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 תנאי המכרז

 ' א ק  ר י –פ ל ל  כ

 כללי .1

"( המזמין" ו/או "הספאריגן, ע"ש ישראל פלד בע"מ )להלן: "-המרכז הזואולוגי רמת -הספארי  .1.1
-" והפרוייקט" –)להלן שביל חומה וסככות בע"ח מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות לבניית 

 "(, על פי המפורט במסמכי המכרז ובהתאם למידע שיימסר בסיור המציעים.העבודות"

 .ום מתן צו להתחלת העבודהמי חודשים 10הינה להשלמת כל העבודות תקופת הביצוע  .1.2

פי שיקול דעתו, -בכל עת ועל ,מפורש כי המזמין רשאי להחליטלמען הסדר הטוב, יובהר ב .1.3
שלא לבצע את כל העבודות, להפחית פרקים וחלקים שלמים מהעבודות, ו/או לצמצם את 

מכל סיבה שהיא, לרבות מטעמים תקציביים,  ,היקפן של העבודות, ו/או לבצען בשלבים
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי  ,באופן בלתי חוזרבזה,  יםמוותריעים והמצ

 המזמין בשל כך, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור טענות בדבר אי כדאיות כלכלית.

, בנוסח המצורף לתנאי מכרז זה, המהווה חלק המזמיןהזוכה במכרז יתקשר בהסכם עם  .1.1
 "(.הסכםה" -בלתי נפרד מתנאיו )להלן 

 הכמויות. הנקוב בכתב  , ביחס למחיראחוז ההנחה הכולל המוצעעל ההצעות לכלול את  .1.1

יובהר כי ההצעה הכספית של המציע, כוללת את כל מרכיבי העבודות, , להסרת הספק
 לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור את עלות החומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.

מזמין יהיה רשאי )אך לא חייב(, לפי שיקול דעתו הבלעדי תשומת לב המציעים לכך, שה .1.6
והמוחלט, לבצע את ההתקשרות עם המציע הזוכה, במתכונת של חוזה פאושאלי, במקום 

ככל  הצעותיהם למכרז. הגשתחוזה למדידה, ועל המציעים לקחת זאת בחשבון במסגרת 
חוזה פאושלי, שהמזמין יודיע לקבלן על כוונתו לבצע את ההתקשרות במתכונת של 

 לתנאי המכרז. Aנספח תיחתם בין הצדדים התוספת הפאושלית, בנוסח המצורף כ

הזוכה במכרז לא יהיה רשאי להעביר את כל, או חלק, מזכויותיו ו/או התחייבויותיו שעל פי  .1.7
המכרז לקבלני משנה מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, ללא קבלת אישורו המוקדם ובכתב 

ה רשאי לסרב להעברת זכויות ו/או התחייבויות כאמור, על פי שיקול של הספארי, אשר יהי
 דעתו הבלעדי וללא כל צורך ו/או חובה לנמק החלטתו כאמור.

 תנאי סף להשתתפות .2

השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז, ברשימת הקבלנים  1רישום המציע במשך  .2.1
 שימת הקבלנים המאושרים.לפי ר ,100, בענף 3בסיווג ג'המאושרים לביצוע עבודות, 

 5במהלך , לפחות, כל אחד₪ מיליון  10, בהיקף של פרויקטים 5ניסיון בביצוע של לפחות  .2.2
 , עובר למועד פרסום מכרז זה. השנים  האחרונות

 אמות המידה להשוואה בין ההצעות  .3

 אמות המידה להשוואה בין ההצעות הן, כדלקמן: 

 (;  80%גובה התשלום ) .3.1

 (;20%יסיון רלוונטי בפרויקטים קודמים )בחינת המלצות ונ .3.2

 רכישת מסמכי המכרז .1

של מסמכי המכרז יהיה זמין לצפייה באתר הספארי בכתובת:  עותק לעיון .1.1
https://www.safari.co.il ,תחת הלשונית "מכרזים". עותק נקי של מסמכי המכרז /

ענה לפנייה , במללא תשלוםלמתעניינים בהגשת הצעה למכרז, יישלח בדוא"ל למבקשים, 
 . office@safari.co.ilשתישלח למר עידו איתן בדוא"ל: 

למען הסדר הטוב ולהסרת ספק, יובהר כי השלמה של חומרים חסרים, ו/או משלוח של  .1.2
חומרים נוספים, הנוגעים לעבודות נשוא המכרז, יישלחו למציעים הפוטנציאלים, אשר 

 שו וקיבלו לידיהם עותק מחוברת המכרז, עובר למועד סיום המציעים.  ביק

 סיור מציעים ושאלות הבהרה .1

mailto:office@safari.co.il
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. הספאריהיציאה לסיור ממשרדי  00:11בשעה  2.2027.10מציעים ייערך ביום  סיור .1.1
כל  , ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה במכרז.בסיור המציעים הינה חובה ההשתתפות

 ר המציעים ייחשב לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.המידע שיימסר במסגרת סיו

לאחר סיור המציעים, ניתן יהיה לפנות למר עידו איתן בשאלות והבהרות, אך ורק בכתב,  .1.2
נה כאמור, עד ולא יאוחר מיום . תשובות לשאלות שתגעoffice@safari.co.ilבדוא"ל: 
, תישלחנה בכתב לכל רוכשי מסמכי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו, 12:00בשעה  17.7.2022

 ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 מועד ומקום הגשת ההצעות .6

, במעטפה אטומה וסגורה, לתיבת מכרזים שנמצאת במסירה אישיתהצעות יש להגיש,  .6.1
, על גבי טופס ההצעה המצורף 12:00בשעה  1.8.2022 אוחר מיוםבמשרדי הספארי, לא י

להלן, וכל יתר המסמכים  לפרק ב'  9בסעיף ובצירוף המסמכים המצוינים לתנאי המכרז, 
 הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז.

מציע  .12:30בשעה  8.2022.1( ביום ZOOM-ישיבת פתיחת המעטפות תתקיים )באמצעות ה .6.2
 ויוכל לקחת חלק במעמד פתיחת המעטפות.ZOOM -הגיש הצעתו, יקבל קישור ל אשר

 
 ' ב ק  ר ז -פ ר כ מ ה י  א נ  ת

 תנאים כלליים .7

 ביותר, או הצעה כלשהי. הטובההמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה  .7.1

דעתו הבלעדי, לפני בחירת הזוכה וכחלק מהליך בחירתו, המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול  .7.2
לראיין את המשתתפים, כולם או מקצתם, לקבל פרטים והסברים נוספים, ולקבל מסמכים 

  ו/או עם הזוכה כן, המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים-נוספים. כמו
 ו/או לערוך שלב תיחור נוסף בין שתי ההצעות הטובות ביותר, או נוספות )לפי שיקול דעתו(.

יהא רשאי לפסול הצעה של מציע, אשר לגביו היה למזמין ניסיון רע בעבר, או  המזמין .7.3
 ,שנתגלה כשל מהותי בעבודות שביצע עבור המזמין בחמש השנים האחרונות. "ניסיון רע"

לעניין זה, ייחשב מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר, לדעת ועדת  או "כשל מהותי, 
עמידה בדרישות -)א( אי  :תוצאותיה, לרבותמטרותיה או , המכרזים, בביצוע העבודה

היענות -אי החוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות המזמין; )ב(
)ג( כשל בביצוע העבודה, בהתאם לדעתם המנומקת של  ; לדרישות המזמין כולן או מקצתן

מת שביצע המציע שביעות רצון מעבודה קוד-)ד( קיומו של אי ; אנשי מקצוע מטעם המזמין
עבור המזמין, ו/או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של המזמין ו/או אנשי המקצוע 
מטעמו על טיב עבודתו של המציע ו/או התנהלותו השוטפת של המציע במהלך ביצוע 
העבודה. בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל, יהיה רשאי המזמין אך לא חייב לאפשר 

ניין פסילתו בשל תנאי הסף האמור. הטיעון, אם יתאפשר, בהתאם למציע לטעון טענותיו לע
 .פה לפי החלטתה-לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, יהיה בכתב או בעל

על המציע לדאוג למילוי כל הוראות המפורטות בתנאי מכרז זה. אי מילוי אחת או יותר  .7.1
ייעשו במסמך כלשהו מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. כל שינוי או תוספת ש

ממסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב 
 לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 המזמין רשאי שלא להתחשב בפגמים טכניים גרידא שנפלו בהצעה כלשהי. .7.1

ל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכ .7.6
שייכות למזמין בלבד, והמציע אינו רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת 

 ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם המזמין.

 תוקף ההצעה .8

ימים מהמועד  90הצעות המציעים תהיינה בלתי חוזרות, ותעמודנה בתוקפן לתקופה של  .8.1
 אף לאחר בחירת זוכה או משלוח הודעה על בחירה כאמור.האחרון להגשת ההצעות, וזאת 

בכל מקרה בו מציע אשר זכה, יחזור בו מהצעתו ויסרב לחתום על ההסכם, או באם ייחתם  .8.2
הימים הנקובים לעיל, תהא למזמין הזכות להתקשר  90ההסכם אולם ביצועו ייכשל תוך 

מבלי לגרוע מכל סעד עם מציע אחר, אשר הצעתו דורגה כשנייה להצעת הזוכה, וזאת 

mailto:office@safari.co.il
mailto:office@safari.co.il
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העומד למזמין כלפי הזוכה הראשון על פי ההסכם ו/או לפי כל דין. הוראה זו תחול 
 בהתאמה, גם לגבי ההצעות האחרות שהוגשו, בהתאם לדירוגן על ידי המזמין.

 שיש לצרף להצעה מסמכים .9

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: )לנוחיותכם, ובכדי לוודא שכל המסמכים .9.1
 בתיבות הריקות( שלהלן מוגשים יחד עם ההצעה למכרז, סמנו 

 לתנאי המכרז, מלא וחתום כדין, וכן חוברת תנאי  נספח א'טופס הצעת המציע, המצורף כ
 המכרז וההסכם, על נספחיהם, כשחותמת או חתימת המציע בשולי כל עמוד.

 אשר  מכתאות בכתבבצירוף אסלתנאי המכרז,  1נספח א'טופס פירוט הניסיון, המצורף כ
 מהן ניתן ללמוד כי למציע ניסיון בביצוע אותן עבודות.

  תעודה המעידה על רישומו התקף של המציע ברשימת הקבלנים המאושרים בסיווג שלא
השנים  5בצירוף מסמך המעיד על רישומו כאמור במשך  ,100בענף , 3יפחת מג'

 האחרונות עובר למועד פרסום המכרז.

 מלצות לפחות המתייחסות לעבודות דומות לפרוייקט זה, שביצע ה 3) המלצות בכתב
אשר  כל אחד(,₪ מיליון  10השנים האחרונות, בהיקף של לפחות  5המציע במהלך 

תילקחנה בחשבון בעת הערכת הצעת המציע. על ההמלצה לכלול את שם המזמין, פרטי 
 ל ההצעה(.ממשק 20%התקשרות עם הממליץ, סכום העבודה ומועד ביצוע העבודה )

  לתנאי המכרז. כנספח ב'להלן, בנוסח המצורף  10 ערבות מכרז, כאמור בסעיף 

 .פירוט מלא בדבר זהות המציע, לרבות שמות מלאים, ת.ז. ו/או מספרי תאגיד וכתובות 

 אם המציע הינו תאגיד:

  התאגיד;העתק נאמן למקור מתעודת ההתאגדות של 

 של המציע;  תדפיס עדכני מרשם החברות 

 בדבר מורשי החתימה במציע. ,או רואה חשבון ,דין-אישור מעודכן בחתימת עורך 

היה והמציע הינו חברה ציבורית, יימסרו הפרטים דלעיל לגבי בעלי מניות, רק בהתייחס 
 .1999 –ל"בעל מניות מהותי" ו"בעל ענין", כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט 

  אישורים מעודכנים בכתב מפקיד שומה וכן ממנהל המכס ומע"מ, או עובד הכפוף להם
 שמונה על ידם, או רואה חשבון, או  יועץ מס, לפיו המציע:

 פי פקודת מס הכנסה -מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על
 וחוק מס ערך מוסף, או פטור מניהולם.

 סותיו, ומדווח למנהל המכס ומע"מ על עסקאות מדווח לפקיד השומה על הכנ
 החייבות במס, לפי חוק מס ערך מוסף.

 לתנאי המכרז, בחתימת כל יחידי המציע )ואם המציע  נספח ג'תצהיר, בנוסח המצורף כ
תצהירים בחתימת כל אחד מבין בעלי המניות או השותפים וכל  -הינו תאגיד 

השנים שקדמו  10-מפרט האם הורשעו, בהדירקטורים או המנהלים, לפי העניין(, ה
לחתימת התצהיר, בעבירה פלילית מסוג פשע או עוון והאם תלוי ועומד נגדם כתב אישום 

 יש לפרט. -בגין עבירות כנ"ל. אם הורשעו או תלוי ועומד נגדם הליך משפטי 

ס היה והמציע הינו חברה ציבורית, יימסרו הפרטים דלעיל לגבי בעלי מניות, רק בהתייח
 .1999 –ל"בעל מניות מהותי" ו"בעל ענין", כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט 

 לתנאי המכרז. נספח ד'תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף כ 

 בנקאית ערבות .10

להבטחת התקשרותו של הזוכה במכרז עם המזמין, יצרף להצעתו כל מציע ערבות בנקאית  .10.1
ודת המרכז הזואולוגי ר"ג, ע"ש ישראל פלד בע"מ, בסך של אוטונומית בלתי חוזרת לפק

 "(.הערבות הבנקאית)כולל מע"מ(, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן )להלן: " 10,000

 .1.11.2022תוקף הערבות הבנקאית יהא עד ליום  .10.2

 משתתף במכרז שלא יצרף את הערבות באופן הנדרש, הצעתו לא תדון כלל והיא תיפסל. .10.3
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יום )ארבעה עשר(  11תוחזר לו הערבות הבנקאית תוך  –ז שהצעתו לא זכתה משתתף במכר .10.1
יום ממועד חתימת ההסכם עם המשתתף במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה על ידי 

ימי עסקים מיום הודעת המזמין, תחולט  7המזמין. אם לא יחתום הזוכה על ההסכם בתוך 
 המזמין לכל סעד נוסף ו/או אחר.ערבותו לטובת המזמין, וזאת מבלי לפגוע בזכות 

האמור לעיל יחול גם לגבי כל מציע נוסף, במידה והוחלט על ידי המזמין, עד לתום תוקף  .10.1
 הערבות הבנקאית, כי הוא הזוכה במכרז )גם במידה ולא נבחר כזוכה במכרז מלכתחילה(.

 על הזכייה וההתקשרות הודעה .11

 קבע את ההצעה הזוכה.ההצעות תובאנה בפני ועדת המכרזים של המזמין שת .11.1

שתי  הצעות שהפער במידה ותהיינה שתי הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר, או  .11.2
אותם שני , רשאי המזמין )אך אינו חייב( לערוך התמחרות נוספת שבה יתבקשו ביניהן קטן

( ימים מיום קבלת הודעה על כך, 3תוך שלושה ) , וזאתלהגיש הצעה משופרתמציעים 
 ן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת המכרזים.ומביניה

 המזמין ימסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת הועדה. .11.3

במקרה שמשתתף, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת  .11.1
מילוי מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי ההסכם ו/או יסרב למלא או לא יעמוד ב

התחייבויותיו בהתאם להצעה, המזמין יהא זכאי במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתו 
המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר ככל שימצא לנכון. כן יהא המזמין רשאי 
לחלט את הערבות הבנקאית כולה לטובתו, כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות 

המוחלט של המזמין. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, הנ"ל יחשב לקניינו הגמור ו
 בזכות מזכויותיו של המזמין על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

 שונות .12

אין לבצע כל שינוי בתנאי המכרז או בכל מקום אחר בחוברת המכרז. הכנסת שינויים,  .12.1
השלמת כל פרטים הסתייגויות, תוספות או מחיקות מכל סוג שהוא במסגרת ההצעה, או אי 

הנדרשים בחוברת המכרז, יילקחו בחשבון, בין היתר, במסגרת שקילת ההצעות ועלולים 
 לגרום, בין השאר, לפסילת ההצעה.

בהגשת הצעתו מביע כל מציע את הסכמתו להעביר לידיעת ועיון הספארי את המידע הדרוש  .12.2
ת זכות עיון לצורך בדיקת קיומם של תנאים והוראות תנאי המכרז וההסכם, לרבו

 במסמכים רלוונטיים, לפי שיקול דעתו של הספארי.

בהגשת הצעתו מצהיר ומאשר המציע, כי היה ותיבחר הצעתו, הוא יעמיד את כל המשאבים  .12.3
הדרושים לכך, לרבות העמדת כח האדם הנדרש, התייצבות לדיונים ופגישות שיקבעו עם 

 נציגי הספארי .

 
 
 
 

 אורן בן יוסף, מנכ"ל

 אולוגי ר"ג בע"מהמרכז הזו
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 נספח פאושלי -Aנספח 
 

 תוספת להסכם קבלן ראשי

 __________ _____ , שנת שנערכה ונחתמה ביום ________, לחודש 

 בין:
 

 המרכז הזואולוגי ר"ג, ע"ש ישראל פלד בע"מ  
 11-081116-7ח.פ. 

 12100גן, -ברמת 1שדרת הצבי 
 

 "(המזמין" או "הספארי" -)להלן 

 

 ;מצד אחד  
 ___________________ לבין:

 ת.ז./ח.פ. ____________
 מרחוב ______________

 
 "(הקבלן" -)להלן 

 

 ;מצד שני  
 

 
-ו "העבודות)להלן: " שביל חומה וסככות לבע"חביצוע עבודות לבניית פרסם מכרז לוהמזמין  הואיל:

 (;", בהתאמההמכרז"

ם _____________, נבחר הקבלן כזוכה במכרז ובהחלטת וועדת המכרזים של המזמין מיו והואיל:
ובהמשך לכך, ביום ___________, נחתם בין הצדדים הסכם קבלן ראשי העבודות, לביצוע 

 "(;ההסכם)להלן: "בנוסח שצורף למסמכי המכרז 

כי המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע את צוין מסמכי המכרז, מסגרת וב והואיל:
   ;, במתכונת של חוזה פאושאלי, במקום חוזה למדידההקבלן הזוכהם ההתקשרות ע

וביום ___________ הודיע המזמין לקבלן על רצונו לבצע את ההתקשרות במתכונת של חוזה  והואיל:
פאושאלי, במקום חוזה למדידה, וברצון הצדדים להתאים את ההסכם למתכונת של הסכם 

 "(.תוספת זו", או "התוספתזו )להלן: " פאושלי, בהתאם ובכפוף לאמור בתוספת

 
 :כדלקמן, הוצהר הוסכם והותנה, לפיכך

 

 המבוא לתוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה ותנאי מתנאיה.  .1

 החל ממועד חתימת תוספת זו, תיחשב תוספת זו כחלק בלתי נפרד מההסכם.  .2

 מפורש בתוספת זו. כל הוראות ההסכם תחולנה גם על תוספת זו, למעט אם ייקבע אחרת ב .3

 כדלקמן:  במפורש, על אף כל הוראה אחרת בהסכם, מוסכם בזאת, .1

 תמורה פאושלית .5

' לתוספת נספח אכמפורט בביצוע כל העבודות, נשוא המכרז וההסכם,  התמורה הכספית בגין .1.1
כמפורט בכתב הכמויות והמחירים המצורף והסופית,  , תהווה את התמורה הפאושליתזו

זכאי הקבלן בגין ביצוע כל לה יהיה  ,"(הפאושלית התמורה)להלן: " זו לתוספת' בנספח כ
 ., בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בהסכםהעבודות

הינה התמורה הסופית, הכוללת להסרת ספק, מובהר בזאת כי התמורה הפאושלית  .1.2
ין מכל מין וסוג שהוא, בין ישירות ובין עקיפות, ב ,בגין כל העלויות וההוצאות ,והמוחלטת

שניתנות לחישוב כיום ובין שאינן ניתנות לחישוב ולרבות הוצאות בלתי צפויות, לצורך לקיום 
בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו, במועדן ובמלואן, לרבות  ,מלוא התחייבויות הקבלן

 –ובדגש על ביצוע מלוא העבודות ו/או עבודות נלוות כלשהן ברמת ביצוע וגימור גבוהים 
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העבודות כאמור, באופן מלא ומושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם ולכל  והכל, על כל חלקי
הפרטים המסומנים בתוכניות )לרבות כל תיקון ו/או שינוי ו/או עדכון לתכניות(, במפרטים, 

בתנאים הכלליים לביצוע העבודות ובכל מסמכי ונספחי ההסכם, וכן על פי כל הנובע מאיכות 
כפי שיאושרו על ידי המזמין והמפקח  ,והביצוע בפועל הבניה ו/או בהשלמת התכנון המפורט

 .                         כל רשות מוסמכתועל פי דרישת 

ולא  ,אינה למדידההפאושלית, במפורש כי התמורה מובהר בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל,  .1.3
ות תשתנה מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משינוי בכמוי

העבודה ו/או עבודות ארעיות ו/או עבודות משלימות ו/או החומרים שיבצע הקבלן בפועל 
בפרויקט, בשכר העבודה, במחירי החומרים ו/או תשומות הבנייה, הוצאות ההובלה, שער 

או תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה  ,המטבע, מדדים שונים, מיסים והיטלים
 אחרת כלשהיא.

צהיר בזאת כי ערך את כל הבדיקות והחישובים הנדרשים לצורך ביצוע כל העבודות הקבלן מ .1.1
מהווה את התמורה הראויה והכוללת הפאושאלית וכי התמורה המכרז וההסכם, נשוא 

מוותר בזה באופן והוא הסכם ונספחיו, כולל רווח קבלני, הפי -לקיום מלוא התחייבויותיו על

ה ו/או תביעה כלשהי להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתוספת בלתי חוזר על כל טענה ו/או דריש
 , מכל סיבה שהיא.הפאושליתו/או שינוי ו/או עדכון כלשהם בתמורה 

ידוע לקבלן שהכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות  .1.1
רות בו את הכמויות הנזכ ואין לראות למען הנוחות בלבדמצורף , כי כתב הכמויות לביצוע

על  ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, לצורך מילוי התחייבויותיו לפני ההסכם.
הקבלן חלה האחריות הבלעדית לערוך עבורו כתב כמויות לביצוע העבודות, באחריותו ועל 

, ואין ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בעניין חשבונו הבלעדיים
 .זה

 עיכבוןדרך לתשלום ואבני  .6

כי התשלום לקבלן יבוצע בהתאם  במפורש, על אף כל הוראה אחרת בהסכם, מוסכם בזאת, .6.1
להתקדמות ביצוע העבודות בפרויקט, באופן שבגין השלמת כל שלב בפרוייקט )המהווה 

של  ", כאמור בכתב הכמויות(, ישולם לקבלן החלק היחסי )האחוזי(פרק-תת" ו/או "פרק"
  התייחס לתמורה הכוללת, בניכוי העיכבון, כהגדרתו להלן.  אותו שלב, ב

כל לביצוע  ,פי ההסכם-התחייבויות הקבלן לביצוע העבודות עלכל להבטחת מילוי  .6.2
יעכב המזמין סך של , מזמיןהתחייבויותיו לפי ההסכם במלואן ובמועדן ולשביעות רצון ה

ת מע"מ כחוק )להלן: מכל תשלום שישולם לקבלן בהתאם להוראות ההסכם בתוספ 10%
 "(.העיכבון"

את  לחלטרשאי  יהא המזמיןסכם, הפי ה-הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .6.3
 . מיידית וללא צורך באישור הקבלןכולו או כל חלק ממנו, , עיכבוןה

סכומי כסף ו/או סעדים כספיים תרופות ו/או לתבוע  המזמיןשל  והאמור לא יגרע מזכות .6.1
 מהקבלן בכל דרך אחרת. וונזקי וו אחרים ו/או לגבות את הוצאותיו/אנוספים 

 3 -ולא יאוחר מ , חייב הקבלן להמציא למזמין מידואו חלק ו, כולהעיכבון חילוטבמקרה של  .6.1

את סכום העיכבון במלואו כפי שיעורו טרם החילוט  ימים ממועד מימושו, כולו או חלקו,
 כאמור.

, וישוחרר חודשים ממועד השלמת העבודות 6לתקופה של  סכום העיכבון יוחזק בידי המזמין .6.6
קבלת תעודת ההשלמה ו/או עד לאחר לקבלן בכפוף לאישור המזמין למסירת הפרויקט ו

 הכל לפי ההסכם.לאחר תיקון פרוטוקול מלא , השלמת כל התיקונים הנדרשים, 

את מלוא מוסכם, כי תנאי נוסף להחזרת סכום העיכבון לקבלן, הינו כי הקבלן קיים  .6.7
התחייבויותיו בביצוע עבודות, וכן בתנאי נוסף כי במועד זה לא קיימות תביעות תלויות 
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ועומדות כנגד המזמין ו/או הקבלן בגין נזקים ו/או פגמים ו/או ליקויים כלשהם אשר עילתם 
 בביצוע העבודות לבניית הפרויקט.

יוביו של הקבלן כלפי המזמין על ידי המזמין כדי לגרוע מח ובמימושהעיכבון ו/או אין במתן  .6.8
ו/או על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד 

  הסכם ו/או על פי כל דין.הלו על פי  וו/או שיגיע יםהמגיעתרופה 

 שלא חל בהן שינוי תמשכנה לחול כלשונן ובמלואן.יתר הוראות ההסכם, כל  .7

 ן הוראות תוספת זו לבין הוראות ההסכם, תגברנה הוראות תוספת זו.במקרה של סתירה בי .8

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

  
 הקבלן  המזמין
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 טופס הצעת המציע -נספח א' 
 

 לכבוד:
 גן ע"ש ישראל פלד בע"מ )"הספארי"(-המרכז הזואולוגי רמת
 לבניית שביל חומה וסככות לבע"חמכרז לביצוע עבודות 

 
 ע:  ______________________________________שם המצי

 

 אנו הח"מ, ____________________________, מגישים בזאת הצעתנו במכרז שבנדון. .1

הננו מאשרים שקראנו ובדקנו היטב את תנאי המכרז ונספחיו, לרבות התוכניות, המפרט הטכני, כתב  .2
השטח מושא המכרז וכל דבר אחר הנוגע  "( וכן כי בדקנו אתחומר ההצעה" –הכמויות וההסכם )להלן 

 לביצוע העבודות מושא המכרז, ואין לנו ולא תהיינה לנו כל טענות או תביעות מכל מן וסוג שהוא.

לאחר שקראנו את חומר ההצעה, סיירנו באתר המיועד להקמת המבנה, בדקנו את כל הכרוך בביצוע  .3
נים המחייב, עמדנו על תנאי הסביבה לרבות גישה העבודות, לרבות אך לא רק האילוצים הנלווים, לוח הזמ

לאתר, בעיות ניקוז, מערכות הקיימות באתר והתחברות למערכות תשתית עירוניות ו/או פרטיות מכל סוג 
שהוא )מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת, מיזוג אויר וכו'( וכן הדרישות המיוחדות, שלא לגרום הפרעות 

ספארי, במבנים או בשטחים הסמוכים, אנו מתכבדים להגיש לכם בזאת או מטרד לפעילות השוטפת של ה
 הצעתנו לביצוע העבודה על פי התנאים המפורטים במסמכי ההצעה.

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במרכז,  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת, והיא תהא בתוקף עד חלוף  .1
 חירה כאמור או ייחתם חוזה עם זוכה במכרז.וזאת אף אם יזכה מציע אחר במכרז, נקבל ידיעה על ב

 . _________כתב הכמויות הוא:  %ב הנקוב אחוז ההנחה הכולל המוצע, ביחס למחיר .5

 (.בכתב הכמויותהנקוב אחיד על המחיר )אחוז הנחה  להצעה זו מצורף כתב הכמויות, הכולל את התמחור המוצע

 תנאי התשלום וההצמדה הינם כמפורט בהסכם. .6

רים כי אנו רשומים אצל רשם הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג אנו מצהי .7
 השנים האחרונות עובר למועד האחרון להגשת הצעתנו. 1במשך  ,100, בענף 3ג'קבלני שלא פחות מ

פורט הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ו/או בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמ .8
 במקרה של שותפות או תאגיד(. -באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח 

 
 חתימת הקבלן וחותמתו: _____________________תאריך:_________________________
 שם הקבלן : _____________________________________________________________

 ________________________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:_____________________
 כתובת הקבלן, כולל מיקוד:__________________________________________________
 מס' טלפון של הקבלן : ________________________מס' פקס: ______________________

 _מספר עוסק מורשה : _____________________________________________________
 מס' רישום בפנקס הקבלנים:  ____________________סווג כספי: ____________________

 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ ______________  עו"ד/רו"ח של התאגיד מאשר בזה כי חתימתו של __________________ 
 ופס הצעה זו בפני.המופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של התאגיד על פי מסמכי התאגיד, וכי הנ"ל חתם על ט

 
 חתימת עו"ד/רו"ח: ____________________      תאריך: _____________                                             
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 טופס פירוט הניסיון   - 1נספח א'
 

 כל אחד,₪ מיליון  10פרויקטים,  בהיקף של לפחות  5יש לפרט לפחות 
 עובר לפרסום מועד המכרז השנים האחרונות 5אשר בוצעו במהלך 

 
 חובה לצרף אסמכתאות לביצוען ע"י המציע

 
מועד ביצוע  שם המזמין 

 הפרויקט
פירוט סוג 

 העבודה
 פרטי איש קשר  היקף כספי

 ופרטי התקשרות עמו
1  

 
 

    

2  
 

 

    

3  
 

 

    

4  
 

 

    

5 
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 רזנוסח ערבות מכ -נספח ב' 

 
 

 לכבוד:
 גן -המרכז הזואולוגי רמת

 בע"מ ע"ש ישראל פלד
 
 
 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם המבקשים" -על פי בקשת __________________ )להלן 
אלף שקלים חדשים(  שלושים)במלים:  ש"ח 10,000 לסילוק כל סכום עד לסך של

 .2022 יונילמדד החל ממדד  שתדרשו מאת המבקשים, כשהסכום הנ"ל צמוד
 

 ]הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את תנאי ההצמדה למדד[
 

ימים מיום  7אנו מתחייבים לשלם לכם, כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

 מבקשים.דרישתכם, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה
 

 ]הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את דרכי מסירת הדרישה בסניף[
 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, ואינה ניתנת לביטול. לא יהיה צורך להוכיח 
את דרישתכם על פי ערבות זו בהליך משפטי, או באופן אחר, ואינכם ולא תהיו חייבים 

יה, תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פ
 תחילה תשלום מאת המבקשים.

 
 ועד בכלל. 1.11.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי התאריך הנ"ל לא תענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 
 
 

 בכבוד רב,      
 

       
 הבנק      

 
 
 



 -   13   - 
 

 

 תצהירי היעדר עבר פלילי -ג' נספח 
 
 

אני הח"מ _________________  נושא ת.ז. מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 
 __________*.הנני מגיש ההצעה / בעל מניות / מנהל / שותף  ב_______________ .1

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע /  10 -הנני מאשר כי ב .2
  –הורשעתי בעבירה מסוג פשע*, כמפורט להלן 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון /  10-הנני מאשר כי ב .3
 -הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון*, כמפורט להלן

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון / תלוי ועומד נגדי כתב  .1
  –אישום* בגין עבירה, כמפורט להלן 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים, ו/או לא ידוע לי, כי מתנהלים נגדי / נגד תאגיד שבשליטתי / נגד  .1
וק, פשיטת רגל או כינוס נכסים, הגבלה על שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פיר

חשבונות הבנק, הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב / מתנהלים הליכים מסוג 
________________, כנגד _____________ בבית המשפט __________/ לשכת ההוצל"פ 

 ב____________*.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
 .מחק את המיותר* 

 
 

 חתימת המצהיר

      
 

 אישור
 

דין ______________ במשרדי ברח' -הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך
ידי תעודת זהות -_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על

ת וכי יהיה צפוי לעונשים שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמ
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
  

 חתימה וחותמת עורך דין  תאריך
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 תצהירי היעדר עבר פלילי
 
 

אני הח"מ _________________  נושא ת.ז. מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
 היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:את האמת וכי א

 
 הנני מגיש ההצעה / בעל מניות / מנהל / שותף  ב_________________________*. .1

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע /  10 -הנני מאשר כי ב .2
  –רט להלן הורשעתי בעבירה מסוג פשע*, כמפו

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

ן / השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוו 10-הנני מאשר כי ב .3
 -הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון*, כמפורט להלן

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

ם בגין עבירה מסוג פשע או עוון / תלוי ועומד נגדי כתב הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישו .1
  –אישום* בגין עבירה, כמפורט להלן 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

אשר ומצהיר כי לא מתנהלים, ו/או לא ידוע לי, כי מתנהלים נגדי / נגד תאגיד שבשליטתי / נגד אני מ .1
שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פירוק, פשיטת רגל או כינוס נכסים, הגבלה על 
חשבונות הבנק, הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב / מתנהלים הליכים מסוג 

__, כנגד _____________ בבית המשפט __________/ לשכת ההוצל"פ ______________
 ב____________*.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
 מחק את המיותר.* 

 
 

 חתימת המצהיר

      
 

 אישור
 

דין ______________ במשרדי ברח' -הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך
ידי תעודת זהות -________________ מר __________________ שזיהה עצמו על_____________

שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
  

 חתימה וחותמת עורך דין  תאריך
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 תצהירי היעדר עבר פלילי
 

 
אני הח"מ _________________  נושא ת.ז. מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
 
 ________*.הנני מגיש ההצעה / בעל מניות / מנהל / שותף  ב_________________ .1

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע /  10 -הנני מאשר כי ב .2
  –הורשעתי בעבירה מסוג פשע*, כמפורט להלן 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון /  10-הנני מאשר כי ב .3
 -הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון*, כמפורט להלן

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון / תלוי ועומד נגדי כתב  .1
  –אישום* בגין עבירה, כמפורט להלן 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים, ו/או לא ידוע לי, כי מתנהלים נגדי / נגד תאגיד שבשליטתי / נגד  .1
, פשיטת רגל או כינוס נכסים, הגבלה על שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פירוק

חשבונות הבנק, הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב / מתנהלים הליכים מסוג 
________________, כנגד _____________ בבית המשפט __________/ לשכת ההוצל"פ 

 ב____________*.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
 מחק את המיותר.* 

 
 

 חתימת המצהיר

      
 

 אישור
 

דין ______________ במשרדי ברח' -הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך
ידי תעודת זהות -_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על

וכי יהיה צפוי לעונשים שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
  

 חתימה וחותמת עורך דין  תאריך
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 תצהירי היעדר עבר פלילי
 

 
אני הח"מ _________________  נושא ת.ז. מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:את האמת וכי אהיה 
 
 הנני מגיש ההצעה / בעל מניות / מנהל / שותף  ב_________________________*. .1

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע /  10 -הנני מאשר כי ב .2
  –הלן הורשעתי בעבירה מסוג פשע*, כמפורט ל

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון /  10-הנני מאשר כי ב .3
 -הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון*, כמפורט להלן

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

ין עבירה מסוג פשע או עוון / תלוי ועומד נגדי כתב הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בג .1
  –אישום* בגין עבירה, כמפורט להלן 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 _____ )פרט מהות העבירה(.

ומצהיר כי לא מתנהלים, ו/או לא ידוע לי, כי מתנהלים נגדי / נגד תאגיד שבשליטתי / נגד אני מאשר  .1
שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פירוק, פשיטת רגל או כינוס נכסים, הגבלה על 
חשבונות הבנק, הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב / מתנהלים הליכים מסוג 

כנגד _____________ בבית המשפט __________/ לשכת ההוצל"פ ________________, 
 ב____________*.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
 מחק את המיותר.* 

 
 

 חתימת המצהיר

      
 

 אישור
 

דין ______________ במשרדי ברח' -הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך
ידי תעודת זהות -____________ מר __________________ שזיהה עצמו על_________________

שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
  

 חתימה וחותמת עורך דין  תאריך
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -ספח ד' נ
 

אני הח"מ _________________  נושא ת.ז. מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

"( לחתום על תצהיר זה המציע)להלן: " אני הוסמכתי כדין על ידי ___________________ .1
 "(.המכרז)להלן: " שביל חומה וסככות בע"מלביצוע עבודות לבניית בתמיכה להצעה למכרז 

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2
(, לא 1968 –ך, התשכ"ח כמשמעותה בחוק ניירות ער –אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 
בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק דין חלוט  1991-הוגנים(, התשנ"א

קדמו למועד ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים ש –בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 
 הגשת ההצעה למכרז;

גם בעל השליטה בו  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3
או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של 

עילותו של המציע, וכן מי המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פ
שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה 

 –גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר )שליטה  –מהותית 
ום, (, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימ1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה  –, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק 1987-התשמ"ז
במועד הגשת  –אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 אמת.זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל  .1

 

 

 

 חתימת המצהיר
 

 

 אישור

 
 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 
__________________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר 

מציע, ואחרי שהזהרתיו/ה ____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם ה
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
       

 
 
 

 חתימה וחותמת עורך דין  תאריך
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 הסכם קבלן ראשי 
 

 _________בשנת שנערך ונחתם ברמת גן ביום ___ לחודש _______ 

 

 בין:
 

 המרכז הזואולוגי ר"ג, ע"ש ישראל פלד בע"מ  
 11-081116-7ח.פ. 

 12100גן, -ברמת 1שדרת הצבי 
 

 "(המזמין" או "הספארי" -)להלן 

 

 ;מצד אחד  
 לבין:

___________________ 
 ת.ז./ח.פ. ____________
 מרחוב ______________

 
 "(הקבלן" -)להלן 

 

 
 

 ;מצד שני

        
 "(;העבודות)להלן: " שביל חומה וסככות בע"חוהמזמין מעוניין בביצוע עבודות לבניית  הואיל:

והקבלן זכה במכרז שפרסם המזמין בקשר עם העבודות, הכל בכפוף לאמור בהסכם זה )להלן:  והואיל:
 "(;ההסכם"

דות כאמור והינו בעל כל והקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום ומורשה כדין לביצוע כל העבו והואיל:
האישורים וההיתרים הדרושים, וכן כי באפשרותו לבצע את כל העבודות במומחיות הדרושה 

 וברמה גבוהה;

 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 

ביצוע העבודות, כהגדרתן לעיל, בהתאם לנספח התנאים הכלליים  . מהות העבודות וסוגן:1
 נספח ג'להסכם זה, בהתאם לכתב הכמויות המצורף כ 'נספח בהמצורף כ

' להסכם זה, ומערכת נספח דלהסכם זה, המפרט הטכני המצורף כ
להסכם זה )יימסרו כקבצים דיגיטאליים  נספח ה'התוכניות המצורפים כ
 בתקליטור מידע נפרד(. 

מיום מתן צו  חודשים 10להשלמת כל העבודות הינה תקופת הביצוע  . מועדי ביצוע העבודות:2
 להתחלת העבודה. 

עמידה בלוח זמנים זה היא מעיקרה של ההסכם, והקבלן מתחייב לנקוט 
בכל האמצעים ותגבור עובדים וציוד, לפי הוראות המפקח ללא תמורה 

 נוספת, כדי לעמוד בלוח הזמנים.

 להלן. 3-ו 2כהגדרתה בסעיף  . התמורה:3

כנגד קבלת חשבונית מס  11ום שוטף + התמורה תשולם בתנאי תשל . תנאי תשלום:4
כחוק, בהתאם לשלבי התשלום דלהלן ולאחר בדיקה ואישור המפקח 

 כאמור בתנאים הכלליים המפורטים להלן.

התמורה אינה צמודה למדד כלשהו ולא תשולם תוספת כלשהי בגין  . התמורה צמודה ל: 5
 התייקרות תשומות העבודות.

תנאי לתשלום כלשהו, ימסור הקבלן למזמין ערבות בחתימת ההסכם וכ . ערבויות:6
"(. ערבות הביצוע" -מהתמורה בתוספת מע"מ )להלן  10%ביצוע בשיעור 

להבטחת ביצוע תיקוני תקופת הבדק בהתאם להסכם, ימסור הקבלן 
מהתמורה, בצירוף מע"מ  1%למזמין ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 

 "(. ערבות הבדק" -)להלן 

תקופת הבדק של הקבלן תהא בהתאם לקבוע בהוראות כל דין, ובכל  . תקופת הבדק:7
חודשים, והכל ממועד קבלת תעודת ההשלמה,  21 -מקרה לא תפחת מ
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 בהתאם להוראות ההסכם.   

נ.ת.פ מהנדסים או כל מהנדס ו/או מפקח אשר הורשה בכתב על ידי  . המפקח 8
נו, לרבות מהנדסים, אדריכלים המזמין לעניין הסכם זה או כל חלק ממ

 מתכננים ויועצים, ולרבות מנכ"ל המזמין או מי מטעמו.

 

 

 :הנספחים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם

 

 רשימת מתכננים ויועצים.  – נספח א' 

 תנאים כלליים. –  נספח ב'

 כתב כמויות  –  נספח ג' 

 מפרט טכני   נספח ד' 

 )יימסרו כקבצים דיגיטאליים בתקליטור מידע(.מערכת התכניות   – נספח ה' 

 נוסח ערבות ביצוע. –  נספח ו'

 נוסח הצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות.   –  נספח ז'

 נוסח הצהרת קבלן ראשי. –  נספח ח'

 נספח ביטוח  -  נספח ט'

 אישור קיום ביטוחים - 1נספח ט'

 

 

 

 

 

 הקבלן  המזמין
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 ויועציםרשימת מתכננים  -נספח א' 

 
 משרד   תפקיד שם

 
 מייל נייד טלפון 

      
שמוליק 

 גולדנטאל
נ.ת.פ  מנהל תאום תכנון

מהנדסים 
/ניהול 

 פרוייקט

 0111961119 shmulik@ntf.co.il 

            
 

  
 
  

        
 
 
 
 

 
 

 אנשי קשר ספארי –נספח א' 

 

 משרד תפקיד שם
 

 מייל נייד טלפון 

 oren@safari.co.il   ספארי מנכ"ל אורן בן יוסף
 

ר' ענף ארגון  ניר סער
 ומנהלה

 nir@safari.co.il 010-9608080  ספארי

 doron@safari.co.il 013-8663921  ספארי רפרנט פרוייקטים  דורון תם
 

mailto:shmulik@ntf.co.il
mailto:shmulik@ntf.co.il
mailto:oren@safari.co.il
mailto:oren@safari.co.il
mailto:nir@safari.co.il
mailto:nir@safari.co.il
mailto:doron@safari.co.il
mailto:doron@safari.co.il
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 תנאים כלליים  –נספח ב' 

 
 הצהרות הקבלן וביצוע העבודות .1

 ל העבודות נשוא ההסכם.הקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום כדין לביצוע כ .1.1

הקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע, המומחיות, הניסיון, הציוד, היכולת הטכנית, כוח האדם,  .1.2
הכלים וכל יתר האמצעים הנדרשים לשם ביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויותיו על פי 

ו/או הוראות הסכם זה, וכי ברשותו כל הרישיונות וההיתרים לביצוע העבודות על פי כל דין 
 דרישת רשות מוסמכת, ככל שנדרשים. 

הקבלן מצהיר כי יש לו את כל האמצעים הכספיים לממן מימון ביניים את העבודות נשוא  .1.3
הסכם זה בתקופות שבין תשלום החשבונות בהתאם להוראות ההסכם וכי ידוע לו כי תשלום 

עשויים לארוך  החשבונות כרוך בין היתר גם באישור המפקח. כי בדיקת ואישור החשבונות
זמן מה וכן אפשר כי לא כל העבודות שבוצעו עובר לבדיקת המפקח ושהוכללו בחשבון הקבלן 
יאושרו במסגרת התשלום נשוא החשבון ו/או כי יתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים לעניין גובה 

אירועים העלולים לגרום לעיכוב בתשלום סכומים לקבלן. הקבלן מתחייב  -התשלום הראוי 
זה בהתחייבות יסודית להסכם זה, כי כל עיכוב בתשלום כאמור לעיל לא יגרום לכל עיכוב ב

 בביצוע העבודות.

הקבלן מצהיר כי קרא והבין את כל המסמכים הנוגעים להזמנת העבודות נשוא הסכם זה  .1.1
לרבות כל התכניות, המפרטים, הפרטים, כתבי הכמויות והמסמכים הקשורים לעבודות, בדק 

העבודה, אתר הבניה, לרבות טיב וסוג הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של החומרים את תנאי 
הנדרשים לביצוע העבודות, דרכי הגישה, המבנים הסמוכים, המפגעים, את כל הנספחים 
להסכם זה, וכן את לוח הזמנים הקבוע לביצוע העבודות ווידא כי יוכל לעמוד בו, ואת כל יתר 

פי הסכם זה, והוא מוותר בזה באופן בלתי חוזר על -ייבויותיו עלהנתונים הנוגעים לביצוע התח
 התאמה כלפי המזמין. -כל טענת טעות ו/או אי

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפורט בתוכניות הביצוע וכתבי הכמויות,  .1.1
בהתאם להוראות כל חוק, תקנה, צו, תקן ובהתאם להוראות הספארי ו/או מי מטעמו, בין אם 

אות אלה תינתנה בהתחלת העבודה ובין במהלך ביצועה, לרבות בעניינים הקשורים הור
בשעות העבודה, אזורי העבודה והתנהלותם של עובדי הקבלן בתוך הספארי. כמו כן, יספק 
הקבלן באחריותו ועל חשבונו אמצעי שמירה ושילוט ככל שנדרש לשמירת ביטחון הציבור ו/או 

 הוראת כל רשות מוסמכת והוראת כל דין החל על העבודות.העובדים וככל שנדרש בהתאם ל

על הקבלן לבדוק ולבקר את ההסכם, הנספחים, הכמויות והמידות, וכן את המקום בו  .1.6
מבוצעות העבודות, לפני התחלת העבודה. הקבלן אחראי למדידות, סימונים והתאמת תכניות 

הודיע למזמין על כך בטרם ונספחי ההסכם אלה לאלה. במקרה של אי התאמה חייב הקבלן ל
יתחיל ו/או ימשיך בעבודה, לפי המקרה, והמזמין הוא שיקבע לפי איזה מהנספחים תבוצע 

 העבודה והחלטתו תחייב את הקבלן.

הקבלן מצהיר בזה כי בנוסף למידע שנמסר לו בתכניות ו/או ביתר מסמכי ההסכם, ערך בעצמו  .1.7
לדעתו וכי על יסוד בדיקותיו כאמור, מצהיר ובאחריותו את כל הבדיקות והבירורים הדרושים 

הקבלן, כי התמורה על פי הסכם זה מהווה תמורה הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לפי הסכם 
זה ללא יוצא מהכלל והוא לא יהיה רשאי לבסס כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית עקב 

ור בביצוע העבודות ו/או ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי ההסכם, או כל תנאי אחר הקש-אי
 הנובע מהן, לרבות בכל הקשור למקום ביצוע העבודות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לקבלן והוא מסכים במפורש כי המזמין רשאי להחליט בכל  .1.8
פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, שלא לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה, -עת ועל

ות, ו/או לצמצם את היקפן של העבודות, ו/או לבצען להפחית פרקים וחלקים שלמים מהעבוד
בשלבים והקבלן מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי 

 כלפי המזמין בשל כך, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור טענות בדבר אי כדאיות כלכלית.

עשויה להתבצע בהדרגה, או  הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הסכים מראש לכך שהעבודה .1.9
בשלבים, לפי הנחיות והוראות המזמין, שתינתנה מעת לעת, וכי אין בביצוע העבודה בהדרגה, 
או בשלבים, כשלעצמה, כדי ליצור חבות נוספת כלשהי מצד המזמין, כגון תוספות תשלום, גם 

 לא לגרום להארכת משך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
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ן על חשבונו הוא כל ליקוי או פגם בעבודה שמקורם בהשמטה או הקבלן יהיה אחראי לתק .1.10
בטעות במסמכים אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא עשה כן ולא העיר את תשומת לב 

 הספארי לכך בטרם החל בביצוע העבודות.

המזמין רשאי לפקח על ביצוע העבודות ולמנות מפקח מטעמו, והקבלן יציית להוראותיו  .1.11
ככל שיידרש, לרבות הוראות בדבר הפסקת ביצוע עבודות ו/או תיקונן אותן וישתף עמו פעולה 

המזמין רשאי למסור בכל עת. מוסכם במפורש, כי אין בפיקוח על עבודות הקבלן על ידי 
המזמין ו/או המפקח כדי לגרוע מאחריותו המוחלטת של הקבלן לביצוע העבודות בהתאם 

 די להטיל אחריות כלשהי על המזמין. להוראות ההסכם ו/או כל דין ואין באמור כ

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתאום עם עבודתם של גורמים אחרים הפועלים  .1.12
במקרקעין ובאופן שלא יפריע לגורמים אחרים ו/או לעוברי אורח ו/או לציבור בכללותו. 
הקבלן לא יהרוס ולא יפגע במתקנים ועבודות קבלנים אחרים אלא אם קיבל אישור מאת 

 המזמין בכתב ומראש.

ביצוע העבודות יעשה בשעות העבודה המקובלות בספארי ובמקרים דחופים גם לאחר שעות  .1.13
אלה, ובכל מקרה בתיאום מראש עם הספארי. הקבלן מתחייב כי שעות הכניסה לספארי 
ותחילת העבודות בשטח, כמו גם שעות היציאה וסיום העבודה יתואמו מראש מול אחראי 

בנוסף, אחראי הקבלן לדאוג לכך שיתואם מול אחראי הספארי מקומות בהם מטעם הספארי. 
 ירוכזו כלי העבודה והחומרים, באופן שלא תיגרם כל הפרעה לפעילות הסדירה של הספארי. 

הקבלן מצהיר כי הובא לידיעתו כי כניסה לשטח הספארי שלא בתיאום מסכנת את הנכנסים,  .1.11
והוא מתחייב להימנע מהזמנת אורחים ו/או ספקים בעלי החיים, עובדי הספארי ומבקריו, 

 שלא הורשו להיכנס לספארי ו/או למתחם העבודה, ללא קבלת אישור מראש וכתב מהמזמין.

הקבלן מתחייב כי נציגי הקבלן ו/או מי מטעמו שייכנסו לשטח הספארי ינהגו בזהירות וימנעו  .1.11
בדי הספארי ו/או למבקריו. ידוע מגרימת כל נזק שהוא למתקני הספארי ו/או לחיות ו/או לעו

לקבלן כי חל איסור מוחלט על כניסה או יציאה של רכבים וכלי צמ"ה לשטח גן החיות, ללא 
 ליווי נציג הקבלן ועצירת תנועת הולכי הרגל. 

ידוע לקבלן כי ביצוע העבודות בשטח הספארי יחייב גמישות מצידו על מנת שלא לשבש את  .1.16
כי לוח זמני עבודה מוגדר ייקבע בינו לבין המזמין בהתאם כדי סדרי הפעילות בגן החיות, ו

 להבטיח זאת.

ידוע לקבלן שהעבודות מתבצעות בשטח בו מסתובבים בעלי חיים, לרבות בעלי חיים מסוכנים,  .1.17
כן יש להנחות את עובדי הקבלן ולהקפיד על כך שלא ישוטטו מחוץ לסביבת העבודה -ועל

וככל הניתן אף יישארו בתוך כלי העבודה וכלי הרכב בהם  המוגדרת, אלא רק בסביבת הבנייה,
נעשה שימוש ולא ירדו מהכבישים. על הקבלן להקפיד על כך שעובדיו ישמעו לכל הוראות 
והנחיות הבטיחות של הספארי, לא יחצו גדרות ביטחון ולא יטרידו את בעלי החיים שבמקום. 

 כה ואסור לנהוג בשטח האפריקאי.ידוע לקבלן שקיים איסור לעבוד בספארי בשעות החשי

ידוע לקבלן כי בשטח המגרש והמקרקעין ומחוצה להם, קיימות תשתיות עירוניות של צינורות  .1.18
ביוב, צנרת מים וכבוי אש, כבישים ומדרכות, עמודי חשמל ועמודי טלפון. הקבלן מצהיר כי 

מתחייב לשמור  הוא למד ובדק לפרטים את כל התשתיות הנ"ל ואת מיקומם המדויק וכי הוא
על שלמותם ותקינותם. בנוסף, מתחייב הקבלן להודיע לכל רשות ולמזמין בכל מקרה שיגרם 
נזק כל שהוא לתשתיות כאמור. הקבלן יהיה אחראי בלעדי כלפי המזמין ו/או כל רשות 
מוסמכת ו/או כלפי כל צד שלישי לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לתשתית כלשהי כאמור 

 כל רשות מוסמכת להשלמת התיקון.  ולקבל אישור

הקבלן יהיה אחראי לשמירה על הציוד שהביא, ואשר אותו בכוונתו להשאיר באתר העבודה.  .1.19
הציוד יישמר במקום שיאושר לכך על ידי המפקח/נציג הספארי. הקבלן ינהל יומן עבודה 

 וירשום בו את כל הפרטים הרלוונטיים, כמקובל בענף.

קבלן לקבל את אישור המזמין בכתב ומראש בסיום כל שלב משלבי מובהר ומודגש, כי על ה .1.20
ביצוע העבודות כתנאי לאישור החשבון עבור השלמת ביצוע שלב זה ותחילת ביצוע השלב הבא 
אחריו. ידוע לקבלן והוא מסכים ומאשר בזאת כי המזמין יהיה רשאי ליתן לו הנחיות 

, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולקבלן לא והוראות, ביחס לביצוע של חלק בלבד משלבי העבודה
 תהא כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה. 

 התמורה .6
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פי הסכם זה והנספחים לו, ובתמורה לביצוע התחייבויות הקבלן -בתמורה לביצוע העבודות על .6.1
לפי ההסכם והנספחים, במלואן ובמועדן, ישלם המזמין לקבלן סכום המהווה מכפלת 

וכפי שתאושרנה ע"י המפקח, במחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות כפי שתבוצענה בפועל 
 "(. התמורההכמויות ובתוספת מע"מ כחוק )להלן: "

מובהר בזאת, כי ידוע לקבלן שהכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות  .6.2
הדרושות לביצוע ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, לצורך מילוי 

 התחייבויותיו לפני ההסכם.

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות מהווים את התמורה הכוללת בגין כל העלויות  .6.3
וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, בין ישירות ובין עקיפות, בין שניתנות לחישוב כיום ובין 

ו של שאינן ניתנות לחישוב ולרבות הוצאות בלתי צפויות, לצורך לקיום מלוא התחייבויותי
 הקבלן עפ"י הסכם זה ונספחיו, כולל רווח קבלני. 

כל עבודה הכלולה ו/או המפורטת בתנאים המיוחדים, במפרט המיוחד ו/או בתוכניות )אשר  .6.1
תחול ההוראה המחמירה  -משלימים ו/או מוסיפים אחד על השני ובמקרה של סתירה ביניהם 

תיחשב ככלולה  -ודות שתוארו ו/או הרחבה יותר( ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העב
 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות הרצ"ב. 

הקבלן מצהיר בזאת כי ערך את כל הבדיקות והחישובים הנדרשים לצורך ביצוע כל העבודות  .6.1
נשוא הסכם זה וכי מחירי היחידה הנקובים לעיל מהווים את התמורה הראויה והכוללת 

ם זה ונספחיו, כולל רווח קבלני, והקבלן מוותר בזה לקיום מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכ
באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי להחזר הוצאות כלשהן ו/או 

 לתוספת ו/או שינוי ו/או עדכון כלשהם בתמורה דלעיל, מכל סיבה שהיא.

וחלטת והקבלן להסרת ספק, מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה כהגדרתה לעיל הינה סופית ומ .6.6
לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או תוספת ו/או החזר הוצאות מכל מין וסוג שהם מעבר לתמורה 

 כהגדרתה.

 לכל תשלום מתשלומי התמורה יתווסף מע"מ כחוק, לפי שיעורו במועד התשלום.  .6.7

 לא ישולמו הפרשי הצמדה כלשהם בגין התמורה. .6.8

 היקף העבודות ותמורה בגין שינויים .7

לעדית של הקבלן להתריע מבעוד מועד למפקח על סעיפי עבודה שלדעתו הם באחריותו הב .7.1
 חריגים, ואינם מוצאים את ביטויים המלא בכתבי הכמויות והמפרטים. 

לפני ביצוע העבודה, וזו תיבדק ע"י המפקח ותוסכם  -במידה ותוגש הצעת מחיר ע"י הקבלן  .7.2
מטעם הקבלן. במידה ולא תוגש  דעת הצדדים, תהיה הצעת מחיר זו בסיס להגשת החשבון-על

לקבוע מחיר יחידה המבוסס  -באופן בלעדי ובלתי ניתן לערעור  -הצעת מחיר, רשאי המפקח 
ו/או מחיר המבוסס על מחירי היחידה של סעיפים  - 11%בהנחה של  -על מחירון "דקל" בנייה 
 -י ניתן לערעור והבלת -הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי  -רטה" -"פרו -דומים בכתב הכמויות 

. במידה ולא 11%של המפקח. במידה ולא יהיה סעיף רלוונטי, מחירון יהיה לפי משכ"ל מינוס 
יהיה סעיף רלוונטי במשכ"ל, הקבלן יגיש הצעת מחיר לפי מחירי שוק לאישור המפקח 

 והמזמין.

, הינו יודגש כי תנאי מוקדם ויסודי לזכאותו של הקבלן לקבלת תמורה נוספת בגין השינויים .7.3
כי הקבלן הודיע למזמין, מראש ובכתב, לפני תחילת ביצוע השינויים ולפני שנשא בכל הוצאה 
נוספת בגין השינויים, כי בכוונתו לבקש תמורה נוספת בגין השינויים וכי המזמין אישר את 

 קבלת ההודעה ונתן את הסכמתו לביצוע השינויים ולתשלום תמורה נוספת. 

 חשבונות ותשלומים .8

ונות ביניים יוגשו על ידי הקבלן למזמין בתום כל חודש קלאנדרי, בהתייחס לעבודה חשב .8.1
 "(.חשבונות הבינייםשבוצעו במהלך החודש החולף )להלן: "

החשבונות יוגשו עם כל האסמכתאות המבוקשות, לרבות חישובי כמויות /סקיצות וכל מסמך  .8.2
הצדדים. למען הסר  2חתומים ע"י הנדרש על ידי הפיקוח. החשבונות יוגשו עם יומני עבודה 

ספק מועד הגשת החשבון הקובע את מועד התשלום הוא מועד אישור המפקח לכך שהחשבון 
 הוגש במלואו, על כל האסמכתאות הדרושות לבדיקתו.
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המזמין ו/או המפקח יבדוק כל חשבון ביניים, את נכונותו ואת השלמת העבודות המפורטות  .8.3
ח לחשבון הביניים כאמור ומסירת חשבונית מס ערוכה כדין בו. אישור המזמין ו/או המפק

 הינם תנאי מוקדם לחובת המזמין לביצוע תשלום כלשהו לקבלן. 

 היא הגשת לוח זמנים מפורט בגאנט לביצוע כלל העבודות. 1תנאי לבדיקת חשבון חלקי מס'  .8.1

בו בוצעו  יום מסוף החודש החולף 11כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם לקבלן בתום  .8.1
העבודות הכלולות בחשבון בכפוף להמצאת חשבונית מס עם תאריך של החודש החולף בגין 

"(. התשלום מותנה באישור המפקח 45שוטף + אותו חודש שבו בוצעו העבודות )דהיינו: "
 ומנהל הבינוי בספארי על ביצוע העבודות שבגינן הוגשה החשבונית.

ל יגרום לדחיית המועד לביצוע התשלום, לחודש הבא לעי הקבועאי הגשת החשבון עד למועד  .8.6
 אחריו, וזאת בלי שישולם לקבלן כל תשלום נוסף או הפרשי הצמדה כלשהם.

חשבון סופי  יוגש על ידי הקבלן לאחר סיום כל העבודות לפי ההסכם לשביעות רצון המזמין  .8.7
לאחר . רק בהסכם זהבהתאם להסכם, ולאחר שהקבלן יקבל תעודת השלמה כהגדרתה 

בדיקה ואישור ישולם החשבון הסופי )ורק לאחר קבלת תעודת השלמה ובתנאי כי הספארי 
(, וזאת לאחר שהופחתו ממנו הסכומים ששולמו עפ"י AS MADEקיבל מהקבלן תכניות 

חשבונות הביניים ובתנאי מוקדם, כי הקבלן יחתום על הצהרה לפיה עם קבלת יתרת הסכום 
לו כל טענות ותביעות נגד המזמין בגין הסכם זה, וכן בתנאי נוסף, האמורה אין לו ולא תהיינה 

 שהקבלן ימסור לספארי את ערבות הבדק וכל תנאי נוסף ככל שייקבע בין הצדדים.

במקרה ויתגלה ליקוי או פגם בטיב העבודה )כולה או כל חלק ממנה( או במקרה שטיב העבודה  .8.8
הליקוי ולהחליף כל חלק פגום מיד עם לא יתאים לאמור בהסכם, מתחייב הקבלן לתקן את 

דרישת הספארי. במידה ולא יעשה כן רשאי הספארי בין היתר לעכב לקבלן כל תשלום המגיע 
תוצאות כלליות  11%לו, לתקן את העבודות ולחייב אותו בערך עבודת התיקון )בתוספת 

 וטיפול(, כל זאת בלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המגיעים לספארי.

 פקת ציוד וטיב החומריםהס .9

הקבלן מתחייב לספק למקום ביצוע העבודות בפרויקט באחריותו ועל חשבונו הבלעדיים את  .9.1
כל הציוד, החומרים, חומרי עזר והכלים הדרושים לביצוע כל העבודות. על הקבלן לספק 
ולהעביר את החומרים לאתר בתאריכים שיקבעו על ידי המזמין ולאחסנם בהתאם להוראות 

מין ו/או מי מטעמו. הקבלן אינו רשאי להוציא כל חומר או כלים אשר הובאו לאתר בלי המז
 רשות בכתב של המזמין. 

כל החומרים והמוצרים הנועדים לביצוע העבודה יהיו מסוג א' בלבד, מאיכות וסוג מעולים  .9.2
ונושאי תו תקן ישראלי עדכני, בהתאם לקבוע במפרט. לפי דרישת הספארי ימציא הקבלן 

אישור מראש דוגמאות של החומרים והמוצרים, הספארי רשאי לפסול את החומרים שאינם ל
מתאימים לפי דעתו ו/או שאינם בהתאם לקבוע במפרט, ולדרוש החלפתם באחרים. הוצאות 

 בדיקת החומרים והרחקתם משטח הספארי תחולנה על הקבלן. 

להעברת המים והחשמל  הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים הדרושים .9.3
למקום השימוש בהם בכל מקום במגרש ובמקרקעין. התשלום בגין ההתחברויות ואספקת 
התשתיות כאמור ייעשה ישירות מהקבלן לרשות. במידה ויאפשר המזמין לקבלן להתחבר 
לתשתיות מים ו/או חשמל בבעלותו, יתקין הקבלן מונים על חשבונו בהתאם לדרישות 

ן השימוש בתשתיות הקבלן יקוזז מחשבונו, בהתאם לתעריפים העירוניים המפקח. החיוב בגי
המקובלים. היה וביצע המזמין חיבור חשמל ו/או מים זמני באתר לצורך ביצוע העבודות, 

 יישא הקבלן בכל עלויות החיבור שבוצע כפי שיאושרו ע"י המפקח.

באחריותו ועל חשבונו בכל הנוגע לביצוע העבודות בשטח הפרויקט, הקבלן מתחייב לספק  .9.1
הבלעדיים שילוט, גידור, שמירה ושאר אמצעי זהירות, ככל שנדרשים לביטחונם ונוחיותם של 
המזמין ו/או מי מטעמו, של עוברי אורח ושל הציבור בכללותו, בכל מקום שיהיה צורך בכך או 

 ככל שיידרש בהתאם להוראת כל דין, רשות ותקן ו/או בהתאם להנחיות המזמין.

כן, הקבלן מתחייב לשמור על הניקיון בסביבת הפרויקט ומקום ביצוע העבודות ובדרכי  כמו .9.1
הגישה אליהם בכל שלבי ביצוע העבודות, ולפנות כל פסולת, שיירים, גזם מכל סוג שהוא וכל 

יומי. הקבלן מתחייב לפנות את הפסולת ממקום ביצוע העבודות אך -לכלוך באופן שוטף ויום
כל דין וכל רשות, ואך ורק למקום המיועד לכך, לרבות הצגת אישור ורק בהתאם להוראת 

תשלום על פינוי הפסולת במקום מורשה, והוא מתחייב שלא תהא כל פגיעה בנוחיות הציבור 
ו/או בזכות השימוש ו/או המעבר של הציבור בסביבת מקום ביצוע העבודות, ובכל כביש, דרך, 
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ר בזאת כי שטח פינוי פסולת הקבלן יהיה מופרד שביל וכיוצא באלה. למען הסר ספק מובה
 לחלוטין משטח פינוי פסולת המזמין, ובכל מקרה לא תושאר פסולת הקבלן בשטח הספארי.

, לא תהיה 1971 -לחוק הסכם קבלנות, תשל"ד  1מוסכם בין הצדדים כי על אף האמור בסעיף  .9.6
לקי עבודה שבוצעו על ידו, וכל לקבלן בשום מקרה זכות עיכבון על כל נכס, חומרים, ציוד או ח

 אלה ייחשבו בבעלות המזמין החל ממועד הגעתם לאתר.

כל אלמנט הדורש דוגמא לאישור המזמין ילקח בחשבון בתוך לוח הזמנים. למזמין זכות  .9.7
לדרוש דוגמא מכל אלמנט, לרבות דוגמת חומר, או דוגמא מותקנת בשטח והכל כלול במחירי 

 היחידה של אותו אלמנט.

 זמנים וקצב ביצוע העבודות לוח .10

שעות ממועד קבלת הודעה  21על הקבלן להתחיל בביצוע העבודות כמפורט בהסכם או בתוך  .10.1
 בכתב מהספארי )לפי המוקדם(, ולבצען בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסכם.

על הקבלן להכין ולאשר מול הספארי תכנית התארגנות הכוללת הפרדה בין מבקרים לאתר,  .10.2
 לאתר ולכלים וכו'. תנאי זה הינו תנאי יסוד להוצאת צ.ה.ע. גידור /גישה

המזמין יהיה רשאי לשנות את לוח הזמנים שנקבע בהסכם על פי שיקול דעתו הבלעדי, והקבלן  .10.3
מתחייב להאיץ את קצב ביצוע העבודות בהתאם וככל שיידרש, ולהוסיף לשם כך פועלים 

 וחומרים, אם הדבר יידרש.

המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות גם בשעות הלילה בכל להסרת ספק מודגש, כי  .10.1
מקרה שיסבור כי קצב ביצוע העבודות אינו עומד בלוחות הזמנים והקבלן מתחייב לקיים כל 
דרישה כאמור. מוסכם במפורש, כי הקבלן לא זכאי לשינוי ו/או תוספת כלשהי לתמורה עקב 

פקח ו/או המזמין ו/או משטרת ישראל ו/או כל ביצוע עבודת לילה, בין אם היא נדרשה ע"י המ
רשות מוסמכת אחרת, ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה, כדי 
לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות התנועה, 

 המגרש ואחרות.

סכם אינו מספיק, רשאי המזמין היה ולדעת המזמין קצב התקדמות העבודה כמתחייב בה .10.1
להפסיק את עבודתו של הקבלן ו/או לתגבר את עבודת הקבלן בעובדים ו/או קבלנים אחרים. 

( ייחשבו כחוב של הקבלן 11%כל הוצאה נוספת שתהיה למזמין כתוצאה מכך )בתוספת 
 למזמין, והוא ינוכה מתשלומים שעל המזמין לשלם לקבלן.

 סילוק יד .11

ינו בר רשות זמני בלבד במקרקעין, כי רשותו ניתנת לביטול בכל עת, וכי לא מובהר כי הקבלן ה .11.1
 תהיה לו זכות לחזקה כלשהי במקום ביצוע העבודות בשטח הפרויקט.

בתום ביצוע העבודות ימסור הקבלן למזמין את מקום ביצוע העבודות כשהוא, סביבתו ודרכי  .11.2
גדר ו/או חפץ, וללא בורות או מפגעים  הגישה אליו נקיים ופנויים מכל שיירים, פסולת, שלט,

 אחרים.

בכל אחד מהמקרים שלהלן, יהיה המזמין רשאי לסלק ידו של הקבלן ממקום ביצוע העבודות,  .11.3
למנוע ממנו מלהמשיך בביצוע עבודה כלשהי ולמנוע ממנו מלהשלים את העבודות בעצמו או 

 בכל דרך אחרת: 

וגשה בקשה לפירוקו ו/או ניתן צו הקבלן נפטר או קיבל החלטה על פירוקו ו/או ה .א
לפירוקו ו/או להכרזתו כפושט רגל ע"י בית משפט מוסמך, או במקרה שהוחלט 
למנות לו נאמן ו/או ניתן צו קבלת נכסים או שמונה לו כונס נכסים )לו או לנכס 
עיקרי מנכסיו( או מנהל או מנהל מיוחד או מפרק או מפרק זמני על הקבלן ע"י 

או שהוטל עיקול על נכסיו באתר, כולם או חלקם, או שהקבלן בית משפט מוסמך 
יימצא בהליך של הקפאת הליכים, ולא בוטל הצו ו/או המינוי ו/או העיקול ו/או 

 יום ממועד הגשתה.  10המצב ו/או ההחלטה, תוך 

איזה מהערבויות ו/או מהביטחונות שניתנו לקיום התחייבויות הקבלן בהתאם  .ב
ות או בחלקים, פקעו או בוטלו או הוכרזו על ידי בית להוראות הסכם זה, בשלמ

 המשפט המוסמך כבטלות או חסרות תוקף מכל סיבה שהיא.

כשהקבלן הפר את ההסכם בהפרה יסודית או בהפרה שאינה יסודית שלא תוקנה  .ג
 ימים ממועד קבלת התראה בכתב מהמזמין לתיקונה.  7גם בתוך 
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במועד כאמור בהסכם או כשאין הוא במידה והקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות  .ד
ממשיך בביצוען בהתאם לאמור בהסכם או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען 

שעות להוראות בכתב מאת  21הרצוף מכל סיבה שהיא או במידה ולא יציית בתוך 
המזמין להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות, או כשהוא מבצע את העבודות 

ו לסיימן במועד שבהסכם או בהתאם באופן שלדעת המזמין לא יאפשר ל
 להוראותיו או כשאינו נשמע להוראות המזמין ו/או מי מטעמו כאמור בהסכם. 

סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה, באמצעות הודעה בכתב מהמזמין, רשאי המזמין לנהוג  .11.1
 כדלהלן:

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום  .א
 העבודות, לצורך השלמת העבודה.  ביצוע

לדרוש מהקבלן לסלק ממקום ביצוע העבודות את כל החומרים, הציוד והמתקנים  .ב
ימים, רשאי המזמין לסלקם  7או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 

ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה 
 ייגרמו להם. אחראי לכל נזק או אבדן ש

פי כל דין ולא -הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי תנאי ההסכם ו/או על .11.1
 לגרוע מהן. 

 עובדי הקבלן ומועסקיו .12

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בעבודות אך ורק פועלים חוקיים, מקצועיים ומנוסים, בעלי  .12.1
א בלתי מתאים ע"י הספארי אישורי עבודה, והוא מתחייב להחליף לאלתר כל פועל שיימצ

 ו/או מי מטעמו. 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה על  .12.2
כח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום ביצוע העבודות וממנו, וכל דבר אחר 

 הכרוך בכך.

שנים לפחות  10על נסיון של הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו בפרויקט מנהל עבודה ב .12.3
 -במשרה מלאה בעל הכישורים הנדרשים לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

-ולתקנות שהותקנו על פיה, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח 1970
קון ו/או כל שינוי להן ו/או תי2007-ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 1988

פיהן, שהינו בעל רישיון/תעודה ממשרד העבודה )כולל אישור -שיבוא במקומן ו/או צווים על
על הסמכתו ומינויו כממונה על הבטיחות, לרבות לעניין עבודות בגובה וכולל אישור להדרכת 
עובדים בהנחיות לעבודה בגובה( האחראי לכל עבודות הבניה שתתבצענה באתר הבנייה )להלן 

"(. הקבלן מתחייב להודיע על מינויו של מנהל העבודה למשרד העבודה ו/או עבודהמנהל ה" -
   פי כל דין.-למפקח העבודה האזורי ו/או על

בנוסף, הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מהנדס ביצוע שיהווה מנהל האתר שהינו מהנדס  .12.1
יון בניה ולאתרי בנייה שנים לפחות, ובעל ניס 1בניין אזרחי רשום כדין ובעל נסיון בביצוע של 

בפרויקטים מסוג ובסדר גודל דומה או גדול מהפרויקט נשוא הסכם זה, אשר יהיה אחראי על 
"( בכל הקשור לשלבים אשר דורשים מנהל האתרתפקודו הכולל של אתר הבנייה )להלן: "

 אישור מהנדס ביצוע כגון ביסוס יציקות וכל שלב אחר אשר נדרש על פי חוק/כל דין.

 ן מחוייב להעסיק עוזר מנהל עבודה כנדרש בחוק.הקבל .12.1

הקבלן יעסיק ממונה בטיחות אשר יוציא דוח חודשי על מצב הבטיחות באתר. הקבלן מחוייב  .12.6
שעות וליקוי חמור באופן מיידי. ככל והליקויים לא יתוקנו  18לתקן את הליקויים בדוח תוך 

ם וכל זאת ללא קיזוז זמן עצירת למפקח הזכות לעצור את העבודה באתר עד לתיקון הליקויי
 העבודה מלוח הזמנים החוזי.

 בהתאם לדרישות החוק באופן קבוע ומלא באתרמנהל העבודה ומהנדס הביצוע יהיו נוכחים  .12.7
בשעות העבודה הרגילות, לצורך פיקוח על ביצוע העבודות ויהיו זמינים לצורכי החברה בכל 

מנהל העבודה וע. מומנה בטיחות כפופים שעה. בשעות בהן יעדר הקבלן מהמקרקעין יהיו 
למזמין ו/או למפקח מטעם המזמין ויפעלו עפ"י כל הוראותיו וזאת מבלי שהאמור מטיל על 
המזמין ו/או המפקח חובה לפקח ולתת הוראות כנ"ל. המפקח רשאי לאסור על ביצוע עבודות 

 באתר ללא נוכחות מנהל העבודה מטעם הקבלן באתר.  

ה או מהנדס הביצוע אינו לשביעות רצונו של המזמין, הקבלן מתחייב ככל ומנהל העבוד .12.8
ימים ממתן הודעה בכתב בנימוק סביר של המזמין לקבלן בדבר אי שביעות  11להחליפו בתוך 
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רצונו. למען הסר ספק, אין במקרה האמור בכדי לעכב את ביצוע העבודות ו/או להאריך את 
אין התנגדות כי מנהל האתר או מנהל העבודה לוחות הזמנים המצ"ב להסכם זה. למזמין 

ימונו לממונה על הבטיחות )כהגדרתו להלן(.למען הסר ספק יצוין כי מנהל העבודה מגיע 
ראשון ועוזב אחרון את אתר הבנייה של הפרויקט. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב 

 להיות נוכח באתר הפרויקט, באופן יומי ורצוף.

שלוח ו/או -מעביד, שליח-דדים כי לא ישררו בין הצדדים יחסי עובדמוצהר בזה על ידי הצ .12.9
שותפות. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן מבצע עבור המזמין את העבודות לפי הסכם זה 

 -ואין ולא יהיו יחסי עובד  1971 -כקבלן עצמאי כמשמעותו בחוק הסכם קבלנות, התשל"ד 
ין לבין מי מעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מעביד בין הקבלן לבין המזמין ו/או בין המזמ

כל קבלן משנה מטעם הקבלן. הקבלן מתחייב להכניס הוראה כאמור בכל הסכם שייערך בינו 
לבין מי עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל קבלן משנה שיועסק על ידו לביצוע כל עבודה בפרויקט, 

מי מטעמו ו/או קבלני המשנה  באישור המזמין מראש ובכתב,  ולהנחות את עובדיו ו/או
 שיעסיק, אם יעסיק, בדבר הוראה זו.

הקבלן בלבד הינו מעבידם ומעסיקם של המועסקים על ידו והבאים מטעמו והוא הנושא  .12.10
 באחריות ובחובות המוטלים על מעביד על פי כל דין ו/או חיקוק בכל הקשור לעבודות. 

ראי בלעדית לתשלום מס הכנסה, ביטוח מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא הקבלן אח .12.11
לאומי, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף בקשר להעסקת עובדיו 

 או מי מטעמו. 

מבלי לגרוע מכלליות אחריות הקבלן על פי הסכם זה ולמען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי  .12.12
ד המזמין בגין האמור בסעיף זה הקבלן עצמו יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או נג

 לעיל, וכל הקשור בו. 

נוסף על האמור לעיל, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמין מיד עם דרישה ראשונה בגין  .12.13
כל תשלום ו/או הוצאה שיישא בהם המזמין לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לכל 

עה כלשהי כי בין המזמין לבין מי מאלו קבלן משנה שיעסיק הקבלן בפרויקט, הנובעים מקבי
מעביד, לרבות כל תשלום כאמור שישולם במסגרת פשרה ללא הודאה  -נקשרו יחסי עובד 

 בחבות כתוצאה מטענה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד כאמור.

 משרד עבודה  .13

הקבלן יקים ויחזיק על חשבונו מבנה ארעי, במקום שיתואם מראש עם המזמין, אשר ישמש  .13.1
כמשרדים למפקח ולמנהל האתר מטעם הקבלן, לכל אחד מהם חדר נפרד. המבנה יהיה 
בגימור סביר כולל רצפה יבשה ונקיה, חלונות ומזגנים ומחובר לרשת המים, הביוב והחשמל. 

כסאות ושולחן לתכניות, תאורה, נקודת חשמל  1כל משרד יכלול ארון לקלסרים ותכניות, 
יכלול חיבור אינטרנט רציף ומחשב קבוע עם הציוד הנלווה,  ונקודה לקו בזק. משרד המפקח

מדפסת, מכשיר טלפון ופקס והוצאות הפעלתם תחולנה על הקבלן. הקבלן ישמור במשרד 
העתק מכל התכניות, מסמכי החוזה, יומן העבודה והוראות המפקח בכתב, ובכלל זה: סט 

הגדרתם בחוזה(; יומן העבודה; תכניות מושלם לביצוע העבודות; היתרי הבניה; המפרטים )כ
 לוח זמנים מפורט וכו'. 

הקבלן לא יהיה רשאי להציב או לתלות שלטים מכל מין וסוג שהוא, זמניים או קבועים, בכל  .13.2
 מקום באתר או בסמוך לו, ללא קבלת הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.  

 .1תנאי זה הינו תנאי יסודי לאישור חשבון חלקי מס'  .13.3

 העברה והסבה .11

אין הקבלן רשאי להסב לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או חיוביו על פי הסכם זה, כולם או  .11.1
כל חלק מהם, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או למסור ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר כל 
זכות לפי ההסכם, או לעשות עסקה כלשהי בזכות כלשהי שיש לו על פי ההסכם, אלא 

ש. יובהר כי המזמין יהא רשאי לסרב לבקשת הקבלן כאמור בהסכמת המזמין בכתב ומרא
מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, ולא יהא חייב לנמק את סיבת סירובו 

 כאמור. 

 בטיחות בעבודה, נזקים וביטוח .11

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר וכי הוא בקי בכל הוראות החוקים, התקנות, הצווים  .11.1
בטיחות בעבודה, וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם ולוקח על עצמו את והתקנים בנוגע ל

כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד הספארי עקב עבירה על ההוראות 
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האמורות לעיל. בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן אחראי לקיום כל ההוראות והחובות 
ותקנות הבטיחות בעבודה  1970 –תש"ל  המנויות בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,

בקשר לביצוע העבודות. לפיכך, ייחשב הקבלן בין היתר  1911 –)עבודות בנייה(, תשט"ו 
כ"מבצע הבניה" וכ"מנהל העבודה" הבלעדי הנוטל על עצמו את כל החובות המוטלות על 

 מבצע הבניה ומנהל העבודה לפי הפקודה והתקנות הנ"ל.

האמור, הקבלן מתחייב לקבל מממונה הבטיחות בספארי הוראות מבלי לגרוע מכלליות  .11.2
 בטיחות בכתב, ולקיים בדווקנות את כל ההוראות הנ"ל, משך כל ביצוע העבודות.

הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו לגוף ו/או לרכוש  .11.3
חרר את הספארי מכל אחריות כתוצאה מעבודתו ו/או עבודת עובדיו או מועסקיו, והוא מש

וחובה בקשר עם תאונה ו/או חבלה ו/או נזק כאמור שעל פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או 
 כל דין אחר. 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה או לפי כל דין, מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו  .11.1
כם זה ועד לגמר ביצוע הוא, לטובתו ולטובת הספארי ולקיים במשך כל עת רלוונטית להס

( 1נספח ט' ונספח ט') בנספח הביטוחהעבודות נשוא ההסכם זה, את הביטוחים המנויים 
 אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל.

המזמין ו/או המפקח מטעמו יהיו רשאים להורות על הפסקת העבודה באתר עקב הפרת  .11.1
הבטיחות שניתנו לקבלן, ולקבלן  הוראת בטיחות כלשהי ו/או אי הישמעות להוראות ולהנחיות

לא תהייה כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין עקב כך, לרבות שלא טענה בדבר גרימת עיכוב 
 בעבודה, עקב וכתוצאה מעבודה שהופסקה בשל הפרת הוראות בטיחות על ידי הקבלן. 

 הסעיפים דלעיל מהווים תנאי יסודי בהסכם זה. .11.6

יסה כלשהי כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם אין בקיומה או העדר קיומה של פול .11.7
 ו/או על פי כל דין. 

 תביעות ושיפוי .16

הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל נזק מכל מין ו/או סוג שהוא, לרבות כל נזק גוף או רכוש  .16.1
אשר יגרמו, לכל אדם ו/או תאגיד, לרבות למזמין ו/או מי מטעמו ו/או לפרויקט ו/או לכל צד 

רכושם של כל אחד מאלה ו/או מי מטעמם, כתוצאה מביצוע העבודות על ידו ג' אחר ו/או ל
ו/או ע"י עובדיו ו/או קבלני המשנה )מבלי שיהווה האמור אישור להעסיק קבלני משנה ללא 
אישור המזמין מראש ובכתב( ו/או מי מטעמו המועסקים על ידו או כתוצאה מכל מעשה, 

 ו/או קבלני המשנה שלו ו/או מי מטעמו.רשלנות או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו 

 הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין אם ייתבע האחרון בתביעה בגין אחד הנזקים דלעיל. .16.2

הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין בכל סכום אשר ייפסק לחובתו  .16.3
ו/או נזק אשר בקשר לנזקים דלעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובגין כל הוצאה 

 יגרמו למזמין כתוצאה מהנזקים דלעיל.

 השלמת העבודות .17

בתום ביצוע העבודות יבדוק הספארי את אופן ביצוען, וימסור רשימת תיקונים לקבלן ואת  .17.1
המועד הנדרש לתיקון. לאחר השלמת ביצוע כל העבודות ולאחר שהספארי יאשר כי בוצעו 

של העבודות בפורמט  AS MADEקבלן תכניות לשביעות רצונו, ובתנאי כי הספארי קיבל מה
"(. אין תעודת ההשלמהכפי שיקבע הספארי, יקבל הקבלן תעודת השלמה מהספארי )להלן: "

בקבלת תעודת השלמה כדי להוות אישור לאי קיומם של פגמים ואין בה כדי לגרוע מאחריות 
 הקבלן לגבי העבודות.

הקבלן קבלת תעודת השלמה לכל העבודות  לעניין לוחות הזמנים שבהסכם, המועד שבו יקבל .17.2
היה והקבלן לא יסיים את ביצוע  "(.המועד הקובעייחשב כמועד סיום ביצוע העבודות )להלן: "

העבודות עד המועד הקובע, יחויב הקבלן בתשלום פיצוי מוסכם בגין כל יום איחור מלוח 
"(, לכל יום איחור, סכםהפיצוי המובצירוף מע"מ כחוק )להלן: "₪,  2,000הזמנים, בסך של 

 כאמור.

אין בתשלום הפיצוי המוסכם כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים  .17.3
כלשהם המוקנים למזמין מכוח הוראות הסכם זה ו/או כל דין )לרבות גביית פיצוי בשיעור 

שהו לקבלן להמשך גבוה יותר( ואין באמור לעיל ו/או בכל הוראה בהסכם כדי להוות אישור כל
 איחור בהשלמת העבודות ו/או כדי לגרוע מהיות האיחור כאמור הפרה יסודית של הסכם זה. 
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המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצוי המוסכם ו/או הפיצוי המיוחד מכל סכום שיגיע  .17.1
לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות הצגה לפירעון ו/או 

ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו  חילוט
 להשלים את ביצוע כל העבודות ו/או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם. 

 אחריות, ערבויות וקיזוז  .18

הקבלן יהיה אחראי כלפי הספארי לתקן ו/או להחליף לאלתר, ללא כל תשלום ו/או תמורה,  .18.1
"( שיתגלו בעבודות או כל חלק מהם ו/או הפגםו אי התאמה )להלן: "כל פגם או לקוי א

כתוצאה מביצוע העבודות וזאת בין אם הפגם נבעה מעבודה לקויה, בין אם כתוצאה משימוש 
בחומרים לקויים, בין אם בגין תכנון לקוי בין אם כתוצאה מאופן ביצוע העבודות ובין אם 

בדק. להסרת ספק מובהר כי הקבלן אחראי גם מכל סיבה אחרת, וזאת במהלך כל תקופת ה
לכל נזק לגוף או לרכוש של צד שלישי או של הציבור, כתוצאה ישירה או עקיפה מאופן ביצוע 

 העבודות.

פי ההסכם ולביצוע התחייבויותיו -להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לביצוע העבודות על .18.2
, ימציא הקבלן למזמין, במעמד חתימת לפי ההסכם במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין

הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מסויגת ובלתי מותנית, בנוסח הקבוע בנספח ד', 
"(, אשר תהיה בתוקף למשך שנה מיום ערבות הביצועמהתמורה )להלן: " 10%בשיעור של 

 חתימת ההסכם.  

ך תקופת הבדק, ימציא הקבלן להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לתיקון הליקויים במש .18.3
למזמין, כתנאי קבלת התשלום הסופי וכנגד השבת ערבות הביצוע לידי הקבלן, ערבות בנקאית 
אוטונומית ובלתי מותנית, בנוסח הקבוע בנספח ד' ובשינויים המחוייבים, ערוכה לפקודת 

היה בתוקף "(. ערבות זו תערבות הבדק" -מהתמורה  בתוספת מע"מ )להלן  1%המזמין בגובה 
 למשך כל תקופת הבדק כהגדרתה בהסכם.  

כל ערבות כאמור תהייה אוטונומית, של מוסד בנקאי מורשה, ותהא צמודה למדד. הערבויות  .18.1
תבטחנה את קיום כל התחייבויות הקבלן שעל פי ההסכם, והספארי יהיה רשאי לפרוע כל 

לו על פי ההסכם, וזאת ללא ערבות שבידיו אותה עת בכל עת שבה יפר הקבלן התחייבות שיש 
צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי ובלי לגרוע מכל זכות, סעד או תרופה המוקנים לספארי 

 על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

במקרה של מימוש ערבות כלשהי, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא למזמין מיד ולא  .18.1
רבות חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים ימים ממועד מימושה, כולה או חלקה, ע 3 -יאוחר מ

 לערבות שמומשה, לרבות סכום הערבות.

במקרה הצורך, מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם, כתבי הארכה של הערבויות כך  .18.6
 שתהיינה בתוקף בכל התקופה בהתאם לאמור לעיל.

ין כדי אין במתן ערבות הביצוע ו/או ערבות הבדק ו/או במימוש כל אחד מהם על ידי המזמ .18.7
לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או כדי 

 לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

בלי לגרוע מכל זכות, סעד או תרופה אחרים המוקנים למזמין, יהיה המזמין רשאי לקזז כל  .18.8
כום המגיע לו מן הקבלן לפי ההסכם מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו, לרבות כספים המגיעים ס

 לקבלן שלא כתוצאה מהסכם זה. 

 שונות .19

שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועד או מתן אורכה מצד הצדדים או שתיקתם במקרה  .19.1
מהצדדים של  של הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה או אי מימוש על ידי מי

אחת או יותר מזכויותיו, לא יחשבו כויתור על זכות כלשהי, ולא ישמשו מניעה לתביעה מאותו 
 צד אלא אם כן אישר זאת לצד השני בכתב. 

 שינוי להסכם יהא תקף אך ורק בתנאי כי ייערך בכתב וייחתם כדין על ידי הצדדים. .19.2

 מין על פי ההסכם.הקבלן לא יהא רשאי לקזז סכומים כלשהם שהוא חייב למז .19.3

תובענות הכרוכות בהסכם זה תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל סמכות עניינית אשר מקום  .19.1
 מושבו במחוז תל אביב ו/או מחוז המרכז.
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כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מהכתובות הרשומות בהסכם תחשב כאילו הגיעה  .19.1
משלוח בדואר, ואם נמסרה ביד ימים מיום הימסרה ל 3לידיעתו ולרשותו של הצד האחר תוך 

 ממועד המסירה.  –

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 
 
 

 הקבלן  המזמין



 -   31   - 
 

 

 כתב כמויות  -נספח ג' 

 

 )כתב הכמויות מצורף במסמך נפרד לחוברת המכרז, וכן יישלח בקובץ דיגיטלי בדוא"ל לרוכשי המכרז(
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 מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים –נספח ד' 
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 רשימת התוכניות -נספח ה' 

 

 תאריך סטטוס עדכון קנ"מ שם התכנית מס' התכנית
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 נוסח ערבות ביצוע -נספח ו' 

 
 
 

 לכבוד:
 גן -המרכז הזואולוגי רמת

 בע"מע"ש ישראל פלד 
 
 
 
 

 ות בנקאיתערבהנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה המבקשים" -על פי בקשת ________________________ )להלן 
ש"ח )במלים: ___________  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

________________( שתדרשו מאת המבקשים, כשהסכום הנ"ל צמוד למדד החל 
 ממדד חודש ______________________. 

 
 פיסקה המבהירה את תנאי ההצמדה למדד[]הבנק רשאי להוסיף 

 
ימים מיום  7אנו מתחייבים לשלם לכם, כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 
 דרישתכם, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

 
 רכי מסירת הדרישה בסניף[]הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את ד

 
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, ואינה ניתנת לביטול. לא יהיה צורך להוכיח 
את דרישתכם על פי ערבות זו בהליך משפטי, או באופן אחר, ואינכם ולא תהיו חייבים 
להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש 

 לום מאת המבקשים.תחילה תש
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ ועד בכלל.
 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי התאריך הנ"ל לא תענה.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 
 
 

 בכבוד רב,      
 

       
 הבנק      
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 נוסח הצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות -נספח ז' 

 
 
 1970 –קבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ה .1

ולפי כל דין אחר העוסק  1911 –והתקנות שלפיה, וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 
בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם וכל 

 דין ליתן הוראות בנושאי בטיחות.-והמורשים על פי הוראות מפקחי הבטיחות

הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר בפקודה ובתקנותיה. הקבלן מאשר כי  .2
העבודות יבוצעו על ידו כקבלן ראשי ובהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שימונה על ידו 

 לצורך כך.

 לעיל: 1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3

 –הקבלן יקיים במועד ובמדויק את תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה, התשמ"ח  .א
 ( לרבות כל החובות המוטלות על מבצע בניה כמפורט בתקנות אלה.1988

הקבלן ידווח למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות, על היותו קבלן ראשי  .ב
 לביצוע העבודות.

 פת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי האמור בנספח זה.הקבלן לא יהא זכאי לתוס .1

 
 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן  תאריך
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 נוסח הצהרת קבלן ראשי -נספח ח' 

 
 
 
 
 
 הקבלן מתחייב למלא תפקיד קבלן ראשי, אחראי על האתר על פי כל דין, עד להשלמת ההסכם. .1

מבצע עבודות ומנהל העבודה, כי  הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר, .2
העבודות תבוצענה על ידו כקבלן ראשי ובהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שימונה על 

 ידו לצורך כך.

הקבלן מתחייב לדווח לכל רשות מוסכמת עפ"י דין, על היותו קבלן ראשי לביצוע העבודות נשואות  .3
 הגשת הצעות זאת.

 
 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן  תאריך
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 ביטוח –נספח ט' 

 

 [לבדיקת יועץ הביטוח]
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 אישור קיום ביטוחים – 1נספח  ט
 

 
 

 
 
 

 [לבדיקת יועץ הביטוח]

 

 


