשמרות. הקבלן לוקח נתונים אלה בחשבון מחיר העבודות ולא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות 
 בקשר לכך.

 

להתאחדות את מלוא השירותים, לצורך ביצוע הפרויקט, במשך כל תקופת  ליתןיתחייב  הקבלן 6.11
 ההתקשרות.

 

צועם של השירותים על כל מרכיביהם וחלקיהם, לרבות כל פעולה לבי אחראי ויהיה ינהל הקבלן 6.12
נוספת ומשלימה הנדרשת להשלמתם בצורה מיטבית, והכל בין שהיא כתובה במפורש 

 אינה כתובה בהם במפורש. במסמכים אלה ובין ש

 

 וזאת בבית הנבחרות , תמשיך להתקיים פעילות מלאההעבודות ביצועמובהר כי במהלך  6.13
 ובאישור ההתאחדות. בתיאוםלביצוע העבודות  הקבלןבהתאמה ללוח הזמנים שיועבר על ידי 

 

 ספקאו /ו מקצוע בעל כלפי אחרתאו /ו חוזיתאו /ו כספית בהתחייבויות יתחייב לא הקבלן 6.14
 את תחייב לא כזו התחייבות כל כי מובהר, ספק הסר למען. ההתאחדות בשם כלשהו

 .ההתאחדות

 

 ההתאחדותהקבלן ומי מטעמו לפעול בנאמנות ובמסירות כלפי  ומתחייב םשירותיהבמתן  6.15
 .הםוכישורי ם, ניסיונהםולהשתמש במיטב ידיעותי

 

בלבד, ומוסכם כי אישור מטעם ו/או מנהל הפרוייקט  ההתאחדותימלא אחר כל הוראות  הקבלן 6.16
המקצועית  ומאחריות מטעמו מיאו /ו הקבלןפעולה מסוימת לא ישחרר את  לביצוע ההתאחדות

 לפי הסכם זה, ולא יגרע ממנה. םשירותיההמלאה לביצוע 

 

להימנע מכל התקשרות ו/או פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל  יםמתחייב מטעמו מיאו /ו הקבלן 6.17
או במצב של חשש לניגוד עניינים ו/או פגיעה /ובמצב של ניגוד עניינים  ולהעמיד אות העלולים

שלא  יםהסכם זה והשירותים לפיו ובכלל. בנוסף, מתחייבלבקשר  התאחדותבאינטרסים של ה
צד שלישי  מכלאו טובת הנאה אחרת במישרין ו/או בעקיפין /ולקבל כספים ו/או כל תמורה 

 מלבד התמורה לפי הסכם זה. לשירותיםבקשר 

 

 בניגוד נמצא אינו מטעמו מיאו /ו הואכי  ויתחייב יצהיר הקבלןלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי 6.18
 חשד של במקרה בכל מידית להתאחדות יודיע היא וכי זה בפרויקט שירותיו במסגרת עניינים
 .עניינים לניגוד

 

 אשר, מטעמואו /ו ידו על המועסק אדם כל, הראשונה דרישתה עם, מיד להחליף יתחייב הקבלן 6.19
 .ההתאחדות של דעתה את מניחה אינה שהתנהגותואו /ו מתאים אינו

 

 וישתתף העבודות ביצוע מהלך בדבר הפרויקט מנהל את שוטף באופן וידווח יעדכן הקבלן 6.20
 דוחות הפרויקט למנהל יעביר, כן כמו. ההתאחדות דרישת לפי בעניין ההתאחדות בישיבות
 .ידו על שיונפקו
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דיווח על כל פגם בעבודות ו/או תקלה ו/או שינוי  מיידיהפרויקט באופן  למנהל ימסור הקבלן 6.21
 ו/או פיגור בלוח הזמנים המתוכנן. 

 

 הקבלן יתחייב, הטכני למפרט נשוא לתוכניות ביחס בביצוע התנגשות שינויים של מקרה בכל 6.22
 .ביצוע לפני ובכתב מראש אלה כל של אישורו את ולקבל הפרויקט מנהל את לעדכן

 

 החלטותאו /ו בביצוע שינויים לרבות חריגות עבודותביצוע  ,לעיל מהאמור לגרוע ומבלי 6.23
 .הפרויקט מנהל של ובכתב מראש אישור קבלת טעונות יהיו, הביצוע עלות את המגדילות

 

 שבו אחר מקום ולכל העבודה למקום עת בכל להיכנס, לנציגיו או/ו למזמין יאפשר הקבלן 6.24
 כל וחפצים מכונות, חומרים מובאים שממנו מקום לכל וכן החוזה לביצוע כלשהי עבודה נעשית
 .החוזה והוראות העבודות לביצוע שהם

 

 חציבה לצורכי: כגון, כלשהו שימוש או הנאה זכות בקבלת העבודות ביצוע במשך צורך יהא אם 6.25
 לקבלת אחראי הקבלן יהא -דומה זכות כל או, שימוש או מעבר זכות או, חול או עפר נטילת או

 .הקבלן לבין הבעלים בין שיוסכם כפי, תמורתה ותשלום מבעליה האמורה הזכות

 
 ולא, הציבור בנוחיות לצורך שלא פגיעה תהיה לא העבודות ביצוע כדי שתוך מתחייב הקבלן 6.26

 שביל, דרך, בכביש, במבנה אדם כל של והמעבר השימוש בזכות לצורך שלא הפרעה כל תהא
 .ובטוח אפשרי המעבר עוד כל, כלשהו ציבורי ברכוש והחזקה השימוש בזכות או, ב"וכיו

 

, החשמל חברת, בזק: כגון ברשויות ולברר, העבודות לביצוע שייגש לפני, לפנות הקבלן על 6.27
 על כלשהם מיתקנים או צנרת בדבר ב"וכיו המזמין נציגי, העתיקות רשות, המקומית הרשות

 .בסביבתו או העבודה במקום הנמצאים קרקעיים ותת קרקעיים

 

, נתונות העבודה למקום המובילות הדרכים יהיו לא, העבודות ביצוע כדי שתוך אחראי הקבלן 6.28
 של הובלתם לצורך. האמורות בדרכים הרגילה התנועה על שתקשה לתנועה, לצורך שלא

, האמצעים כל וינקטו המוסמכת מהרשות לכך הדרוש הרשיון תחילה יתקבל מיוחדים משאות
 ההפרעה האפשר ככל שתמעט כך, ההובלה זמני ושל הרכב כלי של הדרכים בחירת לרבות
 . לדרכים נזק האפשר ככל ויימנע האמורות בדרכים הרגילה לתנועה

 

 הפועלים הגורמים כל עם מלא ותיאום פעולה שיתוף תוך עבודתו את לבצע מתחייב הקבלן 6.29
 חברת - כגון כל גורם אחר –, נציגי המזמין, וככל שידרש המשנה קבלני לרבות העבודה במקום
 תיאום בגין תשלום לכל זכאי יהיה לא הקבלן'. וכו העתיקות רשות, התקשורת משרד, החשמל
 .ל"הנ הגורמים עם הפעולה ושיתוף

 

 כך עקב תשולם  לא הרגילות העבודה שעות לאחר או/ו במשמרות לעבוד יידרש והקבלן במידה 6.30
 .החוזה במחיר כלולות אלה ועבודות תוספת כל לקבלן

 

 לנזקים לרבות, באתר מטעמו המשנה קבלני עבודות כל על המזמין כלפי האחראי יהיה הקבלן 6.31
 .ל"הנ הקבלנים של מחדל או/ו מעשה בגין ייגרמו אשר
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 ולמבנים ירות לבל ייגרמו נזקים למבנהזה משנה לנהוג הקבלן של הבלעדית באחריותו 6.32
 בהם העובדים הדיירים לעבודת הפרעה כל מניעת ולרבות ותכולתם מערכותיהם על הסמוכים

 .   המשתמע כל על

 

 קיום אישור המזמין בידי המציא לא עוד כל באתר בעבודותיו להתחיל יורשה לא הקבלן 6.33
 .המזמין של הביטוח יועץ י"ע מאושר ים,ביטוח

 

 בוטל .7
 

 בדיקות מוקדמות .8
 

 כל את ובחן אתר העבודות במקום ביקר וכי החוזה תנאי כל לו נהירים כי בזה מצהיר הקבלן 8.1
הבניה  מקום ממנו, לרבות הנובעים או/ו העבודות בביצוע הקשורים והנסיבות התנאים
 החומרים של וטיבם כמויותיהם ,טיב הקרקע, היתר הבניה, תכנית בנין עיר, וסביבתו
 טופוגרפיים ותנאים גישה תנאי והתנאים )לרבות העובדות כל ואת דותוהעב לביצוע הדרושים

 אם ובין זה בחוזה מפורטים הם אם העבודות, בין ביצוע על להשפיע ואקלימיים( העלולים
, לרבות האילוצים הקיימים מתוקף פעילותם השוטפת של המשתמשים במבנים ובמתקנים לאו

 עלביצו הקשורים התנאים כל את היטב בדק כי הקבלן בזאת מצהיר כן כמו הסמוכים. 
 יהיו אשר הנתונים ויתר אדם חומרים, ציוד, כח לאספקת זה בנוגע חוזה פי על התחייבויותיו

 זה. חוזה לפי התחייבויותיו של במועדן לביצוע דרושים

 

 מתנאי כלשהו תנאי של ידיעה אי עקב כלשהן כספיות תביעות לתבוע רשאי יהיה הקבלן לא 8.2
 בביצוע הקשורות כלשהן נסיבות או העבודות מקום תנאי הכרת או ידיעת אי עקב החוזה, או
 ., והכל בכפוף לתנאי המכרזכלשהי אחרת מסיבה מכך, או הנובעות או/ו העבודות

 

הקבלן ראה ובדק את המצב הקיים טרם החלו עבודותיו ולקח בחשבון את כל הנדרש  8.3
ובדק להתחברות לתשתיות הקיימות במקום העבודות ובמבנים הסמוכים. כמו כן, הקבלן ראה 
 את המצב הקיים, ולקח בחשבון את כל הנדרש להמשך עבודות הבניה והשלמתן כמתוכנן.

 

המצב הקיים באתר העבודות ובסביבתו  את בדק כי הקבלן מאשר בעצם חתימתו על הסכם זה 8.4
 על מקבל והוא והמפרטים התכניות עפ"יוהמערכות  הבניה עבודות ביצוע המאפשר באופן
 כאילו כאמורכלונסאות, מערכות ותשתיות  חלקי מבנה, חפירות, -הקיים  לכל אחריות עצמו
 .מטעמו מי ע"י או ידו על בוצעו

 

 כל את כוללים הכמויות רשימת של היחידות שמחירי הקבלן חוזה זה, מאשר על בחותמו 8.5
 הזה החוזה תנאי למילוי הדרושים וסוג מין מכל אחרות והוצאות הכלליות ההוצאות
 )תכניות, המפרט החוזה נספחי של ולמובנם האמיתית לכוונתם בהתאם הבניה ולהשלמת
 (., ויתרת הוראות ומסמכי החוזההכמויות ורשימת עבודה אורייהמיוחד, ת

 

חומרים,  של מספיקים מלאים העבודות לצורך יבטיח כי הקבלן מהאמור, מאשר מבלי לגרוע 8.6
 ויתר אדם כח בחומרים, ציוד חסר בדבר טענה כל על בזה מוותר הוא וכי אדם וכח ציוד

 להשיגם.  באפשרותו איןכי  או העבודות ביצוע לצורך הדרושים הפריטים
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 אירועים מחמת אדם, לרבות בכוח או בחומרים, בציוד סרוח כי טענה כל תישמע במיוחד לא 8.7
 בכל העבודות של יצועןב בהשלמת כלשהו לאיחור צידוק יהווואלו לא יש"ע,  בשטחי כלשהם

 בחוזה. הקבוע במועד כולן העבודות להשלמת או בחוזה הקבוע ושלב שלב

 

הקבלן מתחייב להבטיח לצורך העבודות מלאים מספיקים לכל האלטרנטיבות האמורות  8.8
פי שיקול דעתו הבלעדי של -בכתבי הכמויות. ההחלטה בין האלטרנטיבות השונות תיעשה על

ידי -שות בעניין האלטרנטיבה שנבחרה עלהמזמין, ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או דרי
 המזמין, לרבות בעניין המחיר ו/או המלאי.

 

 מבנים אותם שייגרם לנזק אחריות מכל המזמין את משחרר בזה, שהוא מצהיר הקבלן 8.9
 המפקח. רצון לשביעות חשבונו על לתקנם קיימים, ומתחייב ומתקנים

 

 של השוטפת לפעילותםו/או מטרד כלשהו  כלשהי הפרעה לגרום שלא מתחייב הקבלן   8.10
 .שכנים מתקנים ובנינים

 

( טעמומ משנהה קבלני לו )לרבות הכפופים והעובדים הקבלנים שכל הקבלן מתחייב כן כמו  8.11
 הם כנ"ל.  אף מלהפריע ימנעו

 

קיימים וכי ומתקנים בצעות בסמוך למבנים בחלקן מתהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות  8.12
מיזוג אוויר  תקשורת, חשמל,ביוב, ניקוז,  ,ובתחומו קיימות תשתיות של מיםבקרבת האתר 

 וכד'.

 

העבודות ואת  לפני תחילת ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לבדוק ביסודיות את אתר ביצוע 8.13
לו ולוודא את מיקומם של מיתקנים תת קרקעיים ומתקנים אחרים  כיםהסמו יםהאזור

קרקע אשר עלולים להימצא במקום העבודות ולהשפיע הפני הקרקע ומעל ל מתחתהנמצאים 
 ."(המתקנים)להלן יחד: " על ביצוען

 
 כל של מיקומם אתהרשויות,  כל עם תיאום באתר, תוך לסמן הקבלן העבודה, על תחילת לפני 8.14

 הקיימים. המתקנים

 

 ובמספר מוגבל ידיים, בשטח בעבודת הקבלן יגלה , ככל שישנם,מתקניםה איתור לאחר 8.15
 לתחילת הקבלן אישור אלה, יקבל מוקדמות עבודות בצוע לאחר עומקם. רק מקומות, את

  חוזה זה. במחירי כלול ומחירם אלה גילוי עבודות עבור לקבלן ישולם העבודות. לא  צועיב

 

 רצון לשביעות חשבונו על ויתוקן הקבלן של באחריות יהיההאמורים  למתקנים שיגרם נזק כל 8.16
 בדבר.   יםהנוגע כל

 

 שיגרמו הפרעות בצוע, בגין תקופת הארכת או נוסף תשלום מהמזמין לתבוע יוכל לא הקבלן 8.17
 המגיע למבנים אלו.  ג' אחר צד ע"י או במבנים הסמוכים המשתמשים/מהדיירים מי ע"י לו

 

 מטעמו. המשנה קבלני עבודות על גם יחולו זה בסעיף כאמור והתחייבויותיו הקבלן הצהרות 8.18
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תחילת עבודות הקבלן באתר יבוצע סיור של הקבלן עם המפקח על מנת לתעד במדייק את רם ט 8.19
פרוטוקול סטטוס  המצב הנוכחי של מקום העבודות. סיכום הפרוטוקול ייחתם ע"י הקבלן.

קיים עם תחילת עבודות הקבלן יהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה וייחשב כנספח לחוזה מיד עם 
 חתימתו ע"י הקבלן. 

 

מחובת הקבלן לקבל אישורי חפירה כחוק מכל הרשויות הרלוונטיות )כגון: חח"י, שידרש, ככל  8.20
.  לא עשה כן, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר וכו'(בזק, רשות העתיקות, הרשות המקומית,  מת"ב,

הקיים למזמין על פי הסכם זה ועל פי דין, יהווה  הדבר עילה בידי המזמין לעיכוב תשלומים 
 המגיעים לו בהתאם להוראות חוזה זה. 

 

 )מנהל הפרויקט כהגדרתו במסמכי המכרז( תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .9
 

 טיב את לבדוק וכן ביצוען על ולהשגיח העבודות ביצוע את לבדוק רשאי יהיה המפקח 9.1
 כן .העבודות  בביצוע הקבלן ידי על שתיעשה המלאכה וטיב בהם שמשתמשים החומרים

וכל דבר הקשור ו/או  הוראותיו ואת החוזה את כהלכה מפרש הקבלן אם לבדוק הוא רשאי
 הנובע מכך. 

 

 ביצוע לצורך פעולות מנוהלות בו אשר אחר מקום בכל ובין מגרשב העבודות, בין ביצוע 9.2
 של הבלעדית דעתו להנחת יהיו ביצוע העבודותהמפקח.  של לפיקוחו נתון העבודות, יהיה

 לקבלן לפעם מפעם שייתן להוראות בהתאם ובלעדית סופית תהיה דעתו וחוות המפקח
 שאינן בהתאם לו. מבלי ובין לחוזה בהתאם שהן , ביןןלמלא בזה מתחייב הקבלן ואשר
 כלשהי למפקח בהוראה שניתנה אחרת סמכות מכל לגרוע ומבלי האמור מכלליות לגרוע

 ביצוע אופן עם בקשר שתתעורר שאלה בכל וסופית בלעדית המפקח החוזה, יכריע מהוראות
 בהם ישתמש שהקבלן החומרים של וסיווגם איכותם עם ובקשר מועדן או העבודות, טיבן

 העבודות. בביצוע

 

 הקבלן את יפטור לא המפקח של מחדל או/ו מעשה ושום זה בסעיף האמור דבר שום 9.3
 להוראותיו. בהתאם העבודות ולביצוע זה חוזה תנאי למילוי מאחריותו

 

 המפקח הינה החלטת כי בו נאמר אם בין המפקח בסמכויות הדן זה בחוזה בכל מקום 9.4
 ערעור יהיה ולא וסופית בלעדית המפקח החלטת לאו, תהיה אם ובין סופית או בלעדית

 בדייקנות. למלאה מתחייב והקבלן עליה

 

ההוראות  על העבודות. כל הינו בא כוחו המקצועי ונציגו של המזמין לצורך פיקוח המפקח 9.5
 באמצעות רק יינתנו לקבלןשנה, המ קבלני עבודות העבודות, ולרבות לביצוע בקשר והתכניות
 ובכתב. המפקח באמצעות רק יועברו הקבלן והערות המפקח

 

ו/או למזמין ולמי מטעמו  מטעמו למי או/ו כוחו לבא או/ו למפקח ויעזור יאפשר הקבלן 9.6
 חומרים, מוצרים, מכונות מובאים שממנו מקום ולכל העבודות למקום עת בכל להיכנס
 החוזה. לביצוע כלשהי עבודה נעשית שבו אחר מקום החוזה, ולכל לבצוע כלשהם וחפצים
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 לא מהן, אשר חלק כל או/ו העבודות של והריסה תיקון, שנוי מהקבלן לדרוש המפקח רשאי 9.7
 של להוראותיו בהתאםשלא  או החוזה מסמכי ושאר הטכני לתכניות, המפרט בהתאם בוצעו

 .הוא חשבונו ועל מיד הדרישה אחרי למלא הקבלן ועל המפקח

 

הנדונה  לעבודה מתאימים כבלתי לו הנראים עבודה כלי או חומר כל לפסול רשאי המפקח 9.8
 בהתאם הקבועות לבדיקות נוסף כל חומר, וזאת של ובחינה בדיקה רשאי לדרוש והוא

 לבדיקה שנמסר החומר בסוג להשתמש הקבלן. אין חשבון על זאת , כלמיםהקיי חוקיםל
 המפקח. מאת כך על אשור הקבלן יקבל אם אלא

 

 לפי מסוים, אם במקצוע עבודה או מהן חלק או בכללן העבודות את להפסיק רשאי המפקח 9.9
 או בהתאם/ו הטכני למפרט או/ו לתכניות או/ו בהתאם לחוזה נעשית אינה העבודה דעתו

 המפקח. להוראות

 

 להלן, לא זה חוזה הוראות ובשאר לעיל זה בסעיף כמפורט המפקח של דרישה כל של יומהק 9.10
כתב הכמויות שהוגש ע"י הקבלן במסגרת מסמכי ב המפורטים היחידה מחירי את ישנה

 ם.המוסכ החוזה למחיר מעבר כלשהו בתשלום הקבלן את יזכה ולאהמכרז 

 

 העבודות מן כלשהו חלק להסתיר או לכסות שלא הקבלן במהלך ביצוע העבודות מתחייב 9.11
 או הכיסוי לפני לכך יסכים שהמפקח מבלי מוסתר או מכוסה ישאר התכנית לפי אשר

 ההסתרה.

 

בכתב  למפקח הקבלן מוסתר, יודיע או מכוסה להיות שנועד מהעבודות חלק מוהושל 9.12
 החלק את ולמדוד לבדוק, לבחון והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדיקה מוכן האמור שהחלק
  .הסתרתו או כיסויו לפני האמור

 

לא הודיע הקבלן אם כוסה חלק איזה שהוא מהעבודות בניגוד להוראות המזמין או נציגיו, או  9.13
מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן על חשבונו את העבודה שכוסתה,  מזמין או למי מטעמול

ובתוך הזמן שנקבע על ידו, ויכסה מחדש מיד לאחר אישור ו/או המפקח עפ"י דרישת המזמין 
ומבלי  המפקח של והבלעדי הסופי דעתו שיקול לפי המפקח של רצונו העבודה, לשביעות

אם יסרב הקבלן למלא אחר הדרישה או יתרשל בכך, יהא  בכך כדי לעכב את העבודות. שיהא
רשאי המזמין להעסיק פועלים על חשבונו של הקבלן לשם גילוי העבודה וכיסויה, ואם תמצא 
העבודה לאחר גילויה וחישופה, לא מתאימה לתכניות לתרשימים ולפירוטים, או להוראות 

 ייב הקבלן להחליפה או לתקנה.המצויות בידי הקבלן, יהא ח

 

 אם קיים הקבלן, אלא על לעיל, תחולנה 9.13ף בסעי כאמור בעבודה הכרוכות ההוצאות 9.14
רצונו של  לשביעות בוצעה שהמלאכה והביקורת הוכיחה 9.12 התחייבותו לפי סעיף את הקבלן
 . המפקח

 
 העבודה והתארגנות     צועיב התחלת .10

 
 בבצוע הקבלן או הוראה ע"י המזמין יתחיל/ו העבודה התחלת צו ימים מיום מתן 14תוך  10.1

 העבודות. 
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 ביום מתן צו התחלת עבודה הינה באחריות  ככל שנמצאת, פסולת הנמצאת באתר, 10.2
 בונו למקום שפך מאושר.על חש הקבלן ועליו לפנותה בטרם התחלת העבודה

 

 .המפקח ידי על שיקבעו במקומות ורק אך יהיה שטח התארגנות הקבלן 10.3

 

 .שנה מטעמולקבלני המ גםהולם  ומעבר התארגנות שטח יקצה הקבלן 10.4

 

 יאשר להם ו/או המפקח שהמזמין אחרים לגורמים ההתארגנות בשטח מעבר יאפשר הקבלן 10.5
   לעבור בו.

 

הוא, למצבן כפי  חשבונו מצבן, על את יביא, קיימות גישה בדרכי הקבלן וישתמש במידה 10.6
 העבודות. ביצוע גמר עם העבודות, וזאת בתחילת שהיה

 

 .המפקחבדרכי הגישה שיורה בשטחי התארגנות ולא יורשה להשתמש אלא הקבלן  10.7

 

 ביצוע העבודותל וחשמל מים .11
 

לרבות עבודות  העבודות לבצוע הדרושים החשמל ואת המים את על חשבונו הקבלן יספק 11.1
 המים הדרושים להעברת הסידורים כל את הוא חשבונו על ויעשהקבלני המשנה מטעמו, 

 וכבלים, מיכלים הנחת צינורות ,מונים/שעונים בהם, כגון: התקנת השימוש למקום והחשמל
 .וכו', לרבות התקנות מכל סוג שהוא רזרביים

 

ועל  ל ידיע ישולמו האחרות המיוחדות ההוצאות השוטפות, וכל והמים החשמל צריכת 11.2
  קבלני המשנה מטעמו.לרבות הוצאות צריכה של  ,הקבלן חשבון

 

 ידו על שבוצעוהזמניים כל המתקנים  חשבונו, את הקבלן, על ויסיר יפרק העבודה בגמר 11.3
 המפקח. של רצונו לקדמותו, לשביעות המצב את ויחזיר

 

 סידור או הטיה תידרש בהם למקרים םג החשמל כנ"ל מתייחסת או/ו המים אספקת וצריכת 11.4
 העבודה. של יעיל לבצוע דרשישי אחר שירות וכל והעברה פירוק או זמני

 

ברשויות  11סעיף  הוראות לבצוע הנחוצים הסידורים כל את חשבונו על הקבלן יעשה 11.5
 רשויות הרלוונטיות.וביתר ה החשמל בחברת לכך, לרבות המוסמכים ובמוסדות המקומיות

 

, באחריות הקבלן ועל חשבונו ביצוע מערכת תאורה זמנית ראויה לביצוע העבודות ביום ובלילה 11.6
  .בלני המשנה מטעמושל הקבלן ו/או ק ככל שידרשו,

 

הקבלן יבצע על חשבונו את כל ההכנות הדרושות לאספקת החשמל הארעית לצורכי ביצוע  11.7
ולרבות החלפה או תוספת  או ממקום אחר כאשר יורה לו המפקח, חשמל העבודות, מלוח

 אביזרי חשמל בלוח/ות להפעלת מנוף או כל ציוד אחר באתר. 
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 בוטל .12
 

 תמורה .13
 

ממועד אישור החשבון שיוגש על ידי הקבלן למפקח וכנגד מסירה יום  60בשוטף +  התשלום 13.1
סופית של העבודות )כולן( עפ"י הוראות חוזה זה כשהעבודות מושלמות לשביעות רצון המפקח 

ולאחר שבוצעו כל הבדיקות והטסטים שנדרשו ע"י המפקח מנהל הפרויקט מטעם ההתאחדות ו
או חלקי עבודות הכל כשהן מושלמות( לאחר  המגרשה של חלקי תה קבלי)אף אם כבר הי

שנמסרו למפקח כל אישורים של כל רשות מוסמכת ו/או גורם ו/או מעבדה מוסמכת הדרושים 
לשם קבלת העבודות כולל חומרים ובדיקתם. וכן נמסר למפקח תיק מסודר עם כל קטלוגים, 

הוראות תפעול ואחזקה כולל תכניות עדות על כל השינויים ו תעודות האחריות מפרטים,
שבוצעו, לאחר שהוסרו או תוקנו ע"י הקבלן כל הליקויים שנקבעו ע"י המפקח במסגרת קבלת 

 הבדק.העבודות או מסירתם הסופית וכן לאחר המצאת ערבות בנקאית לתקופת 

 דית והסופית של המפקח.להסיר ספק, אשור החשבונות מכל סוג, נתונים כולם לסמכותו הבלע 13.2

 

יאשר ויצהיר הקבלן בכתב בנוסח לשביעות מזמין, כתנאי מוקדם לקבלת החשבון הסופי ע"י ה 13.3
 התאחדות רצון המפקח, כי זולת הקבוע בו אין לו תביעות או דרישות איזה שהן כלפי ה

 

היה כפוף בגין הסכם זה ו/או בצוע העבודות ו/או כל הכרוך ו/או הנובע מהן. החשבון הסופי י 13.4
לכל הוראות ההסכם ויהיה מבוסס עליהן והמפקח הוא בלבד שיאשר את החשבון הסופי 

 ותמורת החוזה על פיו.

 

אלא  מזמיןלא ישמשו כהודאה כלשהי מצד ה , ככל שיבוצעו,שום חשבון ביניים ותשלום ביניים 13.5
 תשלום על חשבון ולא יהיה בכל אלה משום אישור טיב חומרים, מוצרים וציוד.

 

כך הדבר גם לגבי כל מדידה אולם הקבלן יהיה קשור לכל מדידה המבססת חשבון ביניים אשר  13.6
 תיחשב מבחינתו כסופית.

 

מוסכם בזה, כי כל דחייה מצד הקבלן בהגשת חשבונותיו ו/או אי הגשתם כסדרם במועדים  13.7
מכי הקבועים בחוזה ו/או אי אימותם כולל אי הגשת כמויות מפורטות ומדודות בצרוף כל מס

האמות וכן כל סיבה אחרת על פיה, יגרום הקבלן כי המפקח לא יוכל לאשר את החשבונות 
ל כמתחייב מהסכם זה, לא ישנו את המדד החדש כמתייחס לחודש הבצוע בפועל ובמועד, הכ

 .כמפורט לעיל

 

על הסכם זה תחול כל הוראת דין קוגנטית בין קיימת ובין עתידית בדבר יציבות מחירים  13.8
רותים, ולכן חשוב ההצמדות כפוף לכל הוראה, בין המקפיאה במישרין או ים ובשבמצרכי

 בעקיפין מחירים ו/או הצמדות.

 

עפ"י החוזה ו/או לגרוע מהוראות החוזה, הקבלן יכלול  דותהתאחמבלי לפגוע בכל זכות של ה 13.9
וע החולף, בנספח לו את כל דרישותיו ותביעותיו בגין חודש הבצ )ככל שיוגש( בכל חשבון ביניים

לא עשה כן יחשב הוא כמוותר עליהן מראש ולחלופין כמי שאין לו ולא היו לו כל דרישות ו/או 
 תביעות.
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ל תשלום על חשבון ו/או בגין מוסכם בזה כי למרות כל הוראה אחרת בהסכם זה לא ישולם כ 13.10
 ת חומרים באתר הבניה ו/או על חשבון הזמנות חומרים.אספק

 

יתאים לתנאי הסכם זה ו/או ימצא או יתגלה בעבודות לקוי ו/או פגם, במקרה וטיב העבודות   13.11
או המפקח ובמקרה ולא ייעשה כן,  מזמיןייב לתקן את העבודות לפי דרישת ההקבלן ח

רשאית לתקן את העבודות ולהוריד מהתשלומים המגיעים לקבלן את ערך עבודות  התאחדותה
לנכות את סכום ערך הפחתת העבודות  דותהתאחהרשאית  -התיקון, או לפי בחירתה החופשית 

לדרוש ולתבוע את הקבלן בגין  התאחדותמהתשלומים המגיעים לקבלן ובכל מקרה רשאית ה
 כל סכומים כאמור כפי בחירתה.

 

העבודה תיחשב כגמורה רק לאחר שהמגרעות, הפגמים והליקויים תוקנו או ההורדה הנ"ל  13.12
 .ובהתאם לקביעתההתאחדות הנקבעה לפי דרישת 

 

להסיר ספק, לצרכי הסכם זה העבודות משמען לרבות כל הפריטים והחומרים ו"לתקן"  13.13
 קון.ימשמעו גם כל מעשה החלפה ות

 

 בוטל  .14
 

 וביטוחאחריות  .15
 

היה אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים י הקבלן 15.1
להבטחת רכוש וחיי אדם ובריאותו נקוט בכל אמצעי הזהירות י קבלןלמניעת תאונות עבודה. ה

התקינה באתר העבודות או בסביבתו בעת ביצוע העבודה, ויקפיד על קיום כל אמצעי הבטיחות 
הנדרשים לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה ו/או הוראות של כל גוף מוסמך אחר בהתאם 

טעמו, מעת לעת ומקום למקובל, ידאג לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת, ויעביר לעובדיו וכל מי שמ
 בו הדבר דרוש, תדריכי וכנסי בטיחות וגהות בעבודה.

 

 וא האחראי היחיד והבלעדי על פי כל דין לרבות כל מעשה ו/או מחדל שלומצהיר כי ה קבלןה 15.2
הקשורים ו/או הנובעים ב/ממתן השירותים ו/או השגת המטרות  וו/או בעבור ואו של מי מטעמ

ישא בכל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או דרישה הנובעים ו/או י קבלןעל פי הסכם זה, וה
שיגרם לה, להתאחדות, לעובדיה ו/או לצד ג' אחר. בכל מקרה בו תוגש דרישה   הקשורים מכך

אחראי עפ"י הדין ו/או  קבלןו/או תביעה נגד ההתאחדות לתשלום או לחיוב כספי כלשהו שה
פצה ישפה ו/או י קבלןב לשלם סכום כלשהו העפ"י הוראות הסכם זה, והיה וההתאחדות תחוי

את ההתאחדות, מיד עם דרישה או תביעה כאמור, לרבות בגין הוצאות כלשהן ולרבות הוצאות 
 משפטיות.

 

אחראי לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא,  יההי קבלןמתוקף כך ה 15.3
מקלקול ו/או פגם כלשהו שייגרם לצד  ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, לרבות כתוצאה

אחראי  קבלןולכל מי שה מזמיןשלישי כלשהו ולכל מי שמטעמם לרבות עובדיהם ו/או לעובדי ה
כלפי  קבלןלגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו כתוצאה מהפרת התחייבויות ה

, ו, עובדי קבלןדל של הההתאחדות ו/או מי מטעמה ו/או כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מח
 , נותני שירות משניים ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם. ו, אלה הנתונים למרותושלוחי
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משחרר בזאת את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל  קבלןה 15.4
כוש או אחר, הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, ר

לרבות כתוצאה מכל סיבה שהיא, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או להתאחדות ו/או למי 
  קבלןשמטעמה לרבות עובדיה ו/או לעובדי הנותן השירות ו/או לקבלני משנה וכן לכל מי שה

בוצע על ידי יאחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ולכל פעולה אחרת ש
לפי הסכם זה, בין אם נגרמו  קבלןשל ה ובקשר עם מילוי התחייבויותי וו/או מי מטעמ קבלןה

, בין אם היו תוצאה של תאחדותבאקראי, בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבותה של ה
 פעולה או מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. 

 

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את ההתאחדות ו/או מי  15.5
מטעמה, או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה, לאחראים, או כדי לחייבם בפיצויים 

 או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל. 

 

רשאי להדיר, לחלק  יההילא  קבלןיחד ו/או לחוד, הב קבלןהוגשה תביעה נגד ההתאחדות וה 15.6
 או לשלם תביעה כזאת ללא אישורה של ההתאחדות בכתב ומראש.

 

 מסעיפי אחר או זה סעיף יפורש לא, העבודה מהלך על לפקח זכות ניתנה שלמפקח יפ על אף 15.7
 לתנאי בהתאם העבודה טיב או החומרים טיב בעד מאחריות הקבלן את כמשחרר החוזה
 בטיחות לרבות בטיחות בנושא אחריותו לרבות, החוזה לפי אחרת התחייבות מכל או, החוזה
 .שלביו בכל במלואו החוזה את יקיים הקבלן. מטעמו המשנה קבלני עבודת

 

  לביצוע הבלעדית מאחריותו הקבלן את תשחרר לא המפקח השגחת אי או המפקח השגחת 15.8
 .החוזה פרטי כל לפי העבודה

 

 זה חוזה מכח הקבלן על חלים או המוטלים שהוא סוג מכל וחובה באחריות ישא לא המזמין 15.9
, נזק או דרישה או תביעה כל עבור המזמין את ישפה או/ו יפצה הקבלן. דין כל מכח או/ו

 מי או/ו הוא שיגרמו הפסד או/ו נזק או/ו, פגיעה או/ו אבדן לכל אחראי יהיה לבדו הקבלן
 כדי תוך, ל"הנ כל של מטעמם הפועל כל או/ו ידו על שיועסקו המשנה מקבלני מי או/ו מעובדיו

 של לרכושו או/ו אדם כל של לגופו, האחריות או/ו הבדק בתקופת או/ו העבודה ביצוע עקב ואו
 .ועובדיו למזמין לרבות, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, תאגיד וכל אדם כל

 

 הפועלים וכל עובדיהם, מטעמו משנה קבלני, מעובדיו מי את לפצות בזאת מתחייב הקבלן 15.10
 להם שיגרמו ונזק פגיעה כל בגין, שלישי צד וכל נציגו או המזמין את וכן ל"הנ כל של מטעמם

 .הבדק בתקופת או/ו עבודה ביצוע עקב או/ו כדי תוך

 

, הוצאה או הפסד, נזק כל על מטעמו שבא מי או המזמין את ולשפות לפצות חייב יהיה הקבלן 15.11
, כן לעשות המזמין של הראשונה דרישתו עם מיד, כאמור נזק או פגיעה בעקבות למזמין שיגרם
 בכל וכן, כאמור נזק או אובדן, לפגיעה בקשר לשלם שעלול או המזמין ששילם הסכום במלוא

 כאמור לו שנגרמו לנזקים בקשר בהם לשאת עלול או בהן נשא שהמזמין וההפסדים ההוצאות
 .כאמור נזק או אובדן, פגיעה בגין לתביעה בקשר וכן( לעבודה נזקים לרבות)
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 סכום מכל, לאמור בהתאם לו לשלם הקבלן על אשר סכומים לקזז רשאי המזמין יהיה כן כמו 15.12
 זה הסכם פי על המזמין מזכויות לגרוע מבלי והכל, העבודות ביצוע עם בקשר לקבלן יגיע אשר

 .דין כל פי על או/ו

 

 נזק או/ו אבדן לכל מאחריות מכוחו והבאים עובדיו, מנהליו, המזמין את בזה פוטר הקבלן 15.13
 .באחריותו או בפיקוחו הנמצא אחרים לרכוש או/ו לרכושו ידם על שייגרם

 

 ובין הבצוע תקופת במשך בין העבודות על להגן כדי, הדרושים האמצעים בכל ינקוט הקבלן 15.14
, הגשמים מי ידי על להיגרם שעלול מנזק המזמין לידי מסירתם לפני אך, העבודות גמר אחרי

 .אחרות טבע תופעות או רוח, אדמה מפולת, תהום מי, שטפונות

 

 בלא הקבלן ידי על יתוקן, כן עשה לא אם והן הגנה באמצעי הקבלן נקט אם הן, שנגרם נזק כל 15.15
 .המפקח של הגמורה רצונו ולשביעות חשבונו על, דיחוי

 

( אחרים או גשם מי) לסוגיהם מים חדירת למניעת הנחוצים הסידורים כל את יעשה הקבלן 15.16
 נזק שום יגרם שלא באופן חשבונו ועל הקבלן ידי על יורחקו שיחדרו מים.  הסמוכים למבנים
 לעיל האמור אף על בו במקרה כי יובהר ספק הסר למען. חונות למכוניות או לציוד או למבנה
-ו 15.3, 15.2 בסעיפים כמפורט זה לנזק אחראי הקבלן יהא, מים מחדירת כתוצאה נזק יגרם
 .לעיל 15.4

 

 במהלך הסמוכים ולמבנים לעבודות נזקים למניעת הנדרשים האמצעים בכל ינקוט הקבלן 15.17
 הקבלן ידי על יעשו ויהיו במידה הנזקים תיקון או/ו המניעה אמצעי נקיטת. עבודותיו ביצוע
 . חשבונו ועל

 

 המבנים כל של תקינותם את במבנה עבודותיו ביצוע התחלת טרם לבדוק הקבלן באחריות 15.18
 כל על הקבלן של הבלעדית לאחריותו יימסרו אלו. האתר בתחומי הקיימים והמערכות
 או קלקול וכל,  לעיל כאמור סטטוס פרוטוקול ועריכת העבודה התחלת צו מתן עם - המשתמע

 כל תוכר לא. ידו על נעשו כאילו הקבלן  חשבון ועל ידי על מיידית יתוקנו - וייגרמו במידה נזק
 .בנושא הקבלן של תביעה

 
 ביצוע קצבלוח זמנים ו .16

 
 הקבלן יבצע את הפרוייקט בהתאם ללו"ז שימסר ע"י המפקח.  16.1

 

יודגש כי הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע העבודות מבלי להבטיח שמירה על רצף  16.2
 העבודה. על הקבלן לוודא ולהמציא את כל האישורים המתאימים בהתאם לשביעות רצון

 .המפקח על כך שמשטח הדשא המיועד להתקנה נמצא במלאי בארץ, וזמין להתקנה

 
יחייב המזמין את הקבלן בביצוע העבודות מעבר ללו"ז שימסר על ידי המפקח, עבור כל עיכוב  16.3

 לכל יום חריגה. ₪  5,000-ב

 
יהיה המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי ואין בו כדי להבטיח  ,אם בכל זמן שהוא 16.4

את השלמת העבודות או השלמת כל חלק מהעבודות בזמן הקבוע בהתאם ללוח הזמנים הנ"ל 
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יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים, כולל תוספת של שעות  –
כלים וציוד בכדי להבטיח את השלמת העבודות  עבודה, עבודה במשמרות, כוח אדם, חומרים,

 או כל חלק מהם בהתאם ללוח הזמנים וידווח על כך למפקח בכתב.

 

 16הכתוב בסעיף  מובהר בזאת כי הקבלן לא רשאי לתבוע כל תשלום נוסף אם, כדי למלא את 16.5
 ליום ו/או לעבוד בלילה ו/או יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר ממשמרת אחת של פועלים זה,

 לעבוד בשעות נוספות.

 
  להתחיל הקבלן את להנחות או/ו העדיפויות סדרי את לשנות הזכות בידי המפקח שמורה 16.6

 ., ו/או לבצע חלקי עבודותשלב אחר  סיום לפני מסוים שלב של בעבודה

 

 
 איסור עבודות בשבתות וחגיםשעות העבודה ו .17

 
על פי דין ובשעות  המותרת השעה  לאחרייעשו עבודות לא , בחוזה אחרת הוראה לכל בכפוף 17.1

אישור ללא וכדין  היתר בשבת, במועדי ישראל או בימי שבתון אחרים, ללאבשישי, לילה, ה
בהחלט,  הכרחית או נמנעת בלתי היא העבודה אם מלבדמזמין. זאת בכתב מאת מראש ו
 כזה דין. במקרה כל להוראות ובהתאם רכוש על או אדם חיי על העבודות, לשמירה להבטחת

בסעיף זה, יהא הדבר על  כקבועמקרה בו יעבוד הקבלן  למפקח. בכל  מיד על כך הקבלן יודיע
 בכל הנובע מכך.  ישאאחריותו הבלעדית בלבד והוא 

 

 שעות לעבודת או/ו שבתון בימי לעבודה או לילה לעבודת יידרש אשר רישיון או/ו היתר כל 17.2
 .הבלעדי חשבונו על, הקבלן ידי על יושג נוספות

 

   עבודה יומן .18
 

 הפרטים כל ביומו יום מדי ירשמו בו אשר עבודה יומן, לפחות העתקים 3 - ב ינהל הקבלן 18.1
 הפרטים שכל יקפיד הקבלן. מטעמו המשנה קבלני עבודות לרבות, העבודה למהלך הנוגעים
 היומן. במלואן העבודות מהלך כל את וישקפו נכונים יהיו העבודה ביומן ידו על שירשמו
 .לקבלן המפקח של בכתב ההוראות למתן גם, העבודה פרטי לרשום נוסף, הצורך לפי, ישמש

 

 למי או/ו כוחו לבא או/ו למפקח או/ו למזמין תהיה בו במקום העבודות במקום יוחזק היומן 18.2
 הקבלן בנוכחות בין, המפקח ידי על ביומן שתיכתב הוראה וכל, עת בכל אליו גישה מטעמו

 העבודה מנהל או הקבלן ידי על יום יום יחתם היומן. הקבלן את תחייב, בנוכחותו שלא ובין
 להסתייג רשאי יהיה אשר, למפקח יום באותו ימסרו ממנו אחד והעתק היומן ומקור, שלו
 .היומן בדפי רישום או לקבלן בכתב הודעה מסירת ידי על, בו הרשומים מהפרטים פרט מכל

 

 למלא ביומן.   שהוא ידר םהפרטים אותהקבלן יונחה על ידי המפקח בעניין  18.3

 

 . בלבד הפיקוח של עבודה ביומני אלא הקבלן של עבודה ביומן שימוש יורשה לא 18.4
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 כאילו הקבלן יחשב, הרישום מיום שעות 48 תוך, כאמור, המפקח להערות הקבלן העיר לא 18.5
 .ביומן הרשומים הפרטים נכונות את אישר

 

 18.7 לסעיף בהתאם שירשמו לאלו ופרט, לגביהם העיר שהקבלן לאלה פרט, ביומן ישומיםר 18.6
 אישור לאחר ורק אך וזאת בהם הכלולות העובדות על הצדדים בין כראיה ישמשו, להלן

 תשלום לדרישת עילה כשלעצמם ישמשו לא ביומן הרישומים ואולם; המפקח י"ע תוכנם
 .החוזה פי על כלשהי

 

 אולם, העבודות לביצוע הנוגע ענין כל לגבי הערותיו את ביומן לרשום רשאי יהיה הקבלן 18.7
 .המפקח י"ע תוכנם אושר לא עוד כל, המזמין את יחייבו לא אלו רישומים

 
 

 בוטל .19
 

 מתן השירותים כקבלן עצמאי .20
 
 

ישררו יחסי  וו/או מי מטעמ וו/או עובדיהקבלן מוסכם בין הצדדים כי בין ההתאחדות לבין  20.1
 קבלןהמעביד בין ההתאחדות לבין -מזמין שירות וקבלן נותן שירותים ולא ישררו יחסי עובד

 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

 

לפי הסכם זה כקבלן עצמאי, וכי  ובצע את התחייבויותיי קבלןלמניעת ספק מובהר בזאת, כי ה 20.2
כיו ו/או בקשר לביצוע הסכם זה, לצר קבלןשיועסקו ו/או יפעלו מטעם ה וו/או מי מטעמ ועובדי

היה תשלם את שכרם והוצאותיהם וי קבלןבלבד לכל דבר ועניין.  ה קבלןשל ה ויהיו עובדי
 כלפיהם וכלפי כל צד ג' בכל הקשור לביצוע העבודות להתאחדות. תאחראי

 

בצע את העבודות כקבלן עצמאי על פי ההסכם ואין לראות בכל זכות שניתנה על פי י קבלןה 20.3
לפקח  הו/או מטעמ הבשמו/או פעל  הו/או למי שהתמנה על יד הההסכם להתאחדות ו/או לנציג

 וו/או מי מטעמ קבלןלעובדי האו /ו קבלןלולהתערב בכל צורה בעבודות, להדריך או להורות 
בביצוע העבודות כאמור, אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה 

זכויות של עובדי ההתאחדות, והם לא יהיו זכאים מההתאחדות לכל כל  וועובדי קבלןל
תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או 

 בקשר עם ביטול או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.

 

לצורך ביצוע  והעובדים שיועסקו על יד מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגביקבלן ה 20.4
השירותים לפי חוזה זה, אחר האמור בחוקי העבודה, וכן, את האמור בהוראות ההסכמים 
הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל 
הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו 

 בות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה, סעיף זה הינו תנאי עיקרי בחוזה. בעתיד, לר

 

, לספק לקבלני משנה הלתשלום שכר העבודה ומלוא זכויותיהם לעובדי תהיה אחראיי קבלןה 20.5
 קבלןעל פי הסכם זה, כאמור לעיל, בביצוע העבודות כאמור בהסכם זה וכי על ה וו/או מי מטעמ

מכל מין וסוג שהוא שמעביד חייב לשלמם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות  יחולו כל תשלומי החובה
תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל, דמי מחלה, ימי חופשה, תשלומים לקרן פיצויים או לקרן 
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על  הו/או מי מטעמ הלכל תביעה של עובדי היה אחראייא וגמל ויתר הזכויות הסוציאליות, וה
 פי ההסכם.

 

דות מיד עם דרישתה הראשונה של ההתאחדות בגין כל תביעה ו/או שפה את ההתאחי קבלןה 20.6
ו/או צד שלישי כלשהו שתוגש כלפי ההתאחדות ועילתה  הו/או מי מטעמ הדרישה של מי עובדי

ובין  ואו מי מטעמ/ו ועובדיו/או  קבלןבקיומם של יחסי עובד מעביד שנתקיימו כביכול בין ה
שא בכל נזק שיגרם להתאחדות עקב תביעה כאמור ייקבלן ההתאחדות וטענות הנוגעות לכך. ה

 .ההתאחדות בפועל עקב הצורך להתגונן בפני ההליכים לרבות הוצאות

 
 

  ושמירה בטיחות .21
 

 פקודת ואת ד"תשי העבודה על הפיקוח ארגון חוק את מכיר שהוא בזאת מצהיר הקבלן 21.1
 את עצמו על מקבל הוא וכי, פיהם על והתקנות -1970 ל"התש( חדש נוסח) בעבודה הבטיחות

 אחר דין כל ולפי אלה חוקים לפי והמעביד העבודה מנהל, הבניה מבצע על המוטלים החובות כל
 או/ו מכוחם שפורסמו והצווים ההוראות, התקנות כל לרבות, בעבודה בבטיחות העוסק

 או/ו הכלולות ההוראות כל של ומדויק מלא לביצוע אחראי ויהיה בעתיד מכוחם שיפורסמו
 . בהם שייכללו

 

 לעבודות גם אחראי ויהיה הפרוייקט/האתר לכל אחראי יהיה הקבלן מטעםמנהל העבודה  21.2
 .למהכל   יוצא ללא באתר העובד אחר קבלן כל או/ו ,מטעמו המשנה קבלני י"ע המבוצעות

 

 .ורציפה קבועה תהא העבודה באתר נהל העבודהמ של נוכחותו  21.3

 

 מוטלים שיהיו שהוא סוג מכל וחובה מאחריות מטעמו הבאים ואת המזמין את משחרר הקבלן 21.4
 באחריות לפגוע ומבלי, לעיל כאמור ורווחתם העובדים שמירת או/ו בעבודה בטיחות עם בקשר
 מי או/ו המזמין את לשפות או/ו לפצות הקבלן מתחייב,  זה בחוזה אחרות הוראות לפי הקבלן
 ידו על שיוצאו או/ו ממנו שיידרשו תשלום או/ו נזק או/ו דרישה או/ו תביעה כל בגין מטעמו
 .לעיל האמור כל לכיסוי

 

 כמוגדר" העבודה מנהל" אינם מכוחם מי או/ו המפקח או/ו שהמזמין לו ידוע כי מצהיר הקבלן 21.5
 .אחר דין ובכל בעבודה הבטיחות בפקודת

 

, הציבור של ולנוחיותו לבטחונו הזהירות אמצעי כל את, חשבונו על, לספק מתחייב הקבלן 21.6
 על או דין כל פי על דרוש שיהיה או המפקח ידי על שיידרש או בכך צורך שיהיה מקום בכל
 .כלשהי מוסמכת רשות מצד הוראה פי

 

 שתמנע כך, בהתאם לדרישות המזמין ,העבודות מקום את חשבונו על לגדר הקבלן על 21.7
 אחד ממקום להעתיקה וכן, העבודות למקום להיכנס מוסמכים בלתי לאנשים האפשרות
 . המפקח דרישת ולפי הצורך לפי לעת מעת מחדש ולהתקינה לפרקה או, למשנהו

 



 

 

38 

 מהגדר חלקים תמורה כל ללא להחליף הקבלן על יהיה המפקח של דעתו ולשיקול הצורך במידת 21.8
 .ונשנים חוזרים והרכבות פירוקים או בלאי עקב לשימוש ראויים יהיו שלא

 

 השורר הרוחות משטר לאור במיוחד שוטף באופן הגדרות ויציבות תקינות את לוודא הקבלן על 21.9
 .במקום

 

 העבודות מקום ולשמירת ותחזוקתם תפעולם בטיחות אמצעי לאספקת אחראי יהיה הקבלן 21.10
 .וידרשו ככל שומרים בהעסקת הכרוכות בהוצאות וישא

 

 חוץ, אחר אדם של או פועלים של לדיור העבודות במקום להשתמש פנים בשום אין 21.11
 .             לכך המורשים מהשומרים

 

 הקבלן ידי על שהונחו ומכשירים כלים, ציוד, חומרים של גניבה או אבידה, קלקול יקרה אם 21.12
 ההפסד בכל הקבלן ישא, העבודות במקום מטעמו המשנה קבלני או/ו מטעמו הבאים או/ו

 הדרושים הזהירות אמצעי בכל לנקוט הקבלן על כן. המזמין על תחול לא אחריות ושום
 .שריפה סכנת למניעת

 

 עוד כל באתר לעבוד ימשיך מטעמו העבודה מנהל כי בזאת הקבלן מתחייב, ספק הסר למען 21.13
 ליום עד והכל, לאו אם ובין מסירה הקבלן ביצע אם בין, כלשהן בניה עבודות באתר נמשכות
 הוראת פי-על ייעשה העבודה מנהל שחרור. באתר המשנה קבלני אחרון של האחרון העבודה
 .בלבד המפקח

 

 קיום ולרבות וסביבתו העבודה באתר הבטיחות אמצעי וקיום הבטיחות לנושא הקבלן אחריות 21.14
 בסביבת אורח ובעוברי הסמוכים המבנים ומשתמשי בדיירי פגיעה למניעת הבטיחות אמצעי
 .ובלעדית משמעית חד הינה - המבנה

 

 העבודות וחלקי העבודות על באתר השמירה נושא חשבונו ועל הקבלן של הבלעדית באחריותו 21.15
 ביצוע משך לכל, , ככל שידרששומרים הצבת לרבות מטעמו המשנה קבלני או/ו הקבלן של

 . כולו המבנה לאכלוס ועד העבודות

 

כל נזק, ברכוש או בגוף, הוא באחריות הקבלן, ולא תהיה מצידו כל טענה או דרישה בעניין זה  21.16
 המזמין.כלפי המפקח או 

 
 

 והמלאכה החומרים טיב .22
 

 החוזה לדרישות יתאימו אשר משובחים חדשים ובמוצרים בחומרים ורק אך ישתמש הקבלן 22.1
 .ביותר המשובחת ברמה העבודות את ויבצע

 

 שיורה אחר לתקן או, הייצור ארץ לתקני והמוצרים החומרים יתאימו ישראלי תקן בהעדר 22.2
 .המפקח
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 אישור. והמוצרים החומרים מקור על ובכתב.מראש המפקח אישור לקבל מתחייב הקבלן 22.3
 לא מסוים ממקור חומר ואישור, המקור מאותו החומרים לטיב אישור ישמש לא המקור
 .המקור מאותו המשלוחים שאר לכל אישור ישמש

 

 מתוצרת או ערך שווי מוצרים או/ו הכמויות בכתב מופיעים אינם אשר ציוד בפריטי השימוש 22.4
 היועצים / המתכננים של הטכני לאישור כפוף יהיה, זה חוזה בסעיפי האמור מן שונה

 עומד המוצע הציוד כי להוכיח יהיה הקבלן על. המפקח של בכתב ולאישורו הרלבנטיים
 הציוד ספק י"ע הניתן העתידי השירות טיב כי, זה בחוזה הנדרש לציוד זהות טכניות בדרישות

. בארץ הספק אצל חילוף חלקי מלאי קיים וכי החוזה פי על הציוד של השירות מטיב פחות אינו
 יעשה ערך שווה בפריט שימוש. תנומק לא המפקח י"ע האמורים בפריטים השימוש פסילת

 .בכתב לכך המפקח  והסכמת הערך שווה לפריט מחירו התאמת לאחר רק

 

, ולנספחיו זה לחוזה מתאים אינו המפקח לדעת ואשר העבודות למקום שיובא חומר כל 22.5
 .המפקח שיציין המועדתו  ומסביבתו העבודות ממקום, חשבונו על, הקבלן ידי על יורחק

 

 החומרים למקור המפקח ובאישור זה בסעיף באמור אין כי הצדדים י"ע ומוצהר מוסכם 22.6
 והמוצרים החומרים לטיב הקבלן של והבלעדית המלאה מאחריותו גורע והמוצרים
 .ידו על המסופקים

 

 דוגמאות .23
 

 חומרים, ציוד של דוגמאות המפקח של לאישורו חשבונו על יכין או יספק הקבלןככל שידרש,  23.1
במספר,  של כל פריט הכלול בכתב הכמויות ו/או אשר יידרש ע"י המפקח, ומלאכה מתקנים
 במקום המפקח של ברשותו תימצא המאושרת המפקח. הדוגמא ידי על שייקבע ובאופן בצורה

 מכל יהיו מכן לאחר שתיעשה מלאכה וכל יספק שהקבלן החומרים וכל לסיומה עד העבודה

 .שאושרה לדוגמא בהתאם הבחינות

 

 המלאה מאחריותו גורע אינו המפקח ידי על מוצרים או/ו חומרים של דוגמאות אישור 23.2
 דוגמאות, כפי אותן במתכונת המסופקים והמוצרים החומרים לטיב הקבלן של והבלעדית

 בתקנים. או/ו במפרט מוגדר זה שטיב

 

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן הכנת דוגמאות ו/או אביזרים ו/או חללים ו/או חדרים  23.3
פי שיקול דעתו -, המאפיינים את הפרויקט, כולל כמויות הדוגמאות הנדרשות, והכל עללדוגמא

מבלי . הקבלן יבצע כאמור בהתאם להוראת המפקח על חשבונו ואחריותו, הבלעדי של המפקח
 שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת מאת המזמין.

  
 

 פסולה ומלאכה פסולים חומרים סילוק .24
 

 להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: המפקח רשאי 24.1

 
 .תהעבודו ממקום שהם חומרים כל סילוק לע 24.1.1
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 האמורים החומרים במקום לתפקידם ומתאימים כשירים חומרים הבאת על 24.1.2
 .לעיל 24.1.1בסעיף 

 שימוש ידי על שהוקם מהעבודות כלשהו חלק של מחדש והקמתו סילוקו, הריסתו על 24.1.3
, על זה חוזה לתנאי בניגוד או מתאימה בלתי במלאכה או מתאימים בלתי בחומרים
 נספחיו.

 
 ידי על שנערכה בדיקה כל אף על תקפה תהיה לעיל 24.1.1סעיף  לפי המפקח של כותוסמ 24.2

 האמורים. ולמלאכה לחומרים בקשר שבוצע ביניים תשלום כל אף ועל המפקח

 

 חשבון על לבצעה רשאי המזמין יהא לעיל 24.1סעיף  המפקח, לפי את הוראת הקבלן מילא לא 24.3
 בכל שאיי והקבלן המפקח ע"י בכתב התראה מתן מיום ימים 3חלוף  לאחר וזאת הקבלן

 .15%בתוספת  ההוראה בביצוע הכרוכות ההוצאות

 

 רשאי יהא וכן זמן שהוא בכל לקבלן שיגיע סכום מכל לנכות או לגבות רשאי יהא המזמין 24.4
 את לפצות חייב הקבלן יהא כן האמורים. כמו הסכומים את אחרת דרך בכל מהקבלן לגבות

 שלא הקבלן ידי על שהיא כל עבודה מביצוע כתוצאה למזמין שייגרם נזק כל עבור המזמין
מבלי לגרוע מיתר ו המפקח של והבלעדי הסופי דעתו שיקול המפקח, לפי של רצונו לשביעות

 הוראות חוזה זה.

 

 דין. כל לפי או/ו זה חוזה לפי המזמין זכאי לו אחר סעד בכל לפגוע כדי זה עיףבס באמור אין 24.5

 
 

 בוטל  .25
 

 רווחת העובדים .26
 

 קבלני עובדי העבודות, לרבות בביצוע שיועסקו חשבונו, לעובדים שיסודרו, על מתחייב הקבלן 26.1
 ביצוע במקום נאות אכילה םומקו רותים כימיים,יהכוללים תא ש נוחיות סידוריהמשנה, 

 מוסמכת. רשות כל ושל המפקח של רצונם העבודות, לשביעות

 

במידת הצורך ובהתאם להתקדמות העבודות באתר ולדרישת המפקח יהיה על הקבלן להעתיק  26.2
 כל תמורה .רותים ומקום האכילה בתוך שטח האתר ללא יהשאת מיקומו של תא 

 

 הרחקת עובדים .27
 

 דעתו שיקול שלא, לפי ובין מנומקת שהיא המפקח, בין מטעם דרישה כל ימלא הקבלן 27.1
 ידי על המועסק אדם כל של העבודות ממקום הרחקתו המפקח, בדבר של והסופי הבלעדי
 שהורחק מעובדיהם. אדם מי לרבותו מטעמו, המשנה קבלני במקום העבודות, לרבות הקבלן

יחזור הקבלן להעסיקו במקום העבודות, בין במישרין ובין בעקיפין,  לא - כאמור דרישה לפי
 על פיטורין, יחולו פיצויי תשלום וכל ההוצאות הקשורות בהרחקתו של אדם, כאמור, לרבות

 לעבוד. חדל שהורחק שהאדם מיום ימים 3תוך  שהורחק לאדם מחליף ימצא הקבלן. הקבלן
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 ביטוח .28
 

, אשר יהיו בתוקף לכל תקופת ביצוע הפרוייקט )או לאחריו, ככל קיים ביטוחיםיערוך וי קבלןה 28.1
ביטוח המצורף להסכם ה לנספחבהתאם ו ,שדורש נספח הביטוח(, ויוארכו מעת לעת לפי הצורך

 זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 
 העבודות מקום ניקוי .29

 
 במשך יומי יום הגישה באופן רציףודרכי   העבודות מקום את חשבונו, לנקות ידאג, על הקבלן 29.1

 בסיומה. הניקוי והן העבודה יום במשך הן נקי ישמר העבודות שמקום כך העבודה תקופת כל
כתוצאה מעבודות הקבלן  אחרת פסולת וכל שנפסלו חומרים פינוי הפסולת, פינוי יכלול היומי

 ו/או קבלני המשנה מטעמו.          

 

 בכתב המפקח לקבלן נקי, יודיע אינו העבודות שמקום סבור המפקח יהיה זמן שהוא בכל אם 29.2
 כד על וידווח העבודות מקום נקיון את הדרושים, להבטיח האמצעים בכל מיד ינקוט והקבלן
 בכתב. למפקח

 

 לבצע המזמין לעיל, רשאי 29.2ו/או  29.1סעיפים   לפי התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא 29.3
 לעיל, יחולו בשינויים המתחייבים. 16.5גורם אחר והוראות סעיף  באמצעות הנקיון עבודות את

 
 לעיל 29.1-29.3בס"ק  האמור ביצוע בגין המזמין כנגד טענה או/ו תביעה כל תהיה לא לקבלן 29.4

 של אחר רכוש ולכל לעבודות, לחומרים, לציוד כך עקב להיגרם שעשויים נזקים בגין לרבות
 הקבלן.

 

 או/ו מהעבודות מסוימים חלקים ינקה לעיל, הקבלן 29.1-29.4בס"ק  באמור לפגוע מבלי 29.5
 כפי יותר מוקדם במועד או העבודות כל המפקח. בגמר ע"י שייקבעו במועדים הבניה ממקום
 פסולת, חומרים מכל העבודות מקום חשבונו, את הקבלן, על המפקח, יפנה ידי על שנקבע
 המפקח. של רצונו לשביעות נקי מקום העבודות את וישאיר למקום שהובאו אחרים

 

 כאמור הקבלן של ואחריותו התחייבויותיולמען הסר ספק ולמרות האמור בכל מקום אחר  29.6
 מטעמו. המשנה קבלני עבודות על גם שלו, חלה המשנה סעיפי כל זה, על בסעיף

  

                                                                                                               מסירת העבודות למזמין בצורה מושלמת ונקייה הינה על אחריותו הבלעדית של                  29.7
 ן.הקבל

 
 

 זכויות יוצרים .30
 

 – להלן) באלה כרוך או לאלה נלווה חומר וכל והדוחות המסמכים לגביהיוצרים,  זכויותכל  30.1
ו/או בשיתוף קבלן ה"י עזה  הסכם, יפותחו, ירכשו או יותאמו במסגרת יוכנו(, אשר "התוצרים"

 מתחייב לפעול כדלקמן: קבלןוה, ההתאחדותו/או ע"י מי מטעמה, יהיו רכושה של  קבלןה
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או לצרכי  ואו בכל חלק שלהם לצרכי בתוצריםהיה רשאי להשתמש ילא  קבלןה 30.1.1
 עבודות אחרות.

 
תיר רשות הדפסה ו/או יאו כל חלק מהם לאחר, לא  תוצריםעביר את ילא  קבלןה 30.1.2

 ם בכל צורה שהיא.מפרסתהוצאה לאור ולא 
 

 קנייןאו /ופר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי יכי לא הפר / רמצהי קבלןה 30.1.3
 .נספחיו על זה הסכםעפ"י  ובמהלך ביצוע  התחייבויותי כלשהו רוחני

 
 קבלןמסוים כלשהו, אשר הו/או תוצר לפיה חומר , התאחדותהוגשה תביעה נגד ה 30.1.4

לשפות את  קבלןהמתחייב  ,, מפר זכויות יוצריםהסכם זהשימוש לפי עשת בו 
בגין כל האפשרות להתגונן,  וכנגד פסק דין חלוט, ובכפוף לכך שניתנה ל ההתאחדות
 .לשלם בגין התביעה האמורה שחויבהסכומים 

 
ים בתוצרים והבעלות בהם יהיו של ההתאחדות מובהר ומודגש בזה כי זכויות היוצר 30.1.5

שימוש בכל התוצרים, ללא הגבלה מסוג כלשהו, בין בתקופת כל לעשות והיא רשאית 
 ן בכל עת לאחריה. ההסכם ובי

 
 לפי הקבלן וביןן ההתאחדות בי ההתקשרות תגיע שבו מקרה כללמען הסר ספק, ב 30.1.6

 המשךלמסור את  רשאית ההתאחדות תהא, שהיא סיבה ומכל, לסיומה זה הסכם
ההתקשרות  שבומאותו שלב  השירותיםלהמשיך את ולאחר,  השירותיםביצוע 

, ולצורך כך גם לעשות שימוש םאו חלק ם, כולהשירותיםהסתיימה ו/או לשנות את 
תנגד לכך בדרך ילא  והקבלן, הכינו ומטעמ מיאו /ו קבלןשהבתוכניות ובמסמכים )

 כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בעניין. ול ויהיכלשהי או באופן כלשהו, ולא 
 

 
 העבודות קבלת .31

 
מטעמו,  המשנה קבלני עבודות לרבות העבודות ביצוע דעתו, את , לפיסיים שהקבלן אחרי 31.1

 מתןת, מערכו של ניסוי לצורך הפעלה בחוזה, לרבות הכלולות ההוראות כל למילוי בכפוףו
 כך על ושיירים, יודיע מפסולת, לכלוך נוקה העבודות מקום שכל שבוצע" ולאחר תכניות "כפי

 הסופי דעתו שיקול לפי - יקבע המפקח העבודות. אם קבלת יום את יקבע וזהבכתב  למפקח
 הוראות ושאר העבודות אוריהתכניות, המפרטים, ת לפי לפועל הוצאו העבודות כי - והבלעדי

 על מודיע הוא בו בכתב אישור לקבלן המפקח יתן לחלוטין, תוומושלמ ותגמור ןושה זה חוזה
 העבודות"(. קבלת הלן "מועדלו ומושלמות )לעיל גמורות כשהן העבודות קבלת

 

 קבלת את מעכבים אינם -י והבלעד הסופי דעתו שיקול לפי - המפקח דעת תיקונים, שלפי 31.2
תוך  לתקנם מתחייב והקבלן הצדדים ידי על שייחתם הקבלה כל בפרטי העבודות, יירשמו

 בפרטיכל.  ושירשם - והבלעדי הסופי דעתו שיקול פי על - המפקח שיקבע זמן פרק

 

 קבלני סיום העבודות הוא סיום כל העבודות נשוא חוזה זה, על כל חלקיהן, כולל עבודות 31.3
 הם להם למטרות זה חוזה נשוא בעבודות להשתמש למזמין אפשרות ומתן ,מטעמו המשנה
 כל הפרעות. ללא נועדו

 

טרם מסירתו פרוייקט ספק, הקבלן יהיה אחראי על כל התיקונים הנדרשים ב למען הסר 31.4
למזמין, בין אם יש בהם כדי לעכב את המסירה, ובין אם לאו, בין אם נגרמו עקב עבודות הקבלן 
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ובין אם נגרמו עקב עבודות קבלני המשנה מטעמו ו/או מי מהפועלים מטעמם, והכל לשביעות 
 והמזמין. רצונם של המפקח

 

להבטחת השלמת  שהוא בקשר עם עבודות הקבלןיה להגיש ערבות מכל סוג ידרשה העיר 31.5
 ידי המזמין, סכום הערבותערבות זו על  ינתןההתחייבויות עפ"י האמור בתעודת הגמר, ת

 כל זאת עד לביטול הערבות ע"י העירייה. ופחתו במקביל מחשבון הקבלן,והוצאות י

 

 מהעבודות חלק העבודה גמר מועד לפני לשימושו ללקב המזמין רשאי לעיל האמור למרות 31.6
 יתקבל על אשר העבודות של חלק אותו על תחולנה לעיל המפורטות גמורות. ההוראות כשהן
 לגבי מהתחייבויותיו הקבלן את תשחרר לא מהעבודות חלק של מוקדמת המזמין. קבלה ידי
 כולן. העבודות גמר

 

יעבור לחזקתו רק אותו חלק, ללא כל שטחים החליט המזמין על קבלת חלק מהעבודות,  31.7
נוספים, אף אם יש בהם כדי לשרת את החלק שהתקבל. החליט המזמין להפעיל את אותו חלק 

ידיו, יהיה הקבלן אחראי להתקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לצורך -אשר התקבל על
ייגרם בחלק אשר  הפעלת החלק כאמור, על אחריותו ועל חשבונו. למען הסר ספק, כל נזק אשר

ידי המזמין בהתאם להוראות סעיף זה, ואשר נגרם בגין מעשה ו/או מחדל של -התקבל על
הקבלן ו/או מי מהקבלנים הפועלים באתר, בין בחלק אשר התקבל ובין בחלקים אחרים באתר, 

 המלאה של הקבלן . יהיה באחריותו

 

 העבודות להשלמת ארכה .32
 

 בענף בישראל כללית כגון: מלחמה, שביתה עליון כוח מסיבת העבודות בביצוע עיכוב נגרם 32.1
 ניתן שלא טבע שלם, אסון או חלקי סגר לרבות בשטחים אירועים להוציא -תשתיות והבנייהה

 אחרים צפויים ובלתי קיצוניים תנאים בגלל קשים, או אויר מזג תנאי להוציא אך - לצפותו
 על להתגבר הקבלן באפשרות היה ולא עליהם שליטה לקבלן ההיית לא המפקח שלדעת
 לבקש הקבלן רשאי - כך לשם הנדרשים האמצעים בכל שימוש עושה היה אם גם העיכוב
 שינויים, לפי בפקודת הארכה שיעור את יקבע והמפקח הבניה השלמת העבודות למועד ארכה
 : כי והסופי, ובתנאי הבלעדי דעתו שיקול

 

 שהוסרו מיום ימים 10תוך  כאמור תנאים עקב לארכהבכתב  בקשה הקבלן הגיש 32.1.1
 העבודות. ביצוע לעיכוב שגרמו התנאים

 הארכה, לשביעות מבוקשת שבגינם התנאים ראיות, לגבי להביא חייב יהא הקבלן 32.1.2
 וגרמו ארעו האמורים התנאים כי יוכיחו אשר המפקח של והסופי רצונו הבלעדי

 העבודה. בביצוע ישירות לעיכובים
 

 המשנה קבלני של מחדל או מעשה עקב שיגרם עיכוב כל כי ומוסכם ספק מוצהר הסר למען 32.2
 .הקבלן של הכוללת הביצוע תקופת להארכת עילה יהווה לא מטעמו

 
 

 תקופת הבדק לתיקונים .33
 

חודשים ממועד קבלת העבודות של הקבלן או קבלת  48 משמעה תקופה של -" בדקתקופת ה" 33.1
 . העבודות ע"י המזמין לגבי כל סוגישנה מטעמו )המאוחר מביניהם( עבודות אחרון קבלני המ
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 עם מהסכמיו נפרד בלתי חלק יהוו לעיל 33.1ה בסעיף כהגדרת הבדק תקופות כי ידאג הקבלן 33.2
 המשנה. קבלני

 
קבלן והמתכננים. ה בנוכחות העבודות טיב של בדיקה תיערך ע"י המפקח קהבדת תקופ בתום 33.3

 הפגמים פירוט "( שיכלול אתהדו"ח" :דו"ח )להלן לקבלן המפקח יעביר הבדיקה לאחר
 הקבלן. באחריות והכלולים בבדיקה שנתגלו

 
 בעבודות שנתגלו לפעם, על הפגמים מפעם לקבלן המזמין יודיע לעיל כאמור לבדיקות בנוסף 33.4

 . הבדק תקופת בתוך ובחומרים
 

 כדלקמן: הקבלן לעיל בסעיף זה, ינהג כאמור המזמין הודעת קבלת עם 33.5
 הקבלן ידי על יתוקן מיידי באופן לתקנו יש כי המזמין בהודעת נאמר שלגביו פגם 33.5.1

 המזמין. הודעת קבלת עם מיד
 הקבלן ידי על יתוקן -באופן דחוף  לתקנו יש כי המזמין בהודעת נאמר שלגביו פגם 33.5.2

 המזמין. הודעת מקבלת ימים 7תוך 
 ידי על שיקבעו הזמן פרקי ותוך במועדים הקבלן ידי על יתוקנו אחרים פגמים 33.5.3

 הקבלן. עם בתיאום המפקח
 

ת והקבלן מתחייב לתקן כל ליקוי, קלקול או תקלה שיחולו או שיתגלו בעבודות במשך תקופ 33.6
 ייעשו הנ"ל הפגמים או הליקויים הבדק  ולהחליף על חשבונו כל פריט מקולקל או פגום. תיקון

 יהבלעד דעתו שיקול ולפי המפקח של המלאה רצונו לשביעות חשבונו ועל הקבלן ידי על
 והסופי.

 
 לקוי או פגם תיקון של מקרה בכל כי במפורש הצדדים י"ע ומוצהר מוסכם ספק הסר למען 33.7

 הראשונית, כמשמעותה הבדק לתקופת זהה תקופה למשך הבדק תקופת כאמור, תוארך
 אותו לגבי זאת המפקח, וכל י"ע וקבלתו התיקון בדיקת ממועד החל לעיל, וזאת 33.1בס"ק 
 וקבלה  בדיקה תיערך כאמור המוארכת הבדק תקופת בלבד. בתום שתוקן העבודות של חלק

 שתוקנו. הליקויים לגבי 33.3 כאמור בסעיף חוזרת
 

מכל אחריות לביצוע תיקונים ומכל אחריות הנובעת ופוטר אותו הקבלן משחרר את המזמין  33.8
לקויה ו/או שעילתן בנייה צד שלישי כלשהו  מקיום הליקויים ו/או תיקונם לרבות תביעות 

תיקון ליקוי ו/או כל טענה שמקורה בעבודות שביצע הקבלן על פי הסכם זה. הקבלן הינו 
והוא ישא לבדו בתוצאות מזמין ו/או צדדים שלישיים האחראי הבלעדי לכל תביעות ה
 ובהוצאות הנובעות מאחריותו זו.

 
ריות הקבלן למען הסר ספק, במקרה של רכש מתקנים טרם מועד המסירה, תחל תקופת אח 33.9

 בגינם במועד המסירה ולא במועד בו נרכשו.
 

 ליקוי או ופגם, חוסר נזק לכל אחראי הקבלן יהיה זה, חוזה הוראות משאר לגרוע מבלי 33.10
 דין. כל פי על אחראי( לו שיהיה אחראי )או בעבודות, שהוא

 
 בדיקה תיערך לעיל כמפורט הבדק תקופת בתום הקבלן ידי על התיקונים השלמת לאחר 33.11

תוצא  ע"י המזמין והמפקח, נוספת בבדיקה פגמים או ליקויים כל יימצאו לא נוספת. אם
 התעודה הוצאת לאחר .מהן חלק כל או העבודות הבדק, לגבי תקופת גמר" לתום "תעודת

דמי  לקבלן החוזה, ישוחררו עפ"י הקבלן התחייבויות שאר כל האמורה, ובכפוף למילוי
 גמר. תעודת לו שהוצא מהעבודות חלק אותו לגבי ידו על שניתנו לבדקהעכבון 

 
 על אשר מהחוזה הנובעות מהתחייבויות הקבלן את פוטרת אינה לקבלן גמר תעודת מסירת 33.12

 .האמורה התעודה מסירת מועד לאחר גם נמשכות החוזה לפי או דין פי
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 התיקונים ביצוע את ישלים שלא או זה 33 סעיף עפ"י התחייבויותיו הקבלן ימלא לא אם 33.13

 להלן, או 38בסעיף  הערבות הנזכרתלממש את  רשאי המזמין לכך, יהיה שנקבעו במועדים
מטעמו,  מי או המזמין ע"י התיקונים התיקונים. ביצוע ביצוע בגין הוצאותיו , לכיסויהחלק
 בעצמו. אותם ביצע כאילו והתיקונים העבודות לטיב מאחריותו הקבלן את ישחרר לא
 

 בתשלום המזמין יחויב לא משנה קבלני של בהסכמים או/ו בהצעות האמור כל למרות 33.14
 , מכונותבאתרש ובמתקנים במערכות שיעשו ותיקונים בדק עבודות ביצוע בגין כלשהו

 באלו. וכיוצא אחזקה או חומרים או שירות הסכמי בגין וכו', לרבות , תאורהמשאבות
 

על אף כל האמור לעיל, מובהר כי תקופת האחריות על המוצרים והפריטים שהותקנו או סופקו  33.15
במסגרת הפרויקט יהיו כנדרש במפרט הטכני ובכתב הכמויות, ואין בסיום תקופת הבדק כדי 

 לגרוע מהאחריות הנדרשת בהתאם למפרטים הטכניים וכתב הכמויות. 
 
 
 

 המפקח הוראת לפי העבודות הפסקת .34
 

 הוראה לפי לצמיתות או מסוים מקצתן, לזמן או כולן העבודות ביצוע את יפסיק הקבלן 34.1
ניתנה  אם אלא יחודשו ולא בהוראה שיצויינו ולתקופה לתנאים המפקח בהתאם מאת בכתב
 בכתב. כך על הוראה המפקח ידי על לקבלן

 
 באמצעים הקבלן , ינקוטהלןל 34.1סעיף  מקצתן, לפי או העבודות, כולן ביצוע הופסק 34.2

 וכן להגנת המזמין ועובדיו וצדדים שלישיים,  הצורך, לפי והעבודות בו ולהגנתן אתרה להבטחת
 והמזמין. המפקח של רצונו לשביעות

 
 המפקח, ליעילות של והסופי הבלעדי דעתו שיקול נחוצה, לפי העבודות ביצוע הפסקת היתה 34.3

מילוי  כדי תוך לקבלן שנגרמו ההוצאות תחולנה הקבלן באשמת שנגרמה העבודות, או ביצוע
 הקבלן. על זה סעיף לפי המפקח הוראות

 
 שניתן הקבלן, אחרי באשמת שלא וזאת מקצתן, לצמיתות או העבודות, כולן ביצוע הופסק 34.4

 העבודות בביצוע החל והקבלן לעיל 10סעיף  פי על העבודה התחלת צו המזמין ידי על
 הופסק, הכל מהן, שביצוען חלק כל או כולן העבודות לגבי סופיות מדידות למעשה, תעשנה

 בכתב, כאמור, לקבלן. הודעה ניתנה בו מתאריך ימים 7תוך  המאוחר ין, לכליהענ לפי
 

 לתוצאות בהתאם המגיע הסכום לקבלן ישולם לעיל 34.4קטן  בסעיף האמור במקרה 34.5
 הכמויות. שבכתב ולמחירים  המדידות

 
 על שניתן לפני אך החוזה חתימת אחרי מקצתן, לצמיתות או העבודות, כולן ביצוע הופסק 34.6

 אחרי לצמיתות מקצתן או העבודות, כולן ביצוע הופסק העבודה, או להתחלת צו המפקח ידי
 הקבלן יהיה לא העבודות בביצוע הקבלן החל טרם העבודה, כאמור, אך התחלת צו שניתן
 המזמין. מאת כלשהו פיצוי לקבל זכאי

 
 לפיצויים תביעות כולל הקבלן תביעות כל של סופי סילוק הוא זה 34ף בסעי רכאמו תשלום 34.7

 אחרת תביעה וכל לו שנגרמו מיוחדות הוצאות לסילוק ותביעות העבודה מהפסקת כתוצאה
כל  באמצעות העבודות את להמשיך רשאי יהא העבודות, והמזמין מהפסקת וכתוצאה בקשר
 .הבלעדי דעתו שיקול פי על וזאת אחר גורם
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 יהא לא - הקבלן לעיל, באשמת הקטנים הסעיפים העבודות, לפי ביצוע הפסקת נגרמה 34.8
 כלשהו. לתשלום זכאי הקבלן

 
 

 הקבלן באשמת העבודה הפסקת .35
 

 מילא לא או זה לחוזה בהתאםאו חלקן  העבודות לביצוע התחייבויותיו את הקבלן מילא לא 35.1
 התברר או זה בחוזה כאמור הדרושים בחומרים השתמש לא או המפקח הוראות את הקבלן
 המפקח זה, ידרוש חוזה תנאי את ממלא אינו שהקבלן העבודות ביצוע במשך למפקח
 ןשיצוי זמן פרק תוך החוזה תנאי את רשום, לקיים במכתב או ביומן רישום ידי על מהקבלן
 הרשות למזמין המפקח, תהיה להוראות הקבלן ישמע לא האזהרה קבלת אחרי . אם במכתב

 חשבון על אחר לאדם העבודה את למסור או/ו הקבלן חשבון בעצמו, על העבודות את לגמור

 החוזה. את לבטל או/ו  הקבלן
 

 תהיה העבודה, לא ביצוע תקופת תוך הרגל את הקבלן פשט או כאמור העבודות הופסקו 35.2
 עד העבודות ממקום שלו והמתקנים העבודה החומרים, הציוד, כלי את להוציא לקבלן רשות
 העבודות. ביצוע את לו מסר שהמזמין אחר קבלן או המזמין ידי על העבודות ביצוע לגמר

 
עבודה  בציוד, בכלי להשתמש הרשות תהיה ידיהם על שיורשה אחר לאיש או למזמין, למפקח 35.3

במכונות, מכשירים, כלים,  השימוש תמורת לקבלן יגיע לא פיצוי ושום הקבלן של ובחומרים
 זה. לסעיף בהתאם המזמין ידי על שייעשהשלו,  ומתקנים חומרים

 
 בכל לקבלן להודיע המזמין רשאי הקבלן, כאמור, יהיה באשמת עבודות הפסקת של במקרה 35.4

חשבונו, ממקום  לסלק, על העבודות, שעליו ביצוע גמר עם המאוחר ולכל שהוא מועד
 החומרים ועודפי המכשירים, הכלים, המכונות, המתקנים את יןשיצו המועד העבודות, תוך

ין, שצו המועד תוך זו הוראה הקבלן מילא העבודות. לא במקום הנמצאים לקבלן השייכים
 כטוב בו לעשות רשאי יהיה הקבלן, והמזמין של רכוש זה לשלמות אחראי המזמין יהיה לא

 לזה. בקשר  המזמין כל טענה נגד לטעון רשות תהיה לא ולקבלן בעיניו
 

 חוזה תנאי מילוי להבטחת הקבלן שהפקיד הערבות סכום כן וכמו לקבלן המגיעים הכספים 35.5
 אלה, יהיה כספים יספיקו העבודות. לא בסיום הכרוכות ההוצאות לתשלום זה, ישמשו

זה.  לשם בכתב הודעה מסירת מיום ימים שבוע תוך ההפרש את למזמין לשלם חייב הקבלן
 העבודות, ישלם סיום לצורך המזמין שהוציא הסכום על עולים לקבלן המגיעים הכספים אם

 אחר קבלן או המזמין י"ע העבודות ביצוע גמר לאחר רק וזאת לקבלן היתרה את המזמין
 מטעמו.

 
 וכו' עברו זה, וציודו, מכשיריו סעיף של להוראות בהתאם הקבלן עבודת שהופסקה בתקופה 35.6

 הקבלן. על השמירה הוצאות העבודות, תחולנה ביצוע גמר לצרכי המזמין לרשות
 

 זכאי לו בכל סעד פגיעה משום בכך יהיה לעיל, לא זה בסעיף האמור עפ"י המזמין פעל 35.7
 דין. כל עפ"י או/ו זה חוזה עפ"י המזמין

 
 

 סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים .36
 

 דין, יהיה כל עפ"י או/ו זה חוזה למזמין, עפ"י נתון שיהיה רחא סעד מכל לגרוע מבלי 36.1
ימים,  7 של בכתב מראש הודעה מתן ולאחר דלהלן מהמקרים אחד בכל רשאי המזמין
 או בעצמו העבודות את ולהשלים ממנו הקבלן של ידו את ולסלק העבודות מקום את לתפוס
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החומרים, הציוד,  בכל כך לשם ולהשתמש אחרת דרך בכל או אחר קבלן באמצעות
 כל או אותם למכור העבודה, או שבמקום מהם חלק בכל או העבודות שבמקום המתקנים

 החוזה: לפי מהקבלן למזמין המגיע סכום כל לכיסוי בתמורתם ולהשתמש מהם חלק
 

 של החברה לפירוק או/ו רגל כפושט הקבלן להכרזת בקשות המשפט לבית הוגשו 36.1.1
 אלו ובקשות הקבלן של החברה נכסי לכינוס או/ו הקבלן נכסי לכינוס או/ו הקבלן

 או, במקרה נושיו לטובת או עם סידורהקבלן  עשה או/ו יום 30תוך  כדין לא בוטלו
 מרצון; בפירוק מאוגד, כשהוא גוף של

יום  14תוך  ציית ביצוען, לא את שהפסיק או העבודות בביצוע התחיל לא כשהקבלן 36.1.2
 כשהסתלק או העבודות בביצוע להמשיך או להתחיל מהמפקח בכתב להוראה
 אחרת; דרך בכל העבודות מביצוע

 במועד השלמתן את להבטיח כדי מדי איטי העבודות ביצוע שקצב סבור כשהמפקח 36.1.3
 14  תוך ציית לא והקבלן , ככל שהוארך,להשלמתן שהוארך במועד או בחוזה הקבוע

 שמטרתם בהוראה הנזכרים באמצעים לנקוט מהמפקח בכתב להוראה יום
 להשלמתן; שהוארך במועד או בחוזה הקבוע במועד העבודות השלמת את להבטיח

 לאחר החוזה בביצוע מתרשל דעתו, שהקבלן להנחת הוכחות המפקח בידי כשיש 36.1.4
 רצויות; תוצאות נתנה לא לקבלן בכתב שהתראה

 העבודות בביצוע העסיק מקצתו, לאחר, או או החוזה, כולו את הסב כשהקבלן 36.1.5
 ומראש; בכתב המפקח הסכמת משנה, בלי קבלן

קבלנים אחרים  כאשר המזמין או המפקח סבור כי הקבלן אינו משתף פעולה עם 36.1.6
 העובדים בפרוייקט באופן המפריע לביצוע העבודות ו/או משבשן בכל צורה שהיא;

 הקבלן של בשמו אחר אדם או דעתו, שהקבלן להנחת הוכחות המפקח בידי כשיש 36.1.7
 או לחוזה בקשר כלשהי הנאה טובת שוחד, מענק או כלשהו לאדם הציע או נתן
 בביצועו; הכרוך דבר לכל

 יום 14תוקנה תוך  לא אשר יסודית הפרה החוזה את הקבלן הפר המפקח כשלדעת 36.1.8
 ההפרה. את יתקן שהקבלן בכתב המפקח מדרישת

 כל העבודות ממקום להוציא לקבלן יהיה אסור לעיל כאמור ההודעה מסירת מרגע 36.1.9
 רשאי יהא אשר המזמין לבעלות יעברו והם סוג מכל ומיתקנים ציוד, חומרים

 לעיל. 36.1ק בס" כאמור בהם להשתמש

 
בהם  יהיה לא לעיל 36.1קטן  לפי סעיף ממנו הקבלן של ידו וסילוק העבודות מקום תפיסת 36.2

החוזה  לפי התחייבויותיו בכל לעמוד חייב יהא והקבלן המזמין ידי על החוזה ביטול משום
 הקבלן כלפי חייב המזמין פרט להתחייבויות שהמפקח יאשר לו לא למלאן; ומאידך לא יהא

 להלן. -36.5 - 36.4בסעיפים  המפורטות בהתחייבויות אלא

 
 סעיף לפי ממנו הקבלן של ידו וסילוק המזמין ידי על העבודות מקום תפיסת לאחר סמוך 36.3

 דעתו שיקול לפי הסכום, אשר אומדן את בכתב לקבלן ויודיע המפקח לעיל, יקבע 36.1קטן 
 עודפי של ערכם וכן האמורה לשעה עד החוזה בביצוע הקבלן לו זכאי והסופי הבלעדי

 שעה. באותה העבודות שבמקום והמתקנים החומרים, הציוד
 

 כל סכום לקבלן לשלם חייב המזמין יהיה לא המזמין ידי על העבודות מקום תפיסת משעת 36.4
 לעיל, ולאחר כהגדרתן והאחריות הבדק תקופות כל שתסתיימנה עד זה לחוזה בקשר שהוא
 דמי וכן ובדיקתן העבודות הוצאות השלמת המפקח ידי על בכתב ויאושרו שיתבררו עד מכן
 שהן כל הוצאות או ונזקים בהשלמת העבודות דחייה כלכתוצאה מ למזמין שנגרמו נזק
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יהא  בתשלומם, ואז חייב שהקבלן כלשהם פיצויים אחרים וכן הקבלן ידי על למזמין שנגרמו
 היה אילו לו זכאי היה שהקבלן החוזה שכר אומדן שבין ההפרש את לקבל זכאי הקבלן
 על שאושר כפי והפיצויים ההוצאות, הנזקים סכום לבין בשלמותו החוזה את ומבצע ממשיך

 כי:  כאמור, בתנאי המפקח ידי
 לפי סעיף בכתב המפקח שקבע האומדן על העולה סכום לקבל זכאי יהא לא הקבלן 36.4.1

 לעיל. 36.4קטן 
 ידי על שאושרו כפי והפיצויים העבודות, הנזקים השלמת הוצאות סכום היה 36.4.2

 לו זכאי היה שהקבלן החוזה שכר אומדן על עולה 36.5קטן  בסעיף המפקח כאמור

 ההפרש בתשלום הקבלן חייב יהא - בשלמותו  החוזה את ומבצע ממשיך היה אילו
 וכן לקבלן ממנו שמגיע סכום מכל לגבותו זכאי יהיה והמזמין שביניהם למזמין

 אחרת. דרך מהקבלן בכל לגבותו
 דין כל לפי או/ו זה חוזה לפי המזמין זכויות על להוסיף באות זה סעיף ראותהו 36.4.3

 מהן. לגרוע ולא

 
 אי אפשרות בהמשכת ביצוע העבודות .37

 
 או כולן העבודות בביצוע להמשיך אפשרות שאין המפקח לדעת שהוא זמן בכל אם יתגלה 37.1

 עליה, יפנה המפקח, שליטה לקבלן, לדעת שאין אחרת סיבה כל מלחמה, או מפאת מקצתן
 אפשרות להמשיך אין אמנם כי בכתב אישור לקבלן לתת רשאי יהיה והמזמין למזמין הקבלן
 לאי הנוגע בכל המפקח הוראות אחר ימלא מקצתן, והקבלן או העבודות, כולן בביצוע
 עליו יהיה כאמור המזמין אישור את הקבלן קיבל כאמור. לא העבודות ביצוע המשכת
 החוזה. הוראות כל פי על העבודות בביצוע להמשיך

 
 37.1סעיף  לפי העבודות ביצוע בהמשכת אפשרות אי של במקרה לקבלן שישולם הסכום 37.2

 המפקח ידי על שיקבע יהאמור, כפ האישור מתן לתאריך עד שבוצעו העבודות ערך יהיה
 השינויים. ובפקודות הכמויות בכתב הנקובים למחירים בהתאם

 
 לפיצויים תביעות הקבלן, כולל תביעות כל של סופי כסילוק ייחשב כאמור הסכום תשלום 37.3

העבודות  את להמשיך רשאי יהא כאמור, והמזמין שנגרמו מיוחדות הוצאות עבור ותביעות
 המזמין. של הבלעדי דעתו שקול פי על וזאת אחר גורם כל באמצעות

 
פעולה  ביצע שלא או המבנהממקום  מקצתם, או ומתקניו, כולם הציוד את הקבלן סילק לא 37.4

 חשבון על האמורות הפעולות את לבצע המזמין רשאי המפקח להוראות בהתאם אחרת
 15%בתוספת  בכך הכרוכות בהוצאות ישא אחרת, והקבלן דרך בכל או בעצמו הקבלן

 על מתקבל  חלק לכיסוי המפקח ידי על שיאושר סכום ובהפחתת תקורה כהוצאות שייחשבו
 המזמין. חשבון על לזקפן שיש האמורות מההוצאות הדעת

 
 ערבויות .38

 
 ובהתאם חשבונו על למזמין, הקבלן ימציא זה, חוזה לפי התחייבויותיו מילוי להבטחת 38.1

 חתימת טרם המזמין י"ע יאושרו ואשר  ב' להסכם-ו חים א'הערבויות הקבוע בנספ לנוסח
מזמין יהיה ה , יובהר כיהבאים הערבויות הבנקאיות והביטחונות את רצונו, לשביעות זה חוזה

 :הבלעדי וות בבטוחה אחרת עפ"י שיקול דעתויאת הערב רשאי להחליף
 

 הקבלן ימציא זה חוזה על לחתימה וכתנאי זה חוזה חתימת במעמד -ערבות ביצוע  38.1.1
העבודות,  ביצוע תקופת למשך תנאי כל וללא אוטונומית בנקאית ערבות למזמין

 שהערבות לדאוג מתחייב הקבלןבהתאם לנוסח ולסכום המפורט בנספח א' להסכם. 
 . סיום ההתקשרותשנה מיום ל עדף למשך כל תקופת ההתקשרות ובתוק תהיה
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יעמיד עם השלמת העבודות וכתנאי לקבלת אישור מסירה ולהשבת ערבות הביצוע,  38.1.2
' לנספחי ההסכם. בסכום ובנוסח שנקבע בנספח בהקבלן ערבות טיב לתקופת הבדק 

 עכבון זה ישוחרר עם תום תקופת הבדק לרבות הפרשי הצמדה.

את המזמין במקרה בו יתגלו ליקויים במהלך תקופת הבדק ו/או ערבות הבדק תשמש  38.1.3
בסיומה והקבלן לא יקיים את התחייבותו לתיקון ליקויים אלו בתוך זמן סביר ממועד 

וא העכבון ו/או חלקו בהתאם לגבוה הודעת המזמין. המזמין יהיה רשאי לחלט את מל
 הוצאות תקורה. 15%הנזקים שנגרמו לו בפועל, בתוספת 

המזמין לקבלן את  יבחודשים ממועד מסירת העבודות, יש 48 בתום תקופת הבדק של 38.1.4
 , בהתאם להשלמת התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין. ההערבות  ו/או את חלק

 
 הארכת לתבוע המזמין רשאי יהיה המזמין, על כלשהי חובה כמטיל יחשב שהדבר מבלי 38.2

 או כולה שה,לממ במקום וזאת ,לעיל כאמור לו שתינתן כלשהי ערבות של תוקפה מועד

 המזמין וקיבל ביקש אם גם .מתאימה חשבונו, לארכה על ,לדאוג מתחייב והקבלן ,חלקה

 כאמור. הארכה קבלת לפני אף לממשה המזמין זכאי יהיה ,כאמור ,ערבות הארכת

 
 לממש רשאי המזמין יהיה זה, חוזה לפי מהתחייבויותיו כלשהיא התחייבות הקבלן הפר 38.3

 המזמין, את יפצה אשר סכום כלאו חלקן  תיוערבוולחלט את ה הנזכרות לעיל  תיוערבוה
 זו מהפרה כתוצאה או עם בקשר בהם עמד שהמזמין הוצאה או נזק כל עבור דעתו, להנחת
 דין.   כל י"עפ או/ו זה חוזה י"עפ בזכויותיו לפגוע מבלי וזאת

 
מציא ערבות יאת הערבות או  קבלןשלים היבכל מקרה בו תחולט הערבות כולה או חלקה,  38.4

 ימים מיום חילוט הערבות.  7חדשה לפי העניין תוך 
 
 

 סיום ההתקשרות, הפרה ותרופות .39
 

, כולה או זה הסכם לפי הקבלןסיום את ההתקשרות עם  לידילהביא  תרשאי תהאההתאחדות  39.1
 ובכתב. ימים מראש 30לפחות  על ביטול קבלןל הודיעהחלקה, ובלבד ש

 
המוחלט כאמור, )גם( להפסיק את  ה, לפי שיקול דעתההתאחדות על אף האמור לעיל, רשאית 39.2

 תא אף רשאייחליט, והתאו באופן זמני ו/או לתקופות כפי ש/וו/או חלקם לצמיתות  השירותים
 או חלקם לאחר./ו השירותיםביצוע  המשךלהעביר את 

 
 אחר אדם לכלאו /והתאחדות להמציא ל הקבלן , מתחייבקבלת הודעת הביטולעם  39.3

, היד-בקשר לביצוע ההסכם על וברשותש, את כל המסמכים והתוכניות ול תורה התאחדותשה
 מאותו השירותיםלרבות כל המסמכים הקודמים והעדכניים הדרושים לצורך המשך ביצוע 

ככל  , לרבות בנוגע לתשלומיםהקבלן, וזאת ללא קשר ו/או תנאי מצדה של הםשלב והקשורים ב
 לפי הסכם זה. ההתאחדות מ ושעדיין מגיעים ו/או יגיעו ל

 
להמשיך  ההתאחדותלמנוע מ םמוותר בזאת במפורש על כל סעד ו/או תרופה אשר מטרת הקבלן 39.4

מתחייב שלא לנקוט בכל צעד  אוו/או כל חלק מהם באמצעות אחרים, וה השירותיםבביצוע 
 .אחרת דרך בכל השירותיםלא להפריע ו/או לגרום לעיכוב המשך ביצוע  וכןכאמור, 

 
, בכל אחד מן המקרים מידהסכם ה אתלבטל  תהיה רשאית התאחדותהמבלי לגרוע מן האמור,  39.5

 הבאים:
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 הפרו את ההסכם בהפרה יסודית;  וו/או מי מטעמ קבלןה 39.6
 

 של כל אחד מהסעיפים הבאים:לצורך הסכם זה, הפרה יסודית שלו היא הפרה  39.7
)כולל סעיפי  6,7,9,10,13,15,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,38,40,42

 ; מההתאחדותקבלת התראה בכתב לאחר ימים  14בתוך  אשר לא תוקנה המשנה(
 

כונס נכסים קבלן מונה לאו ימים ו/ 7שלא בוטלה בתוך   קבלןהנגד /בקשה לפשיטת רגלהוגשה  39.8
 ;או נאמן או מפרק

 
היחסי ו חלק את קבלןההתאחדות לשלם תלידי סיום כמפורט לעיל,  ואו חלק/והובא הסכם זה  39.9

קבלן וה, הסיום מועדעד ל בפועל לה שסיפק םשירותיללפיו בהתאם  ושל התמורה המגיעה ל
 של המוקדם סיומוכל פיצוי ו/או תשלום נוסף כתוצאה מ ההתאחדותהיה זכאי לקבל מילא 

 .ההסכם
 
 

 סודיות .40
 

מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע מכל סוג שהוא בכל הקשור בהתאחדות הקבלן  40.1
ולמכלול עניינה שיגיע אליו בקשר עם ומהלך ביצוע העבודות במהלך תקופת ההסכם ובמשך כל 

לרבות  -זמן אחריה ולא יעשה שימוש כלשהו במידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע
תחיל חובת  קבלןה .ים הקשורים להסכם ולשירותיםומסמכ סוד מסחרי של ההתאחדותי

 מי מטעמה.קבלני משנה /או סודיות זו גם על עובדיה ו/או 

 
 

 קיזוז .41
 

 ,לפי חוזה זה ו/או לפי חוזים אחרים ו/או עפ"י כל דין סכום כלשהו הקבלןהגיע להתאחדות מ 41.1
לפי חוזה מההתאחדות  קבלןלכל סכום המגיע אותו מתהא רשאית ההתאחדות לקזז ולנכות 

 זה ו/או לפי חוזים אחרים ו/או לפי כל עסקה אחרת ו/או עפ"י כל דין. 
 

 לא תהא כל זכות קיזוז מול ההתאחדות בשום דרך.  קבלןמוסכם ומובהר כי ל  41.2
 

 
 איסור הסבת ההסכם ו/או העברת אספקת השירותים לאחר .42

 
 

רשאי להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות  ואינ קבלןה 42.1
או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת ההתאחדות מראש ובכתב. ניתנה 

מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי  קבלןהסכמתה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את ה
 על פי דין והסכם.

 
בלבד ולא באמצעות כל גוף  וו/או מי מטעמ ובאמצעות עובדי קבלןו על ידי ההעבודות יבוצע 42.2

 ו/או אדם אחר אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב מההתאחדות. 
 

בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  קבלןהבצע יכל מסירה או העברה לאחר ש 42.3
 וחסרת כל תוקף.

 
 ולם או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.לפי ההסכם ומכוחו, כ קבלןשל ה וזכויותי 42.4
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 שונות .43

     
ויתרה ההתאחדות על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה או מקצתן, לא ייחשב הוויתור כוויתור  43.1

על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת, דומה לה או שונה ממנה בטיבה. 
כל ויתור, ארכה, או הנחה מטעם ההתאחדות לא תהיה ברת תוקף, אלא אם נעשתה בכתב 

 מראש ובכתב.  וקיבלה את אישור ההתאחדות
 

הסמכות הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה תהא של בתי המשפט המוסמכים בתל  43.2
 אביב.

 
הסכם זה בא במקום ומבטל כל הסכמה, הסכם, הסדר או הבנה קודמים בין הצדדים, ככל  43.3

שישנם, והצדדים מאשרים כי אין ולא יהיו להם כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הסכמים, 
  הסכמות או הבנות כאמור, אם וככל שקיימים כאלה. הסדרים,

 
כתובות הצדדים הן כקבוע בראש הסכם זה. כל צד רשאי להודיע בכתב לצד האחר על שינוי  43.4

כתובת לכתובת אחרת בישראל. כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לכתובתו 
ת ממועד מסירתה למשלוח שעו 72של הצד האחר תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר עבור 

  בדואר רשום.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

 
 ההתאחדות  הקבלן
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 ביצועערבות -' אנספח 
 
 

תאריך__________          לכבוד
                      

 ההתאחדות לכדורגל בישראל
 3591, אצטדיון רמת גן. ת.ד. 299מרח' אבא הלל 

 .52134רמת גן 
 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________

"(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום המבקש" -בקשת _____________)להלן על פי  .8
"( בצירוף הפרשי סכום הקרן" -שקלים חדשים( )להלן  )מאה ושישים אלף₪  160,000עד לסכום של 

"(  המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש ושתדרשו מאת סכום הערבות)להלן: "הצמדה 
ההתאחדות לכדורגל עבור להחלפת דשא סינטטי במגרש כדורגל ביצוע עבודות המבקש בקשר עם 

 וזאת בתנאים שיפורטו להלן:בבית הנבחרות בשפיים, 

נו לפי דרישתכם הראשונה, מפעם )א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממ  .9
 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3לפעם בכתב וזאת תוך 

 -הכול כאמור בדרישתכם -)ב(  אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין
וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל צורה שהיא, מבלי שתחול 

חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה  עליכם כל
כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא. לא נהיה רשאים 
להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על 

 נקת למבקש על פי הדין.כל טענה לרבות כל ברירה המוע

הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע בתאריך  .10
הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש 

 הערבות או כל חלק הימנה, הכל לפי העניין.

חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות בדרישה מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו  .11
 מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .12

 ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה. .13

שה מצדכם לתשלום על פיה צריכה להישלח תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרי .14
 לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

  בכבוד רב,         
 בנק  ____________                                                                                                 
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 ערבות בדק – ח ב'נספ
 

                      תאריך__________        לכבוד 
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3591, אצטדיון רמת גן. ת.ד. 299מרח' אבא הלל 
 .52134רמת גן 

 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________

החלפת דשא סינטטי ל 04/20הזוכה במכרז "(,המבקש" -על פי בקשת _____________)להלן  .15
אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לתשלום  ,בית הנבחרות בשפייםבבמגרש הנמצא ההתאחדות לכדורגל 

"( בצירוף סכום הקרן" -שקלים חדשים( )להלן אלף  מאה ושישים)₪  160,000 כל סכום עד לסכום של
המבקש ושתדרשו  "(  המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאתסכום הערבותהפרשי הצמדה )להלן: "
עבודות להחלפת דשא סינטטי במגרש כדורגל עבור להבטחת טיב ביצוע מאת המבקש בקשר 

 וזאת בתנאים שיפורטו להלן:, ההתאחדות לכדורגל בבית הנבחרות בשפיים

)א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה, מפעם   .16
 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3לפעם בכתב וזאת תוך 

 -הכול כאמור בדרישתכם -)ב(  אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין
או לבסס את דרישתכם בכל צורה שהיא, מבלי שתחול /וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו

עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה 
כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא. לא נהיה רשאים 

וותרים בזה במפורש ומראש על להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מ
 כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.

הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע בתאריך  .17
הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש 

 הימנה, הכל לפי העניין. הערבות או כל חלק

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות בדרישה  .18
 מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .19

 תלויה.ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי  .20

תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה להישלח  .21
 לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

  בכבוד רב,         
 ______בנק  ______                                                                                                 
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 'נספח ג
 אישור קיום ביטוחים –נספח ג 

 

פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים בין בעצמו, בחברת ביטוח -פי הסכם זה או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
מורשית כדין, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של 

 ביטוח כמפורט להלן:העבודות פוליסות 

 חודשים: 24ביטוח עבודות קבלניות הכולל תחזוקה מורחבת בת  1.1
ביטוח הרכוש: ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים פתאומיים ובלתי  -פרק א' 1.1.1

 צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה. 
  יכלול מע"מ.סכום הביטוח  

כולל בין היתר את הכיסויים הבאים: רעידת אדמה ונזקי טבע, נזקי פריצה/ גניבה וזדון,  הביטוח
נזק עקיף כתוצאה מתכנון חומרים ועבודה לקויים , נזק ישיר של תכנון חומרים ועבודה לקויים, 

 פינוי הריסות, נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח.
 

ביטוח צד שלישי : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות עקב נזק או אובדן הנובעים  –פרק ב'  1.1.2
פי הפוליסה. -לאירוע ובמצטבר על₪  4,000,000 -א יפחת ממהעבודות בגבול אחריות בסך של

הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
 המבוטח. 

 
' ביטוח חבות מעבידים: חבות כלפי המועסקים בקשר עם העבודות, בגין נזק או אובדן פרק ג  1.1.3

הנגרמים באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי או עקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות של 
 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.₪  20,000,000
 

 :חב לכלול את התנאים הבאיםהפוליסה הקבלנית תהא לפי נוסח הידוע כ"ביט" )או דומה לו( ותור 1.1.4
המנהל מטעם -שם המבוטח מורחב לכלול את המזמין ו/או עובדיו ומנהליו ו/או המפקח  1.1.4.1

 המזמין ו/או הבנק המלווה )ככל שיהא( ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה )בכל דרגה( .
לכל מי שהמזמין יורה או שולם למזמין תגמולי הביטוח בגין נזק לפרויקט ע"פ פרק א' י 1.1.4.2

 למבטח. 

הפוליסה תכלול סעיף מפורש בדבר וויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי המזמין ו/או  1.1.4.3
ובלבד שהאמור בדבר וויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ו מי מטעמ

 בזדון.

בתום  הפוליסה תכלול אישור המבטח לפיו הפרת תנאי הפוליסה בתום לב או אי קיומם 1.1.4.4
לב ע"י מי מיחידי המבוטח לא תגרע מזכותם של המזמין לקבלת פיצוי ו/או שיפוי 

 מהמבטח.

אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח,  –סעיף רשלנות רבתי מבוטל 1.1.4.5
 .1981 -תשמ"א 

לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת ₪  1,000,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך  1.2
ביטוח שנתית, בגין חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח 
בשל הפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל, רשלנות, טעות או השמטה של הקבלן ו/או מי מטעמו 

למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או כל  םגין אחריותב המזמין,את  כסותל מורחב הביטוח. בביצוע העבודות
אחריות צולבת לפיו ייחשב כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  לסעיףהבאים מטעמו, וזאת בכפוף 

 המבוטח
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ביטוח חבות המוצר המבטח חבות בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח, בגין  1.3
אחריות שלא יפחת מסך  אחראי הקבלן, בגבול שבגינו או נזק לרכוש שנגרם עקב המוצרפגיעה גופנית ו/

גין ב המזמין,את  כסותל מורחב הביטוחלכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ₪  2,000,000
אחריות צולבת לפיו ייחשב  לסעיףלמעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או כל הבאים מטעמו, וזאת בכפוף  םאחריות

 .כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
 בנוסף, על הקבלן לערוך, או לוודא כי הקבלנים שיועסקו בביצוע העבודות ייאחזו את הביטוחים הבאים: 1.4

אחריות בגין פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח -ביטוח חובה כנדרש על 1.4.1
 בגין נזק אחד. ₪  400,000צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  רכוש של

 ביטוח מקיף, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות.  1.4.2

 ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר 1.4.3
כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא העבודות, על בסיס "כל הסיכונים" 

 500,000ערך כינון. הביטוח כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
 בגין כל כלי הנדסי כבד. ₪ 

 2וב 1כנספח בנים המסומעל הקבלן להמציא לידי המזמין, כתנאי לתחילת העבודות, את אישורי עריכת הביטוח  .2
חתומים על ידי מבטחת הקבלן. לדרישת המזמין, על הקבלן המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו 

)שבעה( ימים לאחר מועד תום  7-למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות. כמו כן, לא יאוחר מ
המזמין, אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי 

לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח 
 זה(.

הקבלן מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר למשך תקופה כל עוד מתקיימת אחריותו  .3
 המאוחר מביניהם.  על פי דין,

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי  .4
 .הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח הנה בבחינת דרישה  .5
 מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. 

קובים בביטוחי על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנ .6
 הקבלן המפורטים בנספח זה. 

במידה ויועסקו על ידי הקבלן או הקבלן מטעמו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן  .7
 לוודא, ככל יכולתו, כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. 

ום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר את הקבלן למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשל .8
מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה 
לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה 

 אחר. 

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה לדאוג  .9
 לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

, למעט כלפי מי ומלרכושו ו/או רכוש הקבלנים מטע מכל אחריות לנזקאו מי מטעמו הקבלן פוטר את המזמין ו/ .10
 שגרם לנזק בזדון . 

 נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .11
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 1'גנספח 

תאריך הנפקת האישור  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

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

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

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור*
 כתובת ביצוע העבודות*

מעמד מבקש 
 האישור*

 קבלן הביצוע☐  שם  ההתאחדות לכדורגל בישראל שם

 קבלני משנה☐

 אחר: מזמין☒

 ת.ז./ח.פ.  58-0001717ע"ר 

 מען רמת גן 299דרך אבא הלל  מען
 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

לדוגמה )ניתן  הרחבות
לפרט בהתאם לפרקי 

 הפוליסה(:

      ☒309 

☒313 

☒314  

☒316 

☒318 

☒328 

       גניבה ופריצה
       רכוש עליו עובדים

       רכוש סמוך
       רכוש בהעברה
       פינוי הריסות

 302☒       צד ג'

☒309 

☒312 

☒315 

☒318 

☒322 

☒328 

☒329 
 309☒       אחריות מעבידים

☒318 

☒328 

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
009 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור
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תאריך הנפקת האישור  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

 המבטח:

 * באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף
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 2'ג נספח

הנפקת תאריך  ביטוחיםאישור קיום 
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

  שם ההתאחדות לכדורגל בישראל שם
 נדל"ן☒

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 58-0001717 ת.ז./ח.פ.

 מען רמת גן 299דרך אבא הלל  מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 ביטוח סכומיאחריות או  גבולותלפי  חלוקה

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 רכוש 
 

       

 302☒       אחריות המוצר

☒310 

☒321 

☒328 

 חודשים 12 332☒
 

 301☒       אחריות מקצועית

☒302 

☒321 

☒325 

☒327 

☒328 

 חודשים 6 332☒
 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
009 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 נספח ד' – ותוכניות מפרט טכני

 

 תנאים כלליים 

 הצהרת הקבלן

ובדרגה כזו המאפשרים הקבלן, מצהיר בזאת כי הינו בעל ידע, ניסיון ומיומנות ברמה 
לו לבצע את העבודה ברמה נאותה ובלוח הזמנים הנדרש לעבודה זו.                                         

רשי דשא סינטטי )ניסיון הקבלן יצרף להצעתו מסמכים המעידים על ניסיונו בביצוע מג
                                                                                .                                                    זה חובה(

ן והמפקח על העבודות הקבלן מתחייב לבצע את השירותים שביעות רצונם של המזמי
, במומחיות ובמקצועיות הדרושים והוא יישא באחריות הבלעדית למתן מטעם המזמין

                                                                                                          השירותים.                        
הקבלן מאשר עם הגשת הצעתו כי הוא בדק והוא מקבל את התכנית עיבוד השתית 

ואת מערכות הניקוז. לפני תחילת ההתקנה יבדוק היצרן/מתקין של המשטח המדושא 
השתית ויספק "אישור קבלת השתית" כדי לקבל את אחריות היצרן  הסינטטי  את

למשטח המשחקים הסינטטי המוגמר. במקרה והיצרן/מתקין לא יאשר את השתית 
 היצרן/המתקין. לשהשתית מחדש לשביעות רצונו המלאה יהיה על הקבלן לבצע את 

הכמויות,  הקבלן מצהיר כי אם יידרש לבצע עבודות שאינן מופיעות במפרט או בכתב
 . 20ולם לו לפי מחירון דקל בניכוי % יבצע את העבודה שיידרש ועל ביצוע העבודה יש

הקבלן מצהיר כי הוא יודע כי על המשטח הסינטטי להיות מחובר/מעוגן לאבני השפה 
באמצעות סרגלי עץ או כל אמצעי שיאושר ע"י המפקח וכי לא יגיש הצעתו למוצר 

 שאינו מתאים לחיבור שכזה.  

הקבלן מצהיר כי הוא יודע כי מזמין העבודה יכול לדרוש ממנו ביצוע עבודות אחזקה 
 כמופיע במפרט והוא יבצען במחיר כמופיע במפרט למשך הזמן המופיע במפרט.

 מסמכים נדרשים

א בצמוד להצעת מחיר, התוכניות וכתב הכמויות המפורט את המסמכים יהקבלן ימצ
                                                                                                                               הבאים:                       

מילוי, מפרטים טכניים של החומרים שבכוונתו לספק )מרבד סינטטי, חומרי     *
                                                             .                                 ממטירים, חצץ וגאוטכסטיל(
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ומסמכים המעידים על פירוט ניסיונו בהתקנת מגרשי דשא סינטטי כולל המלצות     *
   ביצוע העבודה ואישור מיצרן הדשא. 

 כל המסמכים הנדרשים בפרק התקנת משטח הדשא הסינטטי.   * 

יעביר את המפרט המדויק הכולל את שם היצרן לגבי סוג הדשא שבכוונת  הקבלן*   
המציע להשתמש במסגרת ביצוע הפרוייקט, לרבות זמינות במלאי בארץ וזמני אספקה, 

  והכל בכפוף לדרישות המכרז והמפרט הטכני המצורף.

                                                       מפקח על העבודות                                                          
 המפקח המוגדר במפרט זה, הינו כל אדם שהוסמך לכך בכתב ע"י מזמין העבודה.

 אספקת חומרים  ע"י מזמין העבודה

מזמין העבודה, שומר לעצמו את הזכות לספק בעצמו חלק מהחומרים המופיעים 
סעיפי העבודה בלבד ולא יהיה זכאי לתשלום במפרט זה. במקרה זה יבצע הקבלן את 

 כלשהו בגין חומרים שסופקו ע"י מזמין העבודה.

 מידע כללי על הקרקע

עם הקרקע  על הקבלן לוודא באמצעים הנראים לו ועל חשבונו, את המידע לגבי
חתימתו על ההסכם לביצוע העבודה מצהיר הקבלן שאין לו ולא תהיינה לו כל תביעות 

 חסר/לקוי או שינויים שיתגלו בטיב הקרקע. שהן בגין מידע

 תיאום הביצוע ואחריות כוללת של הקבלן

כל העבודות המוקדמות, הפילוס, מערכת הניקוז, מערכת הצינון, שכבת החצץ, 
תבוצענה תוך התאמתה מלאה ביניהן ובאחריות הכוללת והמלאה של הקבלן.                                   

חתימתו על ההסכם, שבדק את האתר והתכנון על כל פרטיו ואין לו  הקבלן מצהיר עם
כל הסתייגות לגבי התאמת התכנון לאתר ולתפקוד המצופה מהמשטח ושהוא אחראי 

               בלעדית על האיכות הסופית של העבודות.                                                                                          
  שימת לב מיוחדת נדרשת לצורך בשימוש במפלסת לייזר לקבלת הגבהים המתוכננים.

הקבלן יתארגן לצורך ביצוע העבודה, כניסת רכב ועובדים, הכנסה והוצאה של 
חומרים, אחסון חומרים וכלים מכאניים, ארגון העבודה, הכנות שונות לביצוע 

 ולאחר קבלת אישורו המוקדם. העבודה, אך ורק תוך תיאום עם המזמין 

הקבלן יבצע את עבודותיו מבלי לפגוע בגדרות, שערים, מערכות מים וקווי חשמל 
 ותקשורת קיימים, תוך תיאום וקבלת אישורים מהרשויות המתאימות.
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 חומרים ומדגמים

הביצוע כולל המצאת מדגמים של כל החומרים שעל הקבלן לספק לצורך ביצוע 
                                                               עוד לפני הבאתם לאתר. קבלת אישור, העבודה למפקח לשם 

לאחר מתן אישור המפקח, יישמרו המדגמים בידי המפקח לשם השוואה לבדיקות 
         שיבוצעו בחומרים שיובאו לאתר ע"י הקבלן.                                                       

האחריות להבאת החומרים, הדוגמאות, לקיחת הדגמים לבדיקות, לקבלת והצגת    
נתוני הבדיקות והמוצרים הנדרשים, תחול על הקבלן, לרבות העלויות הכרוכות 

בבדיקות אלה. לפני תחילת העבודות, ימסור הקבלן למפקח את שם המעבדה שתבצע 
 ילווה את הפרויקט.                                                           את הבדיקות וכן את שמו של נציג המעבדה ש

על המעבדה, להיות מאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.                                  
לבדיקת מרבדי הדשא שיסופק וחומרי המילוי, יעשה הקבלן שימוש במעבדה 

                                                                                                                              המאושרת ע"י פיפ"א.       
לפני תחילת העבודות, ימסור הקבלן למפקח את שם המעבדה מאושרת פיפ"א שתבצע 

 את הבדיקות וכן את שמו של נציג המעבדה שילווה את הפרויקט.

 

חת החומרים ו/או הדוגמאות לבדיקה תבוצע ע"י המפקח או כל מי שיקבע לקי
המפקח, לרבות נציג מעבדה שייקח את המדגמים . עלות נטילת המדגמים והובלתם 

 למעבדה, תחול גם היא על הקבלן.

אביזרי ניקוז והשקיה, דשא סינטטי, מילוי הדשא וכל מוצר שסופק על פי דגם ויצרן 
ה, יסופקו יחד עם תעודות נתוני היצרן ואישור על הסוג, הדגם המצוין במסמכי החוז

 והכמות שהוזמנו ע"י הקבלן לאתר.

למפקח הזכות הבלעדית בקביעת התאמת/אי התאמת חומרים שווה ערך .בכל מקרה 
בו יבקש הקבלן לאשר מוצר כשווה ערך תחול עליו האחריות להצגת נתונים המאשרים 

פקודי . כל בדיקות מעבדה שידרשו לשם הוכחת שוויון את שוויון הנתונים הטכני והת
 ערך ע"י המפקח, יבוצעו על ידי ועל חשבון הקבלן.

 עיתוי הביצוע בשלבים

כל עבודות הפילוס וההידוק, הניקוז, ההשקיה, הכנת שכבות החצץ וביצוע הדשא 
הסינטטי, תבוצענה בצורה קפדנית ביותר ולפי סדר השלבים שנקבע במסמכי ההסכם 

         כן לפי הוראותיו של המפקח.                                                                                                    ו
אם הקבלן יחרוג מהסדר שנקבע, ייאלץ לפרק את העבודה שבוצעה על ידו ולספק את 
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אישור המפקח בכתב על  החומרים מחדש ועל חשבונו. על כן, ידאג הקבלן לקבל את
 סיומו של כל שלב ואישור להתחלת השלב הבא.

דא שמשטח הדשא המיועד ויודגש כי על הקבלן להבטיח ביצוע העבודות ברצף, וכן לו
 להתקנה נמצא במלאי וזמין להתקנה. 

, לרבות עבור לכל יום חריגה₪  5,000בכל חריגה מלוח הזמנים יחוייב הקבלן בסך של 
 . באספקת הדשא הסינטטי החדשכל יום חריגה 

 מדידות וסימונים

הקבלן יבצע על חשבונו, מדידות של שטח העבודה באמצעות מודד מוסמך שיאושר ע"י 
המפקח על סמך תעודת מודד מוסמך מטעם המדינה שתוצג לפניו.                                        

לא תאושר  ת כל העבודות.המודד שאושר, יבצע את כל עבודות המדידה עד להשלמ
          החלפת מודד במהלך ביצוע העבודות.                                                                                              

בשטח המגרש, יבצע הקבלן רשת יתדות לציון מידות בהתאם לתכניות הביצוע בכל 
                                                                                                                   שלב משלבי העבודה.           

                      כל המדידות והסימונים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.                                                       
ל עת שיחפוץ, להזמין עבודת מודד  מטעמו כדי לבקר את עבודת י בכאשהמזמין  ר

 המודד

 מדידות יבוצעו בשלבים הבאים:

 מ' בדומה לתכנית המצורפת. X 5מ'  5בסיום הידוק ופילוס השתית בתשבוץ של   .1

מ' X 5מ'  5בסיום חפירת תעלות הניקוז תימדד השתית שבין התעלות בתשבוץ של  .2
נקודות לאורך כל  5 -בדומה לתכנית המצורפת וימדדו תחתית תעלות הניקוז ב

 תעלה.

 בדומה לתכנית המצורפת .עלות בתמ"מ   9-17השטוף    בגמר מילוי שכבת החצץ .3

, ההידוק והייצוב הסופי של מ"מ שכבת בסיס 4-9בגמר מילוי שכבת החצץ השטוף   .4

 תוכנית המצורפת.מ' בדומה ל X 5מ'  5שכבה זו בתשבוץ של 

 מ' 5X5מ"מ בתשבוץ  0-4בגמר מילוי שכבת חצץ עליונה  .5

 בגמר ביצוע הדשא הסינטטי. .6
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שבוצעו ע"י    AS MADEפרט למדידות  הנ"ל יבצע הקבלן וימסור למפקח מפות  .7
 .1:125מודד מוסמך בקנ"מ 

          

 לו"ז מחייב לביצוע העבודות

 

להתקנה במגרש  החדש אספקת הדשא הסינטטיכי מובהר ומודגש כי על הקבלן לדאוג 
יובהר כי על הדשא להגיע  –יום מקבלת צו תחילת עבודה  35תהיה עד ולא יאוחר מ

לאתר ולהיות מוכן להתקנה בתוך פרק זמן זה. כל חריגה מפרק זמן זה תחייב את הקבלן 
 לכל יום של חריגה.₪  5,000בסך של 

הזמנים המצוין, יבצע הקבלן את עבודתו ככל לצורך ביצוע העבודות הנדרשות בלוח 
 בגין עבודה בשעות החשכה. הנדרש ולפי הצורך, בכל שעות היממה. לא תשולם תוספת

 לו"ז

 .מהיום הקובע ימים 7עד   -פירוק ופינוי יריעות הדשא הסינטטי במגרש   -שלב א' 

 .מסיום שלב א' ימים 3 עד –עבודות הפילוס וההידוק מדידות ו  -שלב ב' 

 –ומילוי גומי וחול בדשא הסינטטי  סיום עבודות פריסת הדשא הסינטטי   -שלב ג' 

 . מסיום של ב' ימים 20 עד                

 יום אספקת הדשא הסינטטי החדש לאתר ביצוע העבודות.היום הקובע: 

 ימים בלו"ז הנ"ל הכוונה לימי עבודה כהגדרתו הנ"ל.

 ימים ללו"ז הנ"ל כמספר ימי הגשם שיחולו בתקופה זו.בשלב ד' יתווספו 

 מסירת העבודה

מסירת העבודה תבוצע לאחר שהושלמו כל העבודות שנדרשו לפי כתב הכמויות , 
 של המפקח. לא תאושר מסירה חלקית התכניות והמפרט ולשביעות רצונו המלאה

 ביצוע משטח הדשא הסינטטי  -  1פרק  

 סוג הדשא הסינטטי

 יפ"א למוצראישור פ
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בצבע אחיד )ללא שני גוונים( זהה   MONOFILAMENTיהיה מסוג משטח "סיב בודד" 
לחלוטין לסוג מתוצרת החברה יצרנית המרבד שאושר למשחקים ע"י פיפ"א לתוכנית 

          )המציע נדרש לצרף מסמכים מעידים(.                                                       קוואלטי פרו פיפ"א 
סוג הדשא וכל מאפייניו הטכניים של המשטח הסינטטי כולל המפרט הטכני והכמויות 
של פתיתי הגומי וגרגרי החול הממלאים את המשטח, יהיו זהים בדיוק לאלו שבוצעו 

ולא יפחתו מהדרישות המפורטות קוואלטי פרו ואושר ע"י פיפ"א רה במגרש ע"י החב
  בהסכם זה.  

                                                                                                                          fifa preferred producer (FPP על יצרן הדשא להיות יצרן מועדף של פיפ"א )
 על המציע יהיה לצרף אישורי פיפ"א לזהות הנדרשת.

 חומרים ומרכיבים

ימו לשימוש במגרשי ספורט כל המרכיבים ושיטת התקנתם יתוכננו וייוצרו כך שיתא
החומרים המפורטים להלן צריכים לעמוד בחשיפה מלאה לתנאי מזג אוויר  פתוחים. 

סגולית -השוררים בישראל, לעמוד בפני חרקים, ריקבון, פטריות וטחב: לקרינה אולטרה
ולהתפרקות בחום, והם יהיו בעלי תכונות בסיסיות של ניקוז שיאפשרו זרימת מים 

                                                רום לשתית ולתוך מערכת הניקוז.                                                                                                חופשית דרך הדשא ומצע הבסיס כך שהמים יוכלו לז
משטח המשחקים המוגמר יראה כמו דשא מכוסח אחיד ללא כל חריגות ויתאים לנעלי 

סוגים. המשטח המוגמר יעמוד בפני שחיקה וחתכים כתוצאה משימוש כדורגל מכל ה
רגיל. המערכת תהיה אידיאלית לשימוש במגרשים פתוחים וסגורים כאחת.                                            

סיבי המשטח יהיו סיבים לשימוש אתלטי מוכח שתוכננו במיוחד לשימוש בשדות 
סגולית, חום , -לעמוד בפני השפעות ההתפרקות האולטרהפתוחים ועמידים דיים כדי 

 תנועת רגליים ומזהמים הנישאים במים ובאוויר.

 דרישות כלליות לביצוע המשטח הסינטטי

על הקבלן, לספק את כל העבודה, החומרים, כלי העבודה והציוד הדרושים כדי להתקין 
ניות וכמפורט בזה.         במקומם את כל חומרי המשטח המדושא הסינטטי כפי שמצוין בתכ

התקנתם של כל החומרים החדשים תתבצע בהתאמה קפדנית להוראות ההתקנה 
       הכתובות של היצרן ובהתאם לכל תכניות המדף.                                                                                     

ולתוכניות הדשא הסינטטי , יש לצרף להצעה אם למגיש ההצעה יש הסתייגויות למפרט 
 השגות והסתייגויות בפירוט. לא יתקבלו כל הסתייגויות לאחר קביעת הקבלן הזוכה.

 

 מסמכים להגשה:

 עם הצעת המחיר :  .א
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 ס"מ. X 20 20דגימה אחת , בגודל  –משטח מדושא סינטטי  .1

 משטח כנ"ל עם חומרי המילוי בתצורה הסופית של המגרש. .2

 גומי עם יחסי התערובת המתאימים , דגימה אחת.תערובת  .3

 מידע אבטחת איכות כמופיע בהמשך. .4

רשימה מאושרת של התקנות שנעשו עד כה ע"י קבלן המשנה , לרבות נציגי  .5
הבעלים אצלם בוצעו התקנות וספר טלפון , המוכיחה את העמידה בדרישות 

 אבטחת האיכות.

המוצע כולל דוחות למבחני העתיקי דוחות מעבדה על מבחני תקינה למשטח  .6
 שדה למגרשים שאושרו.

 דוגמת תעודת אחריות. .7

 מערך/תכנית החיבורים של השדה. .8

הנחיות תחזוקה של המגרש כפי שנכתבו ע"י יצרן המשטח, דפי מדע לגבי הכלים  .9
 לתחזוקה שבכוונת הקבלן לספק ומחירי כל כלי.

 מכתב מיצרן הדשא על כך שהקבלן הוא נציגו בארץ.  .10

( עותקים של מדריכי תחזוקה 3שלושה ) הקבלה הסופית, יגיש הקבלן למזמין לפני  .ב
שיכללו את כל ההוראות הדרושות לטיפול הנכון והתחזוקה המונעת של מערכת 

 .המשטח המדושא הסינטטי, לרבות צביעה ופסים

הקבלן מאשר עם הגשת הצעתו כי הוא מקבל את תכנית עיבוד השתית ואת מערכת  .ג
תחילת ההתקנה יבדוק היצרן/מתקין של המשטח המדושא הסינטטי הניקוז . לפני 

את השתית ויספק "אישור קבלת שתית" כדי לקבל את אחריות היצרן למשטח 
 המשחקים הסינטטי המוגמר.

 ניסיונו של היצרן/מתקין

הקבלן יעסיק מפקח צמוד מטעם יצרן המשטח המדושא הסינטטי , שיהיה בעל ניסיון 
( התקנות מקובלות בישראל, בארצות הברית או באירופה של משטחי 5) 5של לפחות 

כדורגל בגודל מלא מדושאים מפוליאתילן דמויי דשא בחמש השנים האחרונות . נא 
                                                                 להגיש רשימה זו יחד עם הצעת המחיר.         
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הקבלן יעסיק אך ורק מפקח צמוד מיומן בהתקנת מערכת זו. יש להגיש קורות חיים של 
 המפקח יחד עם הצעת המחיר.   

 אחריות

הקבלן יגיש את אחריות היצרן שלו המבטיחה את אפשרות השימוש והמשחק במערכת 
( 8נועדה למשך תקופה של שמונה )א הסינטטי לשימושים שלהם היא המשטח המדוש

שתחילתה בתאריך סיום ההתקנה . כיסוי האחריות לא יהיה יחסי או מוגבל לגבי שנים, 
אזורים  שונים במגרש ויכלול את כל אזורי כר הדשא לרבות רחבת שערים ומרכז 

שעות ליום בממוצע ליום  8המגרש. כיסוי האחריות יכלול אפשרות שימוש למשך לפחות 
 לפחות.שעות שנתיות(  2,800בממוצע )

 האחריות המוגשת חייבת לכלול את המאפיינים הבאים: .1

( שנים מתאריך סיום ההתקנה ללא כל   8למשך שמונה ) כיסוי מלאהיא חייבת לספק  .א
 פחיתה בהיקף האחריות במשך התקופה הנ"ל.    

 ולעבודה.ב.  היא חייבת לספק אחריות לחומרים 

ג.  היא חייבת לספק אחריות שהחומרים שהותקנו אכן עומדים במפרט המוצר או אף 
 עולים עליו.

ד.  היא חייבת לכלול סעיף לגבי תיקון או החלפה של חלקים של החומר המותקן שכבר 
 אינם ניתנים לשימוש כדי לשמור על משטח שניתן לשימוש ולמשחק.

חד שמכסה את העבודה וכל החומרים מייצור או ה.  חייבת להיות אחריות ממקור א
 רכישה עצמיים.

ו.  היא חייבת להבטיח את זמינותם של חומרי החלפה עבור מערכת המשטח המדושא 
 הסינטטי המותקן למשך כל תקופת האחריות.

ז.  היא חייבת לכלול אחריות לכל החיבורים )הדבקה או תפירה (ולנזק שייגרם כתוצאה 
 מפתיחתם.

 הקיימים: התנאים

המשטח שמערכת  המשטח הסינטטי המדושא עומדת להיות מותקנת עליו הוא   .א
בסיס חצץ מהודק ומפולס המבוצע ע"י הקבלן, הקבלן יהיה אחראי לכל 

הנזקים למשטח במהלך ההתקנה של מערכת המשטח המדושא הסינטטי. 
שא כאמור, תכנון המשטח הנ"ל וביצועו, יאושרו ע"י נציג יצרן המשטח המדו

 בכתב. 
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 חומרים:

יהיו משטח מדושא מפוליאתילן דמוי דשא מצופה בשכבת ציפוי שניונית   .א
 .מ"מ  60דמויי דשא ויגיעו לגובה משטח של מחומר אקרילי . הסיבים יהיו 

 SHOCKבניגוד לכתוב בסעיף א. אם המשטח כולל שכבת ריכוך מגומי ) .ב

PAD מ"מ לפחות. 35גובה מ"מ לפחות , יכולים הסיבים להיות ב 25ׂ (בגובה 

 פתיתי גומי וגרגרי חול. המשטח המדושא יהיה ממולא    .ג

  ורט פתוחים .כל הרכיבים ושיטת התקנתם יתוכננו וייצרו לשימוש במגרשי ספ   .ד
החומרים המפורטים להלן צריכים לעמוד בחשיפה מלאה לתנאי מזג האוויר 

ה אולטרה סגולית השוררים בישראל, לעמוד בפני חרקים, פטריות וטחב: לקרינ
ולהתפרקות בחום, והם יהיו בעלי תכונות בסיסיות של ניקוז שיאפשרו זרימת 

מ"מ/שעה( ומצע הבסיס כך שהמים יוכלו  80מים חופשית דרך הדשא )לפחות 
 לזרום לשתית הקיימת ולתוך מערכת הניקוז של המערכת.

 

 מ"מ  60נתונים לדשא סינטטי 

משטח המשחקים המוגמר יראה כמו דשא מכוסח אחיד ללא כל חריגות ויהיה     .ה

( מצוין לנעלי כדורגל מכל הסוגים. המשטח המוגמר tractionבעל כוח גרירה )
יעמוד בפנישחיקה וחתכים כתוצאה משימוש רגיל . המערכת תהיה אידיאלית 

 לשימוש במגרשים פתוחים וסגורים כאחת.

 5/8מרווח בין השורות " .ו

יהיו סיבים לשימוש אתלטי מוכח שתוכננו במיוחד  PEסיבי המשטח מפוליאתילן  .ז
לשימוש בשדות פתוחים ועמידים דיים כדי לעמוד בפני השפעות ההתפרקות 

 סגולית, חום, תנועת רגליים ומזהמים הנישאים במים ובאוויר. -האולטרה

 יכיל את התכונות הפיסיות הבאות : PEהפוליאתילן  .ח

 מקרון )מינימום(.  410                                  :       עובי הסיב .1

2. DTEX                                   לפחות.  16,000של הסיב 
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 למ"ר )מינימום(. 'רג 2010טח:                         משקל סיבי המש .3

  מ"מ )למעט דשא עם שכבת ריכוך   60             גובה משטח מוגמר                 . 4     
 כנ"ל(.          

 גרם.  1200 -.  משקל היריעה לא יפחת מ5     

 ר .  "למ 'רג  3220כולל                 מינימום  .  משקל המשטח סה"כ 6     

  מינימום   150מספר תפרים למא'                               . 7     

   9,450מינימום                     מס' תפרים למ"ר             .   8     

  113,400מס' סיבים מינימאלי                           . 9     

 DAN  3התנגדות לעקירת סיב מהמשטח        מינימום  .  10     

 DAN  60התנגדות לקריעה בכיוון הסיבים       מינימום   .11     

 מטר  4.5  -ל  3.5וחב המשטח                                     בין ר.  12     

 ירוק )כרי דשא ואצטדיון(                         .  צבעים )סטנדרטיים(13     

 .  קווים פנימיים                                  לבן14     

 . עמידות מוחלטת לפעילות בקטריאלית או חדירת ריקבון. 15     

ממוחזר וגרגרי  CRYOGENICאו  SBRחומר המילוי יהיה תערובת של גרגרי גומי  .ט
ק"ג חול  15ק"ג פתיתי גומי, ולפחות  15חול טבעי מעוגלים בכמות של לפחות 

הה ככל שגובה הסיבים יהיה גבוה יותר, על כמות המילוי להיות גבו.לכל מ"ר 
על המציע לצרף מ"מ.  18באופן שגובה המילוי לא יפחת מגובה הסיב בניכוי יותר 

נבדק להצעתו את כמות הגומי /חול המומלצת ע"י החברה כדי לקבל משטח ש
 בכל המבחנים המופיעים בהמשך

 

 החומרים הנ"ל יתאימו לאפיונים הבאים:

 מ"מ לפי האפיון הבא:  0.2-1גודל     -חול  

 מ"מ.   0.8 -גדולים מ 1 – %10 
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 מ"מ .   0.8  -  0.63בין   %20  -- %40  

 מ"מ. 0.5 -  0.63בין   %20  -- %40 

 מ"מ .  0.5 – 0.4בין  %10  -- %30 

 מ"מ. 0.315 – 0.4בין  10עד % 

 מ"מ. 0.315 – 0.2בין   5עד % 

 מ"מ. 0.2 –ללא גרגרים קטנים מ 

 לפחות. 95תכולת סילקה : % 

 גומי

 לחלוטין מכל זיהומים כסיבים ומתכות נקי 

  0.6תכולת רטיבות פחות מ % 

 פלוס מינוס %20  מ"מ לפי האפיון הבא: 0.8 – 2.5גודל 

 מ"מ 2 -קטן מ 95לפחות % 

 מ"מ  1.6ל   1בין   %30  - %50 

 מ"מ  1ל    0.4בין  %65  - %40 

 מ"מ    0.4קטן מ   4עד % 

 

 הרכב כימי:

  12 – 22מיצוי אצטון 

ASH     8  - 0  

  26 – 35פחמן שחור  

RUBBER HYDROCARBON    60- 45  

 כללי.
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       ההתקנה תתבצע בהתאמה מלאה לתכניות המדף המאושרות .                                .  א
ים שקיבלו את הכשרתם במפעל והמיונים בהתקנת מערכות משטחים ב.   רק טכנא

מדושאים ברמה אתלטית ושעובדים תחת פיקוח ישיר של מפקחי החברה המספקת. 
           יעסקו בהתקנת המערכת.                                                                                                         

ג.  המשטח שיקבל את המשטח המדושא הסינטטי יבחן ויאושר על ידי היצרן כמוכן 
להתקנת מערכת משטח מדושא סינטטי. הוא חייב להיות נקי לחלוטין בזמן תחילת 

 ההתקנה והוא יתוחזק במצב זה במהלך כל תהליך ההתקנה. 

 

 התקנה

יחובר לאבני המשטח הסינטטי ייפרס בצורה רופפת לאורך השדה, ימתח מעט ו .א
השפה באמצעות סרגלי עץ או מתכת או כל אמצעי שיאושר ע"י המפקח. המשטח 
המדושא יהיה ארוך דיו כדי לאפשר התקנה של שדה מלא מקצה לקצה. לא יורשו 

 .חיבורי ראש או חיבורים מצטלבים  כל

החיבורים יתפרו , או יודבקו תוך שימוש ביריעות חיזוק וחומרי הדבקה מסוג דבק  .ב

PUR רכיבי. כל החיבורים יהיו אלכסוניים לכיוון השדה, כלומר ניצבים במאונך -דו
לרוחב השדה. החיבורים יהיו שטוחים , הדוקים וקבועים ללא כל בקעים או 

 יש להשתמש בדבק שמופיע בבדיקת המעבדה של פיפ"א למשטח המוצע. מריטות.

 חוזק התפר/ההדבקה: 

 mm   /n     15       < 

 

המילוי יונחו במספר שכבות תוך שימוש בציוד פיזור חול )טופדרסר( דוגמת חומרי  .ג

REDEXIM   או ש"ע שיאושר ע"י המפקח. המשטח יגרוף ויוברש כהלכה בזמן
מ"מ. התערובת  40הנחת  התערובת . חומרי המילוי יותקנו עד לגובה של לפחות 

 תונח רק כשהיא יבשה.

וצע תוך שימוש במברשות מקצועיות החדרת חומרי המילוי אל תוך המרבד, תב .ד
 , לדעת המפקח.מיוחדות למטרה זו 

 אחריות טיב
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הקבלן מאשר עם הגשת הצעתו כי הוא מקבל את קביעת המזמינה לפיה פתיחת 
מטר במצטבר במשך שנתיים תחשב  4הדבקות או תפירות המגרש לאורך למעלה מ 

שה באופן חד צדדי ע"י כטיב ירוד וערבות הטיב תחולט במקרה זה. קביעת הטיב תע
               המזמינה ולא תהיה לקבלן אפשרות השגה במקרה שיוחלט על חילוט הערבות.                                      

מטר במהלך השנה הראשונה   4אם לדוגמא נפתחו קטעי דשא באורך מצטבר של  
                לאחר התקנת הדשא, תחולט הערבות במהלך השנה הראשונה. אם נפתחו בשנה 

              מטר, תחולט הערבות  3מטר ובמהלך השנה השנייה נפתחו עוד  1.5הראשונה 
 במהלך השנה השנייה.

 שדהתכנית 

סימוני המגרש )קווי המגרש לפי חוקת הכדורגל( יבוצעו כחלק מעבודת ביצוע המשטח 
שיבוצעו בדשא סינטטי זהה בהרכבו לדשא שבשאר חלקי המגרש אך בצבע  לבן או 
צהוב לפי החלטת המפקח, כאמור, קווי המגרש כמו גם הרחבות וכל  סימון אחר, 

בהתאם לתכנית מדף  –נחיות המפקח יסומנו כחלק אינטגרלי מביצוע המשטח לפי ה
מאושרות תוך שימוש במודד מוסמך שיאשר בחתימתו על גבי תכנית הביצוע את 

 מיקום קווי המגרש.

 

 ניקיון

הקבלן יספק את העבודה, החומרים והציוד הדרושים לניקוי הסופי של המשטח  .א
 והפריטים המותקנים.

הסביבה לכל אורך הפרויקט וללא כל פסולת. הקבלן ישמור שהשטח יהיה נקי  .ב
תנוקה כפי שיידרש כדי להשאיר את האזור נקי ללא רבב ומוכן לפעילות מיידית 

 הבעלים. על ידי

ממ"ק תערובת חול/גומי  3בקבלן יספק למזמין העבודה במסגרת התקנת המשטח,  .ג
 נק לצורך האחזקה השוטפת של המשטח.זהה לזו שבמשטח בתוך שקי ע

 

 אחזקת משטח הדשא הסינטטי  -  5פרק  

( עותקים של מדריכי 3כאמור, לפני הקבלה הסופית, יגיש הקבלן לבעלים שלושה )
תחזוקה שיכללו את כל ההוראות הדרושות לטיפול הנכון והתחזוקה המונעת של 

                              מערכת המשטח המדושא הסינטטי, לרבות צביעה ופסים.                                         
ע עבודות אחזקה אלה במחיר של  למזמין העבודה הזכות לדרוש מהזוכה במכרז ביצו
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שקלים בצרוף מע"מ לכל חודש אחזקה במשך השנה הראשונה לאחר קבלת  2,500
                                                  המשטח.                                                                                  

שנים נוספות,  4למזמין הזכות להאריך את משך ההתקשרות לביצוע אחזקה זו למשך  
באותו המחיר אך צמוד למדד יוקר המחיה.  הודעה על הארכת משך ההתקשרות תגיע 

                                                         לקבלן לפני סיום כל שנת אחזקה.                                 
פעולות האחזקה יכללו את כל הפעולות הנדרשות במדריך התחזוקה של המשטח ללא 

 יוצא מן הכלל ובנוסף: 

הברשה בתדירות המופיע במדריך האחזקה או בתדירות גבוהה לפי החלטת   * 
 המזמין.   

 ובין פסי הסימון.ות בין מרבדים הדבקתיקון *   

 מילוי גומי במקומות בהם חסרים פתיתי גומי ) גומי ע"ח הקבלן(.   *

 קיבוע שוליים שהתנתקו.   *

 ניקוב ורענון המשטח.*   

 עם הנעה   SMGסינון פתיתי הגומי פעמיים בשנה לצורך ניקוי במכשיר דוגמת *   
 עצמית השואב את הפתיתים ומעבירם דרך רשת סינון.

, למזמין העבודה הזכות לדרוש מהזוכה במכרז ביצוע עבודות הבאות במחיר לחלופין
שונה לאחר קבלת המשטח.  שקלים בצרוף מע"מ לכל שנה במשך השנה הרא 10,000של 

שנים נוספות ,  4למזמין הזכות להאריך את משך ההתקשרות לביצוע אחזקה זו למשך 
הארכת משך ההתקשרות תגיע באותו המחיר אך צמוד למדד יוקר המחיה. הודעה על 

     לקבלן לפני סיום כל שנת אחזקה.                                                                                                
 פעולות האחזקה במקרה זה, יכללו אל כל הפעולות הבאות:

    ות בין מרבדים ובין פסי הסימון.הדבקתיקון 

  ומי במקומות בהם חסרים פתיתי גומי)גומי ע"ח הקבלן(.מילוי ג 

 .קיבוע שוליים שהתנתקו 

  סינון פתיתי הגומי פעמיים בשנה לצורך ניקוי במכשיר דוגמתSMG    עם הנעה
 ת הפתיתים ומעבירם דרך רשת סינון.עצמית השואב א

 



 

 

73 

 

 כתב כמויות להחלפת דשא  סינטטי בשפיים

 מ"ר  9,109גודל המגרש   

             

 

 סעיף

 

 

 תאור

 

 יחידה

 

 כמות

 

מחיר 
 יח'

 

 סה"כ

     1פרק    

1. 

 

פירוק יריעות דשא סינטטי במגרש הקיים 

 בציוד מקצועי ופינוי למקום שטח מאושר

 .לפי המפרט על חשבון הקבלן

 

 

 מ"ר

 

 

9,109 

  

יישור ופילוס השתית הקיימת עם גריידר  .2

לפי  לייזר והבאת חומרים דוגמת הקיים

צורך ליישור השתית על חשבון הקבלן 

 .לפי המפרט כולל הידוק

 

 

 

 מ"ר

 

 

 

9,109 

  

     1סה"כ  לפרק    
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 סעיף

 

 

 תאור                                 

 

 יחידה

 

 כמות

 

מחיר 
 יח'

 

 סה"כ

                                                     2פרק    

 סינטטי דשאאספקה והתקנת מרבד  .1
כולל כל החומרים וכל המ"מ  60בגובה 

   הטכני. במפרט המופיעות הדרישות

ופתיתי גומי ופיזורם  חול אספקת הכולל 
על הדשא הסינטטי וביצוע  בדיקות 

מעבדה הנדרשות למשטח דשא מושלם 
 .של פיפ"אפרו קואלטי  איכותלפי 

 

 

 

 

 מ"ר

 

 

 

 

9,109 

  

      

     2סה"כ לפרק  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

 כמויות  כתב הצעת המציע בהתאם לדף   ריכוז 

 במגרש כדורגל בשפיים דשא סינטטי להחלפת

לביצוע פירוק הדשא הקיים ויישורו: כתב כמויות ב 1סה"כ הצעת המציע בהתאם לפרק  .1

 .₪ ________________________________ 

                           _______________________________ שקלים חדשיםובמילים: 

 

: כתב כמויות לביצוע החלפת דשא קייםב 2סה"כ הצעת המציע בהתאם לפרק  .2

 .₪ ______________________________________ 

  ובמילים: _______________________________ שקלים חדשים. 

 

 סה"כ הצעת המציע הכוללת עבור שני פרקי כתב הכמויות:  .3

 .₪ ______________________________________ 

 ובמילים ________________________________ שקלים חדשים

 

 : ________________________________ ₪. 17%מ.ע.מ   .4

 

 ₪. סה"כ הצעת המציע כולל מע"מ: ________________________________  .5

 ובמילים: ______________________________________________ שקלים חדשים.

 

 ______________________________________________   המציע:שם   

 חותמת + חתימת המציע: ______________________________________

 __________________________________________________   :אריךת
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 תתכני


