
 

 

 2021/--מס'  זוטא מכרז

 בסמת טבעון סימון כבישים והתקני בטיחות  ביצוע עבודות

המועצה המקומית בסמת טבון )להלן:"המועצה"( מזמינה בזה הצעות מחיר מקבלנים 
 סימון כבישים והתקני בטיחות  בסמת טבעון :עבודות רשומים לבצע 

, בדרגה 200לפחות סמל  1-על המציע להיות קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג :ג
אישורים. הצעות ללא  לצרףמתאימה לערך המכרז ומנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק, יש 

 צרוף תעודות כנ"ל לא תובאנה לדיון.

 .לפחות 1 -סוג  ג, ענף ראשי כבישים תשתיות ופיתוח -  200ענף   –' קבוצה ג

 .מ"כולל מע₪  300.00עלות חומר המכרז 

 ת מכרז .אין צורך בערבו 

 

 , לשאלות והבהרות ניתן לפנות למהנדס המועצה לקבלת הסברים. חובהלא סיור קבלנים 
ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה המצורפת למסמכי המכרז ותימסרנה ידנית למזכירות 

 המועצה ותוכנסנה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, המועד האחרון להגשת ההצעות יום
פתיחת המכרז תקבע במועד שייקבע , 14:00עד שעה 17/10/2021:___ תאריךה_____ 

 בהקדם, הצעות הנשלחות בדואר לא יתקבלו.
 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

לרשות המועצה, בכוונת המועצה לצמצם את העבודה שתתבצע בפועל לגובה ההרשאה 
ף להרשאה התקציבית שהמועצה תחתום עם הקבלן יהיה בכפו /התקציבית. גובה החוזה

כאמור, ואין הדבר מהווה סיבה או עילה לתביעות ו/או לטענות ו/או לדרישות כלשהן כלפי 
 המועצה.

המזמין רשאי לפסול כל הצעה אשר יש בה פגם פורמאלי, המזמין שומר לעצמו את הזכות 
 הבלעדית לא להתחשב בפגמים פורמליים שעלולים להיות בהצעה כלשהיא.

 . ע"י המציע, מקור  םחתו עותק אחדכתב כמויות( הצעות מחיר )
 יש לציין הנחה כללית לכל פרק בנפרד.

 בכבוד רב,

 ראיד זבידאת

 ראש המועצה

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 לביצוע עבודות קבלנות  מכרז/זהחו

 
      2021  שנת –חודש  __--__  ביום בבסמת טבעוןשנערך ונחתם 

 
  בין

 
 בסמת טבעון מועצה מקומית 

 בסמת טבעון
  שר תקרא )להלן "המועצה"(א

 מצד אחד                               
 

  לבין
_________________________________ 

 
 ________________ח.פ./ ע.מ. 

 
 כתובת _____________________    

 
 טל: ____________, פקס: ________________

 
 אשר יקרא )להלן "הקבלן" ו/או החברה (

 
 מצד שני                

 
 
 
 

 המועצה פרסמה מכרז מס' מ"פ ___________מיום ________________ו    הואיל
, בסמת טבעוןביישוב    שיפוץ בניין המועצה הישן לקבלת הצעות לביצוע עבודות 

 לחוזה זה. פיםהמצורובתוכניות כמופרט במפרט 
 

 גיש כדין הצעה למכרז הנ"ל:והקבלן ה   והואיל
 
 

עדת המכרזים של המועצה בישיבתה מס' ___________מיום _________ וו והואיל
בפני ראש המועצה לקבל את הצעתו של הקבלן ולמסור לו את ביצוע העבודות  המליצה

 המפורטות בחוזה במפרטים וביתר מסמכי המכרז.
  

ראש המועצה בהחלטתו מיום __________ אישר את החלטתה הנ"ל של ועדת ו  והואיל
 והוחלט למוסר לקבלן את ביצוע העבודות והכל כמפורט להלן. המכרזים

 
 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 
 הצדדים מסכימים כי המסמכים הבאים יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה: .2
 

 .הצעתו של הקבלן )א( 



 

 

 
 תקציר הכיסוי הביטוחי, י הקבלן, נספח התייקרות,תנאי החוזה לביצוע העבודה ע" )ב( 

 .כתב הוראה בלתי חוזרת
 

 .המפרט הטכני )ג( 
 

 .כתב הכמויות )ד( 
 

 .ההערות למפרט וההערות הכלליות )ה( 
 

 .התוכניות/ שרטוטים )ו( 
 

המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית לעבודות בניין הפרקים המפורטים  )ז( 
  להלן:

 ________________________________ )לא מצורף(._________
 

 תעודת השלמה. )ח( 
 

 תעודת סיום. )ט( 
 

 .הצהרה על חיסול תביעות )י( 
 
 :הגדרות .3

 
 לעניין חוזה זה יתפרשו המונחים הבאים כדלהלן:

 
  הנדס המועצה או מי שהמהנדס יאצול לו סמכויות.מ –"המנהל" 
יורשיו ומורשיו המוסמכים, וכן כל קבלן משנה הפועל של הקבלן,  לרבות נציגיו  –"הקבלן" 

 בשמו או בשבילו בביצוע העבודה.
 עבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה והמפרטים.ה  –"העבודה" 

 .השלמתה ובדיקתה  –"ביצוע העבודה" 
 ציג מטעם המנהל לפקח על ביצוע העבודה.נ  -"המפקח"

 
 :רצונוביצוע העבודה בפיקוח המנהל ו/או המפקח לשביעות  .4

 
המנהל ו/או המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב 
החומרים והציוד שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן 

 רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיו של המנהל.
 
 :מועד ביצוע העבודה .5

ויסיים  וראה בכתב, ידי המנהל בה-ביצוע העבודה בתאריך שייקבע עלהקבלן יתחיל ב .א
את העבודה לפי הקבוע בטופס הזמנת העבודה ובלוח הזמנים הנקוב בו וישלים את 
ביצועה וימסור אותה למנהל כשהיא נקיה ומתאימה למטרתה ולשביעות רצונו של 

 המנהל.
 
אמור ובהתאם ללוח זמנים הקבלן יבצע את העבודה בקצב הדרוש להשלמתה במועד ה .ב

 האמור בטופס הזמנת העבודה שמנפיקה המועצה .
 
הקבלן ידאג לביצוע כל ההכנות הדרושות לו לצורך העבודה, לפני קבלת הוראת המנהל  .ג

 להתחיל בעבודה.
 



 

 

פרט אם הותנה בהזמנת העבודה לא תבוצע העבודה בשעות הלילה, בימי המנוחה  .ד
  דה המוסלמית. השבועית במועצה ו/או בחגים של הע

 
אם בכל זמן שהוא יהיה המנהל בדעה כי קצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח  .ה

את השלמת העבודה בזמן הקבוע, יודיע המנהל לקבלן והקבלן מתחייב לנקוט מיד בכל 
 האמצעים הדרושים ולבצע את העבודה תוך הזמן הקבוע.

 
לעיל רשאית המועצה לבצע את  לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן )ה( .ו

העבודה כולה או מקצתה ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת שהיא, על חשבון הקבלן 
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך והמועצה תהיה רשאית לנכות מכל סכום 

 שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא את סכום ההוצאות הנ"ל.
 
ם כי בגין כל יום איחור בהשלמת ביצוע מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם על הצדדי .ז

₪  1,000העבודות מעבר לקבוע בס"ק "א" ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם בסך של 
לכל יום איחור וזאת מבלי לפגוע ביתר הסעדים העומדים למועצה מכוח חוזה זה ו/או 

 .עפ"י כל דין
 
ה ועבודה עפ"י ימים בהשלמת כל עבוד 7 עוד מוסכם על הצדדים כי איחור של מעל  .ח

 הזמנות העבודה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 

 :אופן ביצוע העבודה ע"י הקבלן .6
 

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, להוראות המנהל, וכתב הכמויות שיועבר  .א
 לקבלן על ידי מהנדס המועצה עם חתימת הסכם זה.

 
לטת של המנהל וימלא הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוח .ב

לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל, בין שהן מפורטות בחוזה זה ובין שאינן 
 מפורטות בו.

 
הקבלן מתחייב לא לחרוג מהתקציב המאושר לפרויקט והתמורה המגיעה על פי סעיף  .ג

להסכם זה, אלא בהוראה מראש ובכתב החתומה על ידי ראש המועצה, גזברה  20
 והחשב המלווה.

 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בדייקנות, במיומנות, בצורה מקצועית מעולה  .ד

ובבטיחות מרבית ולהשתמש בביצוע העבודה בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר, 
 בכמויות מספיקות.ו ובהתאם לאמור במפרטים ובכתב הכמויות 

 
קום העבודה הקבלן מתחייב להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך ימצא במ .ה

 במשך על תקופת ביצוע העבודה.
 

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, והנחיות כל הרשויות  .ו
 המוסמכות לרבות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלומי מיסים ואגרות.

ן וחזרו לקבלי –אולם מיסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן ותשלומם חל כדין על המועצה 
 ע"י המועצה.

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל כריית החול תעשה במחצבה הפועלת כדין ואם יידרש לכך  .ז

 ימציא הקבלן למנהל אישור על כך.
 
 



 

 

 :חומרים ציוד ומתקנים .7
 

הספקת הציוד, החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע העבודה תעשה ע"י הקבלן ועל  .א
ע"י מכון התקנים הישראלי  חשבונו, כל החומרים ישאו תו תקן ישראלי מאושר

ובמידה ואין תו תקן ישראלי לגבי אותם החומרים ו/או המתקנים ישאו החומרים 
( ומבלעדי  . I.S.0והמתקנים תו תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה ) 

 תקנים כאמור אסור לקבלן להשתמש בחומרים ולבצע כל עבודה בשום דרך.
 
קבלן משתמש בחומרים בלתי מתאימים, רשאי הוא בכל מקרה שלדעת המנהל ה .ב

לדרוש מהקבלן לסלקם מיד וכן רשאי הוא לדרוש מהקבלן ביצועו מחדש של כל חלק 
ומרים בלתי מתאימים והקבלן מתחייב לבצע מייד ידי שימוש בח-מהעבודה שנעשה על

ק את הוראות המנהל, כאשר כל ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראת המנהל יחולו אך ור
 על הקבלן.

 
 :בטיחות בעבודה .8

 
הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם שמירה על בטחונו ונוחיותו של 
הציבור. לרבות עובדיו, פועליו וכל מי שימצא במקום העבודה מטעמו וברשותו ולמלא אחרי 

קנות והת 1970 –כל הוראות כל דין לרבות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
 פיה.-שהותקנו על

 
 

 :דו"ח תקופתי .9
 

התקדמות השירותים וכן  מבצע השירותים ימסור למנהל, על פי דרישתו, דו"ח תקופתי בדבר
ביצוע השירותים ולפקח על השירותים  רשאי המנהל או מי שיבוא מטעמו לבקר באתר

 הניתנים ואופן ביצועם.
 

טיב ואופן ביצוע  דו או מטעמו עלמבצע השירותים ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על י
 השירותים.

 
 :סמכויות המנהל .10

 
את טיב השירותים  המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם, ועד לסיום מתן השירותים לבדוק .א

 התאם להוראות הסכם זה.ב ואת אופן ביצועם ואם מבצע השירותים מבצעם
 
והנחיות, במשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת למבצע השירותים הוראות  .ב

בכל הנוגע לביצוע השירותים ובלבד שההוראות וההנחיות שינתנו לא יעמדו בסתירה 
 לאמור בהסכם זה.

 
הסכם זה  לפסול לכל עוזר או עובד שהתמנה על ידי מבצע השירותים לצורך ביצוע  .ג

 וזאת מכל נימוק סביר לפי שיקול דעת בלעדי של המנהל.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :אחריות לנזק .11

 
ועד לגמר העבודה, לרבות גמר תקופת הבדק, על הקבלן להגן על העבודה  מתחילת העבודה

כן תחול עליו אחריות לכל נז' שייגרם לכל דבר השייך ידי העבודה ו-וכל דבר העלול להיפגע על
למי שהוא כתוצאה מן העבודה ועליו לתקן מיד כל נזק שייגרם כמתואר לעיל: לא מילא 

שנקבע לכך ע"י המנהל רשאית המועצה לתקן את הנזק  הקבלן אחר התחייבותו זו תוך הזמן
בעצמה ולזקוף את הוצאותיה על חשבון הקבלן והקבלן מתחייב לשאת בכל סכום שיידרש 

 ממנו כאמור.
 

 :נזיקין לגוף או לרכוש .12

 
הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מביצוע העבודה 

ם כלשהוא, לרבות עובדיו משמשיו ופועליו של הקבלן וכל מי שימצא לגופן או לרכושו של אד
במקום העבודה בשמו ומטעמו, והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים המעשיים למניעת כל 
נזק כאמור והקבלן חייב לשפות את המועצה בכל סכום שהיא תחויב בו כאמור, לרבות כל 

 ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך.
 

 :ין לעובדיםנזיק .13
 

דם, כתוצאה מתאונה פי דין לכל א-הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על
או נזק כלשהם שנגרמו במישרין או בעקיפין מביצוע העבודה והקבלן חייב לשפות את 
המועצה בכל סכום שהיא תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה 

 דרישה. בקשר לכך מייד עם
 

 :אחריות הקבלן לפי פקודת הנזיקין .14
 

הקבלן אחראי כלפי צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין 
)נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר, לנזקים שיגרמו במישרין או בעקיפין מביצוע העבודה 

ק כאמור בגין נזק ובקשר לכך, באם תידרש המועצה ו/או תתבע לשלם סכום כלשהו לניזו
שנגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהעבודה, חייב הקבלן מיד עם קבלת הודעה מאת 
המנהל לשפות את המועצה בכל סכום שהיא תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים 
וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך . באם לא יעשה זאת תוך הזמן הנדרש ע"י המנהל, תהיה 

סכם עם הניזוק בתנאים שיראו לה וכל סכום שהמועצה תשלם ינוכה המועצה לבוא לידי ה
 מהכספים המגיעים ממנה לקבלן.

 
 :העסקת עובדים .15

 
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה  .א

לפי תנאי חוזה זה במידה והחליט המנהל כי עבודות מסוימות מצריכות העסקת בעלי 
ן מהנדסים, אדריכלים, מהנדסי אינסטלציה, מהנדסי חשמל וכו' מתחייב מקצוע כגו

 הקבלן להעסיקם על חשבונו לצורך ביצוע העבודות לפי החלטת המנהל .
 
קבלת  הקבלן יחליף כל עובד מעובדיו, אם יידרש לכך ע"י המנהל וזאת מיד עם  .ב

 הדרישה.
 
העבודה ובהתאם  )ג( לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים רק באמצעות לשכת .ג

 .1959כ-להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט
 



 

 

)ד( הקבלן ישלם לעובדים המעוסקים לצורך בצוע העבודה לפחות שכר עבודה הקבוע  .ד
על  שנקבעו בהסכם הקיבוצי החל  בחוק שכר מינימום ויקיים אותם תנאי עבודה 

 דומה. מדינה בענף בו מועסקים עובדים בעבודהב המספר הגדול של עובדים 
 

חל איסור מוחלט להעסיק עובדים זרים בניגוד לחוק ומותרת העסקתם ע"י הקבלן אך  .ה
 ורק בהיתר לפי כל דין.

 
 

 :שינויים בעבודה .16
 

המועצה רשאית להזמין את ביצוע העבודות המפורטות בחוזה זה ובכתב הכמויות  .א
, הזמינה מצויינות בכתב הכמויותה הכלולות בו, כולן או מקצתן, או מעל לכמויות 
 המועצה ביצוע עבודות כאמור, חייב הקבלן לבצען.

 
המועצה תהא רשאית ע"י הודעה בכתב של המנהל לקבלן להגדיל או להפחית את  .ב

הוצאות המועצה בפרטי העבודה, ובלבד שהשעור הכולל של ההגדלה האמורה לא יעלה 
 )עשרים וחמש למאה( מכלל הוצאות ההזמנה של העבודה. 25%על 

 
תהא רשאית ע"י הודעה בכתב של המנהל לקבלן להגדיל את הוצאות המועצה   המועצה .ג

ע"י תוספת פרטים חדשים לעבודה, ובלבד ושיעור הגדלת ההוצאות בשל תוספת זו לא 
 )עשרים וחמישה למאה( מכלל הוצאות המועצה, על פי החוזה. 25%יעלה על 

 
רט הטכני תהא המועצה במידה והמועצה מעוניינת להזמין עבודות שאינן חלק מהמפ
ו/או חשכ"ל לפי החלטת  רשאית להזמין את העבודות עפ"י מחירון דקל ו/או משכ"ל

המועצה , המועצה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הקבלן לגבי המחירים בעבודות שאינן 
 חלק מהמפרט הטכני.

 
 על הגדלה בפרטי ההזמנה יחולו הוראות חוזה זה. .ד

 
חירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות, לא נקבעו בכתב ערכו של כל שינוי ייקבע לפי מ .ה

הכמויות כל מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי ייקבע ערכם של מחירי 
היחידות החסרים במשא ומתן בין הקבלן לבין המנהל, בשים לב למחירי יחידות דומות 

לם אין הקבלן בכתב הכמויות, אם יהיו כאלה שאפשר להתבסס עליהן למטרה זו ואו
רשאי לעכב את ביצוע השינוי מחמת אי קביעת ערכו. "קביעת המחיר ע"י המנהל לפי 

 סעיף זה תהיה סופית ומחייבת את הקבלן".
 די המנהל יהיה נמוך מזה הנקוב בכתב הכמויות.י –גם אם המחיר שיקבע על 

 
י והקבלן הקבלן קיבל הוראה מהמנהל לביצוע שינויים ולא נקבע בה ערכו של השינו .ו

 30-על דרישתו לא יאוחר מ יודיע למנהל -בדעה שהשינוי מחייב העלאה בשכר החוזה
יום מקבלת הוראת המנהל. לא הודיע תוך הזמן האמור, רואים את הקבלן כאילו 

  הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.
 
 
 
 
 %. 23ייקבעו לפי מחיר דקל פחות      .עבודות חריגות מעבר לחוזה7
 
 
 
 
 



 

 

 
 :השלמת העבודה .17

 
יום מיום  15הושלמה העבודה יודיע על כך הקבלן למנהל והמנהל יחל בבדיקת העבודה תוך 

יום מיום שהתחיל בה. מצא המנהל את העבודה  30תוך  וישלים את הבדיקה  ההודעה 
יתן לקבלן תעודת השלמה לפי הנוסח המצ"ב ומסומן נספח "ד" . י -מתאימה לתנאי החוזה

צורך בביצוע תיקונים בעבודה, יגיש לקבלן רשימת תיקונים והקבלן  המנהל שיש  מצא
 מתחייב לבצעם. 

 
 :תקופת הבדק ותיקונים .18

 
חודשים. החל מיום   12הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לכל העבודה לתקופה של  .א

הנפקת תעודת ההשלמה לכל עבודה ועבודה חתומה  ע"י המנהל ו/או מיום השלמת 
הנ"ל ובמשך תקופה זו מתחייב הקבלן  17כל התיקונים בהתאם לאמור  בסעיף ביצוע 

 לתקן על חשבונו כל  ליקוי, פגם או נזק שיתגלו בעבודה עקב עבודה גרועה או חומרים 
 מאיכות גרועה, או מביצוע העבודה שלא בהתאם להוראות חוזה זה.

 
 מנהל.ה קבע ע"יהקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים כאמור לעיל תוך זמן שי .ב

 
הודעת המנהל על ליקוי, פגם או נזק שהתגלו בעבודה וכן על מועד תיקונם הינה סופית  .ג

 ואין הקבלן רשאי לערער עליה.
 
לא ימלא הקבלן אחר האמור בסעיף זה, תהיה רשאית המועצה לבצע בעצמה או  .ד

 כל הוצאותיה את הקבלן.ב באמצעות אחרים את העבודות הדרושות ולחייב 
 
י לפגוע בס"ק ד הנ"ל בגין כל יום איחור מעבר לקביעת המנהל כאמור בס"ק )ב( מבל .ה

₪  500הנ"ל בהשלמת התיקונים הנדרשים ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם בסך של 
 בגין כל יום איחור.

 
 :מדידות הכמויות .19

 
הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין  .א

 תן ככמויות שהקבלן ביצע למעשה.לראו
 
סמך  או ע"י המפקח מטעם המועצה על /ידי המנהל ו -הכמויות הסופיות תקבענה על .ב

מדידות שתעשינה, עם גמר העבודה, בנוכחות הקבלן. הקבלן יעזור למנהל ולמפקח 
לבצע את המדידות ויספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו, 

 כך.ל למנהל ולמפקח את הפרטים והמסמכים הדרושים בקשר  כן ימציא
 
לא נכח הקבלן במועד שנקבע לביצוע המדידות, יבצען המנהל ו/או המפקח בהעדרו  .ג

 והקבלן לא יהיה רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המפקח כאמור.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :שכר החוזה .20

 
סכום תשלם המועצה לקבלן י חוזה זה, פ-בתמורה לביצוע כל  התחייבויות הקבלן על .א

  כולל מע"מ מקסימום אלא אם יש הגדלה יקבל יותר.!₪  ___140,000_______של _
 
 תנאי התשלום כמפורט להלן .תהא צמודה למדד ותשולם לפי לא התמורה  .ב

 
הקבלן מתחייב לא לחרוג מהתקציב המאושר לפרויקט והתמורה המצויינת בסעיף  .ג

אש ובכתב החתומה על ידי ראש המועצה, גזברה )א( אלא אם נמסרה לו הוראה מר20
 והחשב המלווה.

 
 
 

 :אופן תשלום שכר החוזה .21
 

יוגשו פי חשבונות ש-שכר החוזה ישולם לקבלן בהתאם להתקדמות קצב העבודה ועל .א
 למנהל ע"י הקבלן. 

 
תחלת ביצוע ידו מתאריך ה-כל חשבון יפרט את אומדן ערכו של חלק מהעבודה על .ב

 שבון הקודם, הכל לפי העניין.העבודה, או מתאריך הגשת הח 
 
המנהל את החשבון שהוגש לו ע"י הקבלן, והמנהל יאשר את  יום יבדוק 14-לא יאוחר מ .ג

 האמור בו לפי שיקול דעתו.
 
טן )ג( לעיל, יהוו דמי פיקדון בידי המועצה עד מכל הסכום שנתקבל לפי סעיף ק 10% .ד

 ישור החשבון ע"י המפקח.א יום מיום  30וק החשבון הסופי, והנותר ישולם לקבלן סיל 
 

יום לאחר גמר תקופת הבדק וחתימת  90מכל חשבון כאמור לעיל ישוחררו  10%
ביעות המועצה על תעודת הסיום )נספח "ה"( וחתימת הקבלן על הצהרה בדבר חיסול ת

 )נספח "ו"( לפי המועד המאוחר מביניהם.
 

א יחשבו כחוב שהמועצה חבה לקבלן ולא יזכו את להאמורים  10%-מוסכם בזאת כי ה
אישור התשלומים וכן ביצוע   הקבלן בריבית או בהפרשי הצמדה או בשניהם יחד. 

עבודה או לאיכותם של החומרים ה התשלומים אין בהם משום הסכמת המנהל לטיב 
 יחד. או בשניהם 

 
יום מיום הגשת  30בכפוף לאמור לעיל תשלם המועצה לקבלן תשלומים שוטף + 

  חשבוניות מס כדין למועצה שתוגשנה רק לאחר אישור המנהל את החשבון 
 
העבודה  לטיב  אישור התשלומים וכן ביצוע התשלומים אין בהם משום הסכמת המנהל .ה

 ם.של המחיריאו לאיכותם של החומרים או לנכונותם  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 :סילוק סופי של שכר החוזה .22
ך חתימת המועצה על תעודת ההשלמה יגיש הקבלן חשבון יום מתארי 60-לא יאוחר מ .א

סופי אשר יפרט את כל העבודה שבוצעה וכן את שכר העבודה הנדרש, המנהל יבדוק 
דה יום מיום הגשת החשבון הסופי ויתרת )במי 60את החשבון הסופי שהוגש תוך 

פחתת כל תשלומי היום לאחר  30-ונותרה תמורה( התמורה תשולם לקבלן לא יאוחר מ
 הביניים וכל סכום אחר המגיע למועצה מהקבלן.

 
לפני סילוק סופי של שכר החוזה ימציא הקבלן למנהל הצהרה על חיסול כל תביעותיו  .ב

 עפ"י הנוסח המצ"ב )נספח "ו"(.
 

 :הפסקת העבודה .23
 

תה. לזמן מסוים או לצמיתות לפי וע העבודה כולה או מקצביצ הקבלן יפסיק את  .א
ותקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשנה  וראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ה 

 אלא אם ניתנה לו הוראה בכתב מאת המנהל.
 
הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי סעיף קטן )א( לעיל, ינקוט הקבלן  .ב

 פי הצורך.ל ה באמצעים להבטחת העבודה ולהגנת 
 
לפני סילוק סופי של שכר החוזה ימציא הקבלן למנהל הצהרה על חיסול כל תביעותיו  .ג

 לשביעות רצונו של המנהל.
 
הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של העבודה כאמור לעיל, תחולנה על  .ד

 הקבלן .
 קבלן.הוראה זו לא תחול אם לדעת המנהל נגרמה הפסקה העבודה, שלא באשמת ה

 
יום ממתן  30-הופסקה העבודה לצמיתות לאחר שהוחל בביצועה, תעשינה לא יאוחר מ .ה

ההודעה על הפסקת העבודה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה שבוצע 
וישולם לקבלן הסכום המגיע לו בהתאם לתוצאות המדידות והמחירים שבכתב 

 הכמויות.
 

 :סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים .24
 
  . בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה המועצה רשאית, לאחר מתן הודעה1

ימים מראש לבטל את החוזה עם הקבלן לסלק יד הקבלן מהעבודה, לתפוס את  5בכתב 
העבודה ולהשלימה בעצמה או באמצעות אחרים, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, 

 הציוד והמתקנים שבמקום העבודה:
 

צא בהליכי פשיטת רגל ו/או הוכרז כמוגבל )א(  כשמי ממנהלי הקבלן נמ
באמצעים ו/או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים, או במקרה של גוף מאוגד כשהוא 

 בפירוק ו/או בהליכי פירוק ו/או בהקפאת הליכים.
 

 )ב(  כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.
 

 רשומיםה )ג(  כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ו/או מי ממנהליו 
 ו/או בפועל ביצע עבירות שיש עמן קלון.

 
 



 

 

 
משחרר את הקבלן  . ביטול החוזה ותפיסת מקום העבודה וסילוק יד הקבלן ממנה אינו2

 העבודה שבוצע עד למועד ההפסקה.מ מהתחייבויותיו על פי החוזה לגבי אותו חלק
 
ה שבוצע לק מהעבודח . מנהל יקבע לפי שיקול דעתו אם מגיע לקבלן תשלום עבור אותו3

 על ידו עד למועד ההפסקה.
 
בעבודה בעצמו או  . בכל מקרה הו הופסקה העבודה כאמור, רשאי המנהל להמשיך4

 למסור את המשך ביצוע העבודה לקבלן אחר.
הקבלן והמועצה תהיה  כל ההפסדים או ההוצאות הנוספות הכרוכות בדבר, יחולו על

לקבלן בגין חוזה זה או בגין כל מגיעים ממנה ה רשאית לנכות כספים אלו מהכספים
 עבודה אחרת.

 
 

   
 :איסור הסבת החוזה .25

 
הקבלן מתחייב לא להסב ו/או להעביר ו/או למסור ו/או להמחות ו/או למשכן לאחר כל  .א

זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו כל חלק מהן לפי חוזה זה , אלא 
 בהסכמת המועצה מראש ובכתב.

 
 לפגוע בזכותו של הקבלן להעסקת עובדים.אין האמור לעיל בא  .ב

 
ניתנה הסכמת המועצה בהתאם לאמור בסעיף קטן )א( לעיל, אין הסכמת המועצה  .ג

הקבלן ישא באחריות פי חוזה זה ו-פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על
 מלאה לכל האמור בחוזה זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו התחייבות כאמור.

 
 :בלןמעמד הק .26

 
פי הסכם זה -הקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע העבודה ואין לראות בכל זכות הניתנת על

ת של ידו על זכויו-למועצה לפקח, להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד מהמועסקים על
עובד עיריה והם לא יהיו זכאים לתשלומים, לפיצויים, לפיצויים או הטבות אחרות כלשהן 

 בודה, הקיימות מכוח הדין או מכוח הסכם קיבוצי.בקשר עם ביצוע הע
 

 :ערבות ביצוע .27
 

מציא הקבלן מייד עם פי חוזה זה י-להבטחת ביצוע מלוא התחייבויותיו של הקבלן על .א
 ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד תשומות הבניה הניתנתחתימת החוזה 

ועצה ובנוסח ימים מדרישתה להנחת דעתה של המ 3למימוש על ידי המועצה תוך 
יום מיום חתימת המועצה על  30 תי נפרד ושתהיה בתוקף ידה, כחלק בל-שנקבע על

 תעודת ההשלמה )נספח "ד"(.
. 

 סכום הערבות יהיה כדלקמן :
 

1  .7000 .₪ 
 
 
 

 
 

 הוצאות הערבויות יחולו על הקבלן. .ב



 

 

 
וראה יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו תהיה המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכל ה .ג

או חלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי  אחרת לפי חוזה זה, לחלט את סכום הערבות, כולו 
 ומבלי שלקבלן תהיינה טענות או מענות כלשהן כלפי המועצה בקשר לכך.

 סכום הערבות שחולט יהיה לקניינה הגמור של המועצה.
 

 :הפרות ותרופות בגין הפרת ההסכם .28
    

)ב( הנ"ל מסכימים הצדדים כי הוראות  7פי סעיף מבלי לגרוע בזכותה של המועצה ל .א
ם ,הינם יסודיים ועיקריי4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,25,27,31סעיפים 

אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה יסודית של החוזה ותזכה את המועצה )מבלי לגרוע 
כל דין ( לביטול  בזכותה של המועצה לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י החוזה ו/או עפ"י

ימים מראש וכן תזכה את המועצה בפיצוי  5החוזה תוך משלוח הודעה בכתב לקבלן 
בגין כל הפרה והפרה, והמועצה תהא זכאית לקזז את סכום ₪  10,000מוסכם בסך של 

הפיצוי הנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהחברה 
 דרך אחרת.מהערבות הבנקאית ובכל 

 
תשלום הפיצויים או הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את הקבלן  .ב

 תיה לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי חוזה.מהתחייבויו 
 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל אם לא יעמוד הקבלן בלוח הזמנים הנ"ל תהא המועצה  .ג

ל כל חברה או גורם אחר ולחייב בכל רשאית להזמין את העבודה ו/או כל חלק ממנה אצ
הוצאותיה את הקבלן וזאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתעמוד למועצה כנגד הקבלן בגין 

 הפרת התחייבויותיו.
 

 
 :תקופת החוזה והארכת תוקפו .29

 
ועד   תן צו התחלת העבודהמ החל מיום  יםחודש _2_ תקופת ההסכם הינה למשך  .א

 כם"( .ההס תקופת"  –לן _____ ____ )לה ליום 
 
)שלושים(  30בהודעה לחברה  למועצה בלבד עומדת הזכות להאריך תוקפו של הסכם זה .ב

ההסכם, על רצונה להאריך הסכם זה, הודיעה המועצה  יום לפני תוך תום תקופת
הסכם זה תחולנה  יוארך תוקפו של הסכם זה לתקופה של שנה נוספת, והוראות כאמור

נת הארכה הראשונה ניתן יהיה להאריך ההסכם על תקופת ההסכם הנוספת, בתום ש
 4פעם , באופן שתקופת ההסכם הכוללת לא תעלה בשום מקרה על  בשנה נוספת כל

 שנים מתאריך תחילתה.
 

 
 :אי ויתור על זכויות המועצה .30

 
פי חוזה -במקרה שהמועצה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה על

ור של המועצה על זכויותיה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי זה, לא ייחשב הדבר כווית
 מקרים אחרים.

 
 
 
 
 
 



 

 

 :ביול .31

 
הוצאות ביול החוזה וכן הוצאות ביול החשבונות שיוגשו ע"י הקבלן יחולו על הקבלן, במידה 

 וקיימת חובה חוקית לעשות כן.
 

 :כתובות הצדדים .32
 כתובת הצדדים לצרכי חוזה זה כברישא להסכם זה

  
ות המפורטות לעיל. תראה כאילו פי אחת הכתוב-הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו עלכל 

פי אחת -שעות וכל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו על 72הגיעה לתעודתה כעבור 
שעות מתאריך מסירתה  72הכתובות המפורטות לעיל. תראה כאילו הגיעה לתעודתה כעבור 

 בבית הדואר.
 

 :סמכות שיפוט ייחודית .33
   

לבתי  מקום השיפוט בכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה או שהיא פועל יוצא ממנו מסורה 
 המשפט המוסמכים בעיר נצרת ולהם בלבד.

 
 

 ולראיה באו הצדדיים על החתום, 
 
 שארה שוקירב       ראיד זבידאת                                     עטיה זבידאת                          
 גזבר המועצה                        החשב המלווה של המועצה                     המועצהראש   
 

_________________  _________________  _________________ 
         

 
 

__________________ 
 הקבלן              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

 נספח "א" התייקרויות
 
 

מדד הכללי של מחירי התשומה בבניה כפי שמתפרסם לכל חודש על ידי הלשכה  –"מדד" 
המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי וכולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי גוף או מוסד 

 רשום אחר שיבוא במקומו.
 

 בו חל היום האחרון להגשת הצעות למכרז.מדד של החודש ה - "מדד בסיס" 
 

 "תנודות במדד"
)א(  המועצה תשלם לקבלן הפרשי הצמדה שהם ההפרשים בין מדד הבסיס של חודש_________ 

___________ נקודות ושפורסם בחודש לאחר מכן, לבין המדד של החודש שבו  שעמד על   200
 בחודש לאחר מכן.בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום ושיפורסם 

 
המחירים המוצעים בהצעה/ )ות( למכרז/ )ים( יהיו סופיים ויכללו את כל המסים וההיטלים למעט 

 מס ערך מוסף והקבלן לא יוכל לדרוש כל תשלום מעבר לסכום הנקוב בהצעה.
 

בחישוב התנודות במדד לא יובא בחשבון שיעור מס ערך מוסף. אם יעלה שיעור מס ערך מוסף 
ועד האחרון להגשת ההצעות, תקוזז השפעת השינוי בעת חישוב ההתייקרות מהמדד לאחר המ

 המתייחס, במידה ולשינוי הנ"ל ישנה השפעה על המדד.
 

 , תגדל או תקטן תמורה לפי החישוב הבא:3%)ב( אם יחולו תנודות במדד העולות על 
או הפחתה של  )שלושה למאה( הראשונים העלאה 3%לא תשולם כל תוספת עבור תנודות של 

שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור  התמורה תחושב כל חודש לגבי התשלומים של העבודה 
, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן וכן כל סכום אחר 3%התנודה במדד פחות 

ששולם לקבלן או המגיע ממנו, הן בתור מקדמה, החומרים, מפרעה לחומרים, והן מכל סיבה 
  א.שהי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 נספח "ב" תקציר הכיסוי הביטוחי                                                                 
 
 
 קבלן אשר יזכה במכרז יבטח את עצמו בביטוחים כמפורט להלן( 

 
המתאימים לרבות  בבטוחים הנ"ל הסיכונים נגד עצמו את לבטח מתחייב הקבלן .1

 אצל הביטוח את פוליסות חשבונו, ולהפקיד על וזאת  וחים המפורטים להלןהביט

 :המזמין
 

 
נזק רכוש: אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך  .א

 הביטוח.  תקופת
 

אחריות כלפי צד ג':  חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש  .ב
 הביצוע. שייגרמו במשך תקופת

 
אחריות מעבידים: חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך  .ג

 תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.

 
גיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, פפי דין בגין -ביטוח חובה כנדרש על .ד

  ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך וכן
 גין נזק אחד.$ ב 80,000

 
 ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו. .ה

 
 שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את המועצה. .2

 
נו רשאי לבטלם ו/או לצמצם פיו המבטח אי-ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על .3

דואר רשום יקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה בה את
 יום מראש, והמועצה נתנה את הסכמתה בכתב לכך. 60וונתו לעשות כן כ על

 
ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר  .4

 ל ידי המועצה או לטובתה )במידה ונערכו(.ע שנערך

( SUBROGATIONביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף ) .5
יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או  נגד כל
 לעבודה. הקשור

 



 

 

  הקבלן מתחייב להמציא לידי המועצה מיד עם דרישתה, העתקים חתומים של ביטוחי  .6
  הקבלן.

 
 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה  .7
ל מנת שת המועצה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים עלדרי זה,

להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים,  להתאימם
ו/או בשינוים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על  בהמצאתם

 ין.דפי כל -זה או על י הסכםפ-לא תצמצם את אחריותו של הקבלן עלו המועצה

 
  למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הקבלן ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית .8

  הנקובים בפוליסות הביטוח. סכומים אלה יהיו ניתנים לקיזוז על ידי המועצה מכל סכום
 שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

 
 

או  י הוראות החוזה,לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פ .9
 שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

 
התקשר ל   )חמישה עשר( ימים, 15א.  המועצה רשאית, לאחר שנתנה לקבלן התראה של 

והפרשי הצמדה, לפי  בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית
 חוזי הביטוח.

 
 ב.  עשתה המועצה כאמור בפסקה א' יחולו כל הוצאותיה על הקבלן. 

 
ג.  אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה או כדי  

 להטיל על המועצה חבות כשלהי.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום,
 
 
 
 
 
 
 
 הקבלן     ___________________                         ____________        תאריך  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 " תעודת השלמהגנספח "                                                                 
 
 
 תאריך: _________ 

 
 
 

 שם הפרויקט: ____________________________
 
 
 
 

 לכבוד
 

_______________ 
_______________ 

_______________ 
 

 )להלן "הקבלן"(
 
 
 הנדון: תעודת השלמה 

 
 
 

 -בהתאם הוראות החוזה מיום __________ לביצוע עבודות _______________ ) להלן 
"החוזה"( ובתוקף סמכותי כמנהל לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה בוצעה, הושלמה 

קתי את העבודה כאמור ונמסרה למועצה בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבד
ולאחר שהתחייבתם בפני כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות 

 רצוני, כאמור ברשימה המצורפת.
 
 
 בכבוד רב, 

 
 
  המנהל 

 
_____________________ 

  חתימת המנהל מטעם המועצה
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 " תעודת סיוםדנספח "                                                                 
 

 )בתום תקופת הבדק( 
 
 
 תאריך: ____________ 

 
 
 
 

 לכבוד
________________ 
________________ 
________________ 

 
 
 
 הנדון: תעודת סיום 

 
 
 
 

 -בהתאם להוראות החוזה מיום ____________ לביצוע עבודות __________________ )להלן 
ה"( ובתוקף סמכותי כמנהל לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה בוצעה והושלמה "החוז

ונמסרה למועצה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוני 
 המלאה.

 
 
 
 בכבוד רב, 

 
 
 

________________ ______________ 
 חתימה            ם המפקח ש    

 
_________________________ ______ 

 שם המנהל  חתימה
 
 



 

 

 
 
  

 
 
 
 
 " הצהרה על חיסול תביעותהנספח "                                                                 

 לכבוד
 סמת טבעוןמועצה מקומית ב

 
 ____ /_____ חוזה מיום _______  הנדון: הצהרה על חיסול תביעות מכרז מ"פ  

 
 עבודות _________________________ לביצוע 

 
 
 

במסגרת המכרז שבנדון, ביצוע עבודות  בסמת טבעוןהואיל: והוזמן מאתנו על ידי מועצה מקומית 
 ____________________________ )להלן: "החוזה"(.

 
 והואיל: וביום ______________ הגשנו לכם חשבון סופי בגין העבודה האמורה.

 
 
 ירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:לפיכך הננו מצה 

 
. הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת החוזה או בקשר אליו ותמורת כל התחייבויותינו 1

לפיו ועל פי המכרז הינו הסכום שפורט בחשבון הסופי מיום __________ שהינו בסך של 
 )כולל מע"מ( )להלן: "התמורה הסופית"(.___________ ₪ 

 
לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג . פרט 2

שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין הקשור בחוזה ו/או הכרוך בו 
ו/או הנובע ממנו והכול במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה 

 היא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהיכאמור, בי ש
 כלפינו.

 
. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בזק 3

 ותיקון פגמים וליקויים.
 
 ף לשון יחיד משמע.א-. כל האמור לעיל בלשון רבים4
 
 
 חתום היוםולראיה באנו על ה 

 
 
 
 
 __________________ 
 חתימת הקבלן       


