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 _______41/2020__מכרז מס' 

 תאורת כבישיםלעבודות חשמל 

 

במעטפה סגורה  בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומיםמזמינה  סמת טבעוןבהמועצה המקומית 

 .חשמל לשדרוג תאורת רחובות והחלפתה לתאורת לדלביצוע עבודות 

 
לעסוק בסוג ובהיקף  רשאים להשתתף קבלנים רשומים אצל רשם הקבלנים שהינם מורשים .1

, ו/או 1969 -עבודה כנדרש במכרז זה, בהתאם לחוק רישום  קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 

 לפחות.  1-בסיווג גא' 270א' או 160קבלן סמל התקנות שהוצאו  על  פיו,  

כל אחת, בעבור לפחות  ₪ 500,000למציע ניסיון בביצוע שלוש עבודות חשמל בהיקף של  .2

 בתחום תאורת החוץ. ת או מוסדות ציבור בשלוש השנים האחרונותרשויות מקומיו

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי הצעות תוגשנה במעטפות סגורות עם כל המסמכים בצירוף  .3

 , בתוקף עד₪ 25,000מוגבלת ובלתי מותנית לפי הנוסח המצורף למכרז בלבד, על סך 

 הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.  ,31.12.2020

המפגש יהיה בבניין __00-10___בשעה: _202010.21._ב': _ביום יתקיים בלניםהקסיור  .4

 טבעון.-בבסמתהמועצה 

ניתן להשיג את מסמכי המכרז  במשרדי  המועצה  בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך   .5

 בשום מקרה. שלא יוחזרוחדשים(  שקלים__יםיפאל____) ש"ח 2,000               של

 ההצעה תוגש למועצה במעטפה סגורה וידנית במשרד מזכירות לשכת ראש המועצה  .6

לא ,צעה אשר לא תתקבל בהתאם להנ"ל ה ,__12.00___, שעה: 2020.1029.           עד יום

 תובא לדיון ותהיה פסולה מיסודה.

ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה  .7

שהו לקבלן כל דרישה לפיצוי כל מבלי שיהיההמכרז מ כל חלקלהגדיל , לבטל או את הזכות

 .עקב כך

 הצעה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים תיפסל ולא תידון . .8

 כבוד רב,ב                                                                                                                                         
 

 סאמר זבידאת
 ממלא מקום ראש המועצה
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 _____41/2020_מס'   בלתי  נפרד  ממכרז רשימת  המסמכים  המהווים  חלק

 

 מכרז/חוזה   זה   מורכב    מהמסמכים   הבאים :  

 

 מסמך שאינו מצורף    מסמך מצורף    המסמך

 

 הצהרת הקבלן  מסמך א  

 הזמנה להגשת -הוראות המכרז והחוזה   מסמך ב  

 הצעה עבור  ביצוע  עבודה   

 הצעת הקבלן  מסמך ג  

 מכרזדוגמת ערבות לקיום ה  מסמך ד  

 החוזה  מסמך ה  

 תנאים כלליים    וך מסמ

    טמסמך 

                                             
 המפרט הכללי לעבודות חשמל בהוצאת משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון. .1

 המפרט הטכני המיוחד המצ"ב. .2
 כל התקנים המתייחסים לחומרים לעבודות ולפרטים השונים. .3

 אופני המדידה המצורפים למסמכים הנ"ל. .4

( 3210חוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן שהוצא ע"י ממשלת ישראל הידוע )מדף  .5
 (.1996) –נוסח התשמ"ו 

 תוכניות מכרז מצורפות כולל רשימת תוכניות. .6

 .לייו 2018מחירון דקל בניה  .7
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 מסמך א

 הצהרת הקבלן  

 

 

 הקבלן  מצהיר  בזה  כי   ברשותו   נמצאים  המסמכים  והמפרטים  הנזכרים                 

 לעיל  וכי   קראם   והבין   את   תוכנם,   וקבל   את   כל   ההסברים  שבקש                 

 ומתחייב  לבצע  את  עבודתו  בכפיפות  לדרישות  המסמכים  והמפרטים  הנ"ל.                

 

 הצהרה  זו  מהווה  נספח  למכרז/חוזה  זה   והינה   חלק   בלתי   נפרד  ממנו .                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ____________ 

 חתימת הקבלן              ת א ר י ך       
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 מסמך ב

 הוראות  המכרז  והחוזה  

 עבודה הזמנה  להגשת  הצעה  עבור ביצוע   

 לכבוד

____________________ 

 א.נ.  

לשדרוג תאורת רחובות והחלפתה לעבודות חשמל ____41/2020___ מכרז/חוזה מס'הנדון: 

 סמת טבעוןלתאורת לד במועצה מקומית ב

 הזמנה להציע הצעות

 מבוא:

 

 כב'  להציע  הצעתו  לביצוע העבודה הנדונה.  תנני  מזמין  בזה  אה .1 
המצורפות וכל הרשימות והמפרטים כמויות ה בכל הסעיפים והפרקים לפי העבודה תבוצע .2 

הטכניים הנמצאים לעיון במשרדי המזמין, המציע ישלים את העבודה  כאמור  בהתאם  
 .כמויותלמפרטים  ול

 תקופת הביצוע ואופן הביצוע: .3
 הבצוע ואופן  הביצוע:ופת א. תק     

 מיום מתן צו  התחלת בצוע העבודה.  חודשים  5  תקופת הביצוע תהיה :         
  תקופת ביצוע   העבודותמידה והרשות תוציא צו התחלת עבודה על חלק מן  ב.    
 .י  להיקף העבודה  המבוצעת  בפועלהעבודה  תחושב  באופן  יחס         

   
יכיר את המפרטים הטכניים   את התכניות והרשימות, המפרט, יבדוקהמציע יקרא את  .4 

ממהות העבודה המוצעת, יכיר את שיטות המדידה השונות, יבקר בשטח  היטבויתרשם 
העבודה וינקוט באמצעים השונים האחרים הנראים לו כחיוניים כדי לחקור את תנאי המקום 

העלולים להתגלות לו בעת ביצוע ואת מהות וכמות העבודה ואת כל הקשיים והמכשולים 
 .בכתב הכמויות כל זה ע"מ להכליל אותן במחירי היחידה אשר העבודה

  אם  המשתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות או אי  התאמות             
 ו/או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק  של  סעיף  או פרט כלשהו,             

 ימים לפני המועד   7לרשות  לפחות   רשיימסעליו להודיע  על כך  במכתב              
 האחרון להגשת  ההצעות.              
 תשובות  תשלחנה  במידת  הצורך,  לכל המשתתפים במכרז.            

 
מובהר בזאת כי התקציב הקיים אינו מספיק לביצוע כל העבודה, אולם המועצה נמצאת  .5

מובהר בזאת כי למועצה יש סדרי עדיפויות  גיוס תקציב נוסף לביצוע כל הפרויקט.בתהליך 
 וכי הביצוע יעשה על פי סדרי עדיפויות אלה בלבד.

ולקבלן לא תהיינה טענות  50% -מובהר בזאת כי המועצה רשאית להקטין היקף העבודה ב
 ודה.בדבר תוספת למחירים או תוספת או תשלום נוסף בגין הקטנת היקף העב

 
לקבלן הזוכה אך ורק לאחר אישור תקציבי בכתב של  ןיינתמובהר בזאת כי צו התחלת עבודה  .6

חודשים לפחות .היה  6מקור המימון )משרדי הממשלה( והצעת הקבלן תהיה תקפה למשך 
המועצה לבטל את המכרז ולמציע לא תהיה כל  התקבל אישור למימון הפרויקט רשאיתולא 

זכות או טענה לתביעת פיצויים או נזיקין בגין ביטול המכרז ולא תהיה לו כל טענה או תביעה 
 כלשהיא כנגד המועצה.
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 תנאי סף:

 
 תנאי סף -נאים להשתתפות במכרזת .6  .7

 
התנאים המפורטים  בכלעומדים  הגשת הצעתםרשאים להגיש הצעות מחיר קבלנים שבמועד 

 והם:

 
קבלן רשום כחוק אצל רשם הקבלנים שהינו מורשה לעסוק בסוג ובהיקף המציע הוא  -א

, 1969 -עבודה כנדרש במכרז זה, בהתאם לחוק רישום  קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 

 (.לפחות 1-בסיווג ג א'270א' או 160סמל )ו/או התקנות  שהוצאו  על  פיו,  

 

 
כל אחת, בעבור לפחות  ₪ 500,000יצוע שלוש עבודות חשמל בהיקף של ניסיון בבלמציע  -ב

 סדות ציבור בשלוש השנים האחרונות, בתחום תאורת החוץ.רשויות מקומיות או מו

 

 
כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון והוא לא  מנהל ממנהליונגדו ו/או נגד  לא הוגש -ג

 הורשע, בין הוא בעצמו ובין מי ממנהליו בעבירה שיש עמה קלון. 

 
 –לא הורשע, בין הוא עצמו ובין מי ממנהליו בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  -ד

1987  . 

 
זרים )איסור  לפי חוק עובדיםלא הורשע, בין הוא עצמו ובין מי ממנהליו בעבירה  -ה

 .1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 
 רכשו את מסמכי המכרז והשתתפו בפגישה.  -ו

 
 -ז
-ח  

 
  -ט

 בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות.

 למועצה אין ניסיון קודם שלילי עם המציע.   

 המציע יבצע את העבודה בעצמו )לא תותר העסקת קבלני משנה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 :_____________________תאריך :___________________   חתימת המציע 
 

 ___41/2020_ כרזמ 45  מתוך 7 עמוד בסמת טבעוןהמועצה המקומית 

 

 
  

 
 
 

 קריטריונים לבחינת ההצעה:

הרשות המקומית  תהא רשאית לפי שיקול דעתה  המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח  את  מהימנותם,   .7

 סיונם  ויכולתם  הכספית  לביצוע  עבודה  דומה.יכישוריהם   ונ
 

של מציעים הרשות המקומית שומרת לעצמה במפורש את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה,  הצעות  .8

 סיונם  ו/או מהימנותם  ו/או יכולתם  הכספית .יבהתאם לכישוריהם ו/או  נ

 

 ספק  הרשות  רשאית  לפסול  על  הסף:  הסר כללמען   

 

  -א 

 

 בלתי  מוצלחסיון  מר  ו/או יגוף אחרים עמו  נהצעה של  מציע שבעבר היה  לה  או לרשות או 

פלילית לרבות בעבירות בניה לפי חוק התכנון  והבניה  על   הצעה של מציע שהורשע בעבירה  -ב 

 תקנותיו.
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 מסמכים שצריך לצרף:

 המציע  יצרף להצעתו: .9

וההצעה הסופית לאחר ההנחה,  חתימה בכל הדפים ע"י  חוברת המכרז לאחר מילוי ההנחה -א 

 המציע.
 

 ,הנוסח המצורף למכרז בלבדלפי בלתי מוגבלת ובלתי מותנית אוטונומית , ערבות בנקאית  -ב 

הבטחת חתימת המציע הזוכה על ל_______31.12.2020__עד בתוקף   , ש"ח 05,002על 

ימים מיום  7החוזה, ולהבטחת המצאת כל המסמכים והאישורים הנדרשים וזאת תוך 

שקיבל הודעה על זכייתו במכרז. הערבות תהיה חתומה ומבוילת כדין ותוצא ע"ש המציע 

המועצה תהיה רשאית להגיש את  לא תתקבל ערבות שלא ע"ש המציע.שהגיש הצעתו. 

 הערבות לגבייה כל אימת שהזוכה במכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. 

ערבות בנקאית, כאמור, תביא לפסילת ההצעה על הסף והיא לא תובא לדיון  אי המצאת

והערבות תהיה בנוסח  ועדת המכרזים. מובהר כי לא יתקבל תחליף לערבות בנקאיתבפני 

 המצורף בלבד.

 
נשוא   מכרז   ציע בביצוע עבודות דומות לעבודה סיונו של המיאישורים או המלצות לגבי עברו ונ -ג 

 .ב' לעיל 5כאמור בסעיף  זה

 

אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי חשבונות  על  פי פקודת  -ד 

 מס הכנסה  וחוק מס ערך מוסף.

אישור מרשם הקבלנים שהינו מורשה לעסוק בסוג ובהיקף עבודה כנדרש במכרז זה, בהתאם  -ה 

 , ו/או התקנות  שהוצאו  על  פיו, 1969 -בנאיות  הנדסה לחוק רישום  קבלנים לעבודות

 (.לפחות 1-גסיווג ב א'270א' או 160)סמל  

 -ו 

 

 -ז

 

 

 -ח

 

  -ט

 

  -י

במידה וההצעה תוגש ע"י שותפות אשר נוצרה במיוחד לביצוע העבודה הנדונה, די בכך כי אחד 

 .השותפים המציעים עומד בכל תנאי הסף של המכרז

פנקסי החשבונות והרשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אישור בדבר ניהול 

 .ואישור על ניכוי מס במקור 1976 –)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 
 

דו"ח עדכני מרשם החברות שבו מופיע פירוט למנהלי התאגיד וכן אישור עו"ד/רו"ח אודות 

  מורשי החתימה של התאגיד.

הרשומים בדו"ח רשם תמצית רישום פלילי של המציע במקרה של יחיד או של מנהלי התאגיד 

 .  במקרה של תאגידהחברות 

 של אגף האכיפה במנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת על הרשעות או קנסותאישור 

 . שהוטלו על המציע 
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 ההצעה:

 המתכנן :מאומדן בלבד  הוראות להגשת המכרז בשיטת הנחה .10

 -על המציע להכין את הצעתו לפי הפירוט הבא:

   אומדן  -החומר שמועבר לקבלנים כולל כתב כמויות מתומחר ע"י המתכנן.)להלןא. 

 המתכנן(.     

 יקר על מחירון דקל  ומחירי השוק.האומדן מתבסס בעב. 

 את כל העבודה.כוללת לגבי אומדן המתכנן, לפיה הוא יבצע  על הקבלן לציין שיעור הנחהג. 

 

  ( בעמוד %0באחוזים ובמספרים, )גם אם היא  על הקבלן לכתוב בבירור את גודל ההנחה ובהח .1 ד 

  האחרון בסיכום של האומדן ואם היא תינתן בשבר עשרוני הוא יהיה לא יותר משתי  לפני    

 ספרות לאחר הנקודה .    

 מספר שלילי יהווה עילה לפסילת ההצעה.רישום  -. לא תתאפשר תוספת מחיר )הנחה שלילית(2

 על הקבלן למלא ולחתום גם את העמוד האחרון שבחוברת. . 3  

 

  רשאית ועדת  -הנ"ל לא יהיה ברור וחד משמעי מודגש בזאת כי במידה ושיעור ההנחהה.  

 המכרזים לפסול את ההצעה על הסף.     

 הנ"ל תהיה נכונה לביצוע כל העבודה כולה וכן, כמובן, לכל אחד מסעיפי  ההנחהו.  

 המכרז/חוזה כשלעצמו.    

  במידה ויחול שינוי בכמות של אחד או יותר מסעיפי המכרז/חוזה תראה הרשות את ז.  

 כמחיר סביר שהוצע ע"י הקבלן, והוא יהיה סופי לכל  מחירו של כל סעיף  לאחר ההנחה    

 ות שתבוצע בפועל וכל שינוי שהוא )כל כמות שהיא לא תשנה את מחיר הסעיף(.הכמ    

 במידה ויהיה צורך במהלך ביצוע החוזה בביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים בכתב ח.

 יהיה מחיר כל אחד מהם מבוסס על מחירו של סעיף דומה בחוזה.  -הכמויות    

   יהיה מחיר כ"א מהסעיפים הנ"ל מבוסס על מחירון  -במידה ואין סעיף דומה בחוזהט.  

 שהוגשה ע"י הקבלן )ללא  מעודכן לעבודות דקל האחרון ביום חתימת החוזה ולאחר הנחה    

 כל  תוספת כגון כמות, מרחק, רווח קבלני וכו'(.    

 .ע תיקונים ידניים על גבי החוברת או התכניותי. אין לבצ

 על המציע לחתום על כל דף ועל כל התכניות והרשימות הכלולים במכרז לרבות דפי יא. 

 הוראות אלה.      

הצעה הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה רשומה כתובת המזמין בצרוף המלים  ה .11

וכל   יחד עם  ההצעה יחזיר  המציע את כל התכניות  סמת טבעוןלשדרוג תאורת רחובות בכפר ב

 .במעטפה נפרדת המסמכים חתומים על ידו  אשר  קבל  לצרכי  ההשתתפות  במכרז
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 __202010.29.___:יום עד ות לשכת ראש המועצהבמשרד מזכירההצעה צריכה להתקבל 

 _.00-12____:שעה

  הצעה אשר לא  תתקבל בהתאם  להנ"ל  לא  תובא  לדיון  ותהיה  פסולה  מיסודה.

 היציאה מבניין המועצה. _____10.00_, שעה: __202010.12._____ביום: סיור קבלנים יתקיים 

 קבלן שלא ישתתף בסיור הקבלנים טענותיו בעניין הבהרות כלליות לא יתקבלו.

 

 

הצעה המכילה  הסתייגות כלשהי  לגבי המחירים הצעה שאינה לפי תנאי המכרז, או  לא תובא לדיון .12

פרט שהוא של מסמכי  החוזה, לא תובא לדיון הצעה שלא  תהיה  חתומה  כחוק  ע"י או כלפי כל 

 המציע  ולא כוללת את  כל  החומר  הדרוש.

 
 -א .13

 
 

ע"י יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו  המלא וכתובתו ויצרף  את   במקרה  וההצעה  תוגש
 חותמתו. 

 
ההצעה ע"י מורשי החתימה מטעם  השותפות במקרה  וההצעה תוגש ע"י שותפות, תחתם  -ב 

וף  ההצעה ובצרוף יפוי כח או הוכחה המעידה על זכותו לחתום בשם  השותפים  וירשום  בג
 השותפים.את שמות וכתובות יתר 

 
רשומה,  תחתם ההצעה ע"י מורשי החתימה מטעם החברה  במקרה וההצעה תוגש ע"י  חברה -ג 

שור עו"ד או רו"ח על כשרותו  לחתום בשם החברה,  וכן  בצירוף חותמת החברה,  ויצרף אי
 בצרוף הוכחה של רישום החברה  ורשימה  מאושרת  של  מנהלים .

 

במקרה  וההצעה תוגש ע"י שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה במיוחד לשם  -ד 
הוכחות מתאימות  ביצוע העבודה הנדונה,  יחתום נציג אחד  של כל אחד מהשותפים  בצרוף 

על ובצירוף הסכם חתום ומאושר ע"י עו"ד או רו"ח המצביע על קיום השותפות  הנ"ל כחוק, 
 מידת  האחריות  של  כל שותף לגבי ההצעה המוגשת  ועל זכות החתימה של נציגי השותפים.
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 תנאים כלליים:

צמודה מבוילת  יתלא  מותנלביצוע בנקאית  תתקבל ע"י המזמין ימציא ערבות המציע אשר הצעתו .14

על שם המזמין  מכל בנק,חודשים לפחות  12למשך   מ.ע.מ.כולל העבודה כל  מערך %10על סכום 

)שבעה( ימים מקבלת ההודעה מאת המזמין שהצעתו  7לקיום החוזה" וזה תוך  שיהווה "ערבות

 נתקבלה.

וזה,  אם  המציע לא יחתום על תן תוקף לכל שאר מסמכי החיחתימת  שני הצדדים על  החוזה ת

החוזה ולא ימציא את  הערבות לחוזה  תוך  הזמן הנ"ל יהיה המזמין רשאי למסור את העבודה 

 למציע אחר אשר הצעתו נראית לו כנוחה ביותר ומתאימה  ביותר.

 

במסירת תשומת לב המציע מופנית לכך, כי הפיצוי הקבוע והמוסכם מראש  בגין  איחור   א. .15

מערך העבודה לפי המכרז   %1.5כאמור בחוזה זה יהיה בסך    העבודה כשהיא גמורה מושלמת

)המדד  הבסיסי(  שישולם למזמין תמורת כל שבוע,  כל  לכל שבוע איחור צמוד למדד החוזה

חלק ממנו  של פיגור בסיום העבודה לפי התקופה שנקבעה בחוזה )פרט לפיגור שאושר ע"י  

 המזמין(.

 

מערך  העבודה  בגין  כל  הפרה  יסודית  של  החוזה    10%סכם בזה כי הפיצוי למזמין הינו מו ב. 

 ע"י  הקבלן.
 
 

קט  במקום  הנ"ל, ואולם  עבודות נוספות בפרוילאין מסירת עבודה זו מקנה  למציע זכות יתר ביחס  .16

שיוטלו  עליו  כל מגבלות  המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור את המשך  העבודה  לזוכה, מבלי  

 ביחס  להיקף  התוספת  והרחבתה.
 
 

 א.  .17

 

 

המצורפים למכרז זה הם רכושו של המזמין,  הם מושאלים למציע )לשם הכנת  כל המסמכים

בין אם  יגיש הצעה   , 7התאריך  הנזכר בסעיף שתה ועליו להחזירם למזמין  עד ההצעה  והג

 ובין אם  לא(.

 בהם  לשום  מטרה  אחרת .י  להעתיקם  או  להשתמש  יע  רשאאין  המצ
 

 את  התכניות  החתומות  יש  להחזיר  במעטפה  נפרדת  למזמין . ב. 

 
 

לפני ו/או אחרי השימוש בו משלב  עבודות   בניה או חשמל חייב לבצע בדיקות לכל  חומר הקבלן  .18

 החפירה  והכשרת השטח עד לסיום תקופת הבדק כמו שצוינה  בחוזה  זה.

ע  את הבדיקות  הנ"ל  ועמה יהיה הקבלן צהמזמין  יקבע  באופן  בלעדי  את המעבדה  אשר  תב

 חתום על חוזה התקשרות הכולל את ההתקשרות  הכספית.
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 ו  )עפ"י  מחירי  הקבלן  הזוכה( יקט  כולמעלות  הפרו  2%קות  יהיה  הבדי  סכום  העלות הכוללת של

שהוא נמצא בשימוש או לפני שימוש בשטח,  או חשמל המפקח רשאי לשלוח דגימה מכל חומר בניה .19

יב בהוצאות הבדיקה כחלק ילבדיקה תקנית, על דעת עצמו ובכל עת שירצה בכך והקבלן  יחו

 ל הבדיקות שהוא מחויב בהן  על  פי  סעיף "א"   לעיל.צאות הכוללות שוההמ

לפני  או אחרי  חתימת  החוזה  להגדיל, להקטין  או  -את  הזכות   הלעצמ  תשומרהרשות המקומית  .20

פרקים שלמים או חלקים מפרקים מכתב הכמויות,  מפרק, חלקים שלם, לבטל סעיף, סעיפים, פרק

 הכל לפי אותם מחירים  הנקובים  בכתב  הכמויות.חלק מהבניין בכל  כמות שהיא. 

21. 
 
 

הקבלן  מתחייב  לבצע כל תוספת לעבודה,  בנוסף לעבודות  הנזכרות  בחוזה,  וזאת  

 לפי אותם  תנאים,  ולפי  המחירים  המוצעים  ברשימת  הכמויות  שהקבלן   מגיש.

העבודה לביצוע  , באם הוצאותלה משרדי הממש יביצוע העבודה כפוף לאישור תקציבי ע" -א .22

רישות או תביעות , יבוטל המכרז ולא יהיו כל דמשרד התחבורה והפניםלא תאושר  ע"י 

 צו התחלת עבודה ינתן רק לאחר אישור תקציבי של משרדי הממשלה.ע"י הקבלן. 

 המזמין יהיה זכאי, בין השאר מסיבות תקציביות, לחלק את העבודה  לשלבים  ולהוציא  -ב 

,  מבלי  מעת לעת לרשותו  שיעמדולתקציבים בהתאם  צווי התחלת עבודה חלקיים,

ואף  כךאחר, עקב  כזה אומבלי שיהיה זכאי לפיצוי ושלמציע  תהיה  כל טענה בקשר לכך 

לא להוצאות תקופה עקב הארכת תקופת הביצוע במידה ויהיה צורך בכך, עקב ביצוע 

 העבודה בשלבים.

, לכן  היא  רשאית לבצע רק חלק ית מוגדרתתקציבהרשאה יש לרשות המקומית  -ג 

בכל  כל פרק מהפרקים מסעיפי הכמויות אוסעיף להקטין או לבטל כל ורשאית  עבודותמה

אישור התקציבי מהרשויות. הגודל שהוא להיקף העבודה המוצעת לפי היכולת  התקציבית ו

ל המכרז, ולפי אותם תנאים של  הכל  לפי אותם  מחירים  שהקבלן הגיש בכתב  הכמויות ש

 חוזה  זה  ומעבר  לתנאים  אלה  לא  רשאי  הקבלן  לבקש  דבר  וחצי  דבר. 
הינם נומינליים ואינם צמודים לכל מדד שהוא, הסכומים הנקובים בהצעה מובהר בזאת כי  -ד 

מכל ולכן על אף האמור בכל הוראה מהוראות החוזה. הקבלן לא יהא זכאי להתייקרויות 
 מין וסוג כלשהוא.

ביצוע   ן על חלק מהיקף העבודה תקופתתן צו התחלת עבודה לקבליבמידה והרשות ת -ה 
 בפועל. העבודה  תהיה  באופן  יחסי  להיקף  העבודה  שיבוצע 

המציע אשר הצעתו תתקבל ע"י המזמין ימציא עם חתימת החוזה אישור על קיום ביטוחים  -ו 
 בקשר להקמת הפרויקט.

                     

 
 בכבוד רב,                                                                                                                                                                                                           

 זבידאת ______                                                                                                    
 המקומית  ראש המועצה                            

 סמת טבעוןב                                                                                                                       
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מאשר כי קראתי וכי אני מסכים להוראות  המכרז והחוזה  המצורף  לו והנני    ______________ אני הח"מ

 .אחר  כל  האמור בהםמתחייב,  מצהיר  ומסכים  למלא  

 

 

                    

____________________________________________________________________ 
 חתימה                                                  שם  הקבלן                      תאריך          

 
 
 
 

 __________________________________________________________                               
 כתובתנייד                                  פקס                                               טלפון       
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 ערבות מכרז
 לכבוד

  סמאת טבעוןב מועצה מקומית

 

 ,א.נ

 כתב ערבות הנדון:

 

/ע.מ. ______________)להלן "המבקש"( אנו ערבים על פי בקשת ______________ ח.פ.

שקלים  _עשרים וחמישה אלף_) ₪_25,000_ בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

לשדרוג תאורת  לעבודות חשמל _41/2020מס' וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז  חדשים(

(,  ולהבטחת מילוי תנאי המכרז "המועצה")להלן :  סמת טבעון ברחובות והחלפתה לתאורת לד 

לרבות חתימת המציע הזוכה על החוזה והבטחת המצאת כל המסמכים והאישורים הנדרשים 

 ימים מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז. 7תוך 

יום מקבלת דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

שונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו הרא

או באופן כלשהו , או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך 

אחרת , ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.

רוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לד

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 30/12/2020בתוקפה עד  רערבות זו תישא

 לא תענה.  30/12/2020דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבות זו בטלה ומבוטלת. 30/12/2020לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה והסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 בנק __________________       תאריך: _______________   
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 'מסמך ג

 

 הצעת הקבלן  

 ע:_____________שם המצי  

 __________ תאריך :  

 לכבוד

 סמת טבעוןבמועצה מקומית 

 

ושדרוג תאורת רחובות והחלפתה חשמל  __לעבודות 41/2020מס' __מכרז/חוזה הנדון:

 בתאורת לד

 

אנו  הח"מ קראנו בעיון את טופס החוזה והתנאים הכלליים המצורפים אליו,  המפרט   .1

למכרז הנ"ל וכן במסמכים האחרים אשר צורפו למכתב  יםהנוגע  נאים. עיינו בתוההוראות

ההזמנה הרצ"ב והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות האמורות. בקרנו 

סמוכים לו,  דרכי הגישה וכיוצ"ב. הננו מצהירים כי המפרט  באתר  העבודה ובכל המקומות ה

טחון על יהכללי  לעבודות  בנייה  של הועדה  הבין  משרדית המיוחדת  בהוצאות משרד הב

 פרטיו ועדכוניו, עד חודש פרסום  המכרז, מוכרים וידועים לנו.

 

פרטיהם  וכי מקום העבודה טיב הננו  מצהירים  בזה   כי הבנו את  כל  מסמכי  המכרז  על  .2

הקרקע  ותנאי  הגישה  אליו  וכן  כל הגורמים  האחרים המשפיעים על הוצאות  העבודה  

ידועים  ומוכרים  לנו  וכי בהתאם  לכך  בססנו את  הצעתנו. לא נציג תביעות או דרישות 

של  יתר    ידיעה כל שהיא של תנאי  החוזה  או-הבנה  או אי-המבוססות על טענות של אי

 המסמכים  ואנו  מוותרים  בזה  מראש על טענות כאלו.

 

 הננו  מתחייבים   להוציא לפועל את העבודות  האמורות בהתאם  לתנאים  המפורטים .3

על   במסמכים  הנ"ל  כולם יחד,  לפי  המחירים   שהצענו  בכתב  הכמויות  והננו  מקבלים

 לשביעות  רצונו  הגמור  של  המזמין  תוך עצמנו  לסיים  את  העבודות  האמורות 

 התקופה   הנקובה .
 
 

(  מיום הודעתכם על כך, או חמשה ימים)  יום 5אם  הצעתנו  תתקבל  הננו  מתחייבים  תוך   .4

הכלליים,  המפרט  וכתב   תוך זמן  אחר  שיקבע  על  ידכם, לבוא  ולחתום  על  החוזה, התנאים

המסמכים האחרים המהווים חלק  מהחוזה,  ולהפקיד  בידיכם   הכמויות, התוכניות  וכל 

מהוראות  המכרז     10עור  הנקוב  בסעיף  יבמעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכותכם  בש

 .7והחוזה  עמ'  
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עם  הפקדת  הערבות הנ"ל  תוחזר  לנו הערבות הבנקאית שנפקיד עם הצעה זו כמפורט   בסעיף   

8 . 

זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור תהיו פטורים מכל   התחייבותנואם לא  נמלא  

בות  כלפינו ותהיו זכאים  למסור את  העבודה  למציע  אחר,  ובנוסף אתם תהיו  זכאים  יהתחי

הצעתנו  זו,   וזאת  כפיצוי    לחלט  את  הערבות  הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת

 זכאים  לו בגין  נזקיכם .  קבוע  ומוסכם  מראש  שאתם

 

 8כמפורט בסעיף מס' כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית  .5

. אם הצעתנו לא  תתקבל,  אתם תשחררו  את הערבות  בעת ובעונה ב )מסמכים שצריך לצרף( 

ום  מיום  פתיחת  י  60אחת  עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך  לא  יאוחר  מאשר  

 ההצעות .

חתימת החוזה ולאחר שנמציא ערבות   אם הצעתנו תתקבל, אתם תשחררו את הערבות במועד

מערך כל  העבודה  כולל  מ.ע.מ. כמפורט בנוהל מכרזים זה  )סעיף  10%לקיום החוזה על סכום 

ערבות כנ"ל.  ( . ברור לנו כי המזמין לא ישלם חשבון  כלשהו  ללא  קבלתתנאים כליים – 13

אי תשלום במועד מהסיבה האמורה לא יזכה את הקבלן  בתשלום  ריבית  פיגורים   ו/או   

 .הפרשי  הצמדה

 

החוזה   אתם   תהיו   רשאים   לנכות  את  הפיצויים  מכל   סכום   המגיע  לנו  מכם בין  עפ"י .6

מציא  לכם,  עפ"י   החוזה   או   או עפ"י כל  חוזה   אחר  בינינו  או מכל  ערבות  בנקאית  שנ

 כל   חוזה   אחר  בינינו .

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון  ועומדת בתוקף ומחייבת   .7

 אותנו  לתקופה  הנקובה.

 

חתם על יאנו מסכימים בפירוש  שכל  עוד לא חתמנו  על  החוזה  ואף  במקרה  שהחוזה  לא י .8

לראות בהצעתנו  זו וקבלתה  על  ידכם חוזה   -אך  לא  חייבים  -דנו, אתם  תהיו  זכאים י

מחייב  ביניכם  ובינינו, מבלי  שהדבר  יגרע  מזכויותיכם  האחרות  כאמור  בנוהל מכרזים זה,  

וביחוד מזכותכם למסור את העבודה לכל אדם אחר וכן לנכות   את  סכומי  ההפסדים  ונזקים  

 בות קיום  ההצעה.מער
 

הננו  מצהירים  שהצעה זו מוגשת אך בשמנו או בשם התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על  .9

הצעה זו.  כן  הננו  מצהירים  כי הצעתנו זו מוגשת  בתום  לב  וללא  כל הסכם או קשר עם  

 .אנשים או  גופים אחרים המגישים  הצעות לביצוע אותה  העבודה
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שך תקופה ממתחייבים לבצע תיקונים ועבודות  בדק,  בהתאם  לקבוע בתנאי החוזה, ב אנחנו  .10

הסיום. לגבי  כל  חלקי    תחודשים  )שנים  עשרה  חודשים( מתאריך  קבלת  תעוד 12של 

 .המבנה

 

ידוע  לנו ואנחנו מסכימים  לכך, כי הוצאות  עריכתו  )לרבות  הוצאות  משפטיות(  של החוזה,   .11

פסתו, שכפולו  וביולו, חלים עלינו  ומתחייבים  לשלם לכם או לכל  מי שיתמנה על  ידכם  הד

 את  התמורה  כפי  שנקבעה  על  ידכם.

 

 אנו מצהירים: .12

 א.  

 

 

 ב.

ובתקנונה  או   כי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה

 השיתופית.  בהסכם   השותפות  או  בתקנות  האגודה

שאנו  זכאים לחתום  בשם  הגופים  הנ"ל  ושאין  קיימות  כל הגבלות במסמכים הנ"ל  

 המונעות  בעדנו  לחתום  על  ההצעה  לקבלת  המכרז ועל החוזה .

 

סיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא  מכרז זה. יהננו מצהירים שיש לנו הידע, המומחיות והנ .13

 כמו כן אנו מצהירים כי אנו קבלנים מוכרים ורשומים על ידי רשם הקבלנים  לעבודה  שבנדון   

 לפחות(.  1 -סיווג  ג א'270א' או 160)סמל 
 

  .א .14

 

 מתאריך צו התחלת העבודה לכל  העבודהימים(   150חודשים ) 5 צוע הינהיתקופת הב

 

 ידוע לנו כי הרשות לא תשלם עליית מדד. ב.  

 

 הננו  מצהירים בזה כי : .15

 .א 

 .ב

 .ג

 .ד

 אנו  קבלן  רשום  אצל  רשם  הקבלנים  לבצוע  עבודות  מסוג  והיקף  זה .

 נמצא  ברשותנו אישור  של  "עוסק מורשה"  לצרכי  מע"מ. 

 אישור  על  ניהול  ספרים  מרואה  חשבון  או  פקיד  השומה . 

 אישור  על  ניכוי  במקור .
 

 אנו  מוותרים  על  הצורך  במשלוח   התראה   בכתב  או  כל  הודעה   אחרת   על  ידכם .16

או  הזמן   הפרת   הוראה   כלשהי   הכלולה   בהצעה  זו  ועצם  חלוף  בקשר  עם  אי  מילוי   או

 מילוי  או  הפרה  של  הוראה  כלשהי  מההוראות  הנ"ל  תשמש  במקום -אי

 התראה   כנ"ל .

 

 "הרבים"   כולל   "היחיד"   במקרה   והמציע   הוא  פרטי. .17
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יום מהיום  האחרון   להגשת    90הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה,  הינה בתוקף לתקופה של  .18

 .הצעות 

 

 

 הצעתנו זאת, כוללת בתוכה את כל התנאים האמורים במכתב ההזמנה.. 19

 

 (  ________. הצעתנו כוללת הנחה של   % __ )במילים:_________________20

 למחירי היסוד  שצויינו ע"י  המתכנן בכתב הכמויות המצורף.       
  

  

 חתימת וחותמת  הקבלן_____________  __________: תאריך   

 

 _____________שם הקבלן: 

 

 _____________מלאה : כתובת 

 

 ________________נייד:   __________פקס: __  ___________טלפון:   
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 סמך דמ

 מכרזדוגמת ערבות לקיום ה  

 

 

 תאריך __________________

 

 שם המוסד הבנקאי_________

 

 לכבוד 

 טבעוןסמת במועצה מקומית 

 

 

 הנדון: כתב   ערבות    מס'             .   

 

  _________________לפי בקשת   

 

צמודים  למדד                   ₪ 25,000        הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה  ומוחלטת בסך 

סמת במועצה מקומית לבין להבטחת  מילוי  נכון   ומדויק   של   תנאי    ביניכם                     הבנייה  

הסכום  הנ"ל  צמוד  למדד   לשדרוג תאורת רחובות והחלפתה בתאורת לד. חשמלעבודות ל טבעון

 הבניה  כפי  שיפורסם  על  ידי הלשכה  המרכזית  לסטטיסטיקה  באופן  הבא:

יתפרסם  על  ידי המדד החדש יהיה  המדד  אשר                  של חודש  הבנייההמדד הבסיסי הינו מדד 

 .הלשכה  בסמוך  לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו

 

והיא  ערבות בלתי  תלויה  ואנו  נשלם  כל  סכום  עד לסכום    31.12.2021תנו  זו בתוקף  עד  וערב

הנ"ל  בצירוף  ההפרש בין  המדד  הבסיסי  ובין  המדד  החדש  בגין הסכום הנדרש  על  ידכם  על  פי  

ערבות  זו,  מבלי  שתצטרכו  לנמק  את דרישתכם,  או לבסס  אותה  או לתת  לנו  כל   הסבר  בקשר 

 לכך .

 רב –בכבוד                                                                                     
 

                                                                                     __________ 
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 ה' מסמך

 

 ___________מכרז/חוזה מס' 

 

 

 סמת טבעוןב תאורת רחובות והחלפתה בתאורת לדלשדרוג תאורת לעבודות חשמל 
 
 
 

 __בשנת    __ בחודש ביום ___     סמת טבעוןבמועצה מקומית  -בשנערך   ונחתם  

  

 ב י ן  

 

 

 סמת טבעוןבמועצה מקומית 

 מצד אחד

 

 ל ב י ן  

 

 
_______________ 

 מצד שני   "הקבלן"שיקרא  להלן  

  

 

 

 

 לשדרוג תאורת רחובותלעבודות חשמל בודות    ע של בדבר הוצאה לפועל

 

 יום(. 150)   חודשים  5 :תקופת ביצוע החוזה 
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 'מסמך  ה

 

 _________מכרז/חוזה מס' 

 
 

 סמת טבעוןב לשדרוג תאורת רחובות והחלפתה בתאורת לדלעבודות חשמל   

 
 

 
 __________  שנת______ ביום ______  לחודש סמת טבעוןבמועצה מקומית   -שנערך ונחתם ב

 
 

 סמת טבעוןב מועצה מקומית  בין:                                                 
 )להלן: הרשות(                                                                

 
 

 _____________ ___________________                                    לבין:                
 )להלן: הקבלן(                                                                      

               
 _______________________________: אשר כתובתו למסירת מסמכים הינה            

   
 

   

לשדרוג תאורת רחובות והחלפתה לעבודות חשמל עבודות  והרשות מעוניינת בביצוע

לרבות כל העבודות  -כמפורט במסמכי המכרז  -הרשות  בתחום סמת טבעוןב בתאורת לד

הכרוכות בו והקמתו, הכל כמתואר בחוזה זה בתוכניות ובמסמכים הנלווים, המהווים 

 חלק בלתי נפרד מחוזה זה )להלן: "העבודה"  או "העבודות"(.
 

 והואיל:

הצעת הקבלן ומסכימה למסור לקבלן את ביצוע העבודה, על פי  והרשות קיבלה את
 התנאים המפורטים בחוזה זה להלן, על נספחיו.

 

 והואיל:

 אי לכך הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:                      
 המבוא

 
1 . 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 

1.1  

חלק בלתי נפרד מחוזה זה בין, שהם מצורפים ובין שלא ויקראו המסמכים להלן מהווים 
כולם להלן: "החוזה", כאשר במקרה של סתירה יחולו ויחייבו הוראות חוזה זה ונספחים 

 שצורפו לו בפועל.

1.2  

   1.2.1 הצעת הקבלן.
 
 

המפרט הכללי המעודכן לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית. לרבות כל 
 והתקנים הנזכרים במפרט הכללי.המפרטים 

 

1.2.2  
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כאשר בכל מקום בחוזה שבו  במהדורתו האחרונה, 3210חוזה אחיד מדף 
הרשות  או המועצה"מופיעות המילים "ממשלה" או "משרד" יש לקרוא 

 ".סמת טבעוןבהמקומית 

1.2.3  

 

 המפרט הטכני המיוחד לעבודה הנדונה.
 

1.2.4  

 לרבות תוכניות וחלקי תוכניות שיצורפו בעתיד.העבודה,  מערכת תוכניות
 

1.2.5  

 יתר המסמכים המצורפים כמתואר במבוא לחוברת המכרז.
 

1.2.6  

 לצורכי חוזה זה:
 

1.3  

 הכוונה היא למהנדס או הממונה מטעמו ו/ או כל אדם אחר  -"המנהל" 
 שהרשות מינתה כמורשה לצורכי חוזה זה.

 
 מי שיקבע מעת לעת בכתב ע"י הרשות, לתאם ולפקח על  -"המפקח" 

 ביצוע העבודות או כל חלק מהן.                    
 

 כל מהנדס, אדריכל או יועץ הפועל מטעם המנהל. -"המתכנן" 
 

 לרבות נציגיו של הקבלן, שליחיו, מורשיו ולרבות כל קבלן  -"הקבלן" 
 בשמו או עבורו בביצוע העבודות.משנה הפועל                   

 
 כל עבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה זה על נספחיו, כאמור -"העבודות" 

 על סעיפי המשנה שלו ולרבות כל עבודה נוספת  1.2בסעיף                      
 שתוטל על הקבלן ע"י הרשות ו/או המנהל ו/ או  המפקח,                      

 כולל עבודות ארעיות הנדרשות לדעת המפקח או המנהל.                     
 

 לא תשולם לקבלן עליית מדד. –"עלית המדד" 
 
 
 

1.3.1  

 מסירת העבודה
 

2. 

מוצהר ומוסכם באופן ברור ומודגש כי מאחר והרשות תלויה בכל הקשור למימון 
לרבות ממשרד  מימון מגורמי חוץהתמורה הכרוכה בעבודות ובביצוען, בהשגת 

, תהיה הרשות רשאית בכל שלב שהוא לקבל החלטה על דחית התחבורה או משרד הפנים
ביצוע העבודות, ביצוע חלקי ו/או על בסיס לוחות זמנים שונים, כל זאת מבלי שלקבלן 
תהיה כל תביעה או טענה בקשר לניצול מצד הרשות של זכויותיה על פי חוזה זה ומבלי 

 לת פיצוי כלשהו מן הרשות, בגין ניצול הזכות כאמור בסעיף זה.  שלקבלן תהא זכות לקב

2.2  

 
למרות האמור לעיל, ניתן צו התחלת עבודה לשלב מסויים יהיה הקבלן זכאי לבצע את 
העבודה במסגרת המוגדרת בצו ולקבל את התמורה בגינה, בהתאם לאמור בחוזה זה, 

העברות הכספים לרשות מהגורם כאשר ביחס למועדי התשלום, אלה יושפעו ממועדי 
שלהלן ביחס לתשלומים, התשלומים על חשבון  8המממן, באופן שלמרות האמור בסעיף 

התמורה יותאמו למועדים באופן שיהיה חופף לקבלת הכספים ע"י הרשות מהגורם 
 המממן כאמור.

 

2.3  

  סעיף זה לאור חשיבותו הינו מעיקרי החוזה.



23 
 

 :_____________________תאריך :___________________   חתימת המציע 
 

 ___41/2020_ כרזמ 45  מתוך 23 עמוד בסמת טבעוןהמועצה המקומית 

 

 
 הצהרות הקבלן

 
3. 

 1975 –מצהיר בזה כי הוא עוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף תשל"ו הקבלן 
 ומנהל ספרים כחוק.

 
הקבלן מתחייב להמציא לרשות לפני התחלת ביצוע העבודה, אישור בדבר ניהול פנקסי 
החשבונות והרשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( 

 על ניכוי מס במקור.ואישור  1976 –תשל"ו 
 

3.1  

הקבלן מצהיר בזה כי הוא בעל מיומנות, נסיון וידע לביצוע מכלול העבודות כמפורט 
במסמכי החוזה וכי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים ועבודות הנדסה בנאיות 

 לפחות. (1-ג סיווג  א'270א' או 160)סמל  1969 –תשכ"ט 
 

3.2  

ובדק, לפני הגשת הצעתו את אתר העבודה וסביבתו, את טיבם של הקבלן מצהיר כי בחן 
על כל פרטיהן, את דרכי ההנחיות העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה ו

הגישה לאתר העבודה וכל כיוצ"ב וכי היו בידיו במועד הגשת הצעתו כל הידיעות לגבי 
 הנתונים שהיה בהם להשפיע על הצעתו.

 
כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי הצעתו מהווה תמורה הוגנת הקבלן מצהיר 

לכל התחייבויותיו לפי החוזה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל תביעה, שמקורה באי ידיעת 
 תנאי או נתון כלשהו, הנוגעים לביצוע העבודות ו/או הכרוך בהן, במישרין ובעקיפין.

  

3.3  

לעיל, כי הינו בעל האמצעים הנאותים  3.3הקבלן מצהיר על בסיס האמור בסעיף 
והמספיקים מבחינת כח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות 
בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים במסמכי החוזה, וכי אין מניעה מבחינתו להתחיל 
בביצוע העבודות מיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה, בהיקף שיקבע בו ובהתאם 

 ת הזמנים שיקבעו.ללוחו

3.4  

 
 התחייבות הקבלן בקשר לביצוע העבודה

 
4. 

הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור בכתב מהמנהל על מועד התחלת 
ביצוע העבודה, מקום ביצוע העבודה, אישור קבלני המשנה ולגבי כל פרט אחד שהמנהל 
חייב לאשרו, ולפני קבלת האישורים המתאימים לגבי סוג וטיב החומרים, כשירות 

 עבודה והביצוע. ותקינות הציוד בהתאם לנדרש בחוק והיתרי ה

4.1  

 
בביצוע העבודה יעסיק הקבלן מומחים ובעלי מקצוע מנוסים במספר מספיק וישלם על 
חשבונו את שכר העובדים שיועסקו על ידו, כולל את ההטבות, התנאים הסוציאליים 

 ויתר ההוצאות בקשר לשכרם.
 

4.2  

שלם על חשבונו את הקבלן יספק על חשבונו את החומרים והציוד הדרושים לביצוע וי
הוצאות ההובלה והוצאות אחרות שתהיינה לו בקשר לכך, אלא אם נאמר אחרת 

 במסמכי החוזה וכפוף לאמור לעיל, מצהיר ומתחייב הקבלן כי:
 

4.3  

 נמצאים ברשותו או בהישג ידו כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה.
 

4.3.1   

מסוג ומאיכות כמפורט במסמכי החוזה הוא ישתמש אך ורק בציוד ובחומרים 
 ואשר השימוש בהם אושר ע"י המפקח בכתב.

 

4.3.2   
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אישור המפקח לגבי הציוד והחומרים המסופקים ע"י הקבלן, לא ישחררוהו 
 מאחריותו לטיב החומרים והציוד.

  

4.3.3   

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בדייקנות ובקפדנות, לפי מיטב הדרישות הטכניות
והמקצועיות, הכל בהתאם לנדרש במסמכי החוזה והוראות המנהל ו/ או המפקח 

 ולשביעות רצונו.
  

4.4  

בכל שלבי ביצוע העבודה, מתחייב הקבלן להשגיח ולשמור על העבודה שבוצעה ועל כל 
חלק ממנה, על החומרים והציוד המיועדים לביצוע העבודה, וזאת עד לסיום והשלמת 

שות, דהיינו עד שהמנהל ימסור לקבלן את תעודת גמר העבודה ו/או העבודה ומסירתה לר
 השלב, חתומה על ידו והמהווה אישור להשלמת העבודה.

 

4.5  

הקבלן יתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לעבודה ו/או לחומרים ו/או לציוד לפני קבלת 
מאחריות  תעודת גמר העבודה וישא בהוצאות התיקון של כל נזק כזה וזאת מבלי לגרוע

 הקבלן בתקופה האחריות והבדק.
 

4.6  

הקבלן יכשיר על חשבונו דרכי עזר ומעברים זמניים, אם הם דרושים, לביצוע העבודה 
 ויפרקם בגמר העבודה, הכל בתאום עם המפקח ובאישורו.

 

4.7  

הקבלן יעסיק על חשבונו ועל אחריותו מהנדס ומנהל עבודה מוסמכים, שיאושרו ע"י 
או המפקח ושיהיו נוכחים באתר כל זמן ביצוע העבודה והודעה שנמסרה  המנהל ו/

 למהנדס ו/ או למנהל העבודה יראה כאילו נמסרה לקבלן.

4.8  

 
 

המזמין ינהל יומן עבודה מסודר שיחתם מידי שבוע ע"י המפקח והקבלן, יומן שיכלול 
ומוצאים ממנו, בין השאר התייחסות למספרי עובדים, כמויות חומרים המובאים לאתר 

ציוד מכני, תנאי מזוג אויר, תקלות והפרעות, התקדמות בביצוע, הוראות המפקח, 
הערות המפקח וכן כל דבר שיש לדעת הקבלן ו/ או המפקח כדי לשקף ולתת תמונת מצב 

 מלאה על ביצוע העבודות.

4.9  

 
ביומן כל הערה או הוראה של המפקח שלא הובעה ביחס אליה הסתיגויות מפורשות 

העבודה מצד הקבלן יראו אותה ככזו שהתקבלה ע"י הקבלן ללא כל הסתייגות, כאשר 
 אין בהסתייגות ככל שזו תרשם משום עילה לעיכוב, הפסקה או דחית ביצוע העבודות.

 

  

 סמכויות המנהל
 

5. 

מבלי לגרוע מסמכויות המפקח ו/או המתכנן על פי מסמכי החוזה, המנהל יהיה רשאי 
עת באתר העבודה, לצורך בדיקת טיב החומרים, טיב העבודה, אופן ביצועה  לבקר בכל

 והתקדמותה והקבלן יושיט למנהל את העזרה הדרושה לביצוע יעיל של הבדיקות.
 

הקבלן ימסור לאישור המנהל, לפי דרישתו, דגימות של החומרים שיסופקו ע"י הקבלן, 
 מעבדה מוכרת. או ימציא לו תעודות בדיקת איכות של היצרן או של

 

5.1  

המנהל רשאי לפסול כל חומר שאינו בהתאם למפרט או שאינו מתאים לעבודה, 
 אף ללא בדיקת החומר.

 
 

5.1.1   

הקבלן חייב לבצע בדיקת החומר בטכניון או במכון התקנים או במוסד אחר 
 לפי אישור המנהל ותוצאת הבדיקה תחייב את הצדדים.

5.1.2   
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 2%בהוצאות בדיקת החומר בטכניון או במכון התקנים עד לסך של הקבלן ישא 

מערך החשבון הסופי למעט בדיקות חוזרות, שהן על חשבון הרשות, אלא אם 
הבדיקה החוזרת הינה תוצאה של פגמים שנתגלו בעבודות הקבלן ו/ או 

 בחומרים ו /או בציוד שסופקו על ידו.
 

5.1.3   

שונות בכתב ובעל פה, בכל הנוגע לביצוע העבודה, המנהל רשאי לתת לקבלן הוראות 
לרבות החלפה וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו, והקבלן ינהג על פי הוראות המנהל, 

 הוראות המנהל כאמור יירשמו ביומן העבודה של הקבלן כאשר העתקו יימסר למנהל.
 

5.2  

ור הקבלן יסלק מאתר העבודה כל ציוד וחומר או חלק ממנו, שנפסלו כאמ
 ויחליפו בציוד או חומר אחר שהמנהל יאשר השימוש בו.

 

5.2.1   

הקבלן לא יקבל פיצוי בעד הוצאות שתהיינה קשורות בהחלפת חומר    ו/ או  
 ציוד שסולק לפי הוראות המנהל.

 

5.2.2   

המנהל רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסויים 
בהודעה של שבועיים מראש, והקבלן יבצע את העבודה בהתאם לסדר מהעבודות, 

 העדיפויות שקבע המנהל.

5.3 
 
 

 

 
 המנהל רשאי להורות לקבלן לבצע את העבודה תוך שינוי המפרטים.

 
5.4  

למנהל שמורות מלוא הסמכויות שהוענקו לו בחוזה זה על נספחיו, כאשר בכל מקום 
 הסמכות שמורה ל "מנהל".בנספחים בו נכתב " המהנדס", תהא 

5.5  

 
, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי ו/או לכיסוי הוצאות 5.4ניצל המנהל את זכותו על פי ס"ק 

 ישירות, תוצאה של השינוי בהוראות הביצוע או במפרטים.
  

5.6  

 מועד התחלת העבודה וסיומה
 

6. 

 הקבלן יתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מיום ____________.
 

6.1  

, במועד שיקבע, יכין הקבלן ויגיש למנהל לוח זמנים ודרכי מיום צה"עיומיים בתוך 
ביצוע הכרוכים בביצוע העבודות, לוח הזמנים ודרכי ביצוע שיאושרו ע"י המנהל, יחייבו 

 את הקבלן.
 

לא הכין הקבלן את לוחות הזמנים ודרכי הביצוע כמפורט יוכנו אלה אלה ע"י המנהל, 
 ויחייבו את הקבלן. על חשבון הקבלן,

 

6.2  

הקבלן מתחייב לסיים את כל העבודות  ולמסור אותן לרשות כשהן מושלמות לא יאוחר 
 מיום ___________.

 

6.3  

קלנדריים החל מתאריך _______ ועד לתאריך  יום יםתשעתקופת הביצוע תהיה 
__________ 

 
 
 
 
 

6.4  
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 התמורה
 

7. 

צמודה לכל מדד שהוא, והקבלן לא הינה נומינלית ולא תהא  התמורה .א

 יהא זכאי להתייקרויות מכל מין וסוג שהוא.

7.2  

   
 התמורה בגין הפיתוח ותנאי התשלום

 
 .התמורה על פי חוזה זה הינה בסכום המבוסס על כמויות

 

8. 

 
תמורת ביצוע העבודה, השלמתה ומילוי שאר התחייבויותיו של הקבלן, תשלם הרשות 

 כמפורט בכתב הכמויות ולפי תנאי תשלום שיפורטו להלן.לקבלן תמורה 
 

התמורה שתשולם למעשה תקבע על בסיס מכפלת הכמויות שבוצעו בפועל מדודות 
ללא כל תוספת  2006דקל שיפוץ חוברת אפריל  מחירימוכפלת בומאושרות ע"י המפקח, 

והורדת הנחת  בגין אזורים, או תוספת לביצוע עבודות במבנה מאוכלס או היקף העבודה,
  הקבלן בהתאם להצעתו.

 
 למדד. הצמוד הצעת הקבלן לאמוסכם למען הסר ספק, כי 

  

8.1  

ככל שהתשלום יהיה על בסיס ימי עבודה, לא ישולם לקבלן בגין ימי ההפסקות 
 הנגרמות בגלל ימי גשם ו/ או הצפה.

 

8.1.8   

ייחשב כמפרעה כל תשלום ביניים ששולם לקבלן על סמך חשבון ביניים כנ"ל 
 על חשבון התמורה שתגיע לקבלן בעד ביצוע כל העבודה והשלמתה לפי החוזה.

  

8.1.2   

אישור חשבון הביניים ע"י המפקח ופרעונו ע"י הרשות אינו מהווה הוכחה בדבר 
טיב העבודה, איכות החומרים נכונות התמורה או לכל פרט אחר הנכלל בחשבון 

 הודאה על קבלת אותו חלק מהעבדות ע"י הרשות.הביניים ואין בו כדי להוות 
  

8.1.3   

הרשות רשאית לנכות מכל תשלום של חשבון ביניים כל סכום שיגיע לרשות מן 
הקבלן, בגין טעות בתשלום, עודף וכל זכות אחרת העומדת לרשות לפי חוזה זה 

 ו/או לפי הוראות כל דין.
 

8.1.4   

אם לתנאי החוזה ולשביעות רצונו של המפקח, לאחר גמר ביצוע העבודה והשלמתה בהת
יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי בעד העבודה. לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י 
המפקח, המנהל והמתכנן, יעביר המנהל את החשבון לצורך ביצוע התשלום, לגזברות 

 הרשות, ולפי הצורך גם בצרוף הוראות ניכוי של כל הסכום המגיע לרשות מאת הקבלן.
 
 

8.2  

התמורה המגיעה לקבלן לפי כל חשבון שיוגש ויאושר בניכוי כל סכומי חשבונות הביניים 
שהרשות שילמה לקבלן עד לאותו חשבון ו/או בניכוי סכומים אחרים כלשהם שהרשות 
שילמה לפי החוזה עבור הקבלן או במקומו ו/או בניכוי כל סכום אחר המגיע לרשות מאת 

 הקבלן.
 

8.3  

משרדי הממשלה )משרד הפנים הרשות תשלם לקבלן בהתאם לתנאי  – ביניים תשלומי
 השיטה, שהוא הגוף האחראי לתקצוב והעברת הכספים לרשות ועל פי (,...התחבורה,

 להלן:

8.4  
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או לנציג ו/הקבלן יגיש חשבונות חלקיים על ביצוע עבודתו בסוף כל חודש למפקחו 

 הגשתו ויועבר לתשלום למוטב .ימים מיום  10תוך  שיקבע ע"י הראשות
   א.

 
יום מיום קבלת החשבון  90המועצה תשלם לקבלן את החשבון החלקי לפי שוטף + 

 מאושר ע"י המפקח ו/או נציג המועצה.
 

   ב.

 10%בהמצאת ערבות בנקאית צמודה למדד בגובה  תשלום חשבון סופי מותנה
מהיקף הפרויקט לתקופה של שנה מיום מסירה סופית של העבודה ותהווה ערבות 

 טיב וערבות בדק .
 
 

          .ג

למען הסר ספק מודגש בזאת כי זכאותו של הקבלן לכל אחד מהתשלומים הנ"ל 
הנ"ל ממשרדי הממשלה המממנים  מותנית בהעברת ערך כל אחד מהתשלומים

בהעברת התקציב לקופת הרשות מסיבה שאינה עיכוב תשלומים הנובע מאיחור 
קשורה ברשות לא יזכה את הקבלן לפיצוי כלשהו ו/או ברבית ולא יהווה עילה 
מבחינתו להאט או להפסיק את ביצועה של העבודה עד השלמת השלב, שאליו 

 מתייחס צו התחלת העבודה הרלוונטי.
 

   .ד

ים יחידים, אשר נוצרה במיוחד במקרה  וההצעה תוגש ע"י שותפות של חברות או קבלנ
לשם ביצוע העבודה הנדונה,  יחתום נציג אחד  של כל אחד מהשותפים  בצרוף  הוכחות 
מתאימות על קיום השותפות  הנ"ל כחוק, על מידת  האחריות  של  כל שותף לגבי ההצעה 

 המוגשת  ועל זכות החתימה של נציגי השותפים .

8.5  

 

  8.6 מדידת הכמויות
 

הכמויות, שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה ע"י המפקח על סמך מדידות, 
בהתאם לשיטה המפורשת במסמכי החוזה או לפי תקן ישראלי מתאים, כל 

 המדידות תרשמנה בטופסי חישוב כמויות שינוהלו ע"י המפקח והקבלן.

8.6.1   

 
מראש על על מנת לבצע את המדידות כאמור לעיל, יתן המפקח לקבלן הודעה 

כוונתו לבצע מדידות, בתאום עם הקבלן או בהעדר הסכמה, במועד שייקבע על 
 ידו, והקבלן מתחייב כי הוא או נציג מוסמך מטעמו יהיו נוכחים בעת עריכתן.

8.6.3   

 
ח ולעניין זה, על הקבלן יהיה לסייע בידי המפקח בביצוע המדידה ע"י אספקת כ

שייקבע ע"י המפקח וכן ימציא לו כל מסמך  אדם ו/ או ציוד, ככל שיידרש וכפי
 ידרש, בעת ולצורך ביצוע המדידה.יאו פרט ש

 

   

לא נוכח הקבלן או נציג מוסמך מטעמו בזמן הנקוב לצורך ביצוע המדידה, 
רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרם ויראו את המדידות כמדידות נכונות 

 עליהן.של הכמויות, שהקבלן לא יהיה רשאי לערער 

8.6.4   

  
 שינויים, תוספות והפחתות

אם במהלך ביצוע העבודה יהיה צורך בשינויים בעבודה או בכל חלק ממנה, לעומת המוגדר 
בעבודה,  בחוזה, או במסמכי החוזה תהיה הרשות רשאית להכניס שינויים מכל סוג שהוא

 תאו הקטנ תהפחתות, הגדללרבות, בצורה, באופי, בסוג, באיכות, במידות וכן תוספות או 
הכמויות ולהורות לקבלן על ביצוע שינויים כאמור, וכל הוראה כזאת בכתב על ידי המפקח 

 ו/או המנהל תחייב את הקבלן.
 

9. 
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הוגדלו או הוקטנו הכמויות לעומת הכמויות המוערכות בכתב הכמויות, תחושב 
כפוף לשאר   התמורה המגיעה לקבלן על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות, 

 .תנאי החוזה וללא שינוי כלשהו
 

- 9.1  

 בהעדר נתון בכתב הכמויות לצורך קביעת מחיר היחידה תחושב התמורה על 
לפי מחירי היחידה )ללא  שנתן הקבלןלאחר ההנחה  .אחרוןה בסיס מחירון דקל

 כל תוספת בגין כמות, מרחק,  רווח קבלני וכו'.
 

-   

אם המחיר לא קיבל ביטוי במחירון דקל, ולא בכתב הכמויות יעשה התחשיב על 
ח ולאחר אישור המפק רווח קבלני 15%בתוספת  בסיס ניתוח מחירי עלות

 .והמתכנן

-   

 
 העבודה כניסה לאתר

כנס ילצורך ביצוע העבודה תאפשר הרשות לקבלן, לעובדיו ולכל הבאים בשמו ומטעמו לה
 לאתר העבודה.

 

10. 

 .11 העסקת עובדים ע"י הקבלן
שנה ו/או כל עובד אחר  18 -הקבלן לא יעסיק בביצוע העבודה עובדים בגיל מתחת ל

 ללא הסכמת המועצה בכתב ומראש.
 

11.1  

  11.2 הוא מעבידם של כל העובדים שיועסקו על ידו.הקבלן מצהיר כי 
 

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן טעונה אישור הרשות מראש ובכתב. העסקת קבלני 
משנה אינה משחררת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל הנוגע לביצוע העבודה ולכל 

 שאר התחייבויותיו בהתאם לתנאי חוזה זה.
קבלני המשנה שיועסקו על ידי הקבלן יהיו ללא יוצא מוסכם ומצהר למען הסר ספק כי 

שומי רשם הקבלנים בעלי סווג המתאים לעבודה ימן הכלל קבלנים רשומים בר
 שנמסרה להם לביצוע.

11.3  

 

הקבלן ידאג לביטוח עובדיו בביטוח אחריות מעבידים וכן לפי חוק הביטוח הלאומי  
מן וידאג לתשלום דמי הביטוח במועד על תיקוניו מזמן לז 1968)נוסח משולב( תשכ"ח 

וישא בכל ההתחייבויות החלות על מעביד בהתאם לכל חוק, האמור יחול גם ביחס 
 לעובדים שיועסקו ע"י קבלני המשנה.

11.4  

 
הקבלן ימלא מיד כל דרישה מצד המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודות 

 ו/או מי מעובדיו של הקבלן המשנה.של כל אדם המועסק ע"י הקבלן ו/או קבלן משנה 
 

11.5  

 .12 שמירת חוק

הקבלן ימלא אחר הוראות החוקים, התקנות והצווים וכן הוראות כל דין שיהיו בתוקף 
שיונות וההיתרים הדרושים יבמשך תקופת ביצוע החוזה ובין היתר ישיג את כל הר

 בקשר לביצוע העבודה.
 

12.1  

על הקבלן חלה החובה לדאוג לכך כי כל הציוד, הרכב למען הסר ספק מודגש בזאת כי 
הכלים הטעונים רישוי מטעם הרשות המוסמכת, לצורך ביצוע העבודה על פי חוזה זה, 

 יהיו ברי תוקף בכל תקופת ביצוע החוזה.
 

12.2  

בידי הרשות הזכות לא להתיר כניסת ציוד, רכב וכלים כנ"ל ו/או לסלקם משטחי האתר 
שיונות והיתרים כנ"ל ולקבלן לא תהיה בשל כך כל עילה יו ללא רבכל עת, אם ימצא

לטענה או לתביעה בגין עיכוב בעבודה ו/או הפרעה שיחולו במהלך ביצוע העבודה, עקב 
 כך.

12.3  
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 .13  בטיחות

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את ההוראות לשמירת הוראות הבטיחות הקבועות 
העבודה, הקבלן עובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו ינהגו בחוק ובתקנות הנוגעות לביצוע 

לפיהן בקפדנות וינקטו בכל אמצעי הזהירות המחוייבים, הקבלן ימלא אחר הוראות 
משרד העבודה בכל הנוגע לענייני הבטיחות בעבודה ויפעל בהתאם להוראות ולחוקי 

וג הנ"ל, העזר ויפעיל את אמצעי הזהירות הנהוגים והמקובלים בביצוע עבודה מהס
הקבלן משחרר בזאת את הרשות וכל הבא מטעמה, מן הצורך לפקח עליו ועל עובדיו 

 ו/או על קבלני המשנה, בקשר לביצוע התחייבויותיו על פי סעיף זה.

13.1  

על הקבלן לספק לעובדיו ו/ או לכל עובד אחר באתר ולהעמיד לרשותם בכל 
ולפי הצורך גם ציוד וביגוד  עת על חשבונו נעלי בטיחות, כפפות וקסדות מגן,

מגן אחר, הקבלן חייב לוודא שהעובדים באתר משתמשים בציוד זה כראוי 
 בעת ביצוע העבודה.

13.1.1   

הקבלן יוודא שעובדיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם וכל הבא מכוחם יכירו 
 ויפעלו לפי הצווים וחוקי העזר הנוגעים לבטיחות ולגיהות בעבודה.

13.1.2   

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור בחוזה על הקבלן לדאוג ולפעול למניעת תאונות, אסונות 
ונזקים בעבודה, במידת הצורך יתקין הקבלן על חשבונו סימני אזהרה, גדרות, 

דרש מבחינת נוהלי הבטיחות בעבודה והתאם ימחסומים, גדרות למכונות, הכל כפי שי
 לדרישות החוק.

13.2  

הפעולות הדרושות לביצוע העבודה כך שלא תפרענה לתנועה הקבלן יעשה את כל 
 חופשית של הולכי רגל וכלי רכב בסמוך לאתר העבודה.

13.3  

 תיאום  סדר  העבודה

ובאופן    בתקופת הלימודים העבודה  תתבצעחלק מששיתכן על הקבלן  להיות מודע לכך 
 -שלא  יפגע  בסדר  הלימודים  השוטפים  לכן:

13.4  

 
הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות, בטיחות ושילוט  הנדרשים  להבטחת   יהיה 

 רכוש  וחיי  אדם  באתר  או  בסביבה.
  א.

יהיה  הקבלן חייב לתאם את מועדי תחילת ביצוע העבודות השונות  באתר ואת זמן 
 אריכתן עם המפקח, מנהל  בית הספר והרשות  המקומית.

  ב.

אם  את  שעות  ביצוע  העבודות  השונות  באתר  מדי  יום  ביומו  יהיה  הקבלן  חייב  לת
 עם  המפקח  ומנהל  בית  הספר.

  ג.

בין  אם  העבודה  מתבצעת  בעת  הלימודים  ובין אם  לא, יהיה  הקבלן חייב  לשמור  
 על  סביבה בטיחותית לפי תקנות  משרד  העבודה  והרווחה ולשביעות רצון  המפקח.

  ד.

חייב לבצע גדר בטיחות וינקוט בכל אמצעי הבטיחות לפי דרישת המפקח מטעם  הקבלן
 משרד העבודה  והרווחה.

 

  ה.

המפקח מטעם משרד העבודה והרווחה על אמצעי הבטיחות  על הקבלן להמציא אישור
 לפני התחלת העבודה.

  ו.

 
 אחריות לנזקים

 
לפי החוזה והוא אחראי כלפי הרשות הקבלן מצהיר כי הוא קבלן עצמאי בביצוע העבודה 

לביצוע העבודה, לאופן ביצועה ולכל הקשור בביצוע העבודה ולכל הנובע ממנו וכי היחסים בינו 
לבין הרשות הינם יחסים בין מזמין עבודה לבין קבלן, כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד 

1974. 

14. 
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 ביטוח
 

15. 

ל פי החוזה בפני כל הסיכונים הנובעים ממנו ובין הקבלן יבטח את עצמו לכסוי חבותו ע
 השאר יבצע את הביטוחים המפורטים להלן:

 

15.1  

"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים" לכיסוי אחריותו כלפי כל אדם המועסק 
 על ידו.

  

15.1.1   

"פוליסה לביטוח עבודות קבלניות" או "פוליסה לביטוח עבודות הקמה" אשר 
היתר כיסוי לכל נזק העלול להגרם ע"י הקבלן לרשות לרכוש בה כלול בין 

 הרשות או לכל אדם אחר במישרין ובעקיפין כתוצאה מביצוע העבודה.
  

15.1.2   

פוליסות הביטוח האמורות תהיינה בסכומים כמפורט במסמכי החוזה ותהיינה 
 משועבדות לטובת הרשות ובתוקף כל עוד נמשכת העבודה.

 
 לרשות העתקים מהפוליסות  וכנגד צו התחלת קבלת העבודה.הקבלן ימסור 

 

15.2  

 לפי דרישת הרשות יציג הקבלן את פוליסות הביטוח ואישור על תשלום דמי הביטוח.
 

15.3  

הקבלן יוסיף את הרשות כמבוטחת נוספת בפוליסות הנ"ל, מבלי שתשמר למבטח זכות 
 שיבוב כלפי הרשות.

 

15.4  

ח וזה בא לגרוע מאחריות או מהתחייבויות כלשהן של הקבלן מכאין האמור בסעיף 
 החוזה.

 
למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח כלשהם 
ע"י המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי חוזה או על פי כל 

עה או במקרה שתגמולי דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתבי
הביטוח או הכיסוי הביטוחי אינם מספיקים לכיסוי הפגיעה או הנזק שנגרם וגם או 

 נפסק או בכל מקרה אחר.
 

15.5  

 
 אחריות הקבלן לעבודה

 
16. 

הקבלן יהיה אחראי בגין כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרם על ידו ו/או ע"י מי מטעמו, 
לחומרים ולכל המצוי באתר העבודות, כאשר בכל מקרה לעבודות, לציוד, לאביזרים, 

של נזק מכל סיבה שהיא יהיה על הקבלן לתקן את הנזק לשביעות רצון המנהל, על 
 חשבונו של הקבלן, מיד עם דרישתה הראשונה של הרשות.

16.1  

 
הקבלן אחראי באחריות שלמה ומוחלטת לטיב העבודה במשך תקופת ביצוע העבודה 

חודשים מתאריך תעודת גמר העבודה )להלן:  12 -פה שלא תפחת מוכן במשך תקו
 "תקופת האחריות"(, לכל חלקי המבנה למעט:
 חודשים. 24א. עבודות האינסטלציה והחשמל לתקופה של 

 ב. הגגות והאיטום לתקופה של עשר שנים.
 

16.2  

יתוקנו ע"י כל הליקויים והפגמים בטיב העבודה ו/או החומרים שסופקו על ידי הקבלן 
הקבלן ועל חשבונו לפי הוראות המנהל ובזמן שיקבע על ידו, בתאום עם הקבלן, והקבלן 
יפצה את הרשות בגין כל ההפסדים והנזקים שיגרמו לה, כתוצאה מליקויים ופגמים 

 אלה.

16.3  
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לא ביצע הקבלן את התיקונים לפי הוראות המנהל תוך הזמן שקבע, ראשית הרשות 

צמה ובין על ידי אחרים, על חשבון הקבלן, והקבלן יחזיר לרשות מיד לבצעם, בין בע
 ולפי דרישה ראשונה את כל סכומי ההוצאות שנשאה בהם בקשר לכך.

 

16.4  

הקבלן מתחייב להמציא לרשות במועד הגשת החשבון הסופי ערבות בנקאית בלתי 
ינה טיב ישענחודשים ממועד הגשת החשבון הסופי,  12ת בתוקף לתקופה של ימותנ

מהתמורה המשוערת המגיעה לו לפי החוזה, להבטחת  10%העבודות וזאת בשיעור של 
סוחה יקבעו ע"י הרשות  ואילו ההוצאות הכרוכות יקיום תנאי סעיף זה, סוג הערבות ונ
 בקבלת ערבות תחולנה על הקבלן.

 
 ערבות הטיב תהיה צמודה למדד, כמפורט בחוזה זה.

 
 ב לשביעות רצון הרשות תוחזר לקבלן ערבות הביצוע.כנגד המצאת ערבות הטי

 

16.5  

ימים מדרישתה הראשונה של  10נדרש הקבלן להמציא ערבות כנ"ל ולא עשה כן תוך 
צמוד מהתמורה המגיעה  10%הרשות תהיה הרשות זכאית לנכות סכום בשיעור עד 

 לקבלן לפי החוזה וסכום זה יופקד בידי הרשות למשך תקופת האחריות.
 

יודגש למען הסר ספק, כי הניכוי כאמור בס"ק זה יחליף את הערבות הבנקאית והקבלן 
 יחשב כמי שקיים את התחייבותו בס"ק זה.

 
 

16.6  

  ניהול אתר העבודה
 

17. 

הקבלן יתקין ויחזיק במקום שיקבע על ידי המפקח מחסן חומרים וציוד וכן משרד 
די לאפשר באופן סביר למפקח לבצע שיעמוד בין השאר לרשות המפקח ושיהיה בו כ

 את עבודתו.
 

17.1  

הקבלן ידאג לניקיון אתר העבודות במשך כל זמן ביצוע העבודות, בהתאם להוראות 
המפקח ויעביר את הפסולת ועודפי הציוד והחומרים למקום המיועד לריכוזם, שיקבע 

 ויאושר על ידי המפקח.
 

17.2  

אתר העבודות וימסור לרשות את העבודות בתום ביצוע העבודה ינקה הקבלן את 
 והשטח במצב של נקיון מוחלט ובטוח מפני סכנה כלשהי.

17.3  

 
 7לא ניקה הקבלן את אתר העבודה, רשאית הרשות, לאחר התראה מראש ובכתב של 

ימים לעשות זאת על חשבון הקבלן ולנכות את ההוצאות הכרוכות בכך מהתמורה 
 המגיעה לקבלן לפי החוזה.

 

17.4  

 
 הפסקת העבודה על ידי הקבלן בלי הסכמת הרשות

 
18. 

הפסיק הקבלן בלי הסכמת הרשות את ביצוע העבודה מסיבה כלשהי ו/או הזניח את 
ביצוע העבודה ו/או האט את קצב ביצועה ו/או לא ימלא אחר הוראות המנהל ו/או 

ביצועה ע"י הגדלת המפקח, רשאית הרשות לדרוש מהקבלן להמשיך בעבודה או להחיש 
מספר העובדים ו/או בכל אופן אחר שיצוין ע"י  הרשות ולסיים את ביצוע העבודה 

 ענות לדרישה כזו, ומיד.יבמועד המוסכם ועל הקבלן לה
 

18.1  
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מוצהר ומודגש כי אי תשלום כזה או אחר ע"ח התמורה ע"י הרשות, לא יזכה את הקבלן 
 בודה.באפשרות להפסיק, להזניח או להאט את ביצוע הע

  
אם ינקטו הליכי פרוק או פשיטת רגל נגד הקבלן או שיוטל עיקול על נכסיו או שהקבלן 

כנס לאתר העבודה, לפנות את ילא ימלא אחר דרישות הרשות רשאית הרשות לה
הקבלן, עובדיו, כליו מהמקום ולבצע בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים את 

הקבלן, וזאת מבלי לגרום לביטול החוזה ומבלי  העבודה או כל חלק ממנה על חשבון
 לשחרר את הקבלן מהתחייבויות או לפגוע בזכויות הרשות לפי החוזה.

 

18.2  

לעיל, רשאית הרשות להשתמש, לצורך  18.2בכל אחד מהמקרים האמורים בס"ק 
ביצוע העבודה, בחומרים ובציוד שהובאו ע"י הקבלן לאתר העבודה, על התשלום או 

 בגין השימוש בחומרים ובציוד של הקבלן כנ"ל, ידונו הצדדים ביניהם בנפרד. הזיכוי
 

18.3  

במקרה שהרשות תשלים את ביצוע העבודה שלא באמצעות הקבלן, תקבע הרשות 
לאחר השלמת העבודה, את הסכום שהוצא על ידה לצורך השלמת ביצוע העבודה, 

חשב בתנאי החוזה, וכל יתרה על כאמור, וייערך חשבון מסכם לגבי ביצוע העבודה בהת
 ין, תשולם בהתאם.יידי אחד הצדדים למשנהו, לפי הענ

18.4  

 
אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכותה של הרשות לתבוע ולקבל פיצויים מהקבלן 
עקב הפרת החוזה על ידו ועקב כל נזק נוסף שנגרם לרשות ו/או לכל אחר מטעמה או 

 במקומה. 
  

18.5  

 
 וזהביטול הח

מבלי לגרוע מזכויות הרשות עפ"י האמור לעיל, רשאית הרשות להפסיק את ביצוע העבודות 
 לפי החוזה כולן ו/או מקצתן, באופן זמני, או מוחלט, הכל לפי החלטת הרשות ושיקול דעתה.

19. 

 
החליטה הרשות על הפסקת העבודה, כאמור, תשלח הרשות הודעה על כך לקבלן בציון 

העבודה, מועד ותקופת ההפסקה, והקבלן יפעל בהתאם להודעה על כל תנאי הפסקת 
המפורט בה ולא יחדש את ביצוע העבודות או חלק מהן אלא בהתאם להוראות הרשות 

 מראש ובכתב.
 

19.1  

הופסק ביצוע העבודה באופן זמני, תשלח הרשות לקבלן את התמורה המגיעה לו 
דה שבוצעה על ידו בפועל עד לתאריך בהתאם לתנאי החוזה בעד אותו חלק של העבו

 ההפסקה.

19.2  

 
הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לחלוטין, אחרי שניתן על ידי המנהל אישור 

תוך  –להתחלת ביצוע העבודה ולאחר שהקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, תעשינה 
של העבודה יום מתאריך מתן הודעה בכתב לקבלן, מדידות סופיות לגבי אותו חלק  45

שבוצע עד לתאריך הפסקת העבודה וישולם לקבלן סכום המגיע לו בהתאם למדידות, 
 והמחירים שבכתב הכמויות ולשלב הביצוע של העבודה.

 

19.3  

הופסקה עבודתו של הקבלן על פי הוראות הסכם זה יעזוב הקבלן את אתר הבניה 
 הוא ועובדיו וכליו לאלתר.

 

  19.4 א.

היקף העבודה שנעשית על ידו עד להפסקתה יקבע ע"י המנהל הקבלן מסכים כי 
 יום. 45והסכום לזכותו  )באם יהיה כזה( ישולם לו תוך 

  

   ב.
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הופסק ביצוע העבודה כולה לחלוטין אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתן ע"י המהנדס 
אישור להתחלת העבודה, או שניתן אישור להתחלת העבודה, אך הקבלן טרם התחיל 
בביצוע העבודה למעשה, מבוטל חוזה העבודה והקבלן לא יהא זכאי לתשלום פיצויים 

 כלשהם בשל הפסקת העבודה וביטול החוזה, כאמור.

19.5  

, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הקבלן לתבוע 19.3 -ו 19.2, 19.1לעניין סעיפים 
 את נזקיו הישרים.

19.6  

 
 הסבת החוזה

 
20. 

רשאי להסב את ביצוע העבודה לפי החוזה או כל חלק ממנה ללא הסכמה  אין הקבלן
 מראש ובכתב של הרשות.

  

20.1  

נתנה הרשות את הסכמתה כאמור לעיל,  אין בהסכמה זו כדי לפטור את הקבלן 
מאחריותו והתחייבותיו לפי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל 

 וסבה לו ע"י הקבלן.של כל מי שביצוע העבודה שה

20.2  

 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים

תשומת לב המציע מופנית לכך, כי הפיצוי הקבוע והמוסכם מראש  בגין  איחור  במסירת  א.

מערך העבודה לפי   %1.5עודו  כאמור בחוזה זה יהיה בסך  יהמבנה כשהוא גמור וראוי  לי

)המדד  הבסיסי(  שישולם למזמין תמורת כל  המכרז לכל שבוע איחור צמוד למדד החוזה

שבוע,  כל חלק ממנו  של פיגור בסיום העבודה לפי התקופה שנקבעה בחוזה )פרט לפיגור 

 שאושר ע"י  המזמין(.

 

הפרה  יסודית  של  החוזה    מערך  העבודה  בגין  כל  10%מוסכם בזה כי הפיצוי למזמין הינו  ב.

  ע"י  הקבלן.

22. 

במקרה של איחור, תהיה הרשות רשאית לנכות כל סכום שיגיע לה מכל הסכומים 
 שיגיעו ממנה לקבלן, ולעכב או לדחות את תשלום החשבונות שאושרו ע"י המנהל.

 

22.3 
 

 

 .23  ערבות לקיום החוזה
להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן לרשות, במועד חתימת 

ערבות שתוחזר לאחר השלמת מהיקף הפרויקט  10%חוזה זה, ערבות בנקאית בגובה 
 .16.5העבודה לשביעות רצון המנהל וכנגד קבלת ערבות טיב כמשמעה בסעיף 

 

23.1  

שלושה  -הערבות תהיה צמודה למדד בנוסח שיאושר ע"י המנהל ותוקפה יהיה לפחות ל
 לאחר המועד הקבוע לסיום ביצועה של העבודה.חודשים 

 

23.2  

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה, מבלי לפגוע 
 -בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של :

23.3  

 

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי 
 תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

 
כל ההוצאות והתשלומים שהרשות עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם 

 בקשר עם חוזה זה.
 
 

 .א
 
 

 ב.
 
 
 ג.
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ל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהרשות עלולה לעמוד 

  ם.בה
ימים  7בכל מקרה  כאמור תהא הרשות רשאית לגבות לאחר הודעה מראש ובכתב של 

את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים ולהיפרע מתוכו לגבי 
 הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

  

  

  23.5 הקבלן.ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על 
 
 

 "AS MADEהכנת תוכניות "
 

מאושרות  AS MADEלאחר גמר העבודה וכתנאי להגשת החשבון הסופי יצרף הקבלן תוכניות 
 על ידי המתכננים השונים וזאת על גבי תוכנית מדידה מאושרת.

 התוכניות תכלולנה מהלכי צנרת מפלסים סימון אביזרים וכל כיוצ"ב.
 .ממוחשבות ולא ישולם תמורתןכל התכניות תהיינה 

 

24. 

 בוררות
 

צועו, יוכרעו ע"י בורר שימונה ימוסכם בין הצדדים כי סכסוכים ביניהם בקשר לחוזה זה ולב
בהסכמת הצדדים, בהתאמה לנושאים שבמחלוקת, ובהעדר הסכמה ימונה הבורר, לפי בקשה 

 .צפוןמחוז ה הממונה על המחוז במשרד הפניםשל כל  אחד מהצדדים, ע"י 
 הבורר לא יהיה כפוף לסדרי דין ודיני ראיות, אך יהיה מחויב לנמק את פסק דינו.

  

25. 

 הודעות
 

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לכתובת כמבואר במבוא לחוזה וכל הודעה שתשלח לפי 
שעות מהמשלוח וזאת מבלי לגרוע  72הכתובת הנ"ל בדואר רשום תחשב כמתקבלת בתוך 

 ה אחרות.מדרכי מסיר
  

26. 

  
 
 

 ולראיה באו על החתום     
 
 

__________________      _____________ 
 חותמת  הקבלן                                                   חותמת הרשות המקומית  

 
 

______________       _____________ 
 חתימת הקבלן           חתימת ראש הרשות 

 
 

_____________ 
 חתימת גזבר הרשות

 

_____________________ 
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 החשב המלווה

 

 

 מפרט טכני מיוחד

 תנאים מוקדמים: .1

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן כנהוג  .ב

המוכר כמדף ו ( 2005של אפריל תשס"ה  בהתקשרויות של מדינת ישראל  )נוסח חדש

3210 . 

תבוצענה בהתאם למוקדמות, למפרט הכללי הבין משרדי, ראשי פרקים,  כל העבודות .ג

מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראלים, תקנים מקצועיים אחרים ותנאים אחרים. 

 על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי הבין משרדי.

על הבניינים, אופים, שהדרישות המנחות הן לשמור בנוי,  העבודה תבוצע בתוך שטח .ד

. כמו כן, יש לקבל אישור , תאורת שבילים, גינון ומסלעותקירות, כבישים ומדרכות

 מהמפקח לשימוש בציוד מכני ולפי שעות מתואמות מראש. 

יש לראות את המוקדמות, התנאים הכלליים, המפרט הטכני הבין משרדי, המפרטים  .ה

ם, כתב הכמויות והתוכניות המיוחדים, ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליי

 כמשלימים זה את זה.

הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות משלימות שיש צורך לבצע בהתאם  .ו

למתואר בתוכניות, במוקדמות, במפרטים הטכניים, בתקנים ובתקנות אשר אינן 

 רשומות בסעיפי רשימת הכמויות.

בהן, בכל מקרה שתמצא טעות  על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות .ז

או סתירה בתוכניות, במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהנדס 

אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. החלטתו של המהנדס בנידון תהייה סופית 

 ולא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות.

אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהנדס ישא הקבלן בכל  .ח

 האחריות עבור הוצאות אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא.

הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני וכל המפרטים שיש להם  .ט

או שינוי במחיר איזה חשיבות בביצוע העבודה הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת 

 שהוא תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת.

המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות,  .י

כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או שם היצרן פירושו שהמוצר חייב 

ות האחרות למוצר הנקוב. טיב, סוגו, צורתו להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדריש

 ואופיו של המוצר, "שווה ערך" טעונים אישורו הבלעדי של המהנדס.
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מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות  .יא

טונים , חיבורים, כיתורים, חציבה בבעגוניםוהתוכניות, חומרים ועבודה, הרכבה, 

ות בקירות, תיקוני טיח וצבע מושלמים, בכל מקום שיידרש שימוש להעברת הצינור

בציוד, חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, אספקה 

והובלה, כל סוגי המיסים ביטוח  ובטיחות, בלי הוצאות נראות מראש, הרווח וכו' 

 המלאה של המפקח.שתידרשנה למילוי תנאי החוזה בהשלמת העבודות לשביעות רצונו 

חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש  .יב

בהם חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל  בהם בהתאם לתנאים 

המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לסיים 

 המפקח. ולמסור את העבודות לשביעות רצונו של

 

 כללי: .2

לשדרוג תאורת רחובות והחלפתה בתאורת  חשמלהמפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות  .א

בסמת טבעון כולל הוספת עמודי תאורה וקווי תאורה חדשים ושדרוג מרכזיות  לד בכפר

מודגש בזאת כי ביצוע  .מאור קיימות והמבוצע ע"י המועצה המקומית בסמת טבעון

, הפנים העבודה יהיה בהתאם לתקציב הקיים במועצה ואשר יועבר ע"י משרד התחבורה 

ללא כל שינוי במחיר  50%והמועצה המקומית רשאית להקטין את היקף העבודה ב 

 סעיפי החוזה ע"י הקבלן.

 העבודות יבוצעו לפי :   

 חוק החשמל תשי"ד לפי עדכונו האחרון. .1

 ראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל, לוחות חשמל, הארקות.התקנים היש .2

 תקנות והוראות ח"ח לישראל. .3

 תקנות והוראות חברת בזק. .4

 התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. .5

 .08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרק  .6

 

 

 עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל

 :)ללא סדר עדיפויות( רשימת העבודות הכלולות במפרט זה .ב

על עמודי תאורה  LEDלפנסי תאורת רחובות קיימים החלפת פנסי תאורת רחובות  .1

 עצמאיים ועל עמודי רשת חברת חשמל.

 התאמות בעמודי תאורה להתקנת פנסים חדשים. .2

 .פנסים החדשיםהחלפת והתאמת חיבורים וזרועות על עמודי חברת חשמל ל .3

 .עבודות  שיפוץ ותחזוקה במתקן התאורה הקיים על פי הנחיית המועצה .4
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 עבודות שיפוץ ושדרוג מרכזיות מאור קיימות. .5

 . כולל בסיסי עמודים חדשיםעמודי ופנסי תאורת רחובות חדשים  .6

   חדשים. תת קרקעים  קווי תאורהוחפירות  .7

אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או התוכניות   .ג

ו/או במפרט הטכני. על הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו גם אם לא פורט 

 במסמכים המצ"ב.     

המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או למסור  .ד

ת המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה של יתר סעיפי לקבלן רק חלק מהעבודו

 המכרז.

 חפירות:   .3

ס"מ מרום הסופי של הקרקע או הכביש או  110החפירות עבור הכבלים והצנרת יהיו בעומק  .א

המדרכה לצורך זה אין להבדיל בין החפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו  

 ו חציבה בכל סוגי העפר והסלע.מוזכרות חפירה, פרוש חפירה ו/א

ס"מ בחול גרוס )פודרה( לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת  10החפירה תרופד בשכבה של  .ב

לאחר הנחתם. יש להדק את החול ולהניח שכבה רצופה של בלוקים מלאים בהתאם לפרט 

בתוכנית. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבלי חשמל 

 מוד לפחות. 98%מ.נ." כנדרש, ולסתום את החפירה בעפר ולהדק עד להשגת צפיפות 

על הקבלן לקבל  אישור המפקח לתוואי לפני ביצוע החפירה. על הקבלן לוודא תוואים  .ג

קרקעית קיימת. האחריות להימנע מפגיעה במע' תת קרקעיות -ומהלכים של צנרת תת

ה במע' קיימות שתגרם כתוצאה מעבודות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל תקל

 הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו.

 

 צנרת תת קרקעית וכבלים: .4

 8קשיח ותכלול חוט משיכה מניילון  PVCא.  הצנרת התת קרקעית תהיה פלסטית חלקה מטיפוס 

 מ"מ.

 הצנרות יונחו בחפירה על גבי שכבת החול הראשונה זה ליד זה. על הקבלן לקבלן אישור .ב

לחפירה ולאופן הנחת בצנרת לפני סגירת החפירה. אין לכסות חפירה לפני קבלת אישור 

 המפקח לכך.

 מ"מ תהיה מטיפוס שרשורי קוברה דופן  80הצנרת לתאורת חוץ בקוטר  –ג.  

 כפולה.        

 של חברת החשמל. 6תהיה בעלת דרג  P.V.Cמ"מ  מ  110צנרת חשמל  בקוטר  -  ד 
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 תהיה: . צנרת תקשורתה

 .13.5מ"מ תהיה מפוליאתלון י.ק.ע  75או  50צנרת  -     

 . קטעי חיבור צנרת )מופה(:ו

קטעי חיבור בין שני צינורות יבוצע ע"י צינור )מופה( תקני אוריגינלי, בהתאם לסוג הצינור  -     

ומיוצר ע"י אותו יצרן צינור. יש להמציא דוגמא לאישור המתכנן והמפקח לפני תחילת בצוע 

 העבודה.

 מופות לצנרת:
 75או  50לקוטר   PUSH-FIT , המופה תהיה דגם 13.5עבור צנרת י.ק.ע  .1

 ס"מ.
 .858לפי תקן   UPVC מופות דגם P.V.C עבור צנרת  .2

 הבאים: עבור צנרת שרשורית מופות אוריגינליות תוצרת אחד, היצרנים .3
 04-8468528פרידמן את ויצמן  .א

 04-6261832אור עקיבא  טל': –אליהו תעשיות פלסטיק  .ב
 
 

 בריכות/שוחות מעבר: .5

 עם טבעת תחתונה, טבעתהבריכות תהיינה עגולות עשויות צינור בטון טרומי 

 עליונה ומכסה עגול. קוטר הבריכות ועומקן כמצוין בתוכנית. הבריכות להתקנה

 טון עם מכסה מתכתי. 40בכביש או באזור נסיעת כלי רכב, תהיינה למשקל 

 טון עם מכסה בטון טרומי 12.5הבריכות בשטחי מדרכות או גינון תהיינה למשקל 

 וטבעת מתכתית.

 לשוחות תהיה דרך פתח אותו יחצוב הקבלן בחלק התחתון שלכניסת צנרת 

 השוחה, כולל סתימת החציבה ע"י בטון.

 ס"מ בה כתוב סוג  11הקבלן ישלט את הבריכות ע"י הטבעת פליז עם אותיות בגודל 

 הבריכה )חשמל, תקשורת וכו'(.

 

 

 

 עמודי תאורה: .7

מטר  7בכבישים ועמודים בגובה  מטר 9גובה עד יהיו  החדשים תאורת רחובותעמודי  .א

מפלדה, מגולוונים באבץ חם  בכבישים פנימיים בין הבתים העמודים והזרועות יהיו

מטר  9העמודים יהיו בעל חתך עגול קוני. עמודים בגובה  .בטבילה בעלי תו תקן ישראלי

 60/90מטר המשך עם זרוע קשתית קוניות במידות  7.8מ"מ עד גובה  90/199יהיו בקטרים 

מטר  5.8מ"מ עד גובה  90/171מטר יהיו בקטרים  7מטר עמודים בגובה  1.2מ"מ ובאורך 

מטר  .על העמודים יותקנו  1.2מ"מ ובאורך  60/90המשך עם זרוע קשתית קונית במידות 
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 LEDמיציקת אלומיניום בעלי ציוד בהתאם לדגם הנבחר והמאשר פנסי תאורת רחובות 

 ם יבחר בהתאם לגובה ההתקנה לפי הנחיית המתכנן. הספק הפנסי. K4000בגוון אור 

כל תא מכסה תא ציוד   כל עמוד יכלול תא ציוד עם פנל נסגר ע"י בורג אלן מצופה קדמיום. 

מ"מ עם עטיפה פלסטית אשר יחובר באופן  4יהיה קשור לעמוד באמצעות כבל פלדה בחתך 

  זוק.חי משולשי כל עמוד יכלול פלטה תחתונה מרותכת עם פנימי 

, אומים 4 ברגי יסוד 4לפחות יצוק ויכלול  30יסוד הבטון של העמוד יהיה עשוי בטון ב'  .ב

אומים כל עמוד(.  12 אומים עליונים )סה"כ 8דסקיות קפיציות +  4דסקיות +  4תחתונים + 

 ושרוול הגנה.  ורג יכוסה בזפת קרה למניעת חלודההחלק הנותר של הב

 

 גופי תאורה: .3

כולל כל ציוד ההדלקה, בלבד ורה בכתב הכמויות כוללים אספקה מחירי גופי התא .א

תכלול את עבור התקנה ישולם בסעיף נפרד וכבל כופל הספק וכל הנדרש. מצתים, נורות, 

, מוטות הברגה, חיזוקים, סופיות כבל, קופסאות הסתעפות םתלימון כל חומרי העזר כג

 וכל הנדרש קומפלט.   

 LED מטר ובהספק 12על עמודי תאורה   LED  W160בהספק  יהיוהתאורה פנסי  .ב

W140  70     מטר ובהספק 10עד  8על עמודי תאורה בגבהיםW LED  על עמודי חברת

 מטר. 4על עמודים בגובה  50W LEDובהספק מטר  7ועמודי תאורה עד גובה  חשמל

או  GRECHI אוTHORN או  COOPERכמפורט בכתב הכמויות תוצרת גוויס או 

VIZULO  או INTEC   LIGHTING ,.לפי דגמים כמפורט בכתב הכמויות 

, מחברים ואת קטע הכבל מפתח הציוד מתליםמחיר פנס תאורת חוץ או הצפה כולל גם  .ג

 בעמוד ועד לפנס.

 

   LEDלתאורת מיוחדות דרישות ד. 
  כל גופי התאורה יהיו מתוצרת מאושרת על ידי מכון תקנים בארץ מוצאם ואישור של  1ד.

 מכון התקנים הישראלי.       
 כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סידרתי ולא חד פעמי, כולל דף קטלוגי מפורט  2ד.      

 המתאר את הנדרש במפרט.            
 אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כלל האביזר  3ד.      

 שנים, כמו כן יש לבקש אחריות ישירה מהחברה היצרנית. שבע ל            
  הווה אומר  100%נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר תהיה  4ד.      

 L79           ( כאשר בדיקת תפוקת האור ,lM.מתבצעת עם גוף התאורה בשלמותו ) 

 שעות עבודה  50,000עם  70Lיו בתקן אורך חיים מינימלי של כל גופי התאורה יה 5ד.      
 המבטיח אריכות לחיי הלד כפונקציה של רמת פיזור החום, כלומר כמות ה אור לא             
 לאחר משך החיים שהגדיר היצרן. 70%תפחת מ             

    IEC  photo biological safety,62471, 62778בטיחות קרינה בהתאם לתקנים:  6ד.

 RG. 3וכן ברמה של קבוצת סיכון עד       
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 .80%תיהיה במינימום של   CRIרמת מסירות הצבע  7ד.     

לפי אליפסות  2: תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום MACADAM 8ד.     

macadam         וחוץ. עבור תאורת פנים 

 , כלומר כמות נוריות הלד  F10אמינות: תקלות נוריות הלד יהיו ברמה של  9ד.     
 מהנוריות הקיימות בגוף. 10%שמתקלקלות במשך אורך החיים שהוגדר לא תעלה על             

  , ZHAGA: כל גופי הלד בפרויקט יהיו רק מייצרנים החברים בארגון ZHAGA 10ד.     
 צורך ומונע את  הווה אומר גוף תאורה שמאפשר להחליף את רכיב הלד בלבד באם יש             
  הצורך להחליף את גוף התאורה בשלמותו.             

 כל הדרייברים יהיו מקוריים ע"פ המלצות יצרן גוף התאורה בעלי תקן ואורך חיים  11ד.     
 שנים.  7  מוצהר של              

 טרית ממעבדה פוטומ  LDTאו   IESכל גופי התאורה המוצעים יהיו בעלי קבצי  12ד.     
 מוסמכת.              

 כל גופי התאורה יהיו מיציקת אלומיניום, צבועים פוליאסטר בתנור כולל מע' קרור  13ד.     
 מעלות לפחות. 40לטמ' סביבה של              

 , לאורך כל תקופת IP66יהיו אטומים ברמת אטימות   LEDהן הגוף והן המערכת ה  14ד.    
 שנים. 7של  האחריות            

  או כל תקן אירופאי  LM79 ,LM80הגופים יעמדו בדרישות התקנים האמריקאיין  15ד.      
 מקביל או ש"ע.              

 הדרייברים יהיו תוצרת פיליפס , בידוד כפול. 16ד.      
 כל הגופים יהיו בידוד כפול, מתאימים להתקנה על עמודי חברת החשמל. 17ד.      
 .10KV כל הגופים יצויידו במודול הגנה מפני ברקים,  18ד.      

 

 יצרנים מאושרים: .ה

 הגופים יהיו מתורצת אחד היצרנים הבאים:

- THORN   אוAIRIS    אוINTEL LIGHTING –  לירד.שטייניץ 

- COOPER   אוGEWISS- .אורעד 

- CREE – יאיר דורם 

- SBP- ארכה 

- GRECHI   אוVIZULO – בע"מ ח.י. פתרונות חכמים. 

או כל יצרן אחר אשר עומד בתנאי המפרט ואשר הגופים המוצעים על ידו הינם שווה ערך 

 לגופים שצויינו במכרז. אמתייםואיכות 

 

 ניסוי תאורה:  .ו

a. ןם המתוכננים בבנייניסוי תאורה לגופי ויבצע מטעם הקבלן אחד או יותר ספק גופי התאורה 

וזאת לפי דרישת וכן לפי הדגמים המצוינים בכתב הכמויות לפי הדגמים המוצעים על ידו 

 והמזמין. המתכנן 
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b. המוצעים על ידו. מספר  לצורך כך יוקצה ע"י המזמין לכל ספק שטח לצורך התקנת הגופים

גופים  4החלטת המתכנן אך לא יפחתו מ  הגופים מכל דגם שהספק מחייב להתקין יהיו לפי

 לכל דגם.

c. ר גופי התאורה מכל סוג ובכל ניסוי תאורה על הקבלן להמציא מודגש בזאת כי בכל אישו

ולהציג את הגופים המקוריים המצוינים בכתב הכמויות לפי הדגמים המפורטים וזאת בנוסף 

כל גוף שווה ערך במידה והגוף  קלדגמים שווה ערך במידה וברצונו להציע כאלה. לא ייבד

לניסוי במקביל לגוף השווה ערך המוצע על  המקורי המפורט בכתב הכמויות לא יוצג או יותקן

 ידי הקבלן. 

d. הדוגמאות בהתאם  ספק גופי התאורה יספק את הדוגמאות לקבלן החשמל אשר יתקין את

ניסוי התאורה יפורקו הגופים וימסרו  להוראות ספק גופי התאורה ויחבר אותם לחשמל. בגמר

למחסן הספק  וחזרה ןהבניים אל מודגש בזאת כי עלות הגופים , הנורות הובלת הגופי לספק

. המזמין אינו והקבלן התאורה בלבד ספק גופי  וכן כל נזק שיגרם לגופים אלו הינו באחריות

בזמן הניסוי או בכיסוי כל עלות  כל נזק שיגרם להם מחויב ברכישת הדוגמאות או בכיסוי

 הגופים לרבות עלות שעות העבודה של נציגיו.  נוספת שתיגרם לספק

e. השונים,  בניסוי גופי התאורה תבוצע בדיקה רמות התאורה המתקבלות מהגופים

 של הגופים. , איכות התאורה, איכות הגופים והמראה האסטטיהסנוור רמות

 

 סימון ושילוט: .4

כל האביזרים, גופי תאורה, עמודי תאורה, שוחות חשמל ותקשורת, לוחות חשמל,   .א

גווני. גוון השילוט יהיה כתב שחור עם -ט דובשילוט סנדוויץ' חרו ישלטומפסקי בטחון 

רקע לבן כאשר אביזרי החרום יהיו כתב לבן עם רקע אדום. השילוט יקבע למקומו ע"י 

 ברגי פח או מסמרות פלסטיות מתאימות. רשימת שילוט תוגש למתכנן לפני ביצוע.

אשר ס"מ  11ע"י שילוט מפח עם אותיות בולטות גודל אות  ישלטוכל עמודי התאורה  .ב

 פח או ניטים. יברגייחובר לעמוד באמצעות 

ע"י שילוט "  תשלטנהכאמור בסעיף כבלים.  כל נקודות ההארקה  ישלטוכל הכבלים  .ג

קרקעיים יסומנו ע"י שילוט מיציקת מתכת -הארקה לא לנתק".  כל התוואים התת

 מותקן על מבנים או מוטבע באספלט או במשטח הבטון. כל השילוט הנ"ל כלול במחיר

 העבודה ולא ישולם עליו בנפרד.

 

 חומרים וציוד: .5

ומאושרים ע"י  כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים  .א

 מכון התקנים וח"ח.
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לאישור המהנדס  על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם  .ב

 מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.או המפקח. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו 

או ש"ע מאושר ע"י  שניידר"לר" או  "ואו  " מ ABBציוד לוחות החשמל יהיו מתוצרת  .ג

 – IEC 898לפחות לפי  10KAשל ר תים יהיו בעלי כושר ניתוק בקצ"המתכנן. המאמ

 . ICS=ICUאוטומטיים יש להבטיח כושר ניתוק -חצי )אם לא צוין אחרת(. למפסקים 

ובעל סמכה   וניסיון מתאים ISO 9001החשמל יהיה בעל תו תקן איכות יצרן לוחות  .ד

 .         1419קן ישראלי ממכון התקנים לייצור לוחות חשמל לפי ת

 העסקתו. חובת הקבלן קבלת אישור המתכנן ליצרן הלוח המוצע על ידו לפני .ה

 
 תאומים אישורים ובדיקות: .6

ים לביצוע העבודות ואת זמני הקבלן יתאם עם המפקח  והמזמין את לוחות הזמנ .א

 החיבור והניתוק.

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של חברת החשמל ומהנדס בודק למתקן  .ב

שהקים ויתקן מיד את כל ליקוי שיתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י 

 הבודקים.

ו/או  מפקח בדיקת ח"ח והמהנדס הבודק אינה באה במקום הבדיקה ע"י המתכנן ו/או .ג

נציג המזמין ואינן פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם. העבודה 

 תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י המתכנן והמזמין.

 התיאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.  .ד

 

 תאומים אישורים ובדיקות: .7

עם המפקח  והמזמין את לוחות הזמנים לביצוע העבודות ואת זמני החיבור א.   הקבלן יתאם 

 והניתוק.

ב.   עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של חברת החשמל ומהנדס בודק למתקן שהקים 

 ויתקן מיד את כל ליקוי שיתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודקים.

ינה באה במקום הבדיקה ע"י המתכנן ו/או מפקח ו/או נציג ג.   בדיקת ח"ח והמהנדס הבודק א

המזמין ואינן פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם. העבודה תחשב 

 כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י המתכנן והמזמין.

  ד. התיאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

 לוחות חשמל :.   8      

חיצונית לפי  להתקנה   IP65מפילר פוליאסטר  משוריין  היבנמרכזית מאור  חשמל א.  מבנה לוח

ציוד מיתוג ותא נפרד לחיבורים )שקעים(. דלתות הלוחות פרט בתוכנית פרטים כולל תא נפרד ל
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 יוצב על בסיס . הפילר המתאים לכל הלוחות MASTERיסגרו ע"י מנעול צילינדר עם מפתח 

 לפי פרט. אוריגינלי מפוליאסטר כולל יציקת בסיס וביצוע הארקת יסוד לעמוד )סוקל(

כל סוקל יכלול פתח הכנסת כבלים ותקעים זמניים, הפתח ימוקם מתחת לתא חיבורים      

 )שקעים( ויפתח כלפי מעלה ויסגר ע"י נעילת פרפר.

 

 

 ב. הוראות כלליות לביצוע לוחות:

ישראלי וחות החשמל ייוצרו ע"י יצרן בעל הסמכה ממכון התקנים לעמידה בתקן ל .1

61439IEC   250לייצור לוחות לזרם מעלA וכן הסמכה לייצור לוחות. 

.   לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החיבורים    שבתוכניות. 2     

 ם הדרושים     מידות הלוח תהיינה מתאימות לצורכי האביזרי

 .30%כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור           

 .    התרשימים שבתוכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד.3     

תכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות הלוח             

תעובד ע"י היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה. רק לאחר אישור 

 3התוכניות רשאי היצרן לגשת לביצוע הלוחות. עם גמר הביצוע ימסרו יחד עם כל הלוחות 

 ות הנ"ל.עותקים של מערכת התוכני

הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות והארקה עם ברגים ודסקיות פליז בורג נפרד לכל  .4

מוליך. העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפיקוד יצוידו במהדקים. 

 ממ"ר ומעלה עם בורג להתחברות ע"י נעלי כבל. 35ממ"ר מהדקי מסילה,  25עד 

יחוברו לפסי צבירה באמצעות נעלי כבל ודסקיות פליז.  ממ"ר ומעלה 10מוליכים שחתכם  .5

אמפר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים  250מפסקים של 

ומהדקים מתאימים. כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת 

 או לשות מתאימות לפי גודל הקו.

לוח יכוסו ע"י פנל פלסטי שקוף משולט בסימון הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל  .6

החץ. כן יכוסו פסי צבירה בחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע 

 מקרי.

.    כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיחוברו לפנלים ולדלתות ע"י 7    

את כל האביזרים במדבקה עם ברגים או מסמרים )לא בדבק(. בנוסף לשילוט יש לסמן 

 ציון מס' המופיע בתוכנית.

.    היצרן ידאג להבטחת לסקטיביות והגנות לזרם יתר וזרם קצר בין המפסקים החצי 8   

 אוטומטיים בלוחות החשמל. ציוד החשמל המוצע חייב להתאים לדרישה זו. 

לסגירה בחצי  הפנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיציים )פרפריים( או בעלי ראש גדול .9

 סיבוב עם הבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל.
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 .   בחלק העליון של כל הלוחות יותקנו מכסים )גגונים( עם כניסות כבל מוכנות 10  

מראש בנוי מחומר פלסטי חסין אש. לכל כבל תהיה כניסה נפרדת. מכסים אלו יהיו תוצרת           

 או ש"ע. CABSTOP"לגרנד" דגם 

ומעלה יוגשו לאישור המתכנן יחד עם תוכניות הביצוע גם החישובים  250Aלוחות לזרם .     ב11

 הבאים:

 .IEC 61439חישוב טרמי של הטמפרטורות המתפתחות בלוח בעומס מלא לפי תקן  .א

חישוב עמידות מיכנית של הלוח בכוחות המתפתחים בעת זרמי הקצר הנקובים.  .ב

 .25KAפי זרם קצר במידה ולא הוגדר זרם הקצר יעשה החישוב ל

 

 תנאים מקומיים: .8

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה  .א

ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל 

התנאים בנוגע למכשולים וקשיים בהתקנה וכו' ופוטר את נותן העבודה מכל תביעה 

 להתעורר בקשר לכך.העלולה 

על הקבלן לדאוג משך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום ולמנוע בכל  .ב

האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. 

בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים מפעולותיו,  הקבלן ישא

מחדליו, עבודתו וציודו בין אם יבוצע על ידו, על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני 

 משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כלשהו מהעבודה.

 

 מדידה וכמויות: .10

פחת. שאריות או חומרים שנפסלו. העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור ה .א

מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: 

 ישולם עבורם בנפרד. ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומרים ללא כל שינוי במחירי  .ב

 ם. היחידה של יתר הסעיפי

מחירי העבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים  .ג

 .מפורט לכל דרישת תשלום חריג

 העבודה תימדד בעקרון לפי נקודות. .ד

 

 אחריות: .11
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חודשים מתאריך קבלת העבודה ע"י  36הקבלן יהיה אחראי למתקן שהקים למשך  .א

יקוי או פגם שהתגלה בציוד שהתקין המפקח. במשך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל ל

 מיד ועל חשבונו.

 בכל מקרה של תקלה חוזרת או פגם חמור יחליף את האביזר בחדש. .ב

 תקופת האחריות תחל מחדש למשך שנה על כל אביזר או תיקון שבוצע. .ג

 

   

 תאריך  חתימה

 


