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 חתימת המציע וחותמת:______________

    2/2022מספר: פומבי מכרז 
   שיפוץ מקווה טהרה 

 
  

) מזמיðה בזאת מציעים, להגיש  הצעות לביצוע עבודות שיפוץ  "המועצה"(להלן:    פרדס חðההמועצה הדתית  
ברחוב   הטהרה  חðה  43חשמוðאים  מקווה  פרדס   ," קוðסטרוקציה,  המקווה(להלן:  עבודות  זה  ובכלל   ("

דלתות  הריסה,   סðיטריים,  כלים  איטום,  וחיפוי,  ריצוף  טיח,  ותאורה,  חשמל  איðסטלציה,  בðיה,  פירוק, 
וðקיון, הכל בכפוף לאמור בתðאי המכרז לרבות בהסכם ההתקשרות כתב הכמויות   ושערים, עבודות צבע 

  ומפרט טכðי. 

תðאי ההתקשרות בין  התðאים המקדימים, תðאי ואופן ביצוע העבודות, התמורה ותðאי תשלומה, וכן יתר  
  . המועצה לבין הספק במכרז, מפורטים במסמכי המכרז

-   8:30בין השעות  , פרדס חðה כרכור  100הדקלים  את מסמכי המכרז, ðיתן לקבל במזכירות המועצה, רחוב  
  .20/09/22החל מיום  datitph@gmail.comבדוא"ל: או  15:00

, פרדס  43חשמוðאים  בכתובת: במקווה,  10:00בשעה  29/09/22סיור קבלðים לצורכי הבהרות יתקיים ביום 
  ההשתתפות בסיור הקבלðים היðה חובה ומהווה תðאי מוקדם להגשת הצעה למכרז.   .חðה כרכור

 datitph@gmail.com   דוא"לבמסמך וורד ל  10:00בשעה    06/10/22שאלות ובירורים יש להעביר עד ליום  
  . באחריות המציע לוודא קבלת השאלות שðשלחו באמצעות המייל

ð ות ים של שיפוץ,  פרויקט  5 לפחות סיון בביצועיעל המציע להיות בעלðים האחרוðלהגשת    במהלך שלוש הש
  ההצעה. 

כמפורט בתðאי   מסמכיםו, צמודה למדד ₪ 10,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בðקאית אוטוðומית ע"ס 
  .  המכרז

  

את ההצעות יש להגיש ולהכðיס לתיבת המכרזים של המועצה, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים  
  במסמכי המכרז במעטפה סגורה עליה יש לרשום: "מכרז שיפוץ מקווה". 

  

  12:00בשעה   20/10/22המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 

  בל. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתק

  

  

  

  בכבוד רב,                                                                                                                              
  ממוðה  - הוד תðעמי, עו"ד                

  פרדס חðה כרכור המועצה הדתית                                                                                                          
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 חתימת המציע וחותמת:______________

  מכרז לשיפוץ מקווה טהרה

  
 תðאי המכרז: 

 כללי  .1
 

"), מבקשת לבחור קבלן לביצוע עבודות  המועצה (להלן: "  פרדס חðה כרכורהמועצה הדתית   .1.1
ובכלל זה    )"המקווה"(להלן:  , פרדס חðה כרכור  43חשמוðאים  שיפוץ מקווה הטהרה ברחוב  

עבודות קוðסטרוקציה, הריסה, פירוק, בðיה, איðסטלציה, חשמל ותאורה, טיח, ריצוף וחיפוי,  
ב הכל  וðקיון,  צבע  עבודות  ושערים,  דלתות  סðיטריים,  כלים  בתðאי  איטום,  לאמור  כפוף 

 טכðי.המפרט הכתב הכמויות ו  ,המכרז לרבות בהסכם ההתקשרות

הזוכה.  .1.2 עם  להתקשרות  המועצה  של  התחייבות  משום  זה  מכרז  בתוצאות  לראות  אין 
בדבר  המועצה  מטעם  ðציג  ע"י  ההצעה  לאישור  בכפוף  תעשה  הזוכה  עם  ההתקשרות 

 עמידתה בתקציב של המועצה. 

"). הזוכה ו/או הקבלןלהלן: "פי אמות המידה שיפורטו במכרז (ל המועצה תבחר מציע אחד   .1.3
 המועצה איðה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר. 

ויסיים את  .1.4 בצו התחלת העבודה  ע"י המועצה  בתאריך שיקבע  בביצוע העבודה  הקבלן יחל 
 ימים קלðדארים. 30העבודה תוך  

מה .1.5 כלשהי  בכמות  שירותים  להזמין  מתחייבת  איðה  בכתב המועצה  לראות  ואין  קבלן, 
 הכמויות כהתחייבות להזמðה בכמות כלשהי.  

המציע   .1.6 כתב  על  גבי  על  אכ  המצ"במחיר  ההצעת  למלא  לכל    ',ðספח  אחיד  הðחה  שיעור 
. יובהר בזאת, כðספח ג'  המצ"בהסעיפים המתומחרים ומופיעים בכתב הכמויות ומפרט טכðי  

כי המועצה תהא רשאית להזמין באופן חלקי ו/או לא להזמין כלל, ביצוע של עבודה המופיעה  
בפרטי כתב הכמויות ובלבד שהסכום הכללי לתשלום עבור כלל העבודות לא יחרוג מהגדלה  

יובהר, כי בכל מקרה של הקטðה ו/או הגדלת  מסך כל התמורה.    50%או הקטðה בשיעור של  
 ע"י המועצה, לזוכה לא תהיה טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בעðיין. כמויות 

המועצה תשלם לזוכה עבור השירותים המפורטים במכרז זה, ע"פ המחירון בהצעת הזוכה   .1.7
בכתב הכמויות, בהתאם לשירותים ולכמויות שיספק הזוכה למועצה בפועל ובכפוף לאישור  

 ות רצוðה. המועצה על קבלת השירותים האמורים לשביע 

את כל    ויכללוכל המחירים בהצעת המציע יהיו קבועים וסופיים ויתווסף להם מע"מ כחוק,   .1.8
ו/או עקיפות,    זוכה הוצאות ה ישירות  ו/או סוג שהוא,  לביצוע השירותים  מכל מין  שידרשו 

 והעבודות ע"פ מכרז זה. 

  מסמכי המכרז  .2

במזכירות המועצה,   .2.1 לקבל  ðיתן  המכרז,  חðה  100הדקלים  רחוב  רחוב  באת מסמכי  פרדס   ,
  .20/09/22החל מיום  datitph@gmail.comבדוא"ל: או  15:00- 8:30בין השעות כרכור 

כל מסמכי מכרז זה היðם רכוש המועצה המועברים למציע לצורך הגשת ההצעה בלבד. אין    .2.2
 להעתיקם בכל צורה או לעשות בהם שימוש, שאיðו לצורך הגשת ההצעה.  

 :  סיור קבלðים .3
 
ביום   .3.1 יתקיים  הבהרות  לצורכי  קבלðים  בכתובת:  במקווה,    10:00בשעה    29/09/22סיור 

חðה  43חשמוðאים   פרדס  תðאי    כרכור.,  ומהווה  חובה  היðה  הקבלðים  בסיור  ההשתתפות 
  מוקדם להגשת הצעה למכרז. 

 

 :שאלות ובירורים  .4
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 חתימת המציע וחותמת:______________

 
ליום   .4.1 עד  להעביר  יש  ובירורים  ל  10:00בשעה    06/10/22שאלות  וורד   דוא"ל  במסמך 

datitph@gmail.com  .שלחו באמצעות המיילðבאחריות המציע לוודא קבלת השאלות ש 

 תכלול את פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוðי. הפðיה   .4.2

תשובות המועצה בכתב לשאלות ההבהרה ישלחו לכל המציעים ויהוו חלק בלתי ðפרד מתðאי   .4.3
 המציע יגיש את תשובות המועצה חתומות על ידו יחד עם הצעתו.   המכרז והוראותיו.

שðקבע במכרז, יהא מðוע מלטעון לאי בהירות או  מציע שלא העביר שאלת הבהרה במועד   .4.4
סתירה במקרה שתתגלה. יובהר ויודגש, כי בכל מקרה, כל סתירה ו/או אי בהירות שתתגלה  

 במסמכי המכרז תפורש באופן המטיב עם המועצה.

 מסירת ההצעות: .5
 של מסמכי המכרז וðספחיהם.  על כל הדפיםהמציע יחתום  .5.1

פרדס חðה  ה היטב, ולמסרה במשרדי המועצה הדתית  את ההצעה יש להכðיס למעטפה סגור .5.2
 . עד למועד האחרון להגשת הצעות כרכור,

על גבי המעטפה יש לציין "מכרז שיפוץ מקווה" בלבד, ללא סימן מזהה כל שהוא של מגיש   .5.3
 ההצעה. ההצעות יוגשו במסירה ידðית בלבד. 

 תוקף ההצעה: .6
שת ההצעות. לבקשת המועצה, יאריך  חודשים מהמועד האחרון להג  6ההצעה תהא בתוקף במשך  

 המציע את תוקף ההצעה וערבות ההגשה, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה. 

 אישורים וערבויות אשר יש לצרף להצעה: תðאי סף ו .7
כל האישורים והצהרות המציע הðדרשות בסעיף להלן היðם בגדר תðאי סף והם ייðתðו, רק   .7.1

משðה, אכן עומד בדרישות שלגביהן ðדרשות ההצהרות  אם המציע כשלעצמו, לא כולל קבלðי 
 והאישורים, אלא אם ðכתב במפורש אחרת. 

 ) מכרז(ערבות  ערבות בגין הגשת ההצעה .7.2

להצעתו   .7.2.1 לצרף  אוטוðומיתעל המציע  בðוסח המצורף  ערבות  הגשת    ,ז'  ðספחב,  בגין 
(להלן:    הצעותיום מהיום האחרון להגשת    90בתוקף למשך  ₪    10,000בסך של    ,ההצעה

לאחר סיום הליכי המכרז, יהיו המציעים שלא זכו זכאים לקבל את  ").  מכרזערבות  "
  ת. הערבו

המציע יאריך את תוקף הערבות וההצעה לבקשת המועצה עד לקבלת החלטה סופית   .7.2.2
 במכרז זה. 

אם המציע שזכה במכרז לא יחתום על ההסכם לאור זכייתו במכרז ובסמוך לה ולא   .7.2.3
ו/או לא יאריך את  ימים ממועד הודעת המועצה על זכייתו במכרז זה,    10  -יאוחר מ 

עד למועד חתימה   ,ו/או לא ימציא אישור קיום ביטוחיםתוקף הערבות ככל שיידרש,  
  לממש את הערבות כפיצוי מוסכם מראש המועצה תהא רשאית    על הסכם התקשרות,

 ולבחור זוכה אחר. 
ðיהול פðקסי חשבוðות. 7.3 ðיהול פðקסי חשבוðות    אישור בר תוקף על  יש לצרף אישור תקף על 

 .1976  -ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
. במידה והמציע היðו תאגיד עליו  אישור עו"ד בדבר אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה 7.4

לצרף אישור מעורך דין על אופן התאגדותו, שמות בעלי התאגיד ושמות המורשים לחתום בשם 
 גיד וכי ההצעה חתומה ע"י המורשים להגישה בשם התאגיד. התא

 אישור על רישום במרשם הקבלðים. 7.5
כספי. 7.6 כספי    אישור מחזור  המפרט מחזור  המציע,  של  חשבון  רואה  אישור  לצרף  המציע  על 

,  2020, 2019שלוש השðים האחרוðות: ב ₪  500,000העומד על ממוצע שðתי של לפחות  בישראל
2021 . 

בהם    פרויקטים  5לכל הפחות  )  כðספח ב'  מצ"ב. על המציע לפרט בטבלה (פרוייקטיםרשימת   7.7
. לצורך הוכחת  הקודמות להגשת המכרז  , בשלוש שðים האחרוðותעבודות שיפוץ  ביצע המציע
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 חתימת המציע וחותמת:______________

המציע על  הðיסיון  ו/או  לצרף    דרישת  השירותים,    יפורטובהן    המלצותאסמכתאות  מהות 
 . התקשרותפרטי  לרבות   לקוח/ פרטי הממליץהיקף התקשרות, תקופת ההתקשרות, 

מאומת ע"י    )  כðספח ו'על המציע לצרף תצהיר (מצ"ב    היעדר הרשעות וקיום חוקי העבודה. 7.8
והתחייבות   מיðימום  שכר  וחוק  זרים  עובדים  חוק  לפי  בעבירות  הרשעות  היעדר  בדבר  עו"ד 

 ה.  לקיום חוקי העבוד
 אישור על השתתפות בסיור קבלðים. 7.9

  
 עיון בהצעות:  .8

  - הגשת מועמדות למכרז מהווה הצהרת המציע כי ידוע לו שעל פי חוק חובת המכרזים התשð"ב
, יתכן שתהיðה פðיות של מציעים אחרים, שלא זכו במכרז, לראות את הצעתו במידה וזכה.  1992

התðגדות לכך ואין צורך לבקש ממðו רשות לראות  כמו כן בהגשת ההצעה מצהיר המציע כי אין לו  
את הצעתו, בכפוף לחוק ותקðות חובת המכרזים. מציע שיבקש לממש את זכותו כאמור לעיל,  

  ₪ עבור הטיפול בבקשתו.  500יידרש לשלם  

 ההצעה: .9
 . 'ומצ"ב כðספח ג )כתב כמויות ומפרט טכðי": (להלן תומחרמ כתב כמויות למכרז מצורף  .9.1

 

המצ"בעל   .9.2 המחיר  והצעת  הצהרות  בðספח  לציין  א'  המציע  ההðחה  ,  כðספח  שיעור  את 
ה ההðחה  אם  (גם  ובמספרים  של  יבאחוזים  אחיד)  0%א  שבכתב    באופן  הפרטים  לכל 

 הכמויות.
 

משמעי .9.3 וחד  ברור  יהיה  לא  הð"ל  ההðחה  ושיעור  במידה  כי  בזאת  ועדת ,  מודגש    רשאית 
 המכרזים לפסול את ההצעה על הסף. 

  מועצה תראה הכתב הכמויות  במידה ויחול שיðוי בכמות של אחד או יותר מסעיפי    כי   ,מובהר .9.4
  כמחיר סביר שהוצע ע"י הקבלן, והוא יהיה סופי לכל   לאחר ההðחהמחירו של כל סעיף     את

  בהיקף או בסוג העבודות.כל שיðוי לכמות שתבוצע בפועל ו 
בכתב .9.5 מופיעים  עבודה שאיðם  של    ,הכמויות  סעיפי  לפי שיקול דעתה הבלעדי  יקבע המחיר 

ל  יהיה מחיר כ  ,במידה ואין סעיף דומה, וכתב הכמויותמחירו של סעיף דומה בהמועצה, לפי 
מהסעיפים הð"ל מבוסס על מחירון מעודכן לעבודות דקל האחרון ביום חתימת החוזה    אחד

  מת דוגכסוג,     מכל כל  תוספת    הðחה שהוגשה ע"י הקבלן (ללאה   בתוספתו  10%בהðחה של  
 ). כיוצא בזהכמות, מרחק, רווח קבלðי ו

 
 :קריטריוðים לבחירת ההצעה הזוכה . 10

 : 0%3משקל סעיף איכות  .10.1
, היקף הðיקוד ייðתן ע"פ הפרמטרים הבאים  .אסמכתאות/המלצות איכות  מהתרשמות  .10.1.1

ðקודות) ðיסיון במתן השירותים ðשוא   5תקופת ותק (  ðקודות)  5(  התקשרויות קודמות 
   ðקודות). 10( איכות המלצותðקודות),   10המכרז (

ולדרושול .10.1.2 לחקור  הזכות  המכרזים  פרטים    ועדת  בדבר ðוספים  מהמציע  והבהרות 
לרבות   לממליצים,  הצעתו,  ðיסיוðו, פðיה  כשירותו,  להוכחת  ðוספים  מסמכים  הצגת 

. ו על ידי ועדת המכרזים דרשי המציע יהיה חייב להמציא פרטים והבהרות ש   וכיוצב'. 
 ועדהרשאית ה  ועדה,, במסגרת הזמן שðקבעה לכך ע״י האת האמורהמציע    לא המציא 

 ה. לפסול את ההצע כןו לקבל החלטות לפי ראות עיðיה 
  

 70%משקל המחיר  .10.2

 :ואישור קיום ביטוחים ערבות ביצוע . 11

יום החתימה על  ימים מיום ההודעה על הזכייה, ולא יאוחר מ  7תוך  הזוכה במכרז ימציא   .11.1
ההתקשרות,  אוטוðומית   הסכם  המצורף    ערבות  ח'בðוסח  של    ,כðספח  ₪    20,000בסך 

על זכיה במכרזמתן  חודשים מיום    24לתקופה של   עם   ").ערבות ביצוע(להלן: "  ההודעה 
    הקיום.תושב לזוכה ערבות   הביצוע המצאת ערבות 

חודשים מיום מתן אישור    24המציע יאריך את הערבות לפי דרישת המועצה עד לתקופה של   .11.2
 על סיום העבודה. 

ימים מיום ההודעה על הזכייה, ולא יאוחר מיום החתימה על    7הזוכה במכרז ימציא תוך   .11.3
למכרז וידאג להאריך    ה'כðספח  אישור קיום ביטוחים בðוסח המצ"ב    הסכם ההתקשרות 
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 חתימת המציע וחותמת:______________

הפוליסות   תוקף  הבדק לאת  תקופת  לרבות  ההתקשרות  תקופת  בהסכם   כל  כמפורט 
 . , ולהמציא למועצה בטרם פג תוקפה של הפוליסה הקיימתההתקשרות

שהזוכה לא  המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה  .11.4
ו/או    עמד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו בהסכם ההתקשרות לרבות בתקופת הבדק 

וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה    ו/או אישור קיום ביטוחים,  לא האריך את ערבות הביצוע 
 לכל סעד אחר, ע"פ כל דין. 

 זכויות המועצה: . 12
  

 

ו/או לדחות את ביצוע המכרז המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או לצאת במכרז חדש   .12.1
וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בðימוק החלטתה, וללא כל פיצוי. במקרה זה  
 תימסר הודעה מתאימה למציעים, ולא תשמע שום טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה בעðיין זה. 

 מסמכי המכרז  . 13

ה  ðספחי ממסמכי    ,םיðהמכרז  ðפרד  בלתי  חלק  מהווים  והם  להלן,  והסכם  כמפורט  המכרז 
  : ההתקשרות

  
  . הצהרת המציע וכתב הצעת מחיר ðספח א':

 
  רשימת פרוייקטים.ðספח ב': 

 
    כמויות ומפרט טכðי.כתב  ðספח ג':

 
  הסכם התקשרות.   ðספח ד':

 
  אישור קיום ביטוחים. : ðספח ה'

 
עובדים תצהיר התחייבות לקיום חוקי העבודה היעדר הרשעות וקðסות לפי חוק    ðספח ו':

  זרים וחוק שכר מיðימום. 
 

  מכרז.כתב ערבות  ðספח ז':
 

  כתב ערבות ביצוע. : 'חðספח 
 

 
  

 
  בכבוד רב,                                                                                                                                     

  ממוðה - הוד תðעמי, עו"ד                         
  פרדס חðה כרכור המועצה הדתית                                                                                                             
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 חתימת המציע וחותמת:______________

  ðספח "א" 
  
  

  לכבוד 
  פרדס חðה כרכורהדתית המועצה 

  
  ð.,  ג.א.
  
  

   לשיפוץ מקווה טהרה  _________מס'פומבי מכרז הðדון: 
  

  עת המחיר והצהרת המציעהצ
  
  

אðי הח"מ, _________________________________________ מגיש בזאת את הצעתי לביצוע  
בכתב  מפורט במכרז וðספחיו לרבות  כ, פרדס חðה כרכור  43חשמוðאים    שיפוץ למקווה ברחובעבודות  

ח,  יתאורה, ט,  עבודות קוðסטרוקציה, הריסה, פירוק, בðיה, איðסטלציה, חשמלהכמויות ולרבות ביצוע  
  . קיוןיחיפוי, איטום, כלים סðיטריים, דלתות ושערים, עבודות צבע וð , צוףרי
  

תוך    ,אðו ðבצע את העבודות כמתואר בכתב הכמויות, לפי דרישת המועצה ובהיקף שיקבע ע"י המועצה
הðחה בשיעור  מתן  הכמויות  בכתב  הסעיפים  לכל  %____________    של  אחידה 

  בכתב הכמויות. שצויðו  היסוד (במילים:________________________) למחירי
  

של   מהווה תמורה סופית וכוללת ,ההðחה הð"להמחיר הðקוב בכתב הכמויות בðיכוי  מובהר ומודגש, כי  
ומהווה כיסוי מוחלט לכל    לצורך ביצוע העבודות  , מכל סוג ומין שהואישירות ו/או עקיפותכל ההוצאות  

התחייבויותיðו ע"פ המכרז לרבות, כוח אדם, ציוד, כלי עבודה, חומרים, הובלה, פריקה, שמוש בכלי  
  .רכב, ביטוחים, מיסים, היטלים

  
חובה לתשלומי  הðוגע  בכל  הרחבה,  צווי  התקðות,  החוקים,  דרישות  בכל  עומד  אðי  כי  מצהיר  ,  אðי 

תחייב להמציא למועצה כל מסמך שיידרש  אðי מ. עבור עובדים המועסקים על ידיהפרשות סוציאליות,  

  על מðת לבחון עמידתי בהצהרה זו. 

ידוע לי כי אם תחליט המועצה מכל סיבה שהיא, להפסיק את ההסכם בכל שלב כלשהו, אקבל את השכר  
  עבודה ולא אהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי בגין    העבודה שבוצעה עד למועד הפסקת ההתקשרותבגין   

 ולא תהיה לי כל דרישה ו/או טעðה ו/או תביעה בעðיין.  ה שטרם בוצע

  
בז מצהיר  כי  הððי  העבודהולמדתי  ראיתי  את  מקום  ו,  את  אליו  הגישה  הגורמים האחרים  את  תðאי 
אציג תביעות או דרישות  לא  ו  ,ביססתי את הצעתילביצוע העבודה ועל סמך כך    הוצאותההמשפיעים על  

המצורפים  או של יתר המסמכים    המכרז  המבוססות על טעðות של אי הבðה כלשהי של תðאי החוזה
  . אליהם

 
  
  

  הצעתי זו ðיתðה ביום ___________ מתוך הבðה ורצוðי החופשי.    
  

  שם המציע: _____________________________________    
  

  כתובת: ________________________________________    
  

  : __________________ / _________________  דוא"לטלפון /   
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 חתימת המציע וחותמת:______________

  ðספח "ב" 

  לכבוד 
  פרדס חðה כרכורהדתית המועצה 

  
  ð.,  ג.א.

  סיון המציע יðפרוט 

  האיכות ףבדרישות הסף ולצורך ðיקוד סעילהוכחת עמידה 

אðי הח"מ _____________ מצהיר כי ביצעתי עבודות כðדרש במסמכי המכרז המפורטות להלן וכי כל  
  הפרטים אותם המופיעים בטופס זה היðם ðכוðים.  

ðותן בזאת את הסכמתי למועצה הדתית   ליצור קשר עם הגוף עבורו בוצעו העבודות,    פרדס חðה אðי 
  ת איש הקשר בגוף זה ו/או כל גורם אחר, לקבלת פרטים על אופן עבודתי.  לרבו

  שם המזמין 
תקופת ביצוע 

  העבודה
  תיאור והיקף העבודה 

שם איש הקשר  

  ותפקידו

מספר טלפון של 

  איש הקשר 

          

          

          

          

          

  

  האיכות הðיסיון ולבחיðת סעיף פירוט המלצות להוכחת ו/או יש לצרף מסמכים 

  

  תאריך:______________         חתימת המציע:___________________ 

  

  
  
   



  פרדס חנה כרכור מועצה דתית  -מכרז לשיפוץ מקווה
 

8 
 חתימת המציע וחותמת:______________

  ðספח "ג" 
  
  

  כתב כמויות ומפרט טכðי                 
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 חתימת המציע וחותמת:______________

  ðספח "ד" 
  התקשרות חוזה 

   
  __________ ' מס פומבי מכרז

  
  ביום _________   ðחתםש

  
      פרדס חðה כרכורהדתית המועצה   בין:

       ") המועצה" -(להלן   
  מצד אחד                           

  
  ____________________________________   לבין:

  
  ת.ז.  /  ח.פ. ____________________________   

  
  מצד שðי              ")  הקבלן" -(להלן   

  
  

פרסמהוהמועצה    והואיל כרכור  חðה  פרדס  ____________________,   הדתית    מכרז 
"  לשיפוץ מקווה הגיש את הצעתו  ")  הקבלן":  ( להלן  ")  והמציע המכרז( להלן: 

כמפורט במכרז    עבודותכמציע הזוכה במכרז לביצוע ה  ועצהלמכרז וðבחר ע"י המ 
  ובהסכם זה. 

  
הר  הואיל  בידיו  כי  הדרושים  י הקבלן מצהיר  וכל האמצעים  הציוד  שיוðות, הכישורים, 

  ח האדם המקצועי;  ו לרבות הידע וכðשוא מכרז זה   ותלביצוע העבוד 
  
  

  אי לכך, הותðה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 
  

  מבוא 
  

 ממðו. חלק בלתי ðפרד  המהווזה, המבוא להסכם  .1
  

 :בצידם המוגדרת המשמעות הבאים  למוðחים  תהיה זה בהסכם .2
  
פומבי    -"  המכרז" טהרהמכרז  מקווה  לשיפוץ  ב  ברחו  __________________ 

 , פרדס חðה כרכור.43חשמוðאים 

  . הסכם זה ידו בכתב לצורך על  שהוסמך אדם כל המועצה לרבות יו"ר –" המðהל"

 העבודות ðשוא המכרז  ביצוע  לפקח על,  המðהל  י"ע,  בכתב  המתמðה  אדם  -"המפקח"

  ממðו.  חלק כל או

  בין ,  ðספחיהם  כל  על,  המכרז  מסמכי  תðאי המכרז וכל   – "  המכרז/ההסכם  מסמכי"

  מסמכי  ,לקבלðים  הודעות  כתב כמויות ומפרט טכðי,  לרבות,  שלא צורפו  ובין  שצורפו

  . ðספחיה  כל על,  הקבלן הצעת  וכן,  הבהרות

הכמויות" "ג"    -"כתב  כðספח  למכרז  המצורף  הטכðי  והמפרט  הכמויות  לרבות כתב 

  תוכðיות ותשריטים. 

אישור  שתחילתה  התקופה   –  "הבדק  תקופת" מתן  על  ביום  עבודה,    המועצה  סיום 

  חודשים מיום מתן האישור.   24וסיומה בחלוף 
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 חתימת המציע וחותמת:______________

 , ומורשיו   שלוחיו,  עובדיו  הקבלן  של  ðציגיו  לרבות,  במכרז  שזכה  המציע  -"  הקבלן"

  ידי  על  שאושר  בשמו ובלבד   משðה  ðי/ קבלן  כל  ולרבות ,  מקצועיים   ומתכððים  יועצים

  . ובכתב מראש  המועצה

  הדרוש לביצוע   אחר  דבר  כל  או  זמðי  מתקן,  התקן,  מכשיר,  מכוðה  כל  - "הקבלן  ציוד"

  .הציוד או  חלק מהמבðה להישאר מיועד או ðשאר  שאיðו אך, העבודות

 הצהרת הקבלן: .3
  

הצהרותיו    סמך  ועל  למועצה  הצעתו  מכוח  היðה  הקבלן  לבין  המועצה  בין  ההתקשרות

  : כדלקמן

ידע  היðו  הקבלן  .א בעל  ביצוע  ובעל  מומחה,  ומיומðות הדרושים לשם  העבודה    ðיסיון 

 .בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה

  לביצוע   הדרושים  והציוד   האמצעים,  האדם  כוח,  היכולת הכלכלית  הקבלן  ברשות  .ב

ולעמידה   הגבוהה   המקצועית  ברמה  זה   הסכם  פי  על  התחייבויותיו  בכל  העבודות 

 . זה בהסכם הקבוע הזמðים  לוח פי  ביותר ועל

ומחזיק  הקבלן  .ג הקבלðים  במרשם    הðדרשים   ההיתרים  או/ו  הרישיוðות   בכל   רשום 

 . זה במכרז הðכללים  מהסוגים העבודות לביצוע דין כל פי  שידרשו על או/ו

המקווה, תעד את מצבו, בדק  הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפðי הגשת הצעתו את   .ד

דרכי   השיפוץ,  לביצוע  הדרושים  והחומרים  העבודות  של  וטיבם  כמויותיהם  את 

ותðאי העבודה   והחיבורים אליהם  הגישה למקווה, מיקומם של מערכות התשתית 

במקווה ומחוצה לו, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה  

  לצרכיו   מתאימים  אותם  ייבויותיו על פי הסכם זה ומצאעל הצעתו ו/או על קיום התח 

  או /ו  לימוד  מאי  תביעה  או/ ו  דרישה  או/ו  טעðה  כל  תוכר  יובהר, כי לא  .ולמטרותיו

 . הקבלן  ידי  על לעיל  האמור  של כל ðכוðה  בלתי מהערכה

הקבלן מתחייב כי המחירים הðקובים בהצעתו ðקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון    .ה

את כל העלויות וההוצאות מכל סוג שהוא שייגרמו לו עקב ביצוע השיפוץ בהתאם  

לתðאי הסכם זה וðספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת הציוד, הובלה,  

ם לקבלðי משðה, עלויות ביטוח,  תשלום שכר ותðאים סוציאליים לעובדיו, תשלומי

וכן רווח קבלðי, והוא מוותר בזאת מראש על כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  

 המועצה הדתית לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הðקובה בהסכם זה להלן.  

  ðציגי  עם  פעולה שיתוף ותוך  מלא בתיאום, לחוזה בהתאם העבודה  את יבצע  הקבלן   .ו

  כל   אחרי  זה  לצורך   והמפקח וימלא  המðהל  של  המוחלטת  רצוðם  יעותהמועצה, לשב

 . בחוזה מפורטות ובין שאיðן בחוזה מפורטות שהן בין, הוראותיהם

דין    כל  פי  על  כðדרש  זה  הסכם  ðשוא  עבודתו  במסגרת  ויפעל  כדין  ספרים  יðהל  הקבלן  .ז

 ורשויות החוק.  המס  שלטוðות כלפי

תשלומים  ה  כל   את   עבורם  יפריש,  עובדיו  לכל   כדין  ðיכויים  תיק   יðהל   הקבלן   .ח

 . הדין פי הðדרשות על הפרשותוה

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות המועצה הדתית עם הקבלן בהסכם    .ט

זה ðעשית על סמך הצהרותיו של הקבלן בהסכם זה ובמסמכי המכרז המהווים חלק  
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להסת  או  בו  לחזור  הקבלן  מצד  ðיסיון  כל  זה.  מהסכם  ðפרד  או  בלתי  במפורש  ייג 

תהיה   שבעטיה  זה  הסכם  של  יסודית  כהפרה  ייחשב  אלה,  מהצהרות  במשתמע 

למועצה הדתית  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה  

ו/או פיצוי והוא מðוע ומושתק מלהעלות כל טעðה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג  

 שהוא בעðיין זה. 

 

 השירותים הðדרשים:   .4
 

בהתאם לאמור    , פרדס חðה כרכור43חשמוðאים  עבודות שיפוץ מקווה הטהרה ברחוב    .א

המועצה,   ע"י  שתוזמן  לכמות  ובהתאם  הכמויות  ובכתב  זה  במכרז  ביצוע  ובכלל 

טייח,   ותאורה,  חשמל  איðסטלציה,  בðיה,  פירוק,  הריסה,  קוðסטרוקציה,  עבודות 

(להלן:    ושערים, עבודות צבע וðקיון ריצוף וחיפוי, איטום, כלים סðיטריים, דלתות  

 "). השירותים /העבודות"

  ולהשלים את העבודות לרבות   לבצע  ,חשבוðו  ועל  הבלעדית  באחריותו,  יידרש  הקבלן  .ב

  ובין  קבוע  בין,  אחר  דבר  וכל  המכוðות ,  הציוד  ,הכלים,  החומרים,  אדם-כוח  המצאת

 כך.  לשם הðחוץ, ארעי
  הקבלן במסגרת ביצוע העבודות   יכללו מחויבויות,  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  .ג

  הגורמים   כל  מול   מכל סוג שהוא  תשתיות  תאום   ביצוע   :הבאות  גם את המחויבויות 

  הרלווðטיים ככל שיידרש לביצוע העבודות.   

    
 לביצוע:  זמðים לוח .5

  
הקבלן יחל בביצוע העבודה בתאריך שיקבע ע"י המועצה בצו התחלת העבודה ויסיים   .א

 ימים קלðדארים.  30את העבודה לשביעות רצון המועצה תוך 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שðקבע לגמר ביצוע העבודה כאמור בסעיף    .ב

יסודית המז'אקטן   עליון, יחשב כהפרה  כוח  כה את המועצה , מסיבות שאיðן בחזקת 

שקלים חדשים)   : אלףבמילים₪  (   1,000של  בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בשיעור  

פי    מזכותבגין כל יום איחור, וזאת מבלי לגרוע   המועצה לכל סעד ותרופה אחרים על 

 או על פי כל דין. ו/חוזה זה 
  על   ישראל החל  ממשלת  ידי  על  חירום  מצב  הכרזת:  פירושו"  עליון  כוח"  החוזה  לצורכי  .ג

  לדעת   או אשר,  עליון  ככוח   המועצה  ידי  על  הוכרה  אשר  אחרת  פעולה  וכל ,  העבודה  איזור

למרות האמור יובהר,   למðעה.  היה  יכול  לא  והוא  עליה  שליטה  הייתה  לא  לקבלן,  המפקח

תðאי מחסור   או/ו   מילואים  שירות  או /ו  רוח,  שלג,  גשם  ימי  לרבות   האוויר   מזג   כי 

  יהוו   לא  ב "וכיוצ  ו/או מגפות  השבתות   או/ו   שביתות,  בציוד  או/ ו  בכלים  או/ו  בחומרים

  . העבודות  ביצוע בתקופת כלשהי  בארכה את הקבלן יזכו ולא עליון כוח יחשבו ולא

  

 איכות העבודה: .6
  

מאיכות מעולה  ,  חדשים  יהיו   בעבודתו  שימוש   הקבלן   יעשה  בהם  והציוד   החומרים   כל  .א

ישראלי תקן  תו   הכמויות  בכתב  או/ו  הטכðי  במפרט   שðקבעו  כפי  מהסוגים  ,בעלי 

 המלאה של המפקח/ המðהל.  רצוðם ולשביעות
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 הדרישות   את  תואם  איðו  מתאים  איðו  הקבלן  י"ע   שסופק  שהוא  כל  חומר  כי  המפקח  ðוכח  .ב

 מקבלת  שעות  24  תוך,  ממקום העבודה  החומר  את  הקבלן  ירחיק  כקבוע בכתב הכמויות,

  הקבלן   ועל  לערעור   ðיתðת   המפקח איðה   של  קביעתו.  כן  לעשות  המפקח  מטעם   הוראה 

  הקבלן   מבלי לגרוע מכל סעד ע"פ הדין וההסכם, סרב.  דיחוי  ללא  ההוראות  את  לבצע

של   זו   פעולתו  עלות .  בעצמו  הפסולים  החומרים   את   להרחיק  המפקח  רשאי,  לעשות כן

 . הקבלן  של  חשבוðו על תהא המפקח

 

 וסמכויות המפקח: פעולות  .7
 

 . מטעמו ימðה המðהל מפקח העבודות  ביצוע על  ופיקוח תיאום, ðיהול לצורך  .א
 בקשר   ידו  שתיðתן על   והðחיה   הוראה  כל   פי  על   ויפעל ,  המפקח  להוראות   כפוף   יהא  הקבלן   .ב

 .  ההסכם עם
 דעתו איðה   לפי  היא  אם  העבודה  שיטת  את  לשðות  מהקבלן  לדרוש  המפקח  בידי  הרשות  .ג

  זו   במסגרת  . הסביר  מהזמן   יותר  העבודה   זמן  את  שתאריך  או  יעילה   איðה   או  מתאימה

  והקבלן   יותר   בציוד מתאים  שימוש  או   העבודה  שיטת  וייעול   שכלול  לדרוש  המפקח  רשאי

 לכל  זכאי  יהא  לא  הקבלן  כי  בזאת,   מובהר  .המפקח  דרישות  את  מייד  לבצע  מתחייב

 איðה   כאמור  דרישות  הצגת  אי  יובהר,  עוד  .אלה  דרישות  ביצוע  בגין  תמורה  תוספת

  . בהסכם המותðים ובקצב  בטיב  את העבודה לבצע  מאחריותו הקבלן את משחררת

  מן   תביעה  תישמע   לא,  ההסכם  מתðאי   חריגה  כל   לאשר   מוסמך  איððו   המפקח  כי,  מובהר  .ד

 . המפקח אישור על המתבססת,  ðוסף  לתשלום  הקבלן
 בעבודות  כל הקשור  לבדיקת  שוטפות  בדיקות  או /ו  ביקורות  עת  בכל  לערוך  רשאי   המפקח   .ה

 .  בהסכם מהקבלן כðדרש
  

 הבטיחות: על שמירה .8
  

  אמצעי זהירות   ושאר  תמרורים,  גידור,  שמירה:  הוא  חשבוðו  על  לספק  מתחייב  הקבלן  .א

 המפקח  בהתאם להוראות, בכך צורך שיהיה מקום בכל, הציבור של וðוחיותו לבטיחותו

למען הסר ספק   .מוסמכת כלשהי  רשות   מצד  הוראה   פי   על  או /ו   דין   כל   להוראות   או /ו

מובהר כי עלויות אלו ככל שידרשו מגולמות וכלולות במחיר היחידה שבכתב הכמויות 

 ואין הקבלן רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תמורה ðוספת בגיðה.  
במהלך כל תקופת ביצוע העבודות,   כי,  בזאת  מובהר  לעיל  האמור   מכלליות  לגרוע  מבלי  .ב

   .ומחדל באתר ביצוע העבודות מעשה  לכל הבלעדי  האחראי  הקבלן יהא
  חשבון   על  תהייðה  וכיוצ"ב,  חשמל  ,למים  ההתחברויות  כל  כי  בזאת,  ומוסכם  מובהר  .ג

 . בלבד הקבלן
 בðוחיות הציבור   לצורך  שלא  פגיעה   תהיה  לא  העבודה  ביצוע  כדי  שתוך  מתחייב  הקבלן  .ד

  שביל ,  דרך  ,בכביש  אדם  כל  של  והמעבר  השימוש  בזכות  לצורך  שלא  הפרעה   כל  תהא  ולא

   .שהוא כל ציבורי  ברכוש והחזקה השימוש  בזכות  אוו/ ב וצ"וכי
המפקח יבצע   בקשת   פסולת וישאיר את האתר ðקי ומסודר ולפי    כל   מהאתר  יסלק  הקבלן   .ה

   .את הדבר גם תוך כדי ביצוע העבודות
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לביצוע העבודה, לרבות בעðיין הבטחת הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור    .ו

תðאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך 

  ביצוע העבודה.

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלðי המשðה שלו וכן    .ז

  את הספקים וכל אדם אחר מטעמו. 

אות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הור  .ח

, תקðות הבטיחות  1970  – , פקודת הבטיחות בעבודה (ðוסח חדש) תש"ל  1954,–התשי"ד  

התשמ"ח   בðייה)  (עבודות  מגן אישי) 1988  –בעבודה  (ציוד  בעבודה  , תקðות הבטיחות 

התשמ"ח , תקðות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשוðה במקומות עבודה),  1997  –התשð"ז  

התשð"ח  1988  – מוקף)  במקום  (עבודה  בעבודה  הבטיחות  תקðות  כל 1998  –,  וכן   ,

והצווים והתקðות שפורסמו לפיהם; הוא מתחייב לðהוג על פיהם ועל פי הוראות כל דין  

תביעה  לכל  עצמו את האחריות  על  לוקח  והוא  כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בקפדðות 

וכל מי מטעמה עקב הפרת כל פרדס חðה  ה הדתית  ðגד המועצאו  /תוגש ðגדו ובמידה ו 

  הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקðות וההוראות של   .ט

 הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקðים ישראלים בתחום העבודות. 

ע  .י ורק  אך  העבודות  בביצוע  להעסיק  בזה  מתחייב  מיומðים הקבלן  מקצועיים  ובדים 

בשום אופן    ואחראים לעבודתם.   שעברו הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם,

  לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאיðם מתאימים ושאיðם מקצועיים. 

מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית   .יא

לאשר או לסרב או להתðות את אישורו של קבלן משðה בתðאים, לפי    ,תהיה המועצה

  שיקול דעתה המוחלט. 

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצעðה בהתאם לכל הרישיוðות והאישורים   .יב

הדרושים וכי כל רישיוðות הקבלן שבידיו תקיðים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד 

תקיðים וכל מה  דומה,  ירי יד מכאðיים או חשמליים וכלרבות כלי הרמה, כלי שיðוע, מכש

ומתחייב  מצהיר  והוא  תקין  וðמצא  בדוק  תקופתי  מוסמך  בודק  בדיקות  שדורש 

 שהמשתמשים בכלים אלו מיומðים ועברו הסמכה כחוק. 

 

 הבדק:  ותקופת גמר תעודת, העבודה סיום .9
  

הקבלן מהמðהל/המפקח אישור המועצה, יקבל    רצון  לשביעות  העבודות,  ביצוע  עם גמר  .א

 בכתב על סיום העבודה ובאישור יהא ðקוב תאריך סיום העבודה. 
           חודשים   24למשך    ,מðייðה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת סיום עבודה  .ב

 "). תקופת הבדק(להלן: "
 הבדק   תקופת  במהלך   שיתגלוו/או אי התאמה ו/או ðזק    חוסר  אוו/  קלקול ו/או    ליקוי  כל  .ג

  מביצוע   או  מתאימים  בלתי  או/ ו  ירודים  בחומרים  משימוש,  לדעת המועצה,  והðובעים

, לה  כאחראי  הקבלן  את  תראה  שהמועצה  סיבה  מכל  הðובעים  או,  י ההסכם" עפ  שלא

  י "ע   שיקבעאו לפי פרק זמן  ,  שעות  48  תוך,  חשבוðו  ועל  הקבלן  י" ע  או יושלמו/ו   יתוקðו

 . בהודעה בכתב המפקח
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  או/ ו   מאחריות  את הקבלן  לשחרר כדי  בדבר סיום העבודה  באישור   אין  כי,  בזאת  מובהר  .ד

 היעדר   בדבר  לכאורה  או חזקה   ראיה  להוות  בכדי  בו  ואין,  ההסכם  מכוח  כלשהי  מחויבות

ו/או    ליקויו/או    ,פגם  כל  לגבי  הקבלן  של  אחריותו ו/ ו/או קילקול   ðזק  אואי התאמה 

 . ההסכם ðשוא  העבודות  עם שיתגלה בקשר
  ממðו עודפי   יסלק,  העבודה  אתר  את  הקבלן  יðקה  בהן  שלב  כל  או  העבודות  ביצוע  תום  עם  .ה

 מקום  או לכל,  ומאושר מוסדר הטמðה   ) לאתר"הפיðוי  עבודות"(להלן:    ופסולת   חומרים 

  להציג   הקבלן  על  .המפקח  י"ע  שיקבע  זמן   פרק  תוך ,  להטמðתם  וידאג,  המועצה  תורה  עליו

 עבודות  כי ,  בזאת  מובהר  . החשבוðית  הגשת  עם  ביחד   ההטמðה  מאתר  וקבלות  אישורים 

ותהייðה  ידי   על  תעשðה   בהן  הכרוך  כל   על   וההטמðה   הפיðוי    כולל ,  חשבוðו  על   הקבלן 

 . ההטמðה היטל תשלום
המועצה בכדי    מטעם  או  של,  אחר  גורם   כל   או   המðהל   של   באישורו  אין   כי  בזאת  מובהר  .ו

  עובדיה, או ליצור   או  המועצה  או   שלישי  צד  כלפי  הקבלן  של  המלאה  מאחריותו  לגרוע

 . ו/או צד ג'  הקבלן כלפי הי שלוח או המועצה של שהיא כל אחריות 
 פ " שיקבע ע  בסכום  הקבלן  את  ולחייב,  ðדרשיםה  התיקוðים  על   לוותר  גם  רשאית  המועצה  .ז

 . הדרושים לתיקוðים הצעת מחיר בשוק החופשי
ו/או ע"פ כל דיןמבלי לגרוע    .ח  , המועצה תוכלמכל זכות העומדת למועצה ע"פ ההסכם 

ו/או לגבותם ע"י    לקבלן  המגיעים   כל סכום מכוח הסכם זה ע"י קיזוז מסכומים  לגבות 

 הביצוע. חילוט ערבות 
בהתאם   שלא  העבודה  מביצוע  הðובע,  הבדק  תקופת  סיום  לאחר  בעבודה  פגם  ðתגלה  .ט

ðסתר,  , החוזה  לתðאי    על   בו  הכרוך  וכל  הפגם   את   לתקן  חייב   הקבלן  יהיה   ו/או מפגם 

בתשלום   הקבלן חייב יהיה  לתיקון  ðיתן איðו  הפגם  ואם  גם לאחר תקופת הבדק,  חשבוðו

 . למועצה פיצויים

 תמורה: . 10
  

הסופיים המחירים בכתב הכמויות, לאחר הðחת הקבלן בהצעת המחיר, היðם המחירים    .א

ישירות ו/או  הקבלן  כל הוצאות  של    מהווים תמורה סופית וכוללתת ולביצוע כל העבודו

שהואעקיפות ומין  סוג  מכל  העבודות  ,  ביצוע  לכל    יםומהוו  לצורך  מוחלט  כיסוי 

ע"פ המכרז לרבות, כוח אדם, ציוד, כלי עבודה, חומרים, הובלה,   הקבלן  התחייבויות

 ים, מיסים, היטלים. פריקה, שמוש בכלי רכב, ביטוח
העבודות   בגין  בון מפורטחשיגיש הקבלן למפקח  בסיום העבודות לשביעות רצון המועצה    .ב

ובהתאם לכמות   בכתב הכמויות קבועים  המחירים  בהתאם ל  ,שבוצעו והושלמו בפועל

 לאחר הðחת הקבלן.  שתוזמן ע"י המועצה, 
  , כלשהי  בהוצאה   תישא  המועצה  כי  במפורש  ðאמר  בהם  למקרים  פרט  כי  יובהר בזאת,  .ג

 . לאו אם  ובין במפורש בחוזה ðקבע הדבר  אם בין הקבלן  על האמורה ההוצאה  תחול
מובהר   .ד ספק  הסר  , עבודה  בשכר,  בריבית,  שהוא  סוג  מכל  במדדים  תðודות  כי   ,למען 

את   ישðו  לא  ההסכם  פ "ע  לספק  הקבלן  על  אשר  ,חומרים  ומחירי  תשלומים  ,סיםיבמ

 . ל"הð הכמויותכתב  תעריפי

 כוח אדם ותðאי עבודה:  . 11
 

עובדים  .א יעסיק  העבודות  ביצוע  לצורך  כי  מתחייב  תעודות   ישראלים  הקבלן  בעלי 

 ואישורים ביטחוðיים בהתאם להוראות כל דין. 
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מיומðים וכשירים בעלי רמה מקצועית ðאותה בכמות מספקת לביצוע   עובדי הקבלן יהיו    .ב

   .העבודות

לרבות    בדין  הקבועים  תðאי העבודה כל חוקי העבודה,  ל  בהתאם  עובדיו   את  יעסיק   הקבלן   .ג

ו/או צווי הרחבה.  בהסכם  ויפריש   כדין  ðיכויים  תיק  עובדיו  עבור  יðהל  הקבלן  קיבוצי 

 . הדין פ "הðדרשות ע ההפרשות כל את בהם
ורווחתם   העובדים  בריאות  לשמירת  ותðאים  בטיחות  תðאי  של  קיומם  יבטיח  הקבלן   .ד

 . באופן המחמיר ביותר הðהוג, חוקית  דרישה ובאין  ,בחוק כðדרש
 מתאים או בעל   כבלתי  בעיðיו  שיראה   עובד  כל  מהעבודה  להרחיק  המפקח  בידי  הרשות  .ה

 הולמת.    שאיðההתðהגות 
מðוחה   ימי  שאיðם  ובשעות  בימים  ידו  על  תבוצע  העבודה  כי  ומתחייב  מצהיר  הקבלן  .ו

 .1948-ח "התש,  והמשפט  השלטון סדרי בפקודת כמשמעותם

 ומעביד:  עובד יחסי קיום אי . 12
  

 . עצמאי קבלן ,הקבלן  מהווה המועצה  עם ביחסיו  .א
 או עובד/ו   הקבלן  בין  ליצור  כדי,  מתðאיו  בתðאי  או,  זה  בהסכם  אין  כי  בזה  מצהיר  הקבלן  .ב

מי /ו  המועצה  לבין  מטעמו  אחר  אדם  כל  או/ו   מטעמו  משðה  קבלן  או/ו  מעובדיו   או 

 ידו לצורך  על   שיועסקו   העובדים  כל  וכי,  שותפות  יחסי   או  ומעביד   עובד   יחסי  מטעמה 

 ביðם  ולא יהיו  בלבד  הקבלן  כעובדי  וייחשבו  יהיו  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע

 . שהוא וסוג  מין מכל, ומעביד עובד יחסי המועצה  לבין
בכלליות    לפגוע  ומבלי  לרבות  -  מטעמו  המשðה  ולקבלðי  הקבלן  לעובדי  התשלומים  כל  .ג

,  וביטוח לאומי  הכðסה  למס  ותשלומים  ðיכויים,  סוציאליות  זכויות,  עבודה  שכר,  האמור

 החלים  המסים וההיטלים  כל  -אחר    סוציאלי   תשלום  וכל   וממðה  לעבודה  ðסיעה   הוצאות 

  הקבלן  התחייבויות  לצורך ביצוע ידו על  שיועסקו  העובדים לגבי  שכזה  בתור   המעביד   על

 התחייבויות   ביצוע  עם  בקשר  הסיכוðים והאחריות  וכל   ההוצאות  יתר  וכל  זה  הסכם  פי  על

  לא  והמועצה, ובמועדם  במלואם  ידו על הקבלן וישולמו  על  יחולו   זה  הסכם  פי  על הקבלן

 .וצורה אופן בכל, לכך אחראית תהא
 עובד מעביד  יחסי  התקיימו  לעיל  האמור  אף  על  כי,  מוסמכת  ערכאה  ידי  על  וייקבע  היה  .ד

 ישפה  הקבלן כי  מתחייב,  מטעמו  מי  כל  או/ו   מעובדיו  מי  או/ו   הקבלן  לבין  המועצה  בין

  אובדן שיגרמו   או/ו  הוצאה  או/ ו  ðזק  כל  בגין  מטעמה  מי  כל   או/ ו  המועצה  את  ויפצה

 עם   מיד,  מעביד כאמור  עובד  יחסי  עם  בקשר  קביעה  או/ו  תביעה  או/ו  טעðה  מכל  כתוצאה

  .המועצה של הראשוðה  דרישתה

  

 לðזקים, פיצוי ושיפוי:  אחריות הקבלן . 13
  

הקבלן יהיה אחראי על כל עðייðי הבטיחות במהלך ביצוע העבודות ויהיה אחראי לכל   .א

 בקשר לביצוע העבודות על ידי הקבלן או מי מטעמו.  לכל אדם ו/או רכוש ðזק שיארע 
 או ðזק/ו  אבדן  לכל  מאחריות  מטעמה  מי  או/ו  עובדיה  את  או/ ו  המועצה  את  פוטר  הקבלן  .ב

 זה.  בהסכם כאמור הðובע מביצוע העבודות שהוא
  הקבלן   כלפי  אישית  אחריות  ישא בשום   לא,  המועצה  של  מטעמה   המועצה ו/או כל מי  .ג

  לאופן   או   לביצועו  או  זה  להסכם  הðוגעים  או  המפורטים  העðייðיםו/או מי מטעמו בכל  
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והקבלן דרישה/ ו  תביעה  העלאת  כל  על  מראש  מוותר  ביצועו   הðובע,  המועצה  ðגד  או 

 . לעיל כמפורט מהעðייðים
 ישחרר   לא  מטעמה  מי  או/ו  המועצה  ידי-על  או הרשאה/ו  היתר  מתן  כלפיקוח ו  כי,  מובהר  .ד

  להטיל   כדי  בכך  יהיה  ולא,  דין  כל  פי- על  או/ו  זה  כאמור בהסכם  מאחריותו  הקבלן  את

  התכðון   עבודות  איכות  או  כשרות  או  לטיב  כלשהי  אחריות  מי מטעמה  על  או/ו  המועצה  על

 . הביצוע או /התכðיות ו  או/ו
  מתחייב , כלשהם בקשר לביצוע העבודות פיצויים לצד שלישי לשלם תחויב המועצה אם  .ה

 המגיע   כחוב  יראו  סכום  אותו  ידה ואת - על  שישולם  הסכום  את  למועצה  להחזיר  הקבלן

 שיגיע  סכום  מכל  זה  חוב  לðכות  תהיה רשאית  והמועצה,  החוזה   לפי  מהקבלן  למועצה

 . תאחר בכל דרך לגבותו או  שהוא זמן  בכל ממðו לקבלן

 

 אחריות לעובדים ו/או לשלוחים: . 14
  

או  / ו   ידו  על  המועסקים  או/ו  עובדיו   כל  של  ולביטחוðם  לשלומם  אחראי  יהיה  הקבלן  .א

 דין לעובד   פי  על  המגיעים  פיצוי  או  ðזק  דמי   כל   לשלם  מתחייב   והוא  בשרותו   הðמצאים

  כדי   כלשהם תוך  ðזק  או  מתאוðה   כתוצאה   הקבלן  של  בשרותו  הðמצא  אחר  אדם  לכל  או

 את   פוטר בזאת  והוא,  הבדק  בתקופת  התיקוðים   ביצוע  במהלך  לרבות   העבודות   ביצוע

 המספק   שðגרם לאדם  ðזק  לרבות,  ידו  על  המועסקים  עובדים  כלפי  מאחריות  המועצה

 של  הן  עצמאיים  ספקים ועובדים,  ועובדיהם  משðה  קבלðי,  מוצרים  או  חומרים,  שירותים

תשלומים  רשאית  תהא  המועצה.  המשðה  קבלðי  של  והן  הקבלן  בגובה   לקבלן  לעכב 

 אשר   עד,  כאמור,  או תאוðה  ðזק  בגין  הקבלן   כðגד  לתביעה  ðושא   יהיו   אשר  הסכומים 

 . רצון המועצה לשביעות ומוחלט  סופי  באופן אלה תביעות ייושבו

 ציבורי:   לרכוש אחריות . 15
 

, רשת מים, שביל, מדרכה, דרך,  לכביש  שיגרם קלקול  או/ו ðזק  לכל אחראי יהיה  הקבלן  .א

  או /ו   קרקעייםעל    אחרים  מובילים  או  דלק  להעברת  וציðורות  טלפון ,  חשמל,  תיעול,  ביוב

  באקראי   ðגרמו  או הקלקול/ו  שהðזק  בין,  העבודות  ביצוע  כדי  תוך,  ב"וכיו  קרקעיים-תת

  או / ו  הðזקים  את  יתקן  הקבלן  .העבודות  לביצוע  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין

 כל   ושל  המועצה  של  רצוðה  ביותר ולשביעות  יעיל  באופן,  חשבוðו  על  כאמור  הקלקולים

   .כאמור שðיזוק הטיפול ברכוש על  לפקח המוסמכים  רשות או אדם

 מקצועית:  אחריות . 16
 

מי    המועצה  את  יפצה   או /ו   ישפה  הקבלן   .א ו/או  הקבלן  ע"י  ההסכם  מביצוע  כתוצאה 

מחדל ו/או רשלðות ו/או    עקב  מטעמו, בגין כל ðזק שיגרם למועצה ו/או לכל צד שלישי,

  או   בחומרים  שימוש   עקב  או /המקצועית ו  חובתו   במילוי   הזðחהו/או    מקצועית  שגיאה

 לאחר   שיתגלה  כאמור  מקרה  לגבי כל   גם  תחול  הקבלן  של  אחריותו.  לקויים  אביזרים

 . ההסכם תקופת תום
  

 ביטוח: . 17
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על   לבצע  מתחייב  הקבלן,  דין  כל   י"עפ   או/ו   זה  חוזה  י"עפ  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי  .א

ה',  המצ"ב    הביטוח  באישורי  המפורט  י" עפ  הביטוחים   את  חשבוðו   י " ועפ   כðספח 

 שלו ולחדשם בהתאם.  הארכה  ולכל  החוזה  תקופת  כל  במשך  ולקיימם,  בהמשך  המפורט

  קיימת אחריות   עוד  וכל  זה  הסכם  של  חלותו  תקופת  כל  במשך  בידיו  ויחזיק  יערוך  הקבלן  .ב

 בטופס  המפורטים   מהביטוחים והתðאים   יפחתו   שלא   ובלבד,  הבטוחים  את,  כלפיו  שבדין

  האישור   טופס: ""ה" (להלן    המצורף כðספח  קבלðיות  עבודות  ביטוח  קיום  על  האישור

 .זה ðפרד מהסכם  בלתי חלק המהווה, )"ביטוחים  קיום על

מתחייב    .ג הפוליסההקבלן  במפרט  שיðויים  המ  ככל  לבצע  ידי  על  אין  ועצה.  שיידרשו, 

 באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן באיזה אופן שהוא מאחריותו על פי סעיף זה.  

קורת על ידי המזמין ומי  יבדיקה והב   מוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האשור לרבות זכות  .ד

כל מטעמו  מי  על  ו/או  המזמין  על  מטילות  איðן  ביחס    מטעמו  שהיא  ואחריות  חובה 

טיבם,  לאישור הפוליסות,  לðשואהיק  הביטוח,  התאמתם  או    פם,  תוקפם  הביטוח, 

 .העדרם

  ימציא הקבלן   שכרו  ולתשלום  עבודתו  לתחילת  מוקדם  וכתðאי  זה  הסכם  חתימת  עם  .ה

 הביטוח   ידי חברת-על  חתומים  כשהם,  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופסי  את  למועצה

  תðאי  מהווה  ביטוחים  על קיום  האישור  טופס  המצאת.  המועצה  רצון  ולשביעות  מטעמו

תðאי זה על ידי    בעיכוב במתן אישור לפעילות, עקב אי מילוי  לא יהיה    .בהסכם  מהותי

המבוטח   את  יהיה בעיכוב בכדי לשחרר  המבוטח, משום הפרת ההסכם מצד המזמין ולא  

 זה.   התחייבויותיו על פי הסכם  מכל 

 את  יערךלא    והקבלן   הקבלן   מביטוחי  כלשהו   ביטוח  יצומצם  או   יבוטל   אם   כי  מוסכם  .ו

 המועצה  תהיה   ,כðדרש  אותם  יאריך   לא  או/ו  זה  הסכם   לפי   לבצע  שעליו  הביטוחים 

, מקצתם  או  כולם,  הביטוחים כאמור  את  לערוך,  דעתה  שיקול  לפי,  חייבת  לא  אך,  רשאית

של  תקורה  דמי  בתוספת  הקבלן  של  חשבוðו  על   בכדי   בכך  שיהיה  מבלי,  15%  בשיעור 

 מאחריות   קבלן  את  לפטור  או  מטעמה  על מי  או/ו   המועצה  על  כלשהי  אחריות  להטיל

, המועצה   את  ישפה  הקבלן.  דין  כל  פי  על  או/ו  הסכם זה  פי  על  עליהם  המוטלת  כלשהי

  הקבלן   עבור   ביטוח   כדמי   המועצה  ששילמה   סכום  בכל  , הראשוðה  דרישתה  עם   מיד

 הוראות   פי  על  הקבלן  מאת  למועצה  המגיע  חוב  ייחשב  השיפוי כאמור  וסכום,  כאמור

   .זה הסכם

 הביטוח   כדי שפוליסות   הðדרשים  התשלומים   כל   את  כסדרם  לשלם   בזאת  מתחייב  הקבלן   .ז

ðה  ל"הðזק במקרה עצמיות לתשלום השתתפויות  אחראי יהיה וכן. מלא בתוקף תהיð . 

  מוטלת   האחריות עליהם  אשר  מבוטחים  בלתי  לðזקים  במלואם  אחראי  יהיה  לבדו  הקבלן  .ח

 העצמית  ההשתתפות  מתחת לסכום  שהם  ðזקים  זאת  ובכלל,  זה  הסכם  סעיפי  מכוח  עליו

 . בפוליסות הקבועה

 המוקðים  או תרופה/ו  סעד   או/ו   זכות  מכל  לגרוע  כדי  לעיל  כאמור  הביטוחים  בעריכת  אין  .ט

לשחרר  בהם  ואין,  דין  פי  ועל  ההסכם  פי   על  הקבלן  כðגד  למועצה   הקבלן   את  כדי 

 .זה הסכם  לפי מהתחייבויותיו

  
 :הסבת ההסכם . 18
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 חתימת המציע וחותמת:______________

, או לאחרים  לאחר   זה   הסכם   י" עפ  חובותיו  או  זכויותיו  את  להמחות   רשאי   איðו   הקבלן   .א

לאמור ימחה באם    .לכך  ומראש  בכתב  המועצה  בהסכמת  אלא,  מקצתן  או  כולן ðיגוד 

 הקבלן זכות מזכויותיו לא תהיה להמחאה כל תוקף. 

  מðיות התאגיד   מהון  ומעלה   25%  העברת  לרבות  –"  המחאה"   תיחשב  תאגיד  הקבלן  היה  .ב

   .לאחרים או לאחר, ההסכם  על הקבלן חתימת במועד  בו  שהחזיק ממי

, או לאחרים לאחר , מקצתן או  כולן , זה הסכם פי  על  חובותיו   או זכויותיו  הקבלן  המחה  .ג

ההמחאה   על,  ההסכם  י" עפ  עליו  המוטלות  להתחייבויות  אחראי  הוא  יישאר  אף 

ע"פ הסכם זה או כלפי    המועצה  של  בזכויותיה  לפגוע  כדי  בכך  שיהא  ומבלי,  האמורה

 הðמחה.

  
 קבלן משðה:  . 19

 
זכאי   .א יהא  מתוך  חלק  של  ביצועו  את  למסור  הקבלן    משðה   ðי / לקבלן  העבודה  מסוים 

 מאת המðהל.  ובכתב  מראש בתðאי שקיבל אישור

(ערעור   הðדסה  לעבודות  קבלðים  רישום  לתקðות  מופðית  הקבלן  לב  תשומת  .ב   בðאיות 

  לקבלðי   עבודה  על מסירת  האוסרות,  1988-ט"תשמ,  למקובל)  בðיגוד  והתðהגות  מהימðות

 . העבודה לביצוע  ובסיווג המתאימים בעðף, הקבלðים בפðקס רשומים שאיðם משðה

  ותðאי ,  עבודה  לרבות מחירי,  זה  בהסכם  הקבלן  התחייבויות  לכל  כפוף  היהי   המשðה  קבלן  .ג

המועצה   כלפי   הקבלן  של  האישית   מאחריותו   לגרוע  מבלי  זאת  כל  לפועלים,  הוגðים  עבודה 

הקבלן  .ההסכם  פי  על  התחייבויותיו   בכל  ועמידתו כי  ויודגש,   וישא  ימשיך  יובהר 

  שבוצעו  עבודות  לגבי  לרבות אחריותו,  זה  הסכם  י" עפ  מחויבויותיו  לכל  מלאה  באחריות

   .המשðה ðי /קבלן  י "ע  בפועל

 משðה   ðי/קבלן  העסקת  עקב   תמורה  תוספת   יקבל  לא  הקבלןלמען הסר ספק יובהר, כי    .ד

 . מטעמו

במסגרת   על  המועסק  משðה  קבלן  כל ,  המפקח  דרישת  לפי ,  לאלתר  יחליף   הקבלן   .ה  ידו 

  שלדעת   או/ ו  לביצוע העבודות  מתאים   המשðה  קבלן  אין  המפקח  לדעת  אם,  זה  הסכם

 את  מבצע  איðו  או/ ו  זה  פי הסכם  על  לðדרש  בהתאם  העבודות  את  מבצע  איðו  המפקח

להוראות  ישעה  לא .  הðאותה  במקצועיות  העבודות   תהא ,  זה  בעðיין  המפקח   הקבלן 

ע"פ האמור   הקבלן  עבודת   את  מידי   ולהפסיק באופן   ההסכם  את  לבטל  המועצה  רשאית

 ב. 20בסעיף 

  
 : תקופת החוזה והפסקתו . 20

  
היðה למשך    .א זה  כפי    30תקופת הסכם  ע"י  ימים קלðדארים מיום תחילת העבודה  שיקבע 

את לאלתר  מועצה תהא רשאית להפסיק  הלמרות האמור  .  המועצה בצו התחלת העבודה

 : רועים כדלקמןיתקופת תוקפו של חוזה זה בקרות אחד או יותר מהא

ו/או הקבלן הפר את אחד הסעיפים  המועצה איðה מרוצה מדרך ביצוע העבודה ע"י הקבלן    .ב

  מים י  5והקבלן לא שיפר את הטעון שיפור לדרישת המועצה ושביעות רצוðה תוך    בהסכם

  . מהתראה שקיבל על כך מהמועצהקלðדארים, 

הליכי  / רגל  הליכי פשיטת לðכðס    בלןהקהוטל עיקול על הכספים המגיעים לקבלן מהמועצה,    .ג

 .בהסדר ðושים מצוי או יðוס ðכסיםכ וצ וד ðג  ןאו ðית פירוק,
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 חתימת המציע וחותמת:______________

 לאחר, בלי הסכמת המועצה בכתב ומראש. ,  צתוקכולו או מ, הז את החו בלן הסבהק  .ד

 .ק מביצוע העבודהסתלבלן ההק  .ה

  פי חוזה זה. ל יסודית   יבותחי ר הת פבלן הכשהק  .ו

 
 : ביצוע ערבות . 21

 
בðקאית  קבלןה  .א ערבות  זה  חוזה  חתימת  במעמד  למועצה  אוטוðומית   ימסור    מקורית 

שתשולם ללא כל תðאי לדרישת המועצה, להבטחת ביצוע  ברת מימוש כמפורט בðספח ח', 

תוקף הערבות    ₪.  20,000, כולל תקופת הבדק, בסכום של  התחייבויותיו על פי חוזה זה

 הזכייה. מתן ההודעה על מיום  יםחודש  24- הא לי

 

הערבות תהיה ðיתðת למימוש בבת אחת או לשיעורין והמועצה תהא רשאית להפעיל את   .ב

לא   הקבלן  המועצה  שלדעת  מקרה  בכל  ממðה,  חלק  או  בהתחייבות    עמדהערבות, 

 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.  

 
 : הפרה . 22

 
מוסכם במפורש בין הצדדים, כי כל אחד מהסעיפים המפורטים להלן הוא בגדר תðיה     .א

, 6,  5,    4,3:  1973  -יסודית של הסכם זה, כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג

8 ,9 ,10  ,11, 12,  13 ,14 ,15  ,16 ,17   ,18 ,21,20,19 . 

חמישה  יתקן ההפרה תוך אם הקבלן יפר הפרה יסודית הוראה מהוראות הסכם זה, ולא    .ב

מיום מתן ההתראה על ידי המועצה, ישלם הקבלן למועצה פיצוי קבוע ימים קלðדארים    5

 ) ₪), בגין כל הפרה. סכום הפיצוי    20,000ומוערך מראש בסך של עשרים אלף שקלים 

של  בזכותה  לפגוע  כדי  האמור  בפיצוי  אין  לצרכן.  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הð"ל 

 . ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ הדין ל זכות ו/או סעד ðוסףהמועצה לתבוע כ

החליטה המועצה להביא את החוזה לסיומו כאמור לא תהיה המועצה חייבת בתשלום    .ג

ו/או פיצוי כל שהוא לקבלן מלבד התמורה שתגיע לו בעבור העבודות שביצוע  כספים 

בהודעת המועצה הðקוב  עד למועד  כתו  בפועל  למועצה  שðגרמה  העלות  צאה בהפחתת 

 .  מהביטול

 שוðות: . 23
 

 הקבלן מצהיר כי קרא את החוזה לפðי חתימתו, הביðו והוא מסכים לו.    .א

מבלי לפגוע באמור בהסכם זה כל השהיה או ארכה הðוגעת למימוש זכויות הצדדים על   .ב

  פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לא יחשבו כוויתור מצידם לכל דבר ועðיין. 

 פתיח להסכםלפי המען המצוין ב  דוא"ל/מצד אחד למשðהו בדואר רשום  הודעה שתשלח  .ג

  . הת שעות מיום שליח 24ה תראה כאילו הגיעה למעð ,זה

  
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום, 
  

  
   ___________________       ______________    

        ן הקבל                     המועצה                   
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 חתימת המציע וחותמת:______________

 ðספח ה' 

  אישור קיום ביטוחים

                                  
  

  : הðפקת האישורתאריך     אישור קיום ביטוחים  

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישðה   
במקרה של סתירה בין התðאים שמפורטים באישור זה  באישור זה איðו כולל את כל תðאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

לבין התðאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תðאי באישור זה מיטיב עם  
  מבקש האישור. 

  מבקש
  האישור 

  מבקש אישור   מעמד  אופי עסקה   המבוטח 

מועצה  
דתית פרדס  
  חðה כרכור  

   :שם

  ðדל"ן ☐ 

  שירותים  *
  אספקת מוצרים 

  ______ אחר: ☐ 
  

  

  משכיר ☐ 

  שוכר ☐ 

  זכיין ☐ 

  קבלðי משðה ☐ 

  מזמין שירותים *
  מזמין מוצרים       

  ______ אחר: ☐ 
  

  ת.ז./ח.פ. 
  

  

  מען 
  

  

  
 

  כיסויים 

  סוג הביטוח 
  
לפי   חלוקה

אחריות   גבולות
  סכומיאו 

  ביטוח

מספר  
  הפוליסה 

ðוסח  
  ומהדורת
  הפוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום 

כיסויים ðוספים בתוקף    גבול האחריות/ סכום ביטוח 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי  
  בהתאם לðספח ד' 

  מטבע   סכום 

ביטוח  
אחריות  

    מקצועית 

כלל ביט    
2018  

או ðוסח  
  דומה לו. 

  אחריות צולבת   302  ₪   2,000,000    
  הרחב שיפוי  304
ויתור על תחלוף   309

  לטובת     
  מבקש האישור         
מבקש האישור   318

  מבוטח ðוסף 
  ראשוðיות  328

  
  
  

ביטוח חבות  
  מוצר  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    
  

  ביט 
  

  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

2,000,000    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

  
  

  ₪  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  אחריות צולבת   302
  הרחב שיפוי  304
  קבלðים וקבלðי 307

    משðה 
ויתור על תחלוף   309

  לטובת     
  מבקש האישור         
  תביעות המל"ל  315
מבקש האישור   318

  מבוטח ðוסף 
  ראשוðיות  328
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 חתימת המציע וחותמת:______________

  כיסויים 

  
  

  צד ג' 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ביט    
______  

    2,000,000  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  

  אחריות צולבת   302  ₪  
  הרחב שיפוי  304
קבלðים וקבלðי   307

  משðה  
ויתור על תחלוף   309

לטובת    מבקש  
  האישור  

  תביעות המל"ל  315
מבקש האישור   318

  מבוטח ðוסף 
  ראשוðיות  328
רכוש מבקש   329

  האישור יחשב כצד ג  

אחריות  
  מעבידים 

  

ביט    
______  

  הרחב שיפוי  304  ₪         20,000,000    
ויתור על תחלוף   309

  מבקש האישור  
מבוטח ðוסף היה   319

ויחשב כמעבידם של  
  מי מעובדי המבוטח 

  ראשוðיות  328
  : *)ג'בðספח  מתוך הרשימה המפורטת   המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין פירוט השירותים 

043  089  

  ביטול/שיðוי הפוליסה * 
  האישור  למבקשהודעה   משלוח  לאחר  יום    60ייכðס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שיðוי 

  בדבר השיðוי או הביטול.
  חתימת האישור 

  המבטח: 
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 חתימת המציע וחותמת:______________

  ðספח "ו" 

        
  התחייבות לשמירה על חוקי העבודה והיעדר הרשעות וקðסותתצהיר 

  לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מיðימום 
  
  
  

  אðי מצהיר/ה כי הððי מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.   .1

אðי מצהיר כי אðי/החברה  ו/או מי מבעלי הזיקה אליה, קיימðו וðמשיך לקיים את כל חובותיðו בעðיין   .2
שמירה של זכויות העובדים עפ"י דיðי העבודה לרבות כל החיקוקים המפורטים בתוספת השðייה לחוק  

 ליðו.  , וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים ע1969-בית הדין לעבודה, תשכ"ט
  

  1976- חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו" כהגדרתו בבעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המוðח "
"). אðי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מוðח זה וכי אðי  חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן:  " 

  מבין/ה אותו.  

חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תðאים  עבירה לפי    –  "עבירה"משמעותו של המוðח  
התשð"א לפי    1991- הוגðים),  התשמ"זאו  מיðימום  שכר  עסקאות  ,1987-חוק  שירות    ולעðיין  לקבלת 
בסעיף   התשע"ב ל  2כהגדרתו  העבודה,  דיðי  של  האכיפה  להגברת  הוראות    ,2011-חוק  על  עבירה  גם 

  החיקוקים המðויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 

  

  במשבצת המתאימה) X(סמן 

   ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות    לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

 . ") מטעם המציעמועד ההגשהלהלן: "(

   זיקה אליו לפחות    וחלפה שðה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות    הורשעוהמציע או בעל 

 ממועד ההרשעה האחרוðה ועד למועד ההגשה.  

   ה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליוðלפחות    ולא חלפה ש

  ממועד ההרשעה האחרוðה ועד למועד ההגשה.  
  

  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

  

 ___________________   ___________________   _________________  

  חתימה וחותמת                  שם מלא             תאריך         

  
  

  אישור עו"ד
  
  

עו"ד   הח"מ  ה"ה  אðי  בפðי  הופיע  ביום___________,  כי  בזאת  מאשר   ,______________
על   ðושא ת.ז.______________, אשר היðו מורשה החתימה מטעם המציע, וחתם   ,___________

  הצהרה זאת בפðי. 
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 חתימת המציע וחותמת:______________

  ז' ðספח 

  ערבות בðקאית ( ערבות מכרז) 

  תאריך: ........../............/..........                                     

  לכבוד 

  דתית פרדס חðה כרכורמועצה 

,ð.א.ג  

  ......................................... כתב ערבות מס'הðדון :                      

  .......................... :פקס .........................'טל...................................... הבðקוכתובת סðיף שם 

") המבקש"  :(להלן......................................... ח.פ./ע.מ...................................י בקשת  "עפ

ש"ח)   פיםאל  ת(במילים: עשר  ש"ח  0,0001של  אðו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

בגין עליית מדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה בתוספת הפרשי הצמדה  

המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") בין המדד לחודש של המועד האחרון להגשת הצעות  

פומבי במכרז    ו, זאת בקשר עם השתתפותשיהיה ידוע במועד חילוט הערבות   במכרז, לבין המדד

 ____________ מקווה  מס'  ההתקשרות  שיפוץ  חוזה  ותðאי  המכרז  תðאי  מילוי   ולהבטחת 

  .במסגרתו

הð"ל לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  קבלת   10תוך    אðו  מיום  ימים 
מבלי להטיל עליכם לבסס או לðמק ו  דרישתכם הראשוðה בכתב שתגיע אליðו, וזאת ללא תðאי

אופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש תהליך כלשהו או באת דרישתכם ב
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טעðת הגðה כלשהי שיכולה לעמוד  

  מבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.ל

בפעם אחת או במספר דרישות,    ,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתðו את תשלומו של הסכום הð"ל
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הð"ל בלבד, בתðאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  

  הכולל הð"ל.

  ðה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ðיתðת לביטול.יערבות זו ה

עד  ערב בתוקפה  תישאר  זו  האמור  לאחר  .  ____________ליום  ות  בטלה  וערבהמועד  זו  ת 
  , אלא אם הוארכה על ידðו.ומבוטלת

   ערבות זו איðה ðיתðת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  

  

  חתימת הבðק :................................................  ......../........../...........תאריך: 
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 חתימת המציע וחותמת:______________

  ' חðספח 

  ערבות בðקאית ( ערבות ביצוע) 

  תאריך: ........../............/..........                                     

  לכבוד 

  דתית פרדס חðה כרכורמועצה 

,ð.א.ג  

  ......................................... כתב ערבות מס'הðדון :                      

  .......................... :פקס .........................'טל...................................... הבðקוכתובת סðיף שם 

") המבקש"  :(להלןח.פ./ע.מ............................................................................  י בקשת  "עפ

ש"ח)    עשרים אלף(במילים:    ₪    20,000של  אðו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

בגין עליית מדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה בתוספת הפרשי הצמדה  

מדד לחודש של המועד האחרון להגשת הצעות  המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") בין ה

פומבי במכרז    ו, זאת בקשר עם השתתפותבמכרז, לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות 

 ____________ מקווה  מס'  ההתקשרות  שיפוץ  חוזה  ותðאי  המכרז  תðאי  מילוי   ולהבטחת 

  .במסגרתו

לסך   עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  קבלת   10תוך    הð"לאðו  מיום  ימים 
מבלי להטיל עליכם לבסס או לðמק ו  דרישתכם הראשוðה בכתב שתגיע אליðו, וזאת ללא תðאי

אופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש תהליך כלשהו או באת דרישתכם ב
וד  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טעðת הגðה כלשהי שיכולה לעמ

  למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

בפעם אחת או במספר דרישות,    ,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתðו את תשלומו של הסכום הð"ל
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הð"ל בלבד, בתðאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  

  הכולל הð"ל.

  ðה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ðיתðת לביטול.יערבות זו ה

עד   בתוקפה  תישאר  זו  האמור  לאחר  .  ____________ליום  ערבות  בטלה  וערבהמועד  זו  ת 
  , אלא אם הוארכה על ידðו.ומבוטלת

   ערבות זו איðה ðיתðת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  

  

  ....חתימת הבðק :............................................  ......../........../...........תאריך: 



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בניה04

בניה בבלוקי בטון04.010

32.00250.008,000.00מ"רמחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ, כולל חגורת בטון04.010.0020

1.50219.00328.50מ"רדופן אמבטיה מבלוקי בטון חלולים בעובי 7 ס"מ וגובה 42 ס"מ04.010.0110

הריסת מחיצות בנויות ומטויחות ו/או מחופות בקרמיקה, בעובי04.010.9002
עד 20 ס"מ, ללא הריסת חגורות בטון בתוך הבניה

30.0090.002,700.00מ"ר

11,028.50סה"כ לבניה בבלוקי בטון

11,028.50סה"כ לעבודות בניה

עבודות איטום05

איטום רצפות חדרים רטובים05.028

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים05.028.0009
מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או

"מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד"
או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300

גר'/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת
ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ

40.00102.004,080.00מ"ר

4,080.00סה"כ לאיטום רצפות חדרים רטובים

איטום מפגשים מחיצות/קירות בחדרים רטובים05.029

איטום מחיצות או לוחות חיפוי מגבס ירוק או מחיצות בטון או05.029.0010
בלוק מטויח בחדרים רטובים מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט
פורצלן במערכת איטום מסוג "מאסטר WALL" או ש"ע המיוצר

ע"י חב' "פזקר" במריחה או בהתזה, לרבות פריימר מסוג
"מאסטר WALL" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ו-2 שכבות
"מאסטר WALL" או ש"ע (בכמות של כ- 2.0-1.5 ק"ג/מ"ר

לשכבה) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 - 1.6 מ"מ

20.00102.002,040.00מ"ר

איטום מפגשי קיר-קיר, קיר-רצפה ופינות ע"י סרט איטום מסוג05.029.0020
"מאסט רטייפ", מק"ט 908001 או ש"ע כדוגמת "פזקר" ברוחב

15 ס"מ

20.0061.001,220.00מ'

3,260.00סה"כ לאיטום מפגשים מחיצות/קירות בחדרים רטובים

7,340.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ ופולימר06.010
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה06.010.0524
צירית, במידות 70-90/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו

צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר
WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע

9.003,440.0030,960.00יח'

10.00150.001,500.00יח'פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן06.010.9000

32,460.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

מעקות פלדה ופיברגלס06.052

פירוק מעקה פלדה קיים אופקי או משופע (למהלך מדרגות)06.052.9000
בגובה עד 120 ס"מ

6.0086.00516.00מ'

516.00סה"כ למעקות פלדה ופיברגלס

32,976.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים07.012
(ספרינקלרים)

ארגז למחלקים (מרכזיה) עד 16 נקודות, במידות 07.012.068365/83.6/16
ס"מ, מותקן מושלם בתוך קיר, עם כל אביזרים הנדרשים

2.001,610.003,220.00יח'

סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים
(ספרינקלרים)

3,220.00

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק07.041.0030
ומיכל הדחה "מונובלוק" דגם "אלפא" או ש"ע

4.001,730.006,920.00יח'

אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "375 מצדה" או ש"ע עם07.041.0091
מיכל הדחה , לרבות טבעת חיבור, מושב ומכסה פלסטיק כבד

וכל החיזוקים

1.002,890.002,890.00יח'

5.00110.00550.00יח'פירוק אסלה קיימת עם כל אביזריה, ללא פירוק מיכל הדחה סמוי07.041.9000

10,360.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים07.042

כיור אורחים/נטילת ידיים תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אסטרה07.042.0101
40" או ש"ע עם מתלה מגבת גימור ניקל

1.001,410.001,410.00יח'

כיור רחצה מחרס לבן אובלי סוג א' מודבק מתחת למשטח דגם07.042.0110
"נופר" או ש"ע

5.00770.003,850.00יח'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פירוק כיור מחרס או נירוסטה עם כל אביזריהם וסוללה בעמידה,07.042.9000
לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך

6.00175.001,050.00קומפ

6,310.00סה"כ לכיורים

אמבטיות ואגניות07.043

אמבטיה מברזל יציקה מצופה אמאיל צבעוני במידות 07.043.0020175/75
ס"מ

1.001,950.001,950.00יח'

פירוק אמבטית שכיבה קיימת עם כל האביזרים לרבות ניתוק07.043.9000
מקווי מים ומנקזים וסתימת כל הפתחים לפי הצורך

1.00440.00440.00יח'

2,390.00סה"כ לאמבטיות ואגניות

מקלחות07.044

מערכת קיר (אינטרפוץ) למקלחת 4 דרך סידרה "אוורסט" מק"ט07.044.0031
201678 או ש"ע לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח,

כיסוי חיצוני למערכת קיר מק"ט 202878, זרוע מהקיר וראש
מקלחת

7.001,710.0011,970.00קומפ

11,970.00סה"כ למקלחות

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה מסתובבת מסדרת "אלגרו"07.045.0145
מק"ט 300142 או ש"ע גימור כרום, ידיות פעמונית, מותקן

מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

4.00680.002,720.00יח'

סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה, מסדרת "אלפא"07.045.0156
מק"ט 302531 או ש"ע גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברזי

ניל וכל חומרי העזר

2.001,170.002,340.00יח'

סוללת קיר לאמבטיה עם מזלף, צינור גמיש ומתלה גימור כרום07.045.0187
מסדרת "אלפא" מק"ט 302575 או ש"ע, מותקן מושלם

3.001,420.004,260.00יח'

פירוק סוללות מהקיר למים קרים וחמים, לרבות ניתוק מקווי מים07.045.9000
וסתימת פתחים

4.00123.00492.00יח'

9,812.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים07.046
אקריליים
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 3) דגם 07.046.0043,6141
,4030 ,4120 ,4130 ,4141 ,4220 ,1111 ,4600 ,4601 ,6011

,2003 ,2030 ,2141 ,2230 ,3001 ,3100 ,4001, 4003 ,4004
1141 בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר
בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור סטנדרטי

במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה ולברז "פרח" (ברז
מהשיש)

4.001,810.007,240.00מ'

סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים
אקריליים

7,240.00

נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות07.049

נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים07.049.0010
מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור

והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה וברזי ניל אשר
ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה,

הכל בשלמות קומפלט

6.001,470.008,820.00קומפ

נקודת הכנה למתקן שתיית מים או מכונת קפה, לרבות צינור07.049.0060
מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', חיבורם למערכות

המים והביוב הקיימים וברז סגירה קוטר עד "1/2

1.001,420.001,420.00קומפ

נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז07.049.0100
לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר
לצינור איוורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא

כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה, ברזים וצינור גמיש אשר
ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה,

הכל בשלמות, קומפלט

4.001,780.007,120.00קומפ

נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור07.049.0110
ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' חיבור למערכת מים וביוב
קיימת והתקנת אסלה תלויה, ומיכל הדחה סמוי מחוזק לקיר
בלוקים ע"י עיגון בטון ותמיכות (לא כולל אספקה של אסלה
תלויה, מיכל הדחה סמוי, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו
בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל

בשלמות, קומפלט

1.002,120.002,120.00קומפ

נקודה למקלחת לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים07.049.0192
חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת מערכת
קיר למקלחת 4 דרך + זרוע מהקיר וראש מקלחת, מחסום רצפה,

חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה. (לא כולל עיבוד
מיוחד של רצפת המקלחת ו/או התקנת מוזאיקה אשר ישולמו

בנפרד וכן לא כולל אספקה של מערכת קיר 4 דרך + זרוע מהקיר
וראש מקלחת, אשר ישולמו בנפרד) הכל בשלמות, קומפלט

5.002,100.0010,500.00קומפ

נקודה לאמבטיה לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים07.049.0300
חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת

אמבטית פח או פלסטית - אקרילית, סיפון וסוללת קיר (לא כולל
אספקה של אמבטיה, סיפון וסוללה אשר ישולמו בנפרד), חציבה

בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט

2.002,120.004,240.00קומפ
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נקודה לדוד שמש, לרבות התקנת הדוד (לא כולל אספקת הדוד07.049.0600
אשר תשולם בנפרד), צנרת המים הדרושה וברז סגירת מים

בקוטר "3/4, עד לשתי קומות מתחת לגג

2.001,890.003,780.00קומפ

נקודה לניקוז מזגן מפוצל או מיני מרכזי או מערכת VRF, לרבות07.049.0700
צינור פוליפרופילן בקוטר 32-40 מ"מ ובאורך עד 4.0 מ' וחיבור

למחסום רצפה

7.00730.005,110.00קומפ

43,110.00סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות

94,412.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

גופי תאורת חרום08.083

08.083.02004.1W שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת
LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת

"PLASMA MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או
ש"ע, מותקן מושלם

2.00482.00964.00יח'

08.083.0500LED 3 חד תכליתי להתמצאות נורתW גוף תאורת חירום שקוע
3W בעוצמה של LM 180 זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה
ecoled דוגמת ,EL100X2911EMLED עד 5 מטר גובה, מק"ט

או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם

12.00340.004,080.00יח'

5,044.00סה"כ לגופי תאורת חרום

תאורת לדים - פנים08.085

גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום צבוע לבן כיסוי אקריל08.085.0126
חלבי תה"ט/עה"ט קוטר 24 ס"מ הספק W18 מגיע עם דרייבר
מק"ט ELX40062543 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם

10.00158.001,580.00יח'

גוף תאורת לד מוגן מים 590 מ"מ 18w IP65 או ש"ע מק"ט08.085.0814
5Z00562, מותקן מושלם

45.00173.007,785.00יח'

גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה,08.085.2060
25W IP55 דגם D70 GLAMOX כדוגמת חב' "אור עד

מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם

6.00630.003,780.00יח'

13,145.00סה"כ לתאורת לדים - פנים

נקודות מאור08.101
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נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה08.101.0010
גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם

בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או
הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או
חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז'

כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום,
אם נדרש, לרבות וו תליה

70.00203.0014,210.00נק'

14,210.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע08.102

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או08.102.0010
מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים
בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן

בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן
תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם

6.00200.001,200.00נק'

6.0024.20145.20יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים08.102.0080

1,345.20סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות חשמל שונות08.103

08.103.0012,IP54 נקודת דוד סולארי לרבות מ"ז דו קוטבי משוריין ואטום
בקרבת הדוד על גג המבנה בקופסה אטומה מוגנת מים עם

מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק
ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או

3X2.53 ממ"ר (אוx1.5 בחתך P.V.C מוליכי נחושת עם בידוד
ממ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה,

מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות צינור
הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט

2.00369.00738.00נק'

08.103.01003X2.5 ו/או במוליכים N2XY/FR נקודה למזגן בכבלי נחושת
ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח

החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת
"ארכה" או ש"ע

6.00316.001,896.00נק'

2,634.00סה"כ לנקודות חשמל שונות

חציבות ושונות בעבודות חשמל08.104

חציבה בקירות בלוקים עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד08.104.0010
32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם

40.0029.001,160.00מ'

חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 08.104.002032
מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם

20.0045.00900.00מ'

קידוח מעבר בקיר בטון מזוין בעובי עד 40 ס"מ, עבור צינור08.104.0060
בקוטר "4 לרבות הצינור

4.00363.001,452.00יח'
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3,512.00סה"כ לחציבות ושונות בעבודות חשמל

בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה08.107
למתקני חשמל

בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק08.107.0015
מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע

לבודק בעריכת המדידות

1.001,130.001,130.00קומפ

סה"כ לבדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת
תאורה למתקני חשמל

1,130.00

41,020.20סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח פנים09.011

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים,09.011.0010
לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

130.00118.0015,340.00מ"ר

תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים (עד 20% משטח09.011.9021
הטיח הקיים), שתי שכבות סרגל בשני כיוונים, לרבות סיתות

טיח קיים פגום ותיקון סדקים וחריצים עם רשת X.P.M או לאחר
הנחת קווי מים, חשמל וכד' בקירות, תיקוני הטיח בסעיף זה

כוללים גם תיקונים סביב משקופי חלונות ודלתות בקירות קיימים
והתאמת עובי הטיח החדש לקיים

20.0038.00760.00מ"ר

תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים ברצועות רוחב עד09.011.9028
15 ס"מ לאחר הנחת קווי מים, חשמל וכד' בקירות, סביב

משקופי חלונות ודלתות שהורכבו בקירות קיימים, במפגשים בין
קירות ו/או תקרות חדשים לקיימים הכל לרבות סיתות והתאמת

עובי הטיח החדש לקיים

45.0039.001,755.00מ'

תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים ברצועות רוחב מעל09.011.9030
15 ס"מ ועד 30 ס"מ לאחר הנחת קווי מים, חשמל וכד' בקירות,

סביב משקופי חלונות ודלתות שהורכבו בקירות קיימים,
במפגשים בין קירות ו/או תקרות חדשים לקיימים הכל לרבות

סיתות והתאמת עובי הטיח החדש לקיים

15.0055.00825.00מ'

18,680.00סה"כ לטיח פנים

18,680.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי טרצו10.010

80.0055.004,400.00מ"רפירוק ריצוף קיים, כולל מדרגות10.010.9000

4,400.00סה"כ לריצוף באריחי טרצו
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ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות שונות10.031.0540
עובי 8 מ"מ, רק עבודה כולל חומר שחור, פוגה ורובה אקרילית.

60.00157.009,420.00מ"ר

ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R12 במידות שונות10.031.0560
עובי 12 מ"מ, רק עבודה כולל חומר שחור, פוגה ורובה אפוקסי

20.00200.004,000.00מ"ר

חיפוי מדרגות בלוחות גרניט פורצלן R-12, שלח ברוחב 33 ס"מ10.031.1010
ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב 15 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד

100 ש"ח/מ"א (לא כולל פרופילי הגנה) כולל פוגה ורובה אפוקסי

10.00377.003,770.00מ'

17,190.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות רק10.050.0029
עבודה כולל חומר שחור, פוגה ורובה.

200.00150.0030,000.00מ"ר

פסי "דקור" (פסי קישוט) מאריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות10.050.0100
25/7 ס"מ לחיפוי קירות פנים, מחיר יסוד 35 ש"ח/יח'

40.00270.0010,800.00מ'

פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם10.050.9000
מיועדים להריסה, לרבות סיתות שכבת הטיט מהקיר

200.0054.0010,800.00מ"ר

51,600.00סה"כ לחיפוי קירות

73,190.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס11.011

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או11.011.0205
בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

150.0035.005,250.00מ"ר

שליכט צבעוני מינרלי "ערבה" או ש"ע, מרקם (כפרי)11.011.0610
משופשף/מוחלק/פצוע, כמות של 3.0-4.5 ק"ג/מ"ר במריחה חד

שכבתית, לרבות מריחת פריימר יסוד מיקרו ע"ג טיח שחור
(שנמדד בנפרד) או ע"ג קירות גבס ובטון (פנים וחוץ)

30.00172.005,160.00מ"ר

10,410.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

10,410.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

מעקות ומאחזי יד מאלומיניום12.102

מעקה אלומיניום כדוגמת קליל 2000 או ש"ע מאולגן/צבוע בגובה12.102.0030
1.10 מ' עם ניצבי אלומיניום

6.001,130.006,780.00מ'
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מאחז יד מאלומיניום דגם "אינוקס" דמוי נירוסטה תוצרת12.102.0300
"טרלידור" או ש"ע בקוטר 40 מ"מ ומרחק של 4.5 ס"מ מהקיר,

לרבות רוזטות לכיסוי החיבור

6.00469.002,814.00מ'

9,594.00סה"כ למעקות ומאחזי יד מאלומיניום

9,594.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מתקני מיזוג אוויר15

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

מזגן מיני מרכזי אינוורטר כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת15.041.2830
קירור נומינלית BTU/HR 52,000 לרבות מ"א צנרת גז, כולל

תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן מושלם

1.0030,540.0030,540.00קומפ

30,540.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

30,540.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

מתקני הסקה16

מערכת הסקה תת ריצפתית16.013

פריסת תשתית מערכת חימום תת רצפתי ע"י מים חמים, לרבות16.013.0012
התזת מצע בידוד פוליאוריטן בעובי 2 ס"מ ורשת ברזל מגולוון,
פריסת צנרת רב שכבתית ומחלקים בקוטר "1 כולל ברזי ניתוק

לכל מעגל, בידוד קווים ראשיים, דוד המים החמים והארובה
נמדדים בנפרד.

80.00250.0020,000.00מ"ר

תרמוסטט קירי לרבות ברז כדורי ומפעיל למערכת חימום תת16.013.0015
רצפתי

6.001,200.007,200.00יח'

1.004,000.004,000.00קומפפירוק מערכת קיים כולל כל אביזרים16.013.0016

31,200.00סה"כ למערכת הסקה תת ריצפתית

גופי חימום- רדיאטורים וקונבקטורים16.030

פירוק רדיאטור יציקת פלדה או אלומיניום, לרבות פינוי. (פירוק16.030.9000
עבור תיקון - עלות הפירוק וההרכבה כלולים בעלות התיקון)

8.00202.001,616.00יח'

1,616.00סה"כ לגופי חימום- רדיאטורים וקונבקטורים

32,816.00סה"כ למתקני הסקה

רכיבים מתועשים בבניין22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011
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מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים)22.011.0033
בעובי כולל של 125.4 מ"מ עד 150 מ"מ, עם מסילות עליונות

ותחתונות ברוחב 50 מ"מ ו-50 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון,
הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים
(חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי

נמדדים בנפרד)

10.00253.002,530.00מ"ר

10.0074.00740.00מ"רתוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים)22.011.0040

תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד)22.011.0500
במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד)

10.0011.50115.00מ"ר

תוספת עבור לוח גבס כחול "Blue-Ex" עם יריעת סיבי זכוכית22.011.0534
בשני הצדדים, בעובי 12.5 מ"מ, במקום לוח גבס רגיל (בצד

אחד). הלוח עמיד בפני עובש, לחות ומים

10.0057.00570.00מ"ר

דופן לנישה (שקועה בקיר או בולטת ממנו) עשויה ממחיצת גבס22.011.0700
עם לוח גבס בשני צדי הדופן בעומק עד 60 ס"מ ובעובי כולל עד
10 ס"מ, לרבות ביצוע גליפים בחזית, הכל עד גמר מושלם, מוכן

לצביעה. המדידה במ"א לפי גובה דופן הנישה. (דופן נישה
בגובה קטן מ- 1 מ', יחושב כ- 1 מ')

10.00302.003,020.00מ'

גב נישה עשוי ממחיצת גבס בעובי כולל עד 10 ס"מ וברוחב עד22.011.0705
100 ס"מ עם לוח גבס בשני הצדדים, לרבות ביצוע גמר פינות

פנימיות, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה. המדידה במ"א לפי
גובה גב הנישה (גב נישה בגובה קטן מ- 1 מ', יחושב כ- 1 מ').

גב נישה במידות ברוחב מעל 100 ס"מ ימדד לפי סעיף
22.011.0020

10.00290.002,900.00מ'

מדף לנישה עשוי מגבס בעומק עד 50 ס"מ ובעובי כולל עד 22.011.071010
ס"מ, לרבות גליף חיצוני, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה

10.00301.003,010.00מ'

תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי22.011.2030
"2 במשקל 80 ק"ג/מ"ק

40.0076.003,040.00מ"ר

15,925.00סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות22.025

תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה22.025.0010
(בגובה עד 1.0 מ')

80.00251.0020,080.00מ"ר

20,080.00סה"כ לתקרות גבס, ספוג ופתחי שירות

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס22.026

סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בגובה עד 22.026.000950
ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים,

לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ' ) הכל עד גמר מושלם
מוכן לצביעה

10.00183.001,830.00מ'
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סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו22.026.0016
מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס עד 20 ס"מ, בהיקפי

תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל
עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)

10.00850.008,500.00מ"ר

קרניז (כרכוב) - מדרגות חיבור מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ22.026.0050
במידות 10/10 ס"מ (עד 3 מדרגות), בין תקרות גבס במפלסים

שונים לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר
מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)

15.00670.0010,050.00מ"ר

20,380.00סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס

56,385.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

סה"כ לשיפוץ מקווה. - 31.08.22

סה"כ לשיפוץ מקווה. - 31.08.22

11,028.50עבודות בניה04

7,340.00עבודות איטום05

32,976.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

94,412.00מתקני תברואה07

41,020.20מתקני חשמל08

18,680.00עבודות טיח09

73,190.00עבודות ריצוף וחיפוי10

10,410.00עבודות צביעה11

9,594.00עבודות אלומיניום12

30,540.00מתקני מיזוג אוויר15

32,816.00מתקני הסקה16

56,385.00רכיבים מתועשים בבניין22

418,391.70סה"כ עלות

71,126.59מע"מ בשיעור 17%

489,518.29סה"כ כולל מע"מ
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סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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