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לביצוע עבודות לתכנון והתקנה של  06/19 'מכרז מס

ת מכללבניין תיכון ב)"ספרינקלרים"( ב מערכת מתזים

 בירושלים הדסה

 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

 

 כללי

מציעים , מזמינה בזאת ("המכללהאו "" המזמינה" –)להלן  עמותת מכללה אקדמית הדסה )ע"ר( .1

מערכת  תכנון והתקנה של ביצוע עבודותלש הצעות העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגי

כמפורט במפרט והכל ירושלים, , 37מכללה ברחוב הנביאים ב בניין תיכוןבמתזים )ספרינקלרים( 

  "(.העבודות" )להלן: מסמך ד'המצורפות כ למכרז ובתוכניות למכרז זה מסמך ג'הטכני המצורף כ

כון התקנים לאישורם, אך עדיין לא אושרו הוגשו למ מסמך ד'התכניות המצורפות כמובהר כי  .2

ומוצגות כאן להוות כלי עזר למשתתפים בהכנת את המזמינה אינן מחייבות סופית על ידו, ועל כן 

  ."(למכרז התכניות)להלן: " הגשותיהם

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של  6ובהתאם לאמור בסעיף בנוסף לעבודות בבניין התיכון,  .3

, בהתאם לשיקול חייבת היא אינהאך , , למכללה זכות ברירה2010-בוהה(, תש"עמוסד להשכלה ג

בהתאם למפרט דעתה הבלעדי, לדרוש מהקבלן לבצע את העבודות גם בבניין הסדנא של המכללה 

. לצורך כך המשתמש מסמך ד'ובתוכניות למכרז המצורפות כ למכרז זה מסמך ג'הטכני המצורף כ

למכרז זה, כשהוא מלא וחתום  2נספח ה'ת )בניין הסדנא( המצורף כיצרף להצעתו את כתב הכמויו

כנדרש. כתב הכמויות יחייב את הקבלן הזוכה במידה והמכללה תבחר להעניק לו את ביצוע 

 העבודות בבניין הסדנא.  

בסבב העברת הוא יהיה רשאי להעיר אותם  למכרז במכרז יש הערות לתכניות במידה ולמשתתף .4

, במידת הצורך, הם יועברו לאחר בדיקת המתכנן, ם יתקבלו על ידי המזמינה,וא"שאלות הבהרה" 

היה וההערות/בקשת השינויים תהייה לאחר קבלת על ידי המזמינה למכון התקנים לאישורם. 

העלות הנוספת למכון מועד העברת "שאלות הבהרה"  אזי במידה ויאושרו ההערות/שינויים תחול 

  .מציעהעל אותו ₪(  5,000)בסך של התקנים בגין שינוי התכניות 

(, והזוכה 'זמסמך לאחר בחירת הזוכה תתקשר המזמינה עם הזוכה בהסכם התקשרות )המצורף כ .5

 . בהתאם להוראות המזמינה ולתנאי הסכם ההתקשרות לבצע את העבודותיידרש 

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. .6
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 –כרז שלהלן המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ותנאי מתנאיו מסמכי המ .7

 הזמנה להציע הצעות; – מסמך א' .7.1.1

 ומסמך הערכה; טופס הגשת הצעה – מסמך ב' .7.1.2

 מפרט טכני;  – מסמך ג' .7.1.3

 ;למכרז התוכניות – מסמך ד' .7.1.4

 ;טופס ההצעה הכספית– מסמך ה' .7.1.5

 ;)בניין תיכון( כתב כמויות - 1מסמך ה' .7.1.6

 ;)בניין הסדנא( תכתב כמויו - 2מסמך ה' .7.1.7

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון  – מסמך ו' .7.1.8

 ;זכויות לאנשים עם מוגבלות

 הסכם ההתקשרות על נספחיו: –מסמך ז'  .7.1.9

 מסמכי המכרז על נספחיהם; – נספח א' .7.1.9.1

 מפרט טכני; – 'בנספח  .7.1.9.2

 )בניין התיכון(; כתב כמויות – 1'גנספח  .7.1.9.3

 )בניין הסדנא(; כתב כמויות – 2'גנספח  .7.1.9.4

 ;לביצוע תכניות – 'דנספח  .7.1.9.5

 הצהרה בדבר היעדר תביעות; – 'הנספח  .7.1.9.6

  נוסח אישור על עריכת ביטוחים; – 'ונספח  .7.1.9.7

 . נוסח ערבויות הביצוע והבדק – נספח ז' .7.1.9.8

 "(. מסמכי המכרז)להלן ביחד: "

במכרז זה לאחר שהושלמו כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים  .8

יחתמו  וצורפותיהםבהם כל הפרטים הנדרשים להשלמה. מסמכי המכרז על מסמכיהם, נספחיהם 

בצירוף  בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע

 .חותמת המציע

או בתוספות אשר יפורסמו האחריות הבלעדית להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/ חלה על המציע .9

אתר האינטרנט  –)להלן  https://www.hac.ac.ilמעת לעת באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת : 

 של המזמינה(.

מידע אודות המכרז ניתן יהיה לקבל טלפונית באמצעות פניה לאסף מלקוש )איש הקשר מטעם  .10

 .asafm@hac.ac.ilו/או בכתובת מייל:  6291990-02 מס' המזמינה( בטל'

 וההשתתפות בו הינה חובה.סיור מציעים יתקיים במועד האמור להלן,  .11

https://www.hac.ac.il/
mailto:asafm@hac.ac.il
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 מועדים

  –להלן ריכוז מועדים במכרז  .12

 תאריך פעילות

 10:00בשעה  28.7.2019 סיור מציעים )חובה(

 12:00בשעה  4.8.2019 שאלות הבהרה  אחרון להעברת מועד 

 12:00בשעה  18.8.2019 צעותמועד אחרון להגשת ה

 

 במכרז להשתתפות סף תנאי

עומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המפורטים ה ציערשאי להשתתף במכרז זה מ .13

 :להלן

 .ישראלכדין ברשום ההינו תאגיד  .13.1

לתחזוקת מערכת מתזים על פי דרישות תקן הקבלן מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי  .13.2

 .1928ישראלי 

 לפחות. 1א190הקבלן מחזיק ברישיון קבלן בסיווג  .13.3

 לביצוע עבודות התקנה של מערכות מתזים. ISO-9000לקבלן אישור בקרת איכות  .13.4

לפחות שלוש עבודות דומות בהיקף כספי  (2016-2018)השנים האחרונות  3-הקבלן ביצע ב .13.5

  . חותלפ₪  700,000של 

 לעיל. 11 השתתף בסיור קבלנים כאמור בסעיף .13.6

)אכיפת ניהול חשבונות  כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ספריםמנהל  .13.7

 והמציא אישור ניהול ספרים. 1976-והתשל", ותשלום מס(

 עיקרי ההתקשרות

 רק הצדדים את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים .14

 התייחסות הייתה. המכרז ממסמכי באיזה ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות אין בהם במקרים

 :והמפורטת האחרת ההוראה תחייב ,כאמור אחרת

 כיבוי של התקן בדרישות עומד אינו כיום המבנהבמכללה הינו מוסד לימודים אקדמי.  בניין תיכון .15

 הנדרשות ההתאמות לביצוע דוח התקבל במבנה לאחרונה שנערך אש כיבוי של אחרון . בסיוראש

ל."כנ והתאמתו לדרישות המבנה לעדכון

 (, לרבותג'מסמך במפרט הטכני ) הנדרש וכל מתזים מערכת לביצוע הנדרשות עבודות כולל המכרז .16

( למצב הקיים. מסמך ד') המוצע התכנון את להתאים הקבלן על המתזים. מערכת התקנת ביצוע

מכון התקנים. י"ע הבניין קומות בכל המתזים מערכת התקנת ביצוע את לאשר הקבלן על .17
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, הטכני ודרישותיו המכרז, המפרט תכניות י"עפ הקבלן י"ע תבוצענה מפורטות עבודה תכניות .18

 תברואהומיזוג אויר(,  אורור )חשמל, המערכות יתר עם תיאום תוך, קיים ומצב המבנה תכניות

.בבניין הקיים המצב פי על והכל' וכו

 הערותובמידת הצורך להגיש  למכרזיות התכנ את בדוקלהזוכה  הקבלן באחריותכאמור לעיל,  .19

 לאשר על חשבונו את השינוייםקבלת אישורים אלו  רחולא המתכנן/לאישור סמנכ"ל לוגיסטיקה

 . מכון התקנים מול

 הביצוע איזור יגודר שלב בכל בה – בשלביות יבוצעו עבודותה. פעיל בעודו במבנה יבוצעו העבודות .20

הקפדה  העבודות תוךכמו כן, הקבלן יבצע את  .ובטוחה ברורה בצורה אנשים למעבר הספציפי

מרבית על נושא הבטיחות ומניעת מטרדים, הפרעה ונזקים, לכל צד שלישי שהוא ורכושם

עמידה מלאה בלוחות הזמנים, . חודשים 2על עומדת  ,לעיל 18כולל האמור בסעיף  ,תקופת הביצוע .21

ללא יוצא מן הכלל, מהווה תנאי יסודי בהתקשרות עם הקבלן.

בהתאם להנחיות  , ואולם הקבלן מתחייב לבצע את העבודותהעבודות אינן טעונות היתר בניה .22

 לקבל כל אישורוכל דין, , וכיבוי אש , הגיחוןהרשויות המוסמכות, בכלל זאת עיריית ירושלים

 ורישיון. כל אישור כאמור יוצא על שם הקבלן ואחריותו.

 קבלני המשנה, , על ידי הקבלן,כל נזק, מטרד ומפגע, שייגרם לכל גורם שהוא עקב ביצוע העבודות .23

 , יהיה באחריות מלאה ובלעדית של הקבלן.בכל אופן שהוא ,מטעמםומי  ,היצרן

ממקורות שונים, וכי במידה ולא יתקבלו כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים מובהר בזאת  .24

, לבטל את המכרז בכל שלב שהוא תרשאי נההא המזמיתהתקציבים האמורים, כולם או חלקם, 

 נההמזמי תהא רשאיתוכן  לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז,

פי מכרז -עלזמנות המושלא לממש את ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או לצמצם את היקף העבודות 

ו/או החזר הוצאות מכל לא יהא זכאי לכל פיצוי  הזוכה/המציעבכל מקרה וזה, בכל שלב שהוא, 

 . סוג שהם

 התמורה וההצעה הכספית

על גבי כתב תעלם מכל מלל/מספר שיצוין נה תמזמיה. בלבד 'המסמך ההצעה הכספית תוגש על גבי  .25

 הכספית בלבד.ההצעה תיבחן על יסוד טופס ההצעה הכמויות, ו

לזוכה את  נהשלם המזמית, נהיו לשביעות רצונו המלאה של המזמיבתמורה לקיום כל התחייבויות .26

, במחירי כתב הכמויות נהויות שבוצעו ואושרו על ידי המזמישכר ההסכם שייגזר ממכפלת הכמ

 להוראות ההסכם.ובכפוף 

בכדי לספק את  הקבלןת תכלול את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאומובהר כי ההצעה הכספית  .27

בשלמותן, על כל הכרוך בהם ונלווה להם גם אם לא צוין במפורש במסמכי ות המבוקש עבודותה

  .המכרז, ואת כל התחייבויות הקבלן על פי מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל

ו הוצאות ו/או תשלומי חובה ו/אאו ו/או היטל ו/מובהר למען הסר ספק כי המחירים כוללים כל מס  .28

 .למעט מע"מלצד שלישי, תוספת אחרת, לרבות כל תשלום הפרשי הצמדה ו/או כל 



 

 5 

 אומדן

לערוך אומדן לשווי ההתקשרות )ביחס לכל אחד ואחד מרכיבי  העל זכות תשומר המזמינה .29

 נה"(, וכי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמיהאומדןההתקשרות ו/או ביחס לחלק מהם( )להלן: "

לבחון את הצעותיהם הכספיות של  תרשאי נההיה המזמיתפי דין, -זו ו/או על פי מסמכי הזמנה-על

המציעים ביחס לאומדן, ואף בנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה בעלת הניקוד הגבוה 

 הדעת-פי שיקול-ביותר לבין האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, הכול על

 המוחלט:

 יומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע, ככל שנדרש;לבצע בדיקה בקשר לק .29.1

 לפסול את ההצעה; .29.2

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי; .29.3

 לבטל את המכרז, ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי; .29.4

 ביחס ה הזוכה לבין האומדן )לרבותומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצע-לנהל משא .29.5

 לכל אחד מרכיבי ההצעה(;

 להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות ו/או משופרות. .29.6

פיו כדי לגרוע ו/או -על נהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמי .30

ן, פיה-על נה, ומזכויות המזמיועל פי כל דין בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו נהלפגוע בזכויות המזמי

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים שהגישו  הדעת-פי שיקול-, עלתהיה רשאית נהבאופן שהמזמי

הצעות כשרות, הצעה כספית חוזרת ומשופרת, וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו )חיובי או 

 שלילי( בין הצעותיהם לבין האומדן.

פי סעיף -על נהלסמכויות המזמיהמשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים  .31

 כאמור. נהזה, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת סמכויותיו של המזמי

 הבהרות ושינויים

בדוא"ל:  ,אסף מלקושר למבכתב על ידי מציעים שנרשמו למכרז בלבד, תוגשנה  שאלות הבהרה  .32

asafm@hac.ac.il כפי המזמינהו/או מנציג  מהמזמינה. כל תשובה לעיל 12 בסעיף מועד הנקובעד ל ,

העתק שאלות שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. 

או באתר האינטרנט של  השתתפו בסיור המציעים ההבהרה ותשובותיהן יופצו לכל המציעים אשר

יהוו חלק בלתי נפרד , ייחתמו על ידי המציע וד ממסמכי המכרז, ויהוו חלק בלתי נפרהמזמינה

 .ממסמכי ההצעה

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  .33

 .המזמינהבכתב תחייבנה את 

ות או על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתיר  .34

אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, 

מציע שלא יפנה  .לעיל 9 בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף ןולפרט עליו לפנות לועדת המכרזים
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לות בעתיד כל טענה בדבר אי לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהע

לקבוע  תרשאי , ומובהר כי במקרה כזה תהא המזמינהבהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור

 האת הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי ההתאמה, לפי שיקול דעת

 .מזמינההעלות כל טענה בענין קביעת ההמוחלט, והמציע או הזוכה במכרז לא יהא רשאי ל

בכל עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  תרשאי המזמינה  .35

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד  ההמכרז, ביוזמת

של  יובאו בכתב לידיעתםאו ו/ נההמזמייפורסמו באתר האינטרנט של ממסמכי המכרז ומתנאיו ו

 .השתתפו בסיור הקבלניםאשר כל משתתפי המכרז 

עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים   .36

הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע 

 תנאיו.מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או ל

 מסמכי ההצעה

והאישורים המפורטים  המסמכיםאת  להצעתולצרף מציע על ההמכרז תנאי עמידה בלשם הוכחת  .37

 :ים כדין ככל הנדרשתמאומעל ידי מורשי החתימה מטעם המציע וחתומים , מלאים להלן

  ;'במסמך כשהוא מלא וחתום בנוסח ומסמך הערכה טופס הגשת הצעה  .37.1

במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק עסקאות גופים  ספרים, רישוםאישור תקף על ניהול העתק  .37.2

 ;של"ותה ,ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

לתחזוקת מערכת מתזים על פי דרישות תקן ישראלי אישור ממכון התקנים שהקבלן מוסמך  .37.3

1928; 

 ;לפחות 1א190בסיווג  נירישיון קבל .37.4

 ;התקנה של מערכות מתזים לביצוע עבודות ISO-9000אישור בקרת איכות  .37.5

(, 'זמסמך לרבות ההסכם ) למציעים )ככל שנשלחו(והבהרות הודעות , כל מסמכי המכרז .37.6

 . ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע-כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על

 לעניין חתימה על מסמכי המכרז יובהר כדלקמן:

לחתום  חובהספחיו, ואולם אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם ובנ .37.6.1

 .הקבלןבעמוד האחרון של ההסכם, במקום המיועד לחתימת 

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון  .37.7

 ;'ומסמך בנוסח  ,זכויות לאנשים עם מוגבלות

 יםוחתומ יםמלאכשהם , 2, וה'1ה', 'המסמך בנוסח וכתב הכמויות ההצעה הכספית טופס  .37.8

 .המציע מטעםידי מורשי החתימה המוסמכים -על

סף בפנייה זו. לא צירף מציע -למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי  .38

אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו בהם כל הפרטים או שנפל -להצעתו אי

"( הוועדה" או "ועדת המכרזים)להלן: " נהזמיפגם באופן מילויים, תהא ועדת המכרזים של המ
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דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או לבקש את השלמת -רשאית, בהתאם לשיקול

יובהר עוד, כי מבלי לגרוע מסמכותה של הוועדה  .או לתקן בהם טעויות טכניות המסמכים החסרים

 המציעים להמציא אסמכתאותלדרוש מ הוועדה תהיה רשאית, ו/או הבהרות לדרוש פרטים נוספים

חשבונות סופיים ואישורי מזמין( ו/או לבקש הבהרות אחרות, להוכחת עמידת המציעים כגון )

הוכחת ניסיון המציע, וזאת על אף התצהירים שהוגשו מטעמם  בתנאי הסף כאמור, לרבות לעניין

 כאמור לעיל.

ו/או אי התאמה ו/או טעות ות ו/או אי בהירחוסר בכל מקרה בו ימצא מבלי לגרוע מן האמור,   .39

דעתה הבלעדי -רשאית ועדת המכרזים, בהתאם לשיקול, ובמסגרת הצעתבנתונים שמילא הקבלן 

. יובהר עוד, כי המציעוהמוחלט, לבקש את השלמת הנתון החסר ו/או הבהרתו ו/או תיקונו מן 

וועדה תהיה מבלי לגרוע מסמכותה של הוועדה לדרוש פרטים נוספים ו/או הבהרות כאמור, ה

מהחלטת ועדת למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת . שגוינתון בעצמה לעדכן רשאית 

 .ההצעה הכספיתמתן אפשרות תיקון -המכרזים בדבר מתן אפשרות תיקון ו/או אי

. מובהר כי יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז 90לתקופה של הצעת המציע תהא בתוקף   .40

המציע מתחייב ו, ימים נוספים 90-בדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו ל תרשאי נההמזמי

עצמה עילה לפסילת הצעת המציע לתהווה כשכנדרש לפעול מיד בהתאם. אי הארכת תוקף ההצעה 

 .ולחילוט ערבות המכרז

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז,   .41

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס  .ם המציע במכרז בלבדיהיו על ש

בהתאם , תהא המזמינהלמסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, 

, להתעלם מכל שינוי כאמור ולראותו כאילו לא ת, אך לא חייבתרשאי ,המוחלט הלשיקול דעת

 .שאי לפסול את ההצעהראו יהא /נעשה ו

 הגשת ההצעה

, המזמינהאת ההצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים של המכרז האמור, במשרדי    .42

 .לעיל 12עד המועד הנקוב בסעיף  ירושלים,ב 37הנביאים  רחובב

ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה סגורה, שעליה -בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים עלההצעה, 

  ."06/19מס'  מכרז" –יצוין 

 תיבת המכרזיםלהמעטפה הכנסת משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה    .43

מצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת יעונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא ת ם, אינבמועד

 המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

 את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים.להאריך  תרשאי המזמינה  .44

לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם  תרשאיהיה ת נההמזמי  .45

 .הדעתלתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול 

מכרז, ובכלל זאת בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי ה  .46

 הסכם.הלכל תנאי 
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 הליך בחינת ההצעה 

 כמפורט להלן: בחינת ההצעה תתבצע  .47

 להשתתפות הסף בתנאי המציע של עמידתו את המכרזים ועדת תבחן זה בשלב – 'א שלב .47.1

 .לעיל 13 בסעיף המפורטים במכרז

, מטעם ועדת המכרזיםרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע א צירף ל

או לחלופין המציע זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של 

מהמסמכים שבהצעתו ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה יוסיף ו/או לבקש כי 

וכן לתקן  בה וכן רשאית המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותייםהנתונים המפורטים 

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי.מיוזמתה טעויות סופר ו/או שגיאות חשבונאיות

ועדת  תבדוק בו, 'ב שלבב להשתתף יוכלו 'א שלבבעמדו בתנאי הסף  אשר מציעים – 'ב שלב .47.2

, 'ה כיםמסמ) ב הכמויותוכת את ההצעה הכספית ך כדין,שמונה לשם כ, או מי המכרזים

 של המשתתפים אשר עמדו בתנאי הסף כאמור לעיל. ואת האיכות ,(2וה' 1ה'

 בחירת ההצעה הזוכה 

 ההצעות תדורגנה על פי הפירוט הבא:  .48

אשר תנוקד על בסיס התרשמות המזמינה מניסיון המציע בפרויקטים  - (20%איכות ההצעה ) .49

עמידתו בלוחות זמנים. במסגרת ו המלצות, מסמך ב' –למסמך ההערכה קודמים, בהתאם 

ידי המציע ו/או כל גורם אחר -התרשמות זו תהיה רשאית המזמינה לשקול כל נתון שיימסר לה על

ולפנות ללקוחות של המציע, אשר ייבחרו על ידה מבין הלקוחות שפירט המציע בהצעתו ו/או מבין 

 קבלת פרטים והתרשמות מהמציע.לקוחותיו כפי שתימצא לנכון מבירוריו העצמאיים, לצורך 

ההצעה שתנקוב במחיר הנמוך ביותר, )כמפורט בטופס הצהרה בדבר הצעת  -( 80%הצעה כספית ) .50

פי סעיף זה. ההצעה -(, תקבל את מירב הנקודות על2וה' 1, ה'מסמכים ה' –מחיר וכתב הכמויות

הצעה היקרה יותר, וכן השנייה תקבל ניקוד באופן יחסי, בהתאם ליחס שבין ההצעה הזולה לבין ה

 הלאה.

רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה  ועדת המכרזיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא   .51

שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי והבלעדי 

 בהצעת לדון שלא יתרשא המכרזים ועדת תהא, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי הוועדה.של 

 המקובלת בדרך שלא או/ו לב תום בחוסר שפעל לחשוש סביר יסוד לה יש אם לפסלה או מציע

 ידי על או במתכוון שנעשו שגיאות ידי על הועדה את שולל להוליך הייתה שכוונתו או, מכרז בהליכי

 בלתי הנחות על או המכרז נושא של מוטעית הבנה על מבוססת שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים

 .ו סביראינ בהצעההמחיר הסופי שצוין  אם או נכונות

 .הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית המכרזים ועדת  .52

שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר מהזוכה  כשירועדת המכרזים רשאית לבחור   .53

שמקורה במציע ובין שמקורה ו להתחיל בה וזאת מכל סיבה שהיא בין להשלים את עבודתו ו/א

 . מזמינהב



 

 9 

לקבוע , ת, אך לא חייבתרשאי נההיה המזמיתמהאמור לעיל, לאחר בדיקת ההצעות,  לגרועמבלי   .54

קבוצת המציעים הסופית, ולאפשר למציעים בקבוצה זו לשפר את הצעותיהם, וזאת בין היתר את 

יהיה במסגרת ההליך (. Best & Finalמתוך מטרה להוזיל ו/או לשפר את ההצעות אשר הוגשו )הליך 

כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים 

הצעה סופית משופרת שתחליף את הצעתו המקורית. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו 

 הראשונה הצעה סופית. 

 לנכון מצאה אם זאת, המכרז משלבי שלב בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות המכרזים לוועדת  .55

 מלקוחות שהגיע ומידע המלצות לרבות) לידה הגיע או/ו בידה שיש מידע או/ו מסמכים פי על

 ורצונ לשביעות ותהמבוקש עבודותה את נהמזמיל להעניק ביכולתו שאין( המציע של אחרים

  .ההמלא

, הצעתם בפרטי המציעים עם לדון, הדעת שיקול פי על, רשאית( מטעמה מי או) המכרזים ועדת  .56

, מהמציעים ולבקש המלא רצונה לשביעות נוספות הבהרות או/ו נוספים פרטים מהמציעים לדרוש

 לרבות) מציעים במספר מדובר אם ובין בודד במציע מדובר אם בין, מתאימות נמצאו שהצעותיהם

 במספר ובין אחד שלבב בין , וזאתהצעותיהם את לשפר או לתקן(, בלבד מהמציעים חלק עם

 .זוכה בחירת לפני, שלבים

 את לשפר או לתקן במטרה בדברים עמו לבוא רשאית המכרזים ועדת, הזוכה קביעת לאחר גם  .57

 .הצעתו

לבטל את הזכייה במכרז  המזמינה תהא רשאיתה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל, כהיה ומציע שז  .58

בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע  המזמינה ה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידיבהודע

הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע לא עמד בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע 

 על פי כל דין. המזמינהבה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

וכן למסור  בחוק ו/או בתנאי מכרז זה הללכל סעד המוקנה  המזמינה תבוטלה הזכייה במכרז, זכאי  .59

, ובנוסף או לזוכה השני השני לכשירלרבות  ,הידאת ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על 

 בגין כך. הלעל כל הפסד שיגרם  מזמינההיפצה המציע את 

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות,   .60

פה, -פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעלמצג, הצעה, הבנה, פרסום, 

 ובין לאחר שנחתם. –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  –בין לפני שנחתם ההסכם עימו 

המוחלט, להחליט על ביטול המכרז בהודעה  ה, בכל שלב ועל פי שיקול דעתתהא רשאית המזמינה  .61

לפצות את המציעים במכרז ו/או את משתתפי  תבהא חייתלא  והמזמינה, שתימסר למציעים

 .המכרז בכל צורה שהיא

 עם בקשר, נהמזמימה – אחרת או/ו כספית – דרישה כל למציע תהא לא כי, מפורשות בזאת מובהר  .62

 ביטול אוו/ ההצעה קיבול אי עקב או/ו לעילהאמורות  וש או אי שימוש בסמכות מסמכויותיהשימ

 .המכרז
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 הוצאות המכרז

צאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על כל הו  .63

  ., לרבות במקרה בו יבוטל המכרז, מכל סיבה שהיאהמציע

 גילוי מידע במכרז

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים   .64

מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן כל ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, 

, לרבות ביחס לפרוייקטים מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה

 . שפורטו על ידי המציע במסגרת מסמכי ההצעה והצגת ניסיונו הקודם

רשאית ועדת  –ש או מסר מידע לא נכון ועדת המכרזים את המידע הדרומציע אשר נמנע מלמסור ל  .65

ועדת לי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להמכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת מב

 , לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.מזמינההמכרזים ו/או ל

ר מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי כי הוא נמנע מלמסו למזמינהזכה המציע, ולאחר מכן התברר   .66

לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל  המזמינה תבלבד או מטעה, רשאי

, מזמינהעדת המכרזים ו/או לי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לופיצוי או החזר הוצאות וזאת מבל

 כל דין.לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי 

בהגשת הצעות, מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחרים, במידה   .67

לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז, פרט למידע שהינו, לפי שיקול  המזמינהתידרש ו

 , בבחינת סוד מסחרי. דעתה של המזמינה

ש"ח לכיסוי העלות  250לשלם מראש  מציע אשר יבקש לעין ו/או לצלם את מסמכי המכרז יידרש  .68

 הכרוכה בהפקת המסמכים המבוקשים. 

כי קיים ספק כלשהו  יהא סבור המזמינהעל אף האמור לעיל, מסכימים המציעים כי במקרה בו   .69

להימנע מגילוי המידע, וזאת כל עוד לא ניתן צו  תרשאי המזמינההא תבשאלת גילוי המידע, 

 אמור.מרשות מוסמכת המורה על גילוי כ

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע   .70

, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד נהמזמישמסר לועדת המכרזים או ל

 הסכם.העד לחתימה על  –פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

 אחריות

בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת  תנושא האינ המזמינה  .71

 .ו/או בשל ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן   .72

, מכל סיבה שהיא ואף ללא נהחליט המזמית, לרבות במקרה בו ותו במכרז זהבקשר עם השתתפ

 .צורך לנמק, לבטל את המכרז
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 סודיות

 נההמזמיהמציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי   .73

 לפי חוק., למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי ותבקשר או לצורך ביצוע העבוד

לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד   .74

 כל מי מטעמו.וקבלני המשנה שלו, ככל שיהיו,  עובדיו

 בכל הנוגע לשמירת סודיות. נהמזמיהמציע מתחייב לציית לכל הוראות ה  .75

ם למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. והמסמכים מושאלי המזמינהכל מסמכי המכרז הינם רכוש   .76

אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע 

כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם  מהמזמינההצעה, או קיבל הודעה 

 .מזמינההנדרש לעשות כן על ידי 

ינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועני  .77

 ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

 

 בברכה,

 עמותת מכללה אקדמית הדסה ע"ר
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 ומסמך הערכה טופס הגשת הצעה -מסמך ב' 

 
 לכבוד

 עמותת מכללה אקדמית הדסה ע"ר
 

 ספרינקלרים( תכנון והתקנה של מערכת מתזים )לות עבודלביצוע הצעה הנדון: 
 בירושלים המכללהבמבנה 

 םהעל כל חלקי, שבנדון לביצוע העבודותהמכרז אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 

 , מצהירים בזאת:םהונספחי

על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי המכרז הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

שות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים ערכנו את כל הבדיקות הדרו

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על ביצוע העבודות המשפיעים על 

עמותת מכללה אקדמית הדסה  ידי-פה על-מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל

 בלבד. המכרז עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי  ו/או "(המזמינה)להלן: " ע"ר

ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או המכרז אנו מסכימים לכל האמור במסמכי  .2

)להלן:  'זמסמך  –הסכם ידיעה כלשהי של תנאי -הבנה או אי-דרישות המבוססות על טענות של אי

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.המכרז  או של יתר מסמכי"( ההסכם"

 ביצוע העבודותוהניסיון הדרושים ל , כח האדם, הציודהננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות .3

יונות הנדרשים ישור , אישורים, הסמכותבידינו כל ההיתרים, וכי ברמה הגבוהה ביותר מכרז זהא ונש

 י ההסכם.פ-פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו על-על

כי הצעתנו עונה על כל ו, במכרזהננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .4

 . המכרזהדרישות שבמסמכי 

כולם יחד,  המכרזבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  עבודותאנו מתחייבים להוציא לפועל את ה .5

של  ההמלא הלשביעות רצונ עבודותאת ה בצעוהננו מקבלים על עצמנו ל ההצעה הכספית שהגשנו,לפי 

 .ת ההתקשרותתקופ בכל נהמזמיה

פי ההסכם, לרבות אך -צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג עלההגשת ב .6

נפרד -פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על

 מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את 

מכרז ידנו במסגרת -עובדות והמצגים שניתנו עלה, אנו מצהירים כי כל המכרזחתימתנו על מסמכי ב .7

, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק זה

מזמינה שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת ה נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו-בלתי

את הזכות לבדוק את כל המצגים  ולעצמ תשומר מזמינהוכי הבמכרז תנו יילהשתתפותנו ו/או לזכ

התאמה מכל מין וסוג, -האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי
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, ולא במכרזהסכם שיחתם עמנו, אם נזכה ה לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את תזכאי המזמינההא ת

 תהא לנו כל טענה לענין זה.

, תוך ןאו מקצת ןכול ,במכרזהכרוכות בזכייה הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו  .8

ביצוע העבודות למסור את  היה זכאיתיתמכל התחייבות כלפינו  הפטור נההמזמיהא תהזמן האמור, 

 למשתתף אחר.

חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו במשך -היא בלתיהצעתנו זו  .9

וכל לקבלה ת נהוהמזמי, והיא תמשיך לחייב אותנו יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 90תקופה של 

 .נההמזמיבכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרישת 

ואישור , אישור המתכנן בדיקה מלאה של התוכניות, הצעה לשינוית גם ידוע לנו כי העבודה כולל .10

 , כל אלה על חשבוני ובמידת הצורך. במכון התקנים במידת הצורך

 . העבודות בפועללמועד תחילת ביצוע  ידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם .11

של אתר העבודות  וכן ביצענו בדיקות עצמאיותכי אתר העבודות הינו אתר שוקק ופעיל, לנו ובהר ה .12

וסביבתו, והצעתנו הוגשה לאחר אותן בדיקות והבנת מסמכי המכרז ומתוך התחייבות לבצע את 

 העבודות באופן מלא, מקצועי, בטיחותי ובאיכות גבוהה ביותר, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

ך הקפדה בצע את העבודות תוונבמתחם התקין הפעילות לפגוע במהלך נקפיד שלא העבודות בביצוע  .13

כל נזק, מרבית על נושא הבטיחות ומניעת מטרדים, הפרעה ונזקים, לכל צד שלישי שהוא ורכושם. 

 בלעדית.המלאה ונו המטרד ומפגע, שייגרם לכל גורם שהוא עקב ביצוע העבודות, יהיה באחריות

 לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים-הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .14

 .למכרז המגישים הצעות

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .15

פי כל דין או הסכם -ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על

 לחתימתנו על הצעה זו.
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 אנו מצהירים כי הפרטים להלן נכונים:  .16

 המציעא. פרטי 

          :המציעשם 

        :ח.פ. / עוסק מורשהמס' 

         :תאריך התאגדות

         :שמות הבעלים

         :שם המנהל הכללי

        :מען המציע )כולל מיקוד(

         :המציעשם איש הקשר אצל 

          תפקיד איש הקשר:

          טלפונים:

          פקסימיליה:

         טרוני: דואר אלק

          :פרטי סיווג קבלני

 

 ניסיון קודםב. 

בפרויקטים דומים לזה של ביצוע עבודות התקנה של מתזים להלן פירוט ניסיונו הרלוונטי של המציע ב

 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה לפנייה.  שלושהמזמינה, )או פרוייקטים דומים אחרים(, במהלך 

 __________________________________________________________ שם הפרויקט:  א.

 ________________________________________________________ מזמין הפרויקט:

 ____________________________________________________ תיאור הפרויקט: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ________________________________סיום: _____________ התחלה:  -מועדי הביצוע 

 ________________________________________________ היקף תקציבי של הפרויקט:

 __________________________________________________אחראי לביצוע הפרויקט: 

 ___________________________טלפון:   ____________איש קשר אצל מזמין הפרויקט: 
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 __________________________________________________________ שם הפרויקט:  ב.

 ________________________________________________________ מזמין הפרויקט:

 ____________________________________________________ תיאור הפרויקט: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ________________________________סיום: _____________ התחלה:  -מועדי הביצוע 

 ________________________________________________ היקף תקציבי של הפרויקט:

 __________________________________________________אחראי לביצוע הפרויקט: 

 ___________________________טלפון:   ____________איש קשר אצל מזמין הפרויקט: 

 __________________________________________________________ שם הפרויקט:  ג.

 ________________________________________________________ מזמין הפרויקט:

 ____________________________________________________ תיאור הפרויקט: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ________________________________סיום: _____________ התחלה:  -מועדי הביצוע 

 ________________________________________________ היקף תקציבי של הפרויקט:

 __________________________________________________אחראי לביצוע הפרויקט: 

 ___________________________טלפון:   ____________איש קשר אצל מזמין הפרויקט: 
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 :(V-לסמן בניתן ) , מלאים וחתומיםאנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים .17

 V   /X שם המסמך

, למציעים )ככל שנשלחו(והבהרות הודעות  כל מסמכי המכרז בצרוף

ידי מורשי החתימה -כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על

 .מטעם המציעהמוסמכים 

 

אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק 

 ,עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

 .1976-תשל"וה

 

הקבלן מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי לתחזוקת אישור כי 

 .1928מערכת מתזים על פי דרישות תקן ישראלי 
 

  .לפחות 1א190יווג רישיון קבלן בס

לביצוע עבודות התקנה של מערכות  ISO-9000אישור בקרת איכות 

 מתזים.

 

, כשהוא מלא ב' מסמךבנוסח  – טופס הגשת הצעה ומסמך הערכה

 וחתום על ידי מורשי החתימה של המציע. 
 

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום 

מסמך בנוסח  –ות לאנשים עם מוגבלות ושמירה על חוק שוויון זכוי

 ;'ו

 

ם בתחתית כל עמוד מיהכמויות, חתו יכתבוטופס ההצעה הכספית 

-על יםוחתומ יםממולא םכשהעל ידי מורשי החתימה מטעם המציע, 

 .'המסמך על גבי  –ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע 

 

  חיו.(, כשהוא חתום בעמוד האחרון, על נספ'זמסמך ההסכם )

 המלצות ומידע רלוונטי נוסף ניתן לצרף בנפרד. 

 לפרט פרויקטים נוספים במתכונת הנ"ל, בדפים נוספים. מומלץ 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 מפרט טכני –מסמך ג' 

 

 מוקדמות 00.0

 המפרט הכללי והמיוחד  00.01

בהוצאה האחרונה  01,07,08,16,34,57ם הכללים בפרקים המפרט הטכני המיוחד משלים את התיאורי
והתקנים הישראלים העדכניים החלים  1928-ו 1596,1205שלהם, את התקנים הישראליים המעודכנים 

 על הציוד והחומרים הנדרשים המוזכרים במפרט המיוחד.

ב להיות בו ובכתב הכמויות ולא מחיי למכרז המפרט המיוחד בא להשלים את התיאורים שבתוכניות
או כתבי \. במקרה של סתירה בדרישות הטכניות ולמכרז המופיע בתוכניותפירוט בכל נושא ופרט 

 הכמויות עדיפות המסמכים תהיה כדלקמן:

 י מכון התקניםדכפי שאושרו על י תכניות מפורטות .1

 מפרט טכני  .2

 כתב כמויות .3

 ם והנחיות התקן.ימפרטים כללי .4

 תיאור העבודה 00.02

יקט זה מתייחסת להתקנת מערכות ספרינקלרים על בסיס מים במבנים קיימים של העבודה בפרו
 המכללה האקדמית הדסה בירושלים.

 :כדלקמןהעבודה כוללת 

ו/או  קיימת הזנת מים התחברות למערכתואספקה והתקנת מערכת ספרינקלרים על בסיס מים  .1
 .רשת עירונית

 התקנת גמל מים מושלם עפ"י תכנית וכתב כמויות. .2

חזרת המצב לקדמותו לגבי ביצוע פעולות חפירה, קידוח, פירוק תקרות גבס, פירוק צמחיה ה .3
ואבנים משתלבות, אספלט, תיקוני צבע ואיטום בקירות, רצפות, תקרות וכל פעולה אחרת 

 הנדרשת לביצוע העבודה. כולל ניקיון מלא בגמר כל יום עבודה ובגמר הפרויקט.

, ות והוראות הרשויות המוסמכות כגון: שירותי הכבאות וההצלהכל העבודות תעשינה בהתאם לדריש
שרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד העבודה וכן מהגיחון,  ,הרשות המקומיתמכון התקנים, 

הרלוונטיים שאומצו על ידי הרשויות המתאימות. כמו כן, כל התקנים הישראליים  N.F.P.Aתקני 
 , שהתפרסמו עד לתאריך חתימת החוזההקשורים לעבודות הכלולות במפרט

 חומרים וציוד  00.03

כל החומרים הציוד והמוצרים יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים. במידה 
ואין תקן ישראלי מתאים יתאימו החומרים לדרישות התקנים בארץ המקור ויאושרו על ידי המתכנן. 

ה מתחייב הקבלן לספק חומרים, ציוד ומוצרים מהטיב המעולה  באם לא מוגדר סוג במסמכי העבוד
 מהמבחר המוצע והמותר על פי התקן.

על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הציוד המותקן בטרם התקנתו בכל מקרה רשאי המפקח לדרוש 
דע נוסף ככל שיידרש לגבי הציוד לרבות תיאורים טכניים, גרפיים, קטלוגים, תכניות ימהקבלן מ

 ורטות וכן את אישור התקנים הישראלים לציוד המסופק.מפ

ע למפקח את מועד ימוסמך לבחינת הציוד והעבודה. הקבלן יודגוף המפקח רשאי לדרוש בדיקה של 
 הבדיקה מראש וכל ההוצאות יחולו על הקבלן.
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בטרם הזמין הקבלן את החומרים והציוד עליו לחשב את הכמויות הדרושות בהתאם לתכניות 
 ח בטרם הזמין את החומר כדי לקבל הנחיות.קכנות ובמידה והן שונות עליו להודיע למפהמעוד

יעמוד לוח הזמנים של הפרויקט ולכן עליו להזמין את הציוד והחומרים הנדרשים  לנגד עיניו של הקבלן
 זמנים בשל פיגורים תכל שיבוש לוחו .במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הזמנים של הפרויקט

 באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.

 תוכניות 00.04

 אינםו תוכניות למכרז" בלבדהינם "התקנים והוגשו לאישור מכון  התוכניות שצורפו לחוזה ולמכרז
בכדי להסביר את מהות והיקף העבודה.  נההתכניות המלאות והמדויקות לביצוע ומשמשות את המזמי

 רק עם תכניות עבודה עם הכותרת:יצוע והוא מתחייב לעבוד עם חתימת החוזה יקבל הקבלן תוכניות לב
ביצוע העבודה. כל תוכנית שינויים חדשה תבטל את  לפניו לקבלן קלביצוע". תוכניות אלו יסופ"

התוכנית הקיימת הנושאת את אותו מספר ושם התוכנית. עבודות שיבוצעו על פי תוכנית לא עדכנית לא 
 . ודה על חשבונו ולהתאימה לתוכנית השינויים המעודכנתבהעימדדו ועל הקבלן יהיה לתקן את 

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות פרטים לציוד שהוא אמור להתקין כגון: סכמות חיבור ציוד, פרטי 
תוכניות אלו יוגשו מבעוד מועד  .תליית צנרת , אמצעי חיבור מיוחדים וכן תוכניות ומפרטים של הצנרת

 בשל הצורך ללמוד ולאשר את התוכניות המוגשות.כך שהתקנתם לא תעוכב 

 AS MADEתוכנית  00.05

שבוצעו על ידו על גבי סט אורגינלי שישמש כבסיס  השינוייםבזמן כל משך העבודה יעדכן הקבלן את 

" אין לבצע שינויים בתוכניות המקוריות ללא אישור המתכנן. רישום AS MADEלהכנת תוכנית "
ת שלאחר הביצוע אינם תנאי לביצוע העבודה והן משמשות כלי להעברת השינויים והגשת התוכניו

 התשלום לקבלן.

בסיום העבודה כולה יגיש הקבלן את התוכניות המעודכנות לאחר ביצוע למפקח. התכניות יכללו פירוט 

 /( ( CDמלא של העבודה כפי שבוצעה ויוגשו ע"ג גיליונות לבנים מקופלים+ קבצים ע"ג התקליטורים )
 . עלות ההוצאה בגין כל הנ"ל כלולה בהוצאות הקבלן ולא תשלום בגינה כל תמורה.סק און קידי

 הכרת האתר ותנאי ביצוע מיוחדים 00.06

במעמד חתימת החוזה הקבלן מצהיר בזה כי למד את התוכניות הנוגעות לעבודתו לרבות התוכניות 
ד את מיקומם של כל המתקנים, במקצועות האחרים הקשורות לעבודתו. סייר באתר הפרויקט ולמ

 הדרכים והעזרים שבשטח ומכיר את תנאי העבודה הספציפיים באתר הזה.

 ביצוע העבודה ואחריות הקבלן 00.07

. על הקבלן ידע וניסיון מקצועי בביצוע העבודות דומות וקודמות שביצעמצהיר כי הוא בעל קבלן ה
כולל פירוט בעלי תפקידים שיכולים האחרונות השנים  3-להגיש רשימה של פרויקטים שסיים ביצועם ב

כי מצהיר  קבלן יש לכלול ברשימה גם גופים אקדמיים/ציבוריים. החוות דעתם על ביצוע העבודות. תת ל
 הכישורים לביצוע העבודות הנדרשות.הידע ויש לו את כל 

ת התקנים הקבלן אחראי לביצוע והתקנת מערכות הספרינקלרים ע"פ תוכניות תוך עמידה בדרישו
הרלוונטיים. אחריות הקבלן היא לאשר את העבודה במכון התקנים הישראלי כולל ביצוע בדיקות 
חוזרות עד למילוי הדרישות והשגת תעודה המעידה על התקנה מתאימה. כל העלויות הנוספות בגין 

את הקבלן  בדיקות חוזרות על הביצוע ישולמו על חשבון הקבלן. המזמין שומר לעצמו את הזכות לחייב
 .או הביצוע, כסעיף בכתב הכמויות אותו מילא הקבלן במכרז\בכל עלות אגרת מת"י לבדיקת התכנון ו

הקבלן מתחייב ללמוד את התוכניות הרלוונטיות לביצוע העבודה לה התחייב גם אם אינן קשורות 
פרויקט במישרין לעבודתו, ללמוד ולהכיר את האתר ותנאיו וכן להכיר את כל שלבי הביצוע ב

המתקשרים עם עבודותיו תוך בדיקה ותיאום מקדים עם הגורמים הרלוונטיים לביצוע עבודותיו. יחד 
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עם זאת רשאי המפקח לקבוע את סדר העדיפויות הרצוי לו לבצוע עבודותיו של הקבלן בכל שלב של 
 העבודה.

ו על מסמכי הקבלן יודיע בטרם הגשת הצעת המחיר על כל סתירה/תקלה/אי התאמה/הערה שיש ל
התוכנית השונים וזאת כדי שהמזמין יבצע תיקונים במסמכים בטרם הגשת הצעת המחיר. למען הסר 

בתוכניות יבוצעו השינויים כולם על בעיות/תקלות וכד' /באם לא התריע הקבלן על סתירות ספק, 
 המחיר. ולא יהיו תוספות של סעיפים חדשים בהצעת כפוף לאישור המתכנן, ב, ןחשבונו של הקבל

באם חלה סטייה או סתירה במיקום ההכנות, השרוולים, בפתחים ואין אפשרות למעברי צנרת כמצוין 
בתוכניות רשאי המתכנן לשנותן בהתאם למצב הנוצר בשטח ועל הקבלן להיות ערוך לבצע את השינויים 

 הנ"ל.

העבודה על כל סתירה  על הקבלן לבצע את העבודה על פי התוכניות ועליו להודיע למפקח בטרם תחילת
. למען הסר ספק, שינויים אלה לא ות לבין המצב שבשטח ולקבל הסברים ותיקונים בכתביבין התוכנ

יגרמו לשינויים במחירים שהוצעו על ידי הקבלן שכן היה על הקבלן להעיר הערות אלה בטרם הגיש 
 הצעת המחיר.

רים בהם הוא מעוניין להשתמש כולל כל הציוד והחומ עלהקבלן מתחייב לאישור מוקדם של המפקח 
 כאלה שפורטו בכתב הכמויות.

הקבלן ידאג לקבלת האישורים לכל העבודות בהם נדרשים אישורי חפירה, תאום, התחברות למערכות 
, לרבות אישור המפקח לפני םהרלוונטייקיימות וכל פעילות הדורשות תאום ואישור עם הגורמים 

וכדומה( במהלך ולאחר ביצוע המערכות והצנרת בשלבים ובכללותה  מת"י) הביצוע וכן אישור מעבדות
 ויציג אישור על ההתקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנים הנדרשים.

שאר הקבלנים האחרים בפרויקט בכל ובמידה ויהיו גם עם על הקבלן לתאם את עבודותיו עם המפקח 
או לקבלנים אחרים ולא ידרשו עבודות פירוק שלבי הביצוע, כדי שלא יגרמו עיכובים ונזקים לפרויקט 

 ושיקום עקב כך.

על הקבלן להשתמש בכל הציוד החומרים וההכנות הדרושות בכדי לבצע את הנדרש בתוכנית לרבות 
הכנת מעברים, שרוולים, עבודות מנוף, תליה, חציבה ושאר מלאכות הנדרשות בכדי להתקין את מערכת 

 קין. כל העבודה והציוד הנ"ל נכללים במחיר העבודה.הצנרת והציוד אותה הוא אמור להת

הקבלן מודע לכך שהעבודה אינה מתבצעת ברציפות כי יתכנו הפסקות, פיצול העבודה, עבודה בשלבים, 
עבודת לילה וכי בכל מקרה לא תשולם לקבלן תוספת מחיר בגין כל הנ"ל ולא תאושר הארכת משך ביצוע 

על הקבלן לוודא שהעבודות לא יפריעו למהלך תקין של  המפקח. בשל אי עמידתו בלוח הזמנים שהציב
 השיעורים והבחינות.

וכי עליו לעמוד בדרישות המפקח בנוגע  לוחות הזמנים שנקבעו בחוזהעבודת הקבלן תיעשה במסגרת 
לחפירות, פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי ההתקדמות הפרויקט וכן התקנת כל 

 הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה. אמצעי

הקבלן מודע לכך שבמקום מתנהלים לימודים ולכן עליו לוודא ששטחי העבודה נקיים ובטיחותיים 
 למעבר בכל מקרה שנדרש.

תקופת הביצוע על הקבלן להגן על העבודה והציוד או כל מהן מפני פגיעות העלולות להיגרם  לבמשך כ
חובה זאת חלה גם על הציוד והאביזרים המותקנים ומאוחסנים באתר בזמן  .וע העבודהתוך כדי ביצ

 הבניה.

הקבלן לקח בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בגין התנאים הרשומים במפרט זה בעת תמחור העבודה 
כלולות במחירי הציוד והאביזרים  תהיינהולא תאושר לקבלן כל חריגה או תוספת בגין כך והן 

 ים בכתב כמויות.המצוינ
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ציוד או עבד אלא אם כן קיבל אישור  ןהקבלן ידאג בסיום העבודה, לניקוי יומי של המקומות בהם אחס
של המזמין וידאג להחזרת המקומות בהם עבד ואת כל השטח מך עם גורם מוס בתאוםמיוחד מהמפקח 

 קיים בטרם תחילת העבודות. למצב שהיה

ות עזר, סולמות בטיחותיים ומתקנים ארעיים הדרושים לצורך הקבלן יספק וירכיב פיגומים ומערכ
 ביצוע העבודה תוך שמירה על הוראות נהלים ותקנו בטיחותיות של משרד העבודה.

מזמין העבודה רואה את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל ההפסדים 
עות בלתי נראות או צפויות מראש. הקבלן אחראי שייגמרו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפר

או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין אם תבוצע על ידו, \לכל נזק לרכוש ו
על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני משנה ופועליהם אשר להם ימסור את 

 ביצוע העבודה או חלק ממנה.

יב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו לכל נזק שייגרם בגלל שגיאה בעבודתו ואי הקבלן מתחי
מילוי הוראות המפקח או בא כוחו, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה 

ת העבודה בתנאי רולמפרט או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, גם אחרי מסי
ע על הנזק תוך חודשיים מיום קבלת העבודה. דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת ידשהמזמין יו

אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו ע"י המפקח, אם 
לא ימלא הקבלן אחר דרישה זו, הרשות בידי המזמין וההפסדים שנגרמו לו מהסכום שנשאר חייב 

 לקבלן.

 קבלת העבודה 0.080

עם סיום העבודה ע"פ דעתו של הקבלן יודיע הקבלן בכתב למפקח והאחרון יקבע יום ביקורת וקבלת 
 העבודה.

באם מערכות ההזנה לא תהיינה מוכנות בתאריך הבדיקה הקבלן חייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים 
יקויים והקבלן מתחייב לתקנם על מנת לאפשר בדיקה בפועל של העבודה. המפקח יערוך רשימה של ל

 בפרק הזמן שיקבע המפקח.

חומר ספרותי, הוראות יצרן, ספרי ציוד עותקים הכולל:  3העבודה תיק מתקן בעל הקבלן לספק למזמין 
 וספרי מערכת הכוללים:

 הוראות התקנה של מרכיבי המערכת .1

 תהוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכ .2

 נוהל איתור תקלות .3

 לההוראות הפע .4

 סכמות הציוד לרבות תוכניות לוחות חשמל וכו' .5

 בדיסק און קי. PDF", וכן קבצי תוכניות באוטוקד וAS MADEתוכניות " .6

 אישור התקנה ממכון התקנים הישראלי. .7

 

 אחריות 00.09

 תקופת האחריות. 1

תקופת האחריות של הקבלן לטיב החומרים והציוד לטיב העבודה והפעולה התקינה של המתקנים 
תקן , או קבלת המסיום העבודה ואישורהחודשים מרגע  12ושלמים שסופקו והורכבו על ידו למשך המ

 מתכנן והמזמין )לפי המאוחר(.הבשלמותו ע"י 
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 הסתייגויות. 2

, לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה לביצוע העובדה שהקבלן בצע את העבודה בהתאם לתוכניות
כן בד אחראי עבור כל התקלות הנוסעות משגיאות בתוכניות, שתקינה של כל המתקנים. הקבלן בל

 בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.מצהיר כי הוא קבלן ה

את כל המתכנן לשם כך, על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני ביצוע העבודות ולדרוש מהמהנדס 
 תכנןלקבלן על ידי המ שיינתנוההסברים עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים. במקרה וההסברים 

ים, חייב הקבלן נו לו עוד ספקות לגבי פעולתם התקינה של המתקיהקבלן ויהל לא יניחו את דעתו ש
העובדה שהמהנדס הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או  אל המזמין.לפרט את ספקותיו במכתב רשום 

 ת הקבלן מאחריותו.דה בזמן הבדיקה לא משחררת אוהחומר או חלק מהמתקן או שאישר את העב

 פגמים וליקויים.3

במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד או בפעולה התקינה של המתקן או בטיב העבודה תוך 
או \\לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ופקח תקופת הביצוע או תוך תקופת האחריות, רשאי המ

רים הלקויים שלא מאפשרים פעולה תקינה של להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים או החומ
או החלפת הציוד והאביזרים תוך תקופה סבירה שתיקבע על \המתקן ועל הקבלן לצבע את התיקונים ו

, על חשבונו הוא. במקרה כזה אם יהיה זה לאחר מתן תעודה השלמה לקבלן, תבוטל תעודה פקחידי המ
 או הציוד הנ"ל של המתקן. \ההשלמה לגבי חלק ו

 ביצוע תיקונים על ידי אחרים.4

או על פעולה לקויה \לקויים ו אביזריםאו על ציוד או \לקבלן על עבודה לקויה ו פקחבמקרה והודיע המ
או החלפת ציוד או אביזרים תוך תקופה סבירה שנקבעה והקבלן \של המתקן ודרש מהקבלן תיקונים ו

להזמין את  פקחרשאי המ -בעהקקופה שנתהאו החלפת הציוד והאביזרים תוך \לא ביצע את התיקונים ו
 ביצוע התיקונים הנ"ל אצל קבלנים אחרים ולגבות את ההוצאות שנגרמו מהקבלן.

 כתב אחריות.5

בהתאם לתנאי החוזה כתב אחריות לטיב החומרים  זמיןלפני תעודת השלמה, על הקבלן למסור למ
הנ"ל, על הקבלן  האחראיותוסף לכתב והציוד לטיב העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים. בנ

י הציוד והאביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל. מסירת כתב קמכל ספ המזמיןכתבי אחריות על שם  קלספ
, לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו ציוד זמיןשל ספקי הציוד לידי המ האחריות

מהקבלן או מהספק או משניהם יחד, או החלפתם ותיקונם \רשאי לתבוע את הנזקים ו זמין/המפקחוה
 לפי ראות עיניו.

 בדיקה נוספת.6

בתום תקופת האחריות, אם לא נקבע אחרת בחוזה, תקבע בדיקה נוספת והקבלן יבצע את כל התיקונים 
 שיקבעו בבדיקה הזאת.

 

 כיבוי אש -34פרק 

 כללי 34.00

 י ועל פי המפרט כדלקמן:התקנת צנרת למערכות הספרינקלרים תיעשה על פי המפרט הטכני הכלל

התקנת מערכת הספרינקלרים הכוללת צנרת ספרינקלרים וכל האביזרים עד להתחברות להזנת מים 

 והמעודכנים על פי סוג וסיווג המערכת. הרלוונטיים N.F.P.Aהראשית תיעשה על פי תקני ה
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 תיאור המערכת 34.01

מרשת עירונית או ם שתוזן מקו הזנה ערכת סגורה על בסיס מיממערכות הספרינקלרים תהיה מסוג 
 מאגר מים ומשאבת כיבוי אש עפ"י המצוין בתוכניות המערכת.

 תחנת ההפעלה 34.02

תוכניות ותמוקם על פי המצוין בתוכנית המפורטת. התחנה וכל מרכיביה יהיו על פי התהיה בקוטר 

שלטי פלסטיק במידות ותכלול את הרכיבים הבאים: )האביזרים ישולטו באמצעות  UL\FMמאושרים 

15X15 )ס"מ. 

 תחנת הפעלה למערכת ספרינקלרים במים:

 מגוף " אל חוזר אזעקה" בקוטר התחנה .1
בקוטר התחנה עם טמפר סוויץ' מחווט למערכת ההתראה )כולל שרשרת  OS&Yמגוף שער  .2

 ומנעול(
 הכוללת: TRIMמערכת  .3

 מיכל בילום .א
 פעמון מונע מים .ב
 אטמוספירות 14:"אל חוזר אזעקה"( עד לתחום של שעוני לחץ )לפני ואחרי מגוף ה 2 .ג
 ברזי ניתוק וניקוז כדוריים. .ד

 X2"3שסתום אל חוזר בקוטר המותאם לקוטר התחנה ועליו מחברים :"סיאמים" בקוטר  .4
 להסנקת מים ע"י רכב כיבוי אש, כולל מצמדי " שטורץ" עם שרשרת

 רגש זרימה מתאים לקוטר קו ההזנה הראשי .5
 ם נעילה. כאשר פתחי ההסנקה יהיו מחוץ לכלוב.כלוב מתכת מסורג ע .6
 ס"מ שעליו ייכתב באדום: "הוראות הפעלה" עם פירוט ההוראות. 40X60שילוט פח לבן בגודל  .7
 שילוט פח תיקני עבור "הסנקת מים למתזים". .8

 בכל תחנה תוצב תווית הידראולית להלן הפרטים הנדרשים בתווית

 חברה מתקינה.......................

 טלפון החברה........................

 שם המתכנן...........................

 מקום המערכת.......................

 סוג המערכת..........................

 תאריך התקנה........................

 רמת סיכון..............................

 ....גובה אחסון........................

 סוג הסחורה..........................

 צפיפות המים.........................

 כמות המים למתזים.................

 לחץ מים נדרש........................

 הערות...................................
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 צנרת 34.03

 צנרת ההזנה למערכות הספרינקלרים תהיה כדלקמן:

 נקלרים תת קרקעיתצנרת ספרי .1
עם עטיפת פוליאתילן  3/16מפלדה שחורה עובי דופן '' 2צנרת תת קרקעית בקטרים של עד "

מוקשה תוצרת אברות מחוברת בריתוך, בעומק הנדרש עפ"י התכנית. כולל חומרי מצע ומילוי על 
 פי דרישות התקן.

עם ציפוי  3/16'' ומעלה תהיה מפלדה שחורה עובי דופן 3צנרת תת קרקעית בקטרים של ''
פוליאתילן מוקשה חיצוני תוצרת אברות או שע"מ, מחוברת בריתוך בעומד הנדרש עפ"י 

 התכנית. כולל חומרי מצע ומילוי על פי דרישות התקן.

 

 צנרת ספרינקלרים גלויה .2
על פי דרישות התקן אופן חיבור הצנרת והאביזרים משפיע על סוג הצנרת והקבלן יכול לבחור 

 ר העדיף עליו על פי אופן החיבור הרצוי לו כדלקמן:בסוג הצינו

צבועה, החיבור  40עבור חיבור בתבריגים הצנרת תהיה מפלדה מגולבנת למים דרג סקדואל  .א
 N.P.Tייעשה באמצעות אביזרים מתוברגים תבריג 

צבועה. במקרה כזה על  40עבור חיבור בריתוך הצנרת תהיה שחורה למים דרג סקדואל  .ב
ל ניסיון בעבודות ריתוך צנרת וכן עם תעודת הסמכה התקפה ומאושרת על הרתך להיות בע

 ידי משרד העבודה
או  10הצנרת תהיה מגולוונת סקדואל  QUICKUPעבור חיבור באמצעות מחברים מהירים  .ג

בהתאמה למפורט בתוכניות צבועה באדום. חירוץ הצנרת יעשה על פי הוראות יצרן  40
 המחברים.

 

תוצרת טמבור או צבע  91צנרת תהיה צבועה כמפורט במפרט גוון אדום עבור כל האופציות ה
 לבן או בגוון אחר על פי דרישת האדריכל ועפ"י המפרט בכתב הכמויות..

ביצוע התאמות ספרינקלרים לתקרות אקוסטיות יעשה על ידי צנרת פלב"מ גמישה מאושרת  הערה:
M.F/L.U  באמצעות צנרת מקשרת מסוגRAPIDROP 

 ביזריםספחים וא .3
עבור כל אופציה וסוג צנרת שיבחר הקבלן כל האביזרים הספחים, המחברים ומחברי אורך 

כוללים במחיר הצנרת לרבות  2הצנרת עבור צנרת הספרינקלרים וכיבוי האש עד וכולל קוטר "
 המתלים ואמצעי התליה והחיזוק.

רי אורך והמתלים ומעלה מחיר האביזרים מחובר בנפרד אך מחיר מחב 3עבור צנרת בקוטר "
 נכללים במחיר הצנרת

 " ומעלה מחירם נכלל במחיר האביזר.3עבור מחברים המשתמשים לחיבור האביזרים בקוטר 

 

 עבודות צביעה 34.04

תוצרת "טמבור" או לבן או בגוון אחר על פי  91עבור כל האופציות הצנרת תהיה צבועה בגוון אדום  
 קביעת המזמין ועל פי כתב הכמויות:
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האביזרים ממתכת שיותקנו על ידי הקבלן לרבות מתקנים עם תמיכות צנרת וכן יצבעו על פי המפרט  כל
 הטכני.

כל עבודות הצביעה והפעולות המתלוות אליהן מוגדרות כעבודות עזר שאינן נמדדות בנפרד ומחירן כלול 
א הוגדר מראש יהיה במחירי היחידות והאביזרים בכתבי הכמויות. גוון וצבע הצנרת הצבועה במידה ול

במידה ואין הגדרה כמפורשת או שקיימת סתירה כלשהי ייקבע הצבע על ידי  659על פי תקן ישראלי 
 המפקח.

עבודת הצביעה תיעשה בידי צבעים מיומנים המורשים לעבודה כזאת על פי הוראות המפקח והוראות 
ורים להיצע לרבות ניקוי, יצרן הצבעים. במידת הצורך יכין הקבלן את המשטחים, האביזרים האמ

ליטוש, והשחזה מוקדמת על פי הנדרש במפרט הכללי. שכבת הצבע הראשונה על מוצרי פלדה חשובה 
תהיה צבע יסוד למניעת קורוזיה המותאם לסוג החומר הנצבע. המפקח באתר יקבע באם יש צורך 

ריהן יש לצבוע את בשכבת צבע יסוד שניה בטרם יבצעו את שככבות הצבע הסופיות הדרושות. לאח
שעות. הצנרת  24שכבות צבע סופי שפרק הזמן בו יש להמתין בין שכבה לשכבה לא יקטן מ 2המשטח ב

תשולט ותסומן באמצעות מדבקות פלסטיק עליהן ירשם:" ספרינקלרים" וזאת ע"מ להבדיל את הצנרת 
 משאר מערכות כיבוי האש שבאתר.

 "QUIKCUPאביזרי צנרת מטיפוס " 34.05

" לחיבור צנרת לרבות אביזרים כגון מחברי ציר, הסתעפויות, מחברי קל, מחבר QUIKCUPי "מחבר
ומתאימים לשימוש בלחץ עבודה   UL\FMלמתז ושאר האביזרים יהיו מתוצרת "מודגל" מאושרים 

 . PSI 175ובלחץ עבודה רגיל של  PSI 250מקסימלי של 

-ASTM-D" העונה לדרישות  EPDMסוג "כל האטמים של המחברים יהיו מגומי סינטטי מעולה מ
עם  ASTM-A-183. הברגים והאומים יהיו מפלדה מצופה באבץ אלקטרוליטי מתאימים לתקן 2000

 .PSI 110,000מינימום חוזק למתיחה 

תוצרת :" מודגל" עם  A-27" יש להשתמש במשחת סיכה דגם QUUIKCUPבעת הרכבת מחברי "
 .PSI 110,000מינימום חוזק למתיחה 

 ספרינקלרים 34.06

 הספרינקלרים יהיו על פי המפורט בתוכניות מבחינת סוג, קוטר, קבוע הזרימה וטמפרטורת הפעלה. 

במקרים של ירידה לתקרה אקוסטית הספרינקלרים יתואמו בתקרה עם שאר המערכות. הירידה תתבצע 
רינקלר על פי באמצעות צנרת גמישה. המתז המותקן ישולב ברוזטה מתאימה הנכללת במחיר הספ

 בחירת האדריכל/המזמין.

. לפני UL\FMהתקנת הספרינקלר תתבצע על פי הוראות יצרן הספרינקלר וכל ספרינקלר יישא אישור 
הברגת הספרינקלר יש לעטוף את התבריג בטפלון או לסגור עם מפתח תיקני, על פי הוראות היצרן. שנת 

 הייצור של הספרינקלר תהיה שנת התקנת המערכת.

 מתלים 0734.

  N.F.P.A-13כמצוין ב  UL\FMעיגון הצנרת לתקרה ייעשה באמצעות מתלים מאושרים 

יש להגיש למתכנן לאישור את סוג ופרטי התליה במידה ומשתמשים במוטות תליה יש להקפיד להשתמש 
 בקטרי מוטות התליה מותאמים לקוטר הצינור:

 3\8קוטר מוט התליה יהיה " -" וכולל4עבור צנרת עד 

 1\"2" קוטר מוט התליה יהיה 5-8עבור צנרת בקוטר 

 5"/8קוטר מוט התליה יהיה –" 10-12עבור צנרת בקוטר 
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מטר עבור צנרת בקטרים של עד  3.6המרחקים המקסימליים בין המתלים עבור צנרת פלדה לא יעלו על 
מ בין המתלה למתז ס" 7.5" ומעלה. כמו כן יש לדאוג למרחק מינימלי של 1.5" עבור צנרת בקוטר 1.25

 UPRIGHTמסוג 

 בדיקות לחץ 34.08

לאחר סיום התקנת המערכת או חלק ממנה יש לצבע תחילה שטיפת קווים יסודית על ידי הזרמת מים 
 NFPA 13במערכת במקום מתזים יותקנו פקקים והמערכת תישטף בצורה יסודית הנדרשת על פי תקן 

דיקה תתבצע בקטע מוגדר על ידי החדרת לחץ מים לאחריה תתבצע בדיקת לחץ לאיתור נזילות. הב
 שעות. 2אטמוספירות למשך  13.8למערכת של 

". במקרה של דליפת מים תתוקן הדליפה ובדיקת הלחץ תתבצע 0הפרש הלחץ בסיום הבדיקה יהיה "
בשנית עד קבלת תוצאה רצויה. הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח. לפני בדיקת הלחץ יש לוודא שחרור 

ר בנקודות הגבוהות ביותר שבצנרת. במקרה ויימצאו ליקויים בצנרת או בציוד על הקבלן להחליף האווי
 את הציוד הפגום בציוד תקין ולחזור על בדיקת הלחץ

 ברזי ניקוז ובדיקה 34.09

" 2" או 1.5בכל מפלס ומפלס כמתואר בתכניות ובמיוחד במפלס הנמוך ביותר יותקן ברז ניקוז בקוטר 
ניות. צינור הניקוז יחובר לקולטן ביוב סמוך או לחלופין תתבצע חדירת צינור בקיר כמפורט בתוכ

ובו ייכתב  20X20המבנה אל המחוץ למבנה לצורך הסדרת הניקוז בסמוך לברז יוצב שלט פלסטיק בגודל 
 "ברז ניקוז".

בתוכנית.  " כמפורט3/4" או 1/2עם מעבר בקצה הצינור בקוטר  1באותו אופן יותקן גבדיקה בקוטר "
בכדי לדמות זרימת מים ממתז במערכת בעת בדיקה, ברז זה ישולט גם הוא באמצעות שלט פלסטיק 

 .ברז בבדיקה"ובו ייכתב " 20X20בגודל 

 פורק לחץ 34.10

בכדי לאפשר למערכת  1\"4יש להתקין על גבי קו הזנה ראשי בסמוך לתחנת ההפעלה פורק לחץ בקוטר 
או \ן יום ולילה, חורף וקיץ ובכדי למנוע אפשרות של פריצת צנרת ולעמוד בשינוי הטמפרטורה בי

 ספרינקלר כתוצאה מכך.

 ארון מתזים רזרבי 34.11

מ"מ צבוע באדום בעל אפשרות  2יש להתקין ארון מתזים רזרביים. הארון יהיה מפח מגולוון בעובי 
ך לתחנת ההפעלה או בחדר ספרינקלרים לפחות. הארון יותקן בסמו 12פתיחה מהירה ויאפשר הכנה של 

 . המשאבות במידה וקיים כזה

 

 ברזי ניתוק 34.12

( בקטרים  TAMPER SEICHבמקומות המצוינים בתוכנית יותקנו ברזי ניתוק מדגם מגוף פרפר )
" או שווה ערך מאושר. ברזים אלו יחווטו לרכזת  CENTRALתוצרת "  UL\FMהמצוינים מאושרים 

 קולית במקרה של שריפה.\ים( ויתריעו חזותיתכיבוי אש ) מתוכנן ע"י אחר

 

 רגשי זרימה 34.13

" POTTERתוצרת " VSR-Fרגשי זרימה יותקנו במקומות המצוינים בתוכניות. הרגשים יהיו מדגם 
קולית \. רגשי הזרימה יחווטו לרכזת כיבוי אש )מתוכנן ע"י אחרים( ויתריעו חזותית UL\FMמאושרים 

 במקרה של שריפה.
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 יאות לפיקודים והתראותיצ 34.14

מערכת הספרינקלרים היא מרכיב חיוני וחשוב במסדרת מערכת הגילוי והכיבוי ולכן במידה ופרצה 
שריפה במבנה חייבים האנשים הנמצאים במבנה לדעת על האירוע או לחילופין במידה וקיימת תקלה 

חיווט התרעות ממרכיבי  שעלולה להשפיע ולפגוע בפעולת המערכת כאשר יצטרכו אותה. לכן יש לבצע
 המערכת העיקריים כולל הברזים האלמנטים המשפיעים ישירות על פעולת המערכת.

שיטת החיווט וסוג הרכזת יקבעו בתאום עם יועץ החשמל והמזמין ) הרכזת יכולה להיות אנלוגית ואז 
רות מהאביזר כל חיווט יעשה באמצעות כרטיס כתובת או רכזת אזורים פשוטה יותר וחיווט יהיה ישי

 לרכזת(.

 חיווט, מוליכים ותכנות יבוצעו על ידי מזמין העבודה.

 ההתראות יחוברו לרכזות ויהיו כדלקמן:

 בעת פעולת רגש זרימה .1
 ברז במצב סגור .2

או מרכיבי המערכת תתקבל \תוספת של התרעות ופיקודים מאביזרים נוספים בחדר המשאבות ו
 זמין.או המ\בשלבי הביצוע לפי שיקול המתכנן ו

במעמד מסירת העבודה ייתן מתקין המערכת הדרכה לנציג המזמין חגבי פעולת המערכת, הפעלתה, 
 התגברות על תקלות ובדיקת תקינות כללית.

 

 מים -מערכות חיצוניות 34.16

 א. עבודות חפירה

על הקבלן ללמוד את התוכניות המתאימות לרבות גבהי הצנרת ותוואים משותפים בו חוצות תשתיות 
צנרת אחרות ולוודא שהמידות המצוינות אכן מתאימות למצב שבשטח. הקבלן יתאם את מהלך עבודתו 
ואת החפירה שהוא צריך לבצע עם הגורמים הרלוונטיים ברשויות וגורמי הפרויקט. כל העלויות בהשגת 

 אישורים, תיאומים, בדיקות ומתקני העזר כלולים במחיר היסודי שהוגש.

ם עבודת ידיים, עבודת תמיכה, פירוק קוים ושוחות קיימות והרכבתם מחדש בגמר רה כוללייעבודת החפ
 העבודה, וכן דיפון החפירה בהתאם לצורך עקב תנאי השטח או ע"פ דרישות המפקח.

עבודת החפירה כוללת גם ניקוי, הכשרת המקום, סילוק עודפים, אחסון חומר, מילוי מתאים, ברירת 
חדש למילוי החפירה לרבות הנחתו, הידוקו מחדש והחזרת פני הקרקע  החומר וכן אספקת חומר מילוי

למצבם הקודם. כל החומר החפור לצורך התקנת הצנרת יסולק מהאתר ע"י הקבלן ולא יורשה שימוש 
חוזר באדמה ושרידי מצע לצורך מילוי החפירות. הקבלן יקבל פרטים על סוג הקרקע באתר במהלך סיור 

 קבלנים.

השכבות הראשונות תהינה  2ס"מ תוך כדי הרטבה ומילוי, כאשר  15יעשה בשכבות של מילוי החפירה י
מעפר שנברר ואינו מכיל אבנים סוג א'. במידה ובוצעה על ידי הקבלן חפירה לעומק גדול מהמצוין 
בתוכנית, לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין כך. ייתר על כן, על הקבלן לבצע מילוי והידוק החפירה 

 ל חשבונו בחומר מילוי מתאים בהשגחת המפקח.העודפת ע

בסיום עבודת החפירה והחזרת השטח לקדמותו יאשר המפקח במכתב לקבלן שזה סיים את עבודת 
 החפירה כנדרש.

 סוגי הצינורותב. 

 07.04פירוט סוג צינורות המים ראה סעיף 
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 הנחת הצינורותג. 

 סה מכל צדדיה בחול מהודק.ס"מ ותכו 10צנרת המים תונח על גבי מילוי חול בעובי 

 ד. שטיפת קווי מים

 .1205.1שטיפה וניקוי של מערכת אספקת המים תיעשה על פי הוראות הל"ת ותקן ישראלי 

צנרת המים תישטף לאחר בדיקת הלחץ באמצעות מים בלחץ )המים יסופקו ממערכת המים הציבורית( 
שניות לכל מ"א  15צינור לא פחות מהצנרת תישטף בקטעים כאשר משך זמן השטיפה מותנה באורך ה

 של צינור. חיטוי הצינור יעשה על ידי בעל מקצוע המוסמך לכל על ידי רשויות הבריאות.

 בדיקת הצנרת ה.

בקווי המים תתבצע בדיקת לחץ כנדרש בסעיפים הרלוונטיים במפרט הכללי וכמופרט להלן. הבדיקה 
אטמוספירות ומשך הבדיקה  12ץ הבדיקה יהיה תעשה בחלק המערכת הרצוי על פי הוראות המפקח. לח

 , הבדיקה תיערך בנוכחות המפקח.0שעות. בסיום הבדיקה הפסד הלחץ בצנרת יהיה  2

על הקבלן לבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע הבדיקה כולל התקנת קווים ומכשירי עזר. כל העלויות 
 בביצוע הבדיקות יחולו על הקבלן ויכללו במחיר הצנרת.

או \פי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקות או צילומי וידאו של מערכת הצנרת לבדיקת ריתוכים ועל 
 חיבורי צנרת. ביצוע בדיקות אלו יהיו על חשבון הקבלן ומחיר הבדיקה כלול במחיר הצנרת.

 התחברות לקווים קיימים  ו.

יבור בין הקווים הקיימים תכניות האתר שעליהן סומנו קווים קיימים ונקודות החיבור המתוכננות לח
לקווים המתוכננים הינן עקרוניות ובלתי מחייבות. לפני ביצוע חיבורים מתוכננים, על הקבלן לחפור 
ולגלות את הקווים הקיימים, בנקודת החיבור המתוכננת, למדוד ולסמן על חשבונו במדויק את מיקום 

ים קיימים ייקבע בצורה שתבטיח הצינורות הקיימים ואת הרום שלהם. סדר העבודה בחיבור לקוו
רציפות מקסימלית בין הצנרת ובתאום מלא עם הרשות המקומית. בכל מקרה לא תורשה הפסקת 

שעות. לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן למפקח לאישור תכנית עבודה  2-הזרימה למשך זמן של יותר מ
וך ציון משך הזמן הנדרש לביצוע בה יפרט את סדר הנחת הקווים וביצוע הסתעפויות וחיבורים שונים ת

 כל קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק הזרימה ומשך זמן ההפסקה.

תוצאות המדידה, שתבוצע על ידי מודד מוסמך, על חשבון הקבלן, תועברנה למפקח לבדיקה ורק לאחר 
לקווים קבלת אישורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודת החיבור לקווים קיימים או חציה בין קווים חדשים 

 קיימים.

רק לאחר קבלת אישור המפקח לתכנית העבודה יוחל בביצוע. יש להדגיש כי אישור זה יהיה אישור 
מוקדם בלבד וכי תוך ביצוע העבודה יעבוד הקבלן בקשר, בכל הנוגע להפסקות הזרימה עם מחלקת 

חר קבלת אישור שעות מראש על כל הפסקה. רק לא 48המזמין ויודיע בכתב לפחות  \האחזקה של האתר
 מהגורמים אלו לביצוע הפסקה מסוימת תבוצע אותה הפסקה.

ביצוע החיבור לקווים הקיימים יכלול חפירה לגילוי הקו הקיים. ניתוק הזרימה בקו, חיתוך הקו הקיים 
, חיבור הקו החדש לקו הקיים כולל אספקה והתקנה של כל אביזרי החיבור הדרושים הכל כמפורט 

וראות המפקח באתר, תיקון הציפוי החיצוני של הצינורות , המילוי החוזר וחידוש בתוכניות ולפי ה
 הזרימה בצינור הקיים.

כל האביזרים הנדרשים כגון: מגופים, מצמדי שטורץ, אוגנים, ספחים וכיו"ב, יהיו מוכנים מראש לפני 
  ניתוק הצינור כך שעם גמר הניתוק ניתן יהיה להתחבר מיד לצנרת חדשה.
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 מדידה ותשלום אופני

מחירי היחידה לעבודות הנזכרות במפרט זה כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות לקיום 
הדרישות המפורטות בחוזה, במפרט הטכני הכללי, המפרט הטכני המיוחד, כתבי כמויות ובתוכניות 

 המפורטות לרבות תוכניות פרטיים.

ובלה, אספקה , העברה, מימון הזמנה, העמסה, המחירים שניתנים על ידי הקבלן כוללים הוצאות ה
פריקה, אחסון, שמירה, התקנה וביצוע כולל הוצאות נלוות בגין השכרת ציוד עזר, תמיכות ופיגומים, 
החזרת המצב לקדמותו וכל הנדרש בכדי לעמוד בדרישות הבטיחות. כן, הוצאות בגין מיסוי, ביטוח, 

ם ומיסים נוספים כולל הוצאות ישירות ועקיפות על מסי קניה, מסי נמל, מס שחרור מכס, היטלי
המפורט ובכין הוצאות הנובעות משלבי אישור תכנון והגשת תוכניות מפרטים ורשימות ציוד לאישור על 

 כל פרטיו.

על הקבלן לשים לב בעת קביעת המחירים ליחידות השונות לכל דרישות החוזה ולאחר חתימתו אין הוא 
פת תשלום בגין דבר הרשום בחוזה גם אם העילה שלו לכך היא אי הבנתו יכול לבוא בדרישות לתוס

 בפסקה הרלוונטית.

במחרי המוצר נכלל כל המתואר לעיל עד להתקנת המוצר הפעלתו כיוונו והרצת המוצר עד לאישור 
 וקבלת המתקן לרבות תיקונים והפעלת מתקינים, טכנאים וכו'.

 כגון: מחירי היחידה כוללים את כל עבודות העזר

 תאום, אימות מידות לימוד החומר והכרת הבניין .1
חציבה, חפירה, קדיחת חורים, שרוולים ומעברים והחזרת המצב לקדמותו לרבות חומר מילוי  .2

 מצעים וחומרי לבניין
מתקני תליה, קונסטרוקציות, מתים זיזים חיתוכים חיבורים, חומרי איטום וחומרי בנין  .3

הציוד והצנרת וכן תיקון ומילוי חללים פתחים שרוולים וכל המשמשים לתליה, חיבור והתקנת 
 הנדרש בכדי לקבל עבודה נקייה

 כלים מתקנים פלטפורמות עבודות גידור, שילוט, דיפון, שטיפה, ניקוי וחיטוי .4
 התחברות למערכות קיימות .5
כולל פלוטים ומדיה מגנטית הדרושה לכך. לרבות השקעת שעות  AS MADEביצוע תוכניות  .6

ומדידה. ביצוע תכניות הנדרשות לביצוע כגון: סכמות צנרת, הוצאות עקיפות וישירות  שרטוט
 לכך.

 החזרת חלל/שטח למצבו הקודם. .7
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 הכספית  טופס ההצעה –' המסמך 

ל ע הפנייהאני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות ויתר מסמכי 
 יבכתבעבור הפריטים המפורטים לקבלת תשלום המחיר  רפותיהם, מציע/ים בזה את הצעתונספחיהם וצ

 כדלהלן. 2מסמך ה'וכ 1'ה מסמךכ פיםהמצור הכמויות

 לסכומים הנקובים בכתב הכמויות יתווסף מע"מ כדין. 

וצאות ישירות ה הכולליםאת כל מרכיבי העלות  ידוע לנו כי הצעת המחיר דלעיל הינה הצעה הכוללת
 .מכרז זהים במלואם בגין המבוקש למתן הפריטים ,ועקיפות

, מכרז זהנשוא  ביצוע העבודותאנו מצהירים כי ידוע לנו שלא נהיה זכאים לכל תמורה אחרת בגין 
 לרבות הפרשי שער והצמדה כלשהם, מלבד הסכום הנקוב בהצעתנו כאמור לעיל.

 
   

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך

 
 



 

 31 

 

 )בניין תיכון( כתב הכמויות – 1מסמך ה'

 

   כמות  תאור הפריט סעיף 
מחיר 
 סה"כ  יח' 

34.1.010 

כולל אל חוזר, אזעקה, שעוני לחץ,  4ראש מערכת בקוטר ''
TRIM,  פורק לחץ, מגוף ניקוז, אביזרים, ארון רשת + מנעול

 קומפלט.ביצוע עפ"י פרט בתכנית  .U.L/F.Mמאושר 
   קומפ' 1

34.1.020 
כולל מפסק מראה  U.L/F.Mמאושר  4בקוטר '' OS&Yמגוף שער 

 מצב חשמלי.
   יח' 1

34.1.030 
 3ראש הסנקה כפול '' 4חיבור הסנקה לכבאית כולל אל חוזר ''

 .U.L/F.Mמאושר  -מצמדי שטורץ, מכסי מגן ושרשרת 
  יח' 1

 

   יח' 1 מצמד שטורץ. + U.L/F.Mמאושר  3מגוף פרפר בקוטר '' 34.1.040

   יח' U.L/F.M. 1מאושר  4מפסק זרימה לצינור בקוטר '' 34.1.050

34.1.060 

כולל מגוף פרפר, מפסק זרימה,  3תחנת שליטה קומתית בקוטר ''
 U.L/F.Mמאושר  -אל חוזר, שעוני לחץ, פורק לחץ, מגוף ניקוז 

 יח' 5 ביצוע עפ"י פרט בתוכנית קומפלט.
 

 

34.1.070 
תגובה  RECESEED K=5.6מתז דקורטיבי מטיפוס שקוע 

גימור כרום או לבן לפי  -כולל רוזטה  68C˚מהירה לטמפרטורה 
 יח' 400 בחירת המזמין.

 

 

   יח' 93C. 8˚כנ"ל לטמפרטורה של  34.1.080

34.1.090 
מצופה כרום או לבן לפי בחירת המזמין  UPRIGHTמתז ניצב 

K=5.6 68˚פרטורה תגובה מהירה טמC  להתקנה מעל תעלות
 יח' 130 חשמל או בתקרה חשופה.

 

 

34.1.100 

מתז צד תגובה מהירה רוזטה שקועה בגימור כרום או לבן עפ"י 
 EXTENDED COVEREGE K=8בחירת המזמין. כיסוי רחב 

 יח' 68C. 25˚טמפרטורה 
 

 

34.1.110 
מחברי  כולל 6צבועה באדום בקוטר '' 10צנרת מגולוונת סקדיואל 

  מ"א 15 אורך צנרת ומתלים אך לא כולל ספחים.
 

   מ"א 50 .4כנ"ל בקוטר '' 34.1.120

   מ"א 330 .3כנ"ל בקוטר '' 34.1.130

   מ"א 490 כולל ספחים ומתלים. 2כנ"ל בקוטר '' 34.1.140

   מ"א 980 כולל ספחים ומתלים. 1.5כנ"ל בקוטר '' 34.1.150

34.1.160 
כולל ספחים  1צבועה באדום בקוטר '' 40סקדיואל צנרת מגולוונת 

  מ"א 550 ומתלים.
 

34.1.170 
תוצרת "מודגל" או ש"ע  QUICK-UPספחים שונים דגם 

  יח' 5 .6קוטר '' U.L/F.Mמאושרים 
 

34.1.180 
תוצרת "מודגל" או ש"ע  QUICK-UPספחים שונים דגם 

  יח' 20 .4קוטר '' U.L/F.Mמאושרים 
 

34.1.190 
תוצרת "מודגל" או ש"ע  QUICK-UPים שונים דגם ספח

  יח' 150 .3קוטר '' U.L/F.Mמאושרים 
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 חתימה וחותמת המציע לא של החותם בשם המציעשם מ תאריך

 

 

 

 

 

 

 

34.1.200 
תוספת מחיר לצבע אחר עפ"י בחירת המזמין כולל צביעה במפעל 

  מ"א 470 .3''-4עבור צנרת בקוטר ''
 

   מ"א 2000 .1''-2כנ"ל עבור צנרת בקוטר '' 34.1.210

34.1.220 
כולל  6טמונה באדמה תקנית למתזים דרג  HDPEצנרת פלסטיק 

ניסור אספלט/אבנים משתלבות חפירה, הנחה, כיסוי, הנחת 
 מ"א 65 אספלט וחידוש המצב לקדמותו.

 

 

   יח' 15 זויות, אוגנים(. ,Tמחברי ) H.D.P.Eספחים שונים לצנרת  34.1.230

34.1.240 
דה כולל חיתוך צנרת, עבו 6התחברות לקו מים קיים בקוטר ''

  קומפ' 1 ואביזרים.
 

34.1.250 
כולל איטום לאחר  3''-4קידוחי בטון במקדח יהלום בקוטר ''

  יח' 40 העברת צנרת.
 

   יח' 120 .1''-2כנ"ל בקוטר '' 34.1.260

34.1.270 
מ' כולל  1.5באורך עד  U.L/F.Mצינור גמיש מנירוסטה מאושר 

  יח' 420 התאמת מתז למרכז אריח.
 

34.1.280 
יצוע פתחים בתקרת גבס קיימים וסגירה כולל צביעה, שפכטל ב

  מ"ר 200 ותיקוני גימור )מחיר למ"ר(.
 

34.1.290 
כולל עבודות  3ביצוע קרניז גבס עבור צנרת מתזים בקוטר עד ''

  מ"א 250 גימור )מחיר למ"א(.
 

   יח' U.L/F.M. 5מאושר  1מגוף בדיקה בקוטר '' 34.1.300

   יח' U.L/F.M. 5מאושר  -כולל חלונית בדיקה  2יקוז בקוטר ''מגוף נ 34.1.310

   יח' 1 אישור המערכת ע"י מכון התקנים כולל אגרות בדיקה. 34.1.320

   יח' 1 העתקים. 3 -ב ASSMADEשילוט מלא, הדרכה ותכניות  34.1.330

34.1.340 
השתתפות בבדיקת אינטגרציה מלאה )יום עבודה עפ"י בחירת 

  יח' 1 .המזמין(
 

34.1.350 

על פי המפורט בתוכנית  4אספקה והתקנה של גמל מים בקוטר ''
כולל תמיכות, אביזרים, צנרת, מגופים, מז"ח וכל החיבורים 
לצנרת קיימת עפ"י התוכנית )מונה מים אינו כלול ויסופק ע"י 

 באחריות המזמין(. -תאגיד המים 
 קומפ' 1

 

 

   סה"כ:
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 כתב הכמויות )בניין הסדנא( – 2מסמך ה'

   כמות  תאור הפריט סעיף 
מחיר 
 סה"כ  יח' 

34.1.010 

כולל מגוף פרפר,  3תחנת שליטה קומתית בקוטר ''
מפסק זרימה, אל חוזר, שעוני לחץ, פורק לחץ, מגוף 

עפ"י פרט בתוכנית  ביצוע U.L/F.Mמאושר  -ניקוז 
 יח' 1 קומפלט.

   

34.1.020 
מצופה כרום או לבן לפי בחירת  UPRIGHTמתז ניצב 

 68C˚תגובה מהירה טמפרטורה  K=5.6המזמין 
 יח' 45 להתקנה מעל תעלות חשמל או בתקרה חשופה.

   

    מ"א 15 .4כנ"ל בקוטר '' 34.1.030

    מ"א 50 .3כנ"ל בקוטר '' 34.1.040

    מ"א 40 כולל ספחים ומתלים. 2כנ"ל בקוטר '' 34.1.050

    מ"א 90 כולל ספחים ומתלים. 1.5כנ"ל בקוטר '' 34.1.060

34.1.070 
 1צבועה באדום בקוטר '' 40צנרת מגולוונת סקדיואל 

 מ"א 25 כולל ספחים ומתלים.
   

34.1.080 
תוצרת "מודגל" או  QUICK-UPספחים שונים דגם 

 יח' 5 .6קוטר '' U.L/F.Mרים ש"ע מאוש
   

34.1.090 
תוצרת "מודגל" או  QUICK-UPספחים שונים דגם 

 יח' 5 .4קוטר '' U.L/F.Mש"ע מאושרים 
   

34.1.100 
תוצרת "מודגל" או  QUICK-UPספחים שונים דגם 

 יח' 25 .3קוטר '' U.L/F.Mש"ע מאושרים 
   

34.1.110 
ת המזמין כולל תוספת מחיר לצבע אחר עפ"י בחיר
 מ"א 65 .3''-4צביעה במפעל עבור צנרת בקוטר ''

   

    מ"א 125 .1''-2כנ"ל עבור צנרת בקוטר '' 34.1.120

34.1.130 
כולל איטום  3''-4קידוחי בטון במקדח יהלום בקוטר ''

 יח' 1 לאחר העברת צנרת.
   

    יח' U.L/F.M. 1מאושר  1מגוף בדיקה בקוטר '' 34.1.140

34.1.150 
מאושר  -כולל חלונית בדיקה  2מגוף ניקוז בקוטר ''

U.L/F.M. 1 'יח 
   

    יח' 1 אישור המערכת ע"י מכון התקנים כולל אגרות בדיקה. 34.1.160

34.1.170 
 3 -ב ASSMADEשילוט מלא, הדרכה ותכניות 

 יח' 1 העתקים.
   

34.1.180 
ודה עפ"י השתתפות בבדיקת אינטגרציה מלאה )יום עב

 יח' 1 בחירת המזמין(.
   

          סה"כ:

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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ושמירה על  תשלום שכר מינימום, תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים -ו' מסמך 
 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 _____, מורשה החתימה מטעם ______________ ____אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _

לומר את  ילאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי ,"(המציע)להלן: " שמספרו ______________________ 

 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

לביצוע עבודות התקנה של מערכת  06/19ס' מכרז מ, בקשר עם המציעבשם אני נותן תצהיר זה  .1

 .מו, ומוסמך לתת תצהיר זה בשמתזים )"ספרינקלרים"( בבניין תיכון במכללת הדסה בירושלים

-בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .2

י הוסברה לי משמעותו של מונח זה "(. אני מאשר/ת כחוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976

 וכי אני מבין/ה אותו.

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  –משמעותו של המונח "עבירה"  .3

 .1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 :מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלההנני  .4

 א הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעותהמציע ובעל זיקה אליו ל .א

 במכרז.

חלפה שנה אחת לפחות ממועד , המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותאם  .ב

 . במכרז למועד האחרון להגשת ההצעותועד ההרשעה האחרונה 

 :מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלההנני  .5

 .1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9המציע מקיים את הוראות סעיף  .א

 אינן חלות על המציע. 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .ב

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז .6

 

 אישור

 _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום ______אני הח"מ, ___

ידי -מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ
ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר 

צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו את האמת, וכי יהא 
 .יבפני וחתם עליה

   

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך

   

 חתימה וחותמת  עו"דשם מלא של  תאריך
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 הסכם ההתקשרות –ז' מסמך 

 

 ה ס כ ם

 2019שנת    לחודש   אשר נערך ונחתם ביום 

 
 בין

 המכללה האקדמית הדסה )ע"ר(

 9510325ירושלים  1114, ת.ד. 37מרח' הנביאים 

         ("המזמינה"/"המכללה: "להלן)
            
 מצד אחד 

 לבין

 ת.ז. / ח.פ. __________________

 אשר כתובתה לצרכי הסכם זה הינה

___________________________ 

 ידי ____________ ת.ז. ___________-על

 המוסמך לחתום בשמה ומטעמה

           ( "הקבלן)להלן: 
             
 מצד שני            

לביצוע עבודות התקנה של מערכת מתזים  06/19מס' והמכללה פרסמה מכרז  :הואיל

 ;התקנים ואישורה במכון  "(המכרז)" מכללה בירושליםשב תיכוןבניין ב)"ספרינקלרים"( 

 2וג' 1'ג יםנספחכ פיםמצור הםמ ים"( אשר העתקההצעהלמכרז )" ותהגיש הצע הקבלןו :והואיל
חלק בלתי נפרד  ים, ואשר מהוו"(הצעת המחיר" או "כתב הכמויות)להלן: " להסכם

מהסכם זה, ובכך הסכים לספק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה 

 ובכל נספחיו;

וועדת המכרזים של המכללה בישיבתה מס' ____ מיום_______ החליטה לאשר את  :והואיל
 תן השירותים, בכפוף לקיום כל תנאי הסכם זה והוראותיו;למ הקבלןההתקשרות עם 

כי ידוע לו שהמכללה רשאית, אך אינה חייבת, לדרוש ממנו לבצע את מצהיר  הקבלןו :והואיל
נספח כ ףמחירים המופיעים בכתב הכמויות המצורגם בבניין הסדנא במכללה, ב העבודות

 יין הסדנא;, וכי כל תנאי הסכם זה יחולו גם על העבודות בבנ2ג'

הינו בעל הידע, המומחיות, כוח האדם, ההיתרים והרישיונות  כימצהיר  הקבלןו :והואיל
הדרושים למתן השירותים, כהגדרתם להלן, וכי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או 

 בהסכם זה; הקבלןאחרת להתקשרותו של 

 מפורט בתנאי הסכם זה.וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כ :והואיל
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 ידי הצדדים כדלקמן:-לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על

 

 

 הגדרות ונספחים .1

 בהסכם זה יהיו יפורשו המונחים שלהלן בהתאם לתיאור שלצידם:  .1.1

מכללת הדסה ברחוב בניין תיכון שבבמכללה אשר תתוקן ב מתזים מערכת  – "המערכת" .1.1.1
בהצעת המחיר, איפיונים המפורטים לו יות, לתכנלדרישות, למפרטים בהתאם  37הנביאים 

 .ולתקן הישראלי המחייב

, 37, ברחוב הנביאים מכללהוהסדנא, לפי העניין, הנמצאים ב תיכוןה בנייני – "האתר" .1.1.2
 .ירושלים

כל הפעולות הנדרשות והנלוות לצורך התקנת המערכת  –" השירותיםאו " "עבודותה" .1.1.3
 אם בוצעו שינויים בתכנון המקורי, תשלום למכון התקנים אם יידרשלרבות באתר, 

אספקת והתקנת מערכות מתזים כמפורט בהצעת המחיר, פתיחת וסגירת תקרות פריקות, 
פתיחת קירות וסגירתם לאחר העברת הצנרת לרבות איטום מחדש של מעברי אש, תשלום 

מכון תקנים , קבלת אישור AS-MADEאגרת מכון תקנים, הכנת ומסירת תכניות עדות 
, , החזרת שטח העבודות לקדמותו )בהתאם להצעת המחיר(ת ומסירתו למזמינהלמערכ

נדרש לבצע על פי  הקבלןלהפעלת המערכת וכל פעולה נוספת ש נההדרכת עובדי המזמי
פעולות נוספות גם אם לא פורטו במפורש  העבודות כוללותהסכם זה. הצעת המחיר ו

התקנת המערכת ומתן שירותי  בהסכם זה או בנספחיו, אך נדרשות או נלוות לצורך
 .נהתחזוקה לשביעות רצון המזמי

לעבודתה התקינה של  הקבלןבה אחראי  חודשים 12 שלתקופה  – "תקופת האחריות" .1.1.4
 תקופה זו תחל לאחר מועד הקבלה הרשמית.  .המערכת על כל רכיביה ללא תשלום

לוגיים, מהיבטים טכנו נההמזמיבדיקת עמידת המערכת בדרישות  – "מבחני קבלה" .1.1.5
 . ובטיחותייםתפקודיים 

כי לאחר קבלת אישור מכון התקנים,  ,נהאישור בכתב של המזמי – "קבלה רשמיתאישור " .1.1.6
בהם תופעל  ימים רצופים 45המערכת פועלת באופן סדיר וללא תקלות, אשר יינתן בתום 

 המערכת באופן רציף בצורה תקינה וללא כל תקלה.

 

 נספחים להסכם:  .2

 נפרד מהסכם זה:-ים להלן מהווים חלק בלתיהמסמכים המפורט

 מסמכי המכרז על נספחיהם; – נספח א' 2.1

 מפרט טכני; – 'בנספח  2.2

 כתב כמויות )בניין התיכון(; – 1'גנספח  2.3

 כתב כמויות )בניין הסדנא(; – 2'גנספח  2.4

 ;לביצוע תכניות – 'דנספח  2.5

 הצהרה בדבר היעדר תביעות; – 'הנספח  2.6

  כת ביטוחים;נוסח אישור על ערי – 'ונספח  2.7

 . נוסח ערבויות הביצוע והבדק – 'זנספח  2.8
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  הקבלןהצהרות  .3

 מצהיר בזאת כי:  הקבלן 

 .נהאין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותו עם המזמי .3.1

 הינו בעל ניסיון במתן השירותים. .3.2

 . המערכת עומדת בכל התקנים הישראליים המחייבים .3.3

והנסיבות בהם יהיה עליו לספק את השירותים לרבות את האתר הוא בדק, בחן ומכיר את התנאים  .3.4
ואת התשתיות להתקנת המערכת המצויות באתר, ומצא אותם לשביעות רצונו המלאה ומתאימים 

פעיל, והוא ינקוט בכל האמצעים הנדרשים  באתר לימודיםהוא יודע שהמערכת תותקן לצרכיו. 
מוותר באופן סופי ומוחלט על כל  הקבלן. נההמזמילהתקנתה באופן בטוח ובטיחותי ועל פי הנחיות 

 טענת אי התאמה ו/או ליקויים ו/או פגמים מכל סוג שהוא בקשר עם כל הנ"ל. 

 הוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון, המיומנות והמקצועיות הנדרשים לצורך ביצוע השירותים. .3.5

 לל התחייבויותיו על פי הסכם זה.יש בבעלותו את מלוא הציוד והמלאי לביצוע השירותים ולמילוי כ .3.6

פקת, הובלת, והתקנת המערכת יש ברשותו את כח האדם, הכלים והאביזרים הנדרשים לצורך אס .3.7
 ולצורך מילוי כל יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה. נהבמזמי

יש בידיו כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסמכות הנדרשים לצורך מתן השירותים וכל  .3.8
מתחייב כי אישורים אלו יישארו בתוקפם  הקבלן. לרבות אישורי מכבי אש דרש על פי דיןאישור הנ

 למשך כל תקופת ההסכם.

המערכת קיבלה את כל האישורים החוקיים והרגולטוריים הנדרשים מאת הרשויות בישראל,  .3.9
בהתאם להוראות כל דין, לרבות ותהיה על פי הסכם זה הינה  אתרוהתקנת המערכת והפעלתה ב

 הקבלן. התחייבות זו הינה התחייבות מהותית של הוראות מכבי אש וכל הוראה אחרת של הרשויות
 והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ידוע לו כי אין ולא תהיה לו , הקבלןפרט לעבודות נשוא הסכם זה אשר תבוצענה בלעדית ע"י  .3.10
א בכל דרישה ו/או תביעה בגין ולא יבו עבור המזמינה מסוג המערכתבלעדיות בהתקנות מערכות 

 עם צד ג' בתחום זה.  נההתקשרות של המזמי

, הרי נהמאשר שככל שיפר את החוזה ו/או יבצע את העבודות שלא בהתאם לדרישות המזמי הקבלן .3.11
בתקופת ההסכם לרבות  תהא רשאית נההמזמי ,שלאחר התראה של שלושה ימי עסקים שניתנה לו

 הלביצוע או לבקש סיוע של כל צד שלישי שהוא לפי שיקול דעתבתקופת האחריות, לפנות בבקשה 
לא יהיה אחראי לעבודות הספציפיות שביצע אותו צד שלישי, מבלי  הקבלןהבלעדי. במקרה זה 
 על פי הסכם זה. הקבלןלגרוע מאחריותו של 

, העבודות הנדרשותלמכללה זכות הברירה להרחיב ו/או לצמצם את  בכל עת תהיההקבלן מאשר כי  .3.12
 . , לרבות ביצוע העבודות בבניין הסדנאהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי

 

  הקבלןהתחייבויות  .4

 מתחייב בזאת כי:  הקבלן 

יתקין את המערכת על פי הצעת המחיר והוראת הסכם זה, בסטנדרטים מקצועיים גבוהים,  .4.1
לכל התקנים  בהתאם ובקצב הדרוש, הבמיומנות, במקצועיות, ביעילות, בחריצות במהירות הראוי

, כך כאמור בהסכם זה פי לוח הזמנים-על הנשל המזמי המלא הוהכל לשביעות רצונ המחייבים
 שתפעל בצורה תקינה, רצופה ויציבה.

 נהיבצע תכנון מסודר של התקנת המערכות כחלק ממסגרת עבודתו ויקבל את אישור המזמי .4.2
 לביצועה.
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ת לפי אזורים/חדרים ויתאם מראש מול יכין תכנית עבודה מפורטת הכוללת לו"ז לביצוע וזא .4.3
 המזמין את התוכנית וכן בעת הביצוע בפועל, מידי יום את תכנית היום למחרת.

בהתאם לכל חוק, תקנה ודין אשר יהיו בתוקף באותה עת, וימלא בנאמנות  עבודותיבצע את ה .4.4
 .דותעבובמסגרת ה נהובדייקנות מירבית אחר כל המטלות אשר יוטלו עליו על ידי המזמי

באמצעות מכונות ו/או וציוד ו/או חומרים העומדים בכל הדרישות החוקיות  עבודותהיבצע את  .4.5
 . עבודותהביצוע , וכי הצוות מטעמו הינו מקצועי ומיומן לשם עבודותהלביצוע והמקצועיות 

וממונה  נהבהתאם לכל הוראות הבטיחות והנחיות המזמי עבודותה יתקין את המערכת ויבצע את .4.6
 .נהת של המזמיהבטיחו

, ככל הלהפנות דרישות שונות ולהעיר את הערותי נהוכל המזמיתימנה מטעמו איש קשר אליו  .4.7
לפנות  נהשל המזמי ה"(. אין באמור כדי לפגוע בזכותאיש הקשרשכאלה יתעוררו מעת לעת )להלן "

 .הקבלןמטעם ר לכל גורם אח

או נזק שייגרם לחומרים ולציוד יחולו ידאג לשמירת כל החומרים והציוד הנמצאים באתר. כל אבדן  .4.8
 על אחריותו ועל חשבונו. הקבלןעל 

 .ולתחזוקתה לשימוש בה ,יספק תיעוד ומדריך למשתמש הקשור להפעלת המערכת .4.9

 נהינקוט בכל האמצעים למנוע כל פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ו/או עובדיו ו/או באי המזמי .4.10
ולא תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר בדרכים  ,בעת התקנת המערכת המבקרים באתרו/או 

 .נהלמעט בזמן עבודה שיתואם מראש מול המזמי נהשאצל המזמי

קיון מוחלט ושוטף באתר על בסיס יידאג לניקיון פסולת שייצר במהלך התקנת המערכת וישמור על נ .4.11
 עבודותבוצעו ה בו במכללהוכל אזור לנקות את האתר  הקבלןמתחייב  עבודותיומי. בתום ביצוע ה

. מבלי לפגוע בכלליות ולהחזיר את מצב האתר לקדמותו מכל שיירים, אשפה, פסולת וכיוצא בזה
עמיד תלא יבצע את עבודות הנקיון כאמור לעיל,  הקבלןהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי אם 

הנ"ל יקוזזו  לביצוע הנקיון, ועלות העבודות ההבלעדי, פועלים מטעמ העפ"י שיקול דעת נההמזמי
 עפ"י הסכם זה. קבלןהמגיעים למכספים 

הוא יחזיק בארץ, במשך כל תקופת ההסכם, מלאי חלפים עבור המערכת, בכמות המספיקה לתקופת  .4.12
כל מרכיבי המערכת הנוכחיים והחליפיים יהיו מקוריים וחדשים ויגיעו לאתר באריזה של  ההסכם.

 תה תהווה הפרה יסודית.היצרן. התחייבות זו הינה מהותית בהסכם והפר

יבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה של שלומם של העובדים ו/או של כל אדם  .4.13
יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד  הקבלן. עבודותאחר במהלך ביצוע ה

 . עבודותההדרוש בהתאם להוראות כל דין לצורך ביצוע 

 .נהמזמיהללא קבלת אישור בכתב מאת  האו בשם עובדי נהמזמיהבשמו של  לא יעשה שימוש .4.14

במהלך תקופת  העל פי דרישת נההמזמילצוות  ההדרכה מקצועית לשימוש במערכת ולתפעול ייתן .4.15
בתמורה עלות ההדרכה כלולה  סר ספק מובהר בזה כיאחריה. למען הלההרצה, וככל שיידרש 

 תמורה נוספת.  קבלןל, ולא תשולם בגינה הנקובה בהסכם זה

"( שיהיה על נזקבגין כל נזק, סכום, הוצאה או תשלום )להלן יחד " נהיפצה או ישפה את המזמי .4.16
, ולרבות בגין הפרה הקבלןלשלם לכל צד שלישי, אם הנזק נגרם בשל מעשה או מחדל של  נההמזמי

 .או הוראות כל דין של אחת מהוראות הסכם זה

 

 ושמירה בטיחות  .5

 כי צוותו כולל ממונה בטיחות אשר עבר קורס בטיחות כדין. ב מתחיי הקבלן .5.1

את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות  יםויודע יםמכירועובדיו מצהיר כי הוא  הקבלן .5.2
על  יםמקבלהם וכי  1970-[, התש"לוסח חדש]נהקשורות בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות 
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 םעובדיהוכל עובדיו עברו בדרכת בטיחות שנתית, כי  הקבלן מצהיר .במלואם פיהם-לנהוג על םעצמ
 . בתוקף ות מתאימותויש בידיהם תעוד מתאימה בגובה עברו הסמכה מטעמו אשר יבצעו עבודות

לו הוראות  והמתחייבות לפי כל דין וככל שיינתנלהוראות הבטיחות מתחייב לנהוג בהתאם  הקבלן .5.3
-לא ומדויק. למען הסר ספק אין באמור בסעיף, הוא ימלא אותן באופן מנהבטיחות מטעם המזמי

לנקוט בכל אמצעי הזהירות מאחריותו ומהתחייבויותיו  הקבלןלשחרר את לגרוע ו/או כדי  קטן זה
 כל דין והנחיות כל רשות מוסמכת.פי -על וההגנה הנדרשים

 באופן בלעדי לכל נזק שייגרם לצדדים שלישיים בגין אי עמידתו בחובותהקבלן יהא אחראי  .5.4
מוסכם . יינתנו לו על ידי המזמינההבטיחות המוטלות עליו ו/או אי עמידתו בהוראות הבטיחות ש

ין גם "מבצע העבודות" וגם "מנהל יהקבלן יהיה לכל דבר וענ עבודותומוצהר כי לצורך ביצוע ה
  העבודה" ונוטל על עצמו את כל החובות והאחריות בגין תפקידיו אלו. 

בהסכם זה בכל המקומות בהם מתבצעות עבודות  עבודותהטיחות נשוא הקבלן יהיה אחראי על הב .5.5
 גם כאשר יעבדו באתר גורמי חוץ. 

 או אבידה, קלקולובכל מקרה שייגרם להם  ניםתקוהמ החומרים, הציוד על לשמירה ידאג הקבלן .5.6
  .נההמזמי על אחריות כל תחול ולאבעלותם  הקבלן ישאי ,גניבה

 

 הקבלןעובדי  .6

. העובדים יהיו בעלי כל ההכשרות עבודותהבדים מיומנים ומקצועיים לצורך מתן יעסיק עו הקבלן .6.1
 .עבודותההנדרשות לצורך מתן 

 מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירת מין.  הקבלן .6.2

הקבלן מתחייב להעסיק רק עובדים אשר מחזיקים תעודת זהות כחולה או יש בידיהם אישור עבודה  .6.3
 יובא לבדיקת המזמין בטרם כניסת העובדים לאתר. אשרתוקף ב

ו/או את  נהיו וליושרם האישי ויפצה את המזמיאחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובד הקבלן .6.4
בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מגניבה או חבלה או הפרת אמון או כל  הו/או את מבקרי העובדי

 . הקבלןל נזק אחר שנגרמו על ידי אחד מעובדיו ש

, בין בעל פה ובין בכתב, כי קבלןלהורות ל תרשאי ינההא המזמתאמור בסעיף זה, לגרוע מהמבלי  .6.5
יהא חייב  הקבלןלפי הסכם זה, ו עבודותה ביצועלצורך  הקבלןעובד מסוים יחדל מלעבוד מטעם 

 לעשות כן. נהלהפסיק את עבודת העובד כאמור מיד עם דרישת המזמי

ולשמור באופן קפדני על כל חוקי העבודה לרבות צווי ההרחבה, תקנות וכל מתחייב לפעול  הקבלן .6.6
לשלם  הקבלןהוראה החלה ו/או תחול עליו בהתאם לדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב 

לעובדיו את כל השכר, המענקים והתנאים הנלווים, לרבות אך לא רק, דמי הבראה, דמי חופשה, 
. הקבלןבות סוציאליות אחרות, המגיעים על פי דין לכל אחד מעובדי פיצויי פיטורין וכל הט

ות סעיף זה. אין בזכותו של שמורה הזכות לפקח ולבדוק התקיימותם ושמירה על הורא נהלמזמי
וזכויותיהם  הקבלןכל חובה לעשות כן וכל האחריות כלפי עובדי  הכאמור כדי להטיל עלי נההמזמי

 בלבד. הקבלןחלה על 

 

 תקינות והתאמהבדיקות  .7

לבצע מבחני קבלה  תהיה רשאית נהבכל עת במהלך התקנת המערכת ועם סיום ההתקנה, המזמי .7.1
למערכת, ולהפעיל לצורך כך גם גורם מקצועי אחר. במידה ומבחני הקבלה יעלו כי יש צורך בביצוע 

א יחייב מתחייב לבצע אותם במהירות, כאשר ביצועם ל הקבלןמכל סוג שהוא,  תיקונים או התאמות
בכל עלות נוספת ולא ישפיע על לוח הזמנים של התקנת המערכת על מנת לערוך מבחן קבלה חוזר 

     למערכת.

לא תעבור המערכת את מבחני הקבלה יהווה הדבר הפרה יסודית של  השלישיבמידה ולאחר הניסיון  .7.2
 .הקבלןההסכם על ידי 
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צורה יציבה וללא כל תקלה, יינתן אישור בהם תופעל המערכת באופן רציף ב ימים רצופים 45בתום  .7.3
 "(.מועד הקבלה הרשמיתקבלה רשמית של המערכת )להלן "

 

 לוח הזמנים להתקנת המערכת .8

"( מועד תחילת העבודות)להלן " _________המערכת ביום יתחיל בביצוע העבודות להתקנת  הקבלן .8.1
חודשים  2תסתיים תוך ת של המערכשהתקנתה המלאה  , באופןבאתרויעבוד באופן רצוף להתקנתה 

 קלנדריים לכל המאוחר מתחילת העבודות. 

חודשים  2 תקבל אישור קבלה רשמית תוך מערכת במלואהיתקין את המערכת כך ש הקבלן .8.2
    תחילת העבודות.ימים ממועד  45-קלנדריים ו

, של ההסכםיסודית יהווה הפרה בלוח הזמנים הרשמי לסיום העבודות דלעיל,  הקבלןעמידת אי  .8.3
 פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף הפיצויים המוסכים בהסכם זה נהלמזמי הקבלןאשר בגינה יחויב 

 . ה ו/או כל דיןלפי הסכם ז נהוזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמי

 

 אחריות .9

מתחייב כי בתקופת האחריות הוא יהיה אחראי באופן בלעדי לתקינות המערכת ולפעולתה  הקבלן .9.1
עובדים מוסמכים לצורך תיקון  נהיעמיד לרשות המזמי הקבלן. בתקופה זו ל תקלהללא כ הסדירה

 אלו םיובהר כי בתקופת האחריות, שירותי תקלות או מענה על שאלות בהתאם לאמור בהסכם זה.
 ללא כל תשלום.  נהיינתנו למזמי

החלפת כל אספקת, הובלת והתקנת חלקי חילוף ככל שיידרש, לרבות בין השאר, האחריות כוללת  .9.2
פריט תקול במערכת אם התקלקל באופן שלא ניתן יהיה לתקנו במהלך תקופת האחריות, טיפולים 

  .ככל שיידרשו תמיכהותקופתיים ותיקונים ככל הנדרש, וכן מתן הדרכה 

לגרוע מכלליות האמור, מתחייב להגיע בהקדם האפשרי בכל מקרה של תקלה במערכת. מבלי  הקבלן .9.3
להגיע לתיקון  הקבלן"(, על תקלה חמורההפעלת שווא של המערכת )להלן "במקרה של נזילה או 

בבוקר תטופל באותו יום, קריאה שתיפתח לאחר  10. קריאה שתיפתח עד שעה שעות 3 המערכת תוך
קריטית תטופל התקלה באותו  . במקרים של תקלה משביתה/ תקלהשלאחריויום בבבוקר תטופל  10

 ה.יום ללא קשר לשעת פתיחת התקל

יפעל לתיקון התקלה ברציפות עד לתיקון מלא של המערכת.  הקבלןבמקרה של תקלה במערכת,  .9.4
לא יצליח לתקן לבדו את התקלה, אזי באחריותו לספק כל גורם מקצועי אחר  הקבלןבמידה ו

 הקבלןתהיה על חשבון  ועבודתו גיוס אותו גורם מקצועיוללוותו עד תיקון התקלה, כאשר עלות 
 . ובאחריותו

ם כאמור עמו בהסכם זה על בסיס הצהרותיו כי יספק שירותי ההתקשר נהכי המזמי קבלןידוע ל .9.5
. לפיכך, מוסכם על נהבתקופת האחריות, וזאת לנוכח רגישותה של המערכת וחשיבותה למזמי

או  כי במידה והסכם זה יבוטל במהלך תקופת האחריות בגין כל סיבה שאינה הפרת ההסכם הקבלן
בגין כל חודש שנותר עד לתום  ש"ח 10,000סך של  נהישלם למזמי הקבלן, נהי המזמיעל יד ביטולה

  הסכם.ה סיוםימים לאחר  15על פי סעיף זה יבוצע  נהתקופת האחריות. התשלום למזמי

 ת שבין הצדדים והפרת התחייבות אובפרק זה הינן מהותיות להתקשרו הקבלןהתחייבויות והצהרות 
 המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. הקבלןהצהרה כלשהי מצד 

 

 התמורה .10

על  נהבכתב הכמויות בהצעת המחיר, ולאחר אישור המזמייהיה זכאי לתמורה המפורטת  הקבלן .10.1
  .30תשלום התמורה יהיו שוטף + . תנאי העבודותהשלמת כל 

  ישולמו בתוספת מע"מ כדין בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. קבלןכל התשלומים ל .10.2



 

 41 

קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה  כמפורט לעיל הינה קבלןמוסכם ומוצהר כי התמורה ל .10.3
עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם  קבלןנאותה והוגנת ל

לא יהיה רשאי לדרוש או לתבוע  הקבלןתקופת האחריות(, ווזה )לרבות בתקופת התקנת המערכת 
לרבות בגין  כל תמורה נוספת, העלאות או שינויים בתמורה מחמת כל  סיבה ו/או גורם נהמימהמז

 צורך בהוספת רכיבים נוספים או ציוד נדרש מעבר לאמור בהצעת המחיר.

 

 אחריות לנזק .11

ו/או כל צד שלישי בגין כל נזק מכל סוג  נהיהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית כלפי המזמי הקבלן .11.1
 הקבלןל הפרת אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם זה ו/או מעשה ו/או מחדל של שהוא שיגרם בש

נשוא הסכם זה, ויפצה את  מביצוע העבודותו/או מי מטעמו )לרבות קבלני משנה( בקשר ובכל הנובע 
ו/או את הצדדים השלישיים, לפי המקרה, בכל הנזקים שאירעו להם )לרבות שכ"ט עו"ד(.  נההמזמי

, מכל אחריות וחובה לכל ובגין כל ה, ושלוחיה, עובדינהראש ולחלוטין את המזמיהקבלן משחרר מ
לנהל את  קבלןכל שיפוי כאמור כפוף לזכות שתינתן ל הפרת התחייבות, מעשה או מחדל כאמור.

לא יתפשר בתיק ללא הסכמה בכתב  הקבלןההגנה ו/או את הפשרה בגין כל מקרה כאמור ובלבד ש
 .נהשל המזמי

יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית בגין כל נזק שייגרם לצד  הקבלןע מכלליות האמור, מבלי לגרו .11.2
 .בעטיים שלישי כתוצאה מפגם או תקלה במערכת, וכן בשל נזק שייגרם

ו/או לצד ג' אחר כלשהו,  קבלןעבור כל תשלום שיחויב לשלם ל נהמתחייב לשפות את המזמי הקבלן .11.3
מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שינוי ו/או  נהיגרמו למזמיבגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ש

כספק עצמאי ו/או אי עמידתו בהוראות כל דין ו/או אי עמידתו  הקבלןקביעה שונה באשר למעמד 
בהוראות הסכם זה ו/או בעיות רגולטוריות ו/או תקלות במערכת כמפורט בהסכם זה וזאת באופן 

 מיידי.  

למיומנותם, מהימנותם ויושרם של עובדיו, כל המועסקים על יהא אחראי אחריות מוחלטת  הקבלן .11.4
, ויפצה את כל מי הקבלןנשוא הסכם זה מטעם  עבודותידו ו/או כל מי מטעמו אשר ישתתף בביצוע ה

, בגין כל נזק שיגרם על ידיהם, והכל מבלי הו/או כל מי מטעמ נהשיפגע על ידיהם, לרבות המזמי
על מעשים ו/או מחדלים אלו על פי הסכם זה  נהדים למזמילגרוע משאר התרופות והסעדים העומ

 ו/או על פי כל דין. 

מתחייב לשלם כל דמי נזק או  הקבלןמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת על פי ההסכם ועל פי הדין,  .11.5
ו/או ספק משנה  הקבלןפיצויים המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של 

ו/או כתוצאה מביצוע  עבודותכתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ביצוע השלו ו/או מי מטעמם 
מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות בלעדית, וכן ליטול על עצמו את הטיפול  הקבלן. העבודות

המשפטי, לרבות ייצוג בפני ערכאות, כלפי מי מעובדיו, ו/או הפועלים בשמו, או מטעמו או לכל צד 
 או נזק גוף, שנעשו תוך כדי ביצוע השירותים נשוא הסכם זה./שלישי לכל פגיעה ו

חוזרות ובעלות אופי מתמיד והן תעמודנה בתוקף -בפרק זה הינן ותהיינה בלתי הקבלןהתחייבויות  .11.6
. חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על כתב התחייבות לשיפוי הסכם זהגם לאחר סיום תוקפו של 

-פי דין, וכן על נזק שייגרם עקב אי-פי הסכם זה או על-ו עלאחראי ל הקבלןוהיא תחול על נזק ש
 קבלן, ובלבד שתינתן לידי מי מטעמו-ו/או על הקבלןידי -מילוי הוראות הסכם זה ו/או הנספחים על

לא יתפשר בתיק ללא הסכמה  הקבלןלנהל את ההגנה ו/או את הפשרה בגין כל מקרה כאמור כאשר 
 .נהבכתב של המזמי

לכל סעד אחר  נהובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמילמען הסר ספק מ .11.7
 המוקנה לו בהתאם להוראות הסכם זה ו/או כל דין.
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 ביטוח .12

לערוך ולקיים על  הקבלןעל פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב  הקבלןמבלי לגרוע מאחריותו של  .12.1
באישור קיום הביטוח המצורף להסכם  חשבונו למשך כל תקופת הסכם זה את הביטוחים המפורטים

 .'ונספח כזה 

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, מתחייב  הקבלןהיה ולדעת  .12.2
לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך, שבכל ביטוח נוסף ו/או  הקבלן

בדבר ויתור על זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  משלים אשר יערוך מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף
 , או סעיף אחריות צולבת, לפי העניין.הו/או הבאים מטעמנה המזמי

יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח אשר נערך על ידי  הקבלןביטוחי  .12.3
. כמו כן, הנוכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמי נההמזמי

ל אישור מראש ובכתב על מתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה, ולא תבוטלנה, אלא אם יתקב
 יום מראש. 60, לפחות נהלאחר שתימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמי נהידי המזמי

ו/או מי  נהאו דרישה ו/או תביעה כנגד המזמי/מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו הקבלן .12.4
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות  הטעממ

 נהפי הבטוחים המפורטים בהסכם זה, והוא פוטר בזאת את המזמי-העצמית הנקובה בפוליסה, על
 מכל אחריות לנזק כאמור. הו/או מי מטעמ

לואם ובמועדם ולדאוג מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות, לשלם את דמי הביטוח במ הקבלן .12.5
ולוודא כי פוליסות הביטוח המפורטות לעיל, תחודשנה מעת לעת על פי הצורך ותהיינה בתוקף 

 .אחריות הקבלן על פי דיןבמשך כל תקופת הסכם זה ועד תום 

 נההיה המזמיתביטוח כלשהו שעליו לעשותו ולקיימו על פי הסכם זה,  הקבלןלא ביצע ו/או לא קיים  .12.6
. כל הקבלןולקיים את אותו הביטוח תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של לעשות  תרשאי

 העל פי דרישת נהבתשלומו כאמור יוחזר מיד למזמי האו התחייב מהשילנה סכום שהמזמי
באותה עת בבנק  ריבית בשיעור כפי שיהיה מקובל הראשונה. כל פיגור בתשלום כאמור לעיל יישא

 גות בלתי מאושרות בחשבונות דביטוריים.אשר יוסכם לגביו, בגין חרי

על פי תנאי סעיף זה )סעיף "אחריות וביטוח"(  תא זכאייה הלקזז כל סכום ל תהיה רשאית נההמזמי .12.7
 .הקבלןמהתמורה העומדת לזכות 

 על פי הסכם זה. הקבלןהמצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע בהתחייבויות  .12.8

את אישור עריכת הבטוח נשוא הסכם זה, במועדים הנקובים, מדי  מתחייב לחזור ולהפקיד הקבלן .12.9
 תחילת תקופת הביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  .12.10
כדי ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או  האו על מי מטעמ נהאחריות כלשהי על המזמי

 על פי הסכם זה או על פי כל דין. הקבלןלצמצם אחריותו של 

 הקבלןכאמור לעיל ו הקבלןידי -לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על תרשאי נההמזמי .12.11
 מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו נשוא הסכם זה.

ביחס לאישורי הביטוח ולהורות על  נהמימצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המז הקבלן .12.12
כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי  האו מי מטעמ נהתיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמי

אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה 
 על פי הסכם זה. הקבלןשהיא המוטלת על 
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 ערבויות  .13

 נקאית לתקופת הביצועערבות ב .13.1

בידי  הקבלן, יפקיד בתקופת הביצוע לפי הסכם זה הקבלןלהבטחת ביצוע התחייבויות  .13.1.1
)מאה אלף(  100,000-להסכם זה ערבות בנקאית בסכום השווה במועד החתימה על  נההמזמי

תעמוד בתוקף עד ליום  ש"ח. הערבות הבנקאית תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן,
 .'זנספח תהיה בנוסח המצורף להסכם זה כ היא __________

להגיש  הקבלןהמערכת לא תקבל אישור קבלה רשמית, על ________  ככל שעד ליום .13.1.2
 . _________ ערבות בנקאית חלופית באותם תנאים אשר תהיה בתוקף עד ליום נהלמזמי

)ובכל מקרה נוסף בו המערכת לא תקבל אישור קבלת רשמית  ________ ככל שעד ליום .13.1.3
(, על נהימים טרם מועד פקיעת התוקף של הערבות הבנקאית הקיימת בידי המזמי 15לפחות 
ערבות בנקאית חלופית באותם תנאים אשר תהיה בתוקף למשך  נהלהגיש למזמי הקבלן

 שלושה חודשים ממועד פקיעת התוקף של הערבות הבנקאית הקיימת.

 ערבות בנקאית לתקופת האחריות .13.2

בידי  הקבלן, יפקיד בתקופת האחריות לפי הסכם זה הקבלןות ביצוע התחייבוילהבטחת  .13.2.1
בסכום השווה , ערבות בנקאית רשמיתהקבלה האישור ימים ממועד קבלת  7תוך  נההמזמי

ש"ח. הערבות הבנקאית תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, והיא )חמישים אלף(  50,000-ל
 .'זנספח תהיה בנוסח המצורף להסכם זה כ

הערבות לתקופת הביצוע  הקבלןערבות לתקופת האחריות, תימסר לידי במעמד הגשת ה .13.2.2
 כאמור לעיל.

 

, במקרה של הפרה יסודית של ההסכם דלעיל תות הבנקאייולחלט את הערבו תהיה רשאית נההמזמי .13.3
ומתן ארכה סבירה לתיקון, בטרם  קבלןיום ל 10ולאחר מתן הודעה מראש ובכתב של  הקבלןידי -על

  חילוט הערבות.

במקרה של על פי הסכם זה ו/או כל דין.  נההערבות לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למזמי ילוטח .13.4
ערבות בנקאית באותם תנאים, בהתאם להוראות  יהיה למסור למזמינה הקבלןחילוט כאמור, על 

 סעיף זה.

 

 העסקת קבלני משנה .14

זה, אלא לאחר קבלת מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן השירותים על פי הסכם  הקבלן .14.1
להעסקתם  נהמראש ובכתב. אין בהעסקת קבלני משנה כאמור ובאישור המזמי נההסכמת המזמי

ובכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות הסכם זה על נספחיו  הקבלןכדי לגרוע מהתחייבויות 
 .הקבלןולטיב מתן השירותים גם על 

 

 שמירת סודיות .15

תוכנית, תרשים, תוכנה, הוראות עבודה, נוהלי ביצוע וכל מתחייב לשמור בסוד כל מסמך,  הקבלן .15.1
)להלן: "המידע הסודי"(.  ע השירותיםמידע אחר אשר הגיעו לידיעתו במהלך ו/או בהקשר עם ביצו

מצהיר בזאת שהובא לידיעתו כי המידע הסודי הינו מידע רגיש ביותר, וכל גילוי של המידע  הקבלן
יהיה אחראי לכל  הקבלןו/או לגורמים הקשורים עימו, ו נהמזמיהסודי עלול לגרום נזק בלתי הפיך ל

 נזק כאמור שייגרם כתוצאה מהפרת התחייבות הסודיות שלו ושל הבאים מטעמו. 

מתחייב לנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לגרום לכך כי הסודיות תישמר גם על ידי  הקבלן .15.2
 הקבלןכל דבר הקשור לביצוע הסכם זה. ידו, במישרין או בעקיפין, ב-עובדיו וכל המועסקים על

 .ידיו-ידי כל המועסקים על-מודע לכך שהוא מוחזק כאחראי ישיר גם על שמירת הסודיות על
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מוסכם ומוצהר כי התחייבויות הצדדים שבסעיף זה יישארו בתוקפן ללא הגבלה בזמן ומסיבה  .15.3
ויבותו של מי מהצדדים כלשהי. למניעת ספקות מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ממח

 לשמור בסודיות מוחלטת נתונים כספיים, נתוני כח אדם ו/או נתונים כלשהם הנוגעים לצנעת הפרט.

 

 וספקי משנה הקבלן, עובדי נהיחסי המזמי .16

קבלן וכל דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש  –הם כיחסי מזמין  נהלבין המזמי הקבלןהיחסים בין  .16.1
שלוח כלשהם בין הצדדים הנ"ל לרבות מי שפועל  –ד ו/או יחסי שולח מעבי –כבא ליצור יחסי עובד 

לצורך ביצוע  נהאצל המזמי הקבלןבשמם ו/או במסגרתם. כל העובדים שיועסקו מטעם 
 נהבלבד ולא יהיו בינם לבין המזמי הקבלןהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהיו ויחשבו כעובדים של 

 כל יחסי עובד מעביד.

 הקבלןהא מעבידם של עובדי ו/או מועסקי תלא  נהמוצהר ומוסכם בזה כי המזמילמען הסר ספק  .16.2
ו/או ספקי  הקבלןו/או ספק המשנה בלבד. כמו כן  הקבלןו/או ספקי המשנה והם יהיו עובדיהם של 

המשנה יהיו האחראים היחידים והבלעדיים כלפי העובדים, או המועסקים, או ספקי המשנה שלהם, 
 אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו. או מי מהם בגין כל

מתחייב כי במידה ותועלה דרישה ו/או תביעה מכל צד שלישי המתבססת על ההנחה או  הקבלן .16.3
ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו שררו יחסי עבודה,  הקבלןלבין  האו מי מטעמ נההטענה כי בין המזמי

בגין  נההראשונה בגין כל הוצאה שתגרם למזמי הלפי דרישת נהמילשפות את המז הקבלןאזי יחויב 
בקשר עם הדרישה ו/או תביעה כאמור, לרבות שכר טרחת עורכי דין, הוצאות משפט וכיו"ב. כן או 

 ככל שיידרש לצורך ניהול ההליך המשפטי בקשר לכך. נהלשתף פעולה עם המזמי קבלןמתחייב ה

 
 פיצוי מוסכם .17

כי בגין כל הפרה/מחדל הוא ישלם  הקבלן, מוסכם על נההעומדת למזמימבלי לגרוע מכל זכות  .17.1
 פיצויים מוסכמים כמפורט בטבלה שלהלן: נהלמזמי

 סכום הפיצוי  פרהה

 ש"ח 750 בלוח הזמנים הרשמי כל יום של איחור 

 ש"ח750 נהאי זמינות טלפונית לקריאה מטעם המזמי

 "חש 1,000 איחור בהגעה לאתר לצורך תיקון תקלה 

 ש"ח 1,000 חריגה מהזמן המקסימלי לתיקון תקלה

 ש"ח 1,000  לתקנה הקבלןימים לאחר שנציג  30תקלה חוזרת במערכת במהלך 

 ש"ח 2,000 לתקנההגיע  הקבלןימים לאחר שנציג  30במערכת במהלך חוזרת  תקלה חמורה

 

מכח הסכם זה, ולא  הנגביית הפיצויים המוסכמים לא תפגע בכל זכות או תרופה העומדת למזמי .17.2
 הסרת המחדל שבגינו הפיצוי המוסכם שולם./תייתר את ריפוי ההפרה

 
 

 הפרות ותרופות .18

, ככל שלא הותנה 1970 -יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אעל הסכם זה  .18.1
 עליהן.

של תקופת  ברבעון הראשון שתי תקלות חמורותמוסכם על הצדדים כי במידה ותארענה יותר מ .18.2
את כל  נהלמזמי הקבלןהאחריות יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם. במקרה זה, ישיב 
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אך  תהיה רשאית נהיוצא מן הכלל והמזמי הסכם זה ללאעל פי  נהשקיבל מאת המזמי התשלומים
יהיה מחויב לעשות כן באופן  הקבלןלפרק את המערכת שהרכיב ו הקבלןלדרוש מאת  תלא חייב

 יף זה הינו מהותי בהסכם.מיידי. סע

בזכות  נהכל אחד מהאירועים הבאים יחשב כהפרה מהותית של ההסכם זה אשר מזכה את המזמי .18.3
על פי הסכם זה ועל פי דין, באופן מיידי  הלבטל את ההסכם, לרבות כל זכות אחרת הנתונה ביד

 ימים שלא תוקנה: 7ולאחר התראה מראש של 

 .אשר לא תוקנה לאחר התראה סבירה שניתנה לו ההפר הפרה יסודית של הסכם ז הקבלן .18.3.1

ו/או ביצע עבירה פלילית  ו/או  נהעשה מעשה שיש בו משום מעילה באמון המזמי הקבלן .18.3.2
 הקבלןעפ"י הסכם זה ו/או נפתחה נגד  הקבלןעבירה הקשורה למתן השירותים על ידי 

 חקירה רשמית בגין חשד לביצוע עבירה כאמור.

, הקבלןע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבו .18.3.3
יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם. 

הגיע לידי פשרה או הסדר עם נושיו, והפעולה  הקבלןקיבל החלטה על פירוק, או  הקבלן .18.3.4
 ימים. 30סרו לחלוטין תוך האמורה או ההחלטה לא הופסקו או הו

מונה מפרק, נאמן, כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל )זמני או קבוע( על עסקי או רכוש  .18.3.5
או כל חלק מהם, או הוגשה בקשה למינוי כנ"ל, והמינוי או הבקשה לא בוטלו בתוך  הקבלן

 ימים. 30

נה מזמיהשירותים לשביעות רצונו של השאין הוא מבצע את  קבלןה בתהתר נההמזמי .18.3.6
את ביצוע השירותים באופן שישביע את  נהלא נקט צעדים המבטיחים לדעת המזמי הקבלןו

 ימים. 7תוך ה רצונ

 הסתלק מביצוע ההסכם. הקבלןכי  נהשל המזמי ההוכח להנחת דעת .18.3.7

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה או  הקבלןהתברר שהצהרה כלשהי של  .18.3.8
להתקשר  נהאשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המזמילא גילה עובדה מהותית  הקבלןש

 עמו בהסכם.

דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם זה או הנובע ממנו, -בכל מקרה של סכסוך או חילוקי .18.4
לא יאט את קצב ביצוע השירותים ולא יפסיק את ביצועם בהתאם  הקבלןמוסכם בין הצדדים כי 

כל צורה אחרת בהמשך ביצוע השירותים, וביצוע פי הסכם זה ולא יפגע ב-להתחייבויותיו על
שלם נה תהדעות, והמזמי-במלואו ובמועדו על אף חילוקי הקבלןידי -השירותים ימשיך להינתן על

 את אותם סכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב. קבלןל

 

 קיזוז ועיכבון .19

 פי הסכם זה יהיו ניתנים לקיזוז.חובות וחיובים כספיים שהצדדים חבים או יחובו איש לרעהו על  .19.1

 .נהלא תהא זכות עיכבון מכל סוג שהוא על כל זכות או נכס של המזמי לקבלן .19.2

 

 שונות .20

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לנושאים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם,  .20.1
נוי מאוחר של הסכם זה כל הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שי

 תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

שום ויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מפעולה, בין בכלל ובין במועד מצד מי מהצדדים לא יחשבו  .20.2
 כויתור על זכויותיו של אותו צד על פי הסכם זה.
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חר, בין בתמורה ובין שלא מתחייב לא להסב ולא להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, לא הקבלן .20.3
 לכך, מראש ובכתב.  נהבתמורה, אלא אם כן קיבל את הסכמת המזמי

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים  .20.4
 בלבד. 

בדואר רשום  כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתישלח .20.5
שעות מעת שיגורה ואם נמסרה  72ל ידי צד אחד למשנהו תיחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום ע

 בעת מסירתה. -ביד 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
_____________________                 ___________________ 

 מינההמז          הקבלן
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 מסמכי המכרז על נספחיהם -נספח א' 

 )לא מצורף(
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 מפרט טכני –נספח ב' 
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 )בניין התיכון( כתב כמויות – 1'גנספח 
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 כתב כמויות )בניין הסדנא( – 2'גנספח 
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 תכניות לביצוע –' דנספח 
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 הצהרה בדבר היעדר תביעות –' הנספח 

 

 לכבוד

 ( ר"ע) עמותת מכללה אקדמית הדסה

 .,נ.ג.א

 תביעות העדר בדבר הצהרה

 עמותת מכללה אקדמית הדסה בין שנערך"( ההסכם: "להלן)   מיום להסכם בהתאם

 והסופי הכולל החשבון את להגיש בזה מתכבדים     מ"הח אנו, לביננו(  ר"ע)

 התחייבויותינו יתר כל ביצוע ובגין ביצענו אותן העבודות ביצוע בגין, למנהל"( הסופי החשבון: "להלן)

 .ההסכם פי-על

 :ומאשרים מצהירים הננו

 ביצוע תמורת ההסכם תמורת חשבון על לנו המגיע המנהל ידי-על המאושר והסופי הכולל הסכום כי .1

₪ _______________ של בסך הינו ההסכם פי-על התחייבויותינו יתר כל וביצוע במלואן העבודות

 "(.ההסכם תמורת: "להלן)

 לנו המגיעה היתרה ובקבלת, ₪ ______________ סך כה עד קיבלנו ההסכם תמורת חשבון על כי .2

 העבודות ביצוע בגין לנו המגיע ההסכם תמורת מלוא את קיבלנו, ₪ _______________ בסך

 .ההסכם פי-על התחייבויותינו יתר כל וביצוע

 ולא לנו אין   ליום עד לעיל 2 בסעיף הנקוב ההסכם תמורת יתרת לקבלת פרט כי .3

 הבאים אלה כל כלפי או/ו המזמין כלפי שהוא סוג או/ו מין מכל טענות או/ו תביעות כל לנו תהיינה

 או/ו בהסכם בעקיפין או במישרין הקשור לכל או/ו להסכם בקשר מטעמו או/ו מכוחו שיבואו או/ו

 .ממנו הנובע או/ו בו הכרוך כל

 השלמת לאחר לבצע חייבים אנו אשר ההתחייבויות יתר מביצוע אותנו לשחרר כדי לעיל באמור אין .4

 .בדק לתקופות בקשר ולרבות, העבודות

 הקשרם או/ו הדברים תוכן אם אלא, בהסכם להם ניתן אשר הפרוש יהיה דלעיל בהצהרתנו ונחיםלמ .5

 .אחרת מחייב

 ,רב בכבוד

_______________ 
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 נוסח אישור על עריכת ביטוחים –' ונספח 

 לכבוד
 המכללה האקדמית הדסה ו/או חברות בנות

 "(המכללהו/או חברות בשליטתה )להלן: "
 , ירושלים37הנביאים  רח'

 
עבודות לביצוע ............... אישור על קיום ביטוחים בקשר עם  הסכם מיום הנדון:

"העבודות"(  שנחתם  בין  המכללה  )להלן : ____________________________
 )להלן : "הקבלן"(   ........................................               לבין

 
יחידי וכן על שם המכללה  )להלן :" שלו משנההים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן  ועל שם קבלני הננו מאשר

 :  הנ"ל "( את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם ביצוע העבודותהמבוטח
 

 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה  הכוללת את הפרקים שלהלן: .1

 ביטוח כל הסיכונים:  –פרק א'  1.1
, לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המכללה, במלוא ערכם המבוצעות, למתקניםלעבודות   

ו/או בתקופת  ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות

 …והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסך ההרצה

  .₪ 1,000,000.-  - וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ₪   ..…………
 
זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל ההוצאות  הכיסוי במסגרת פרק 

ם, שכר עבודה שכר מומחי רכוש במעבר, נזקי גניבה ופריצה, הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים, 
בשיעור שלא  וירי, הוצאות הובלה מיוחדות וכו', כל זאתבשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח או

 מגובה הנזק. 20%-יפחת מ
 
, מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקוייםעקיף פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק  כוללכמו כן  

 .קוי, עבודה לקויה וחומרים לקוייםלנזק ישיר מתכנון ל  ₪ 1,000,000  -מוכיסוי בגבול אחריות שלא יפחת 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :  -פרק ב' 1.2
בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע  

 למקרה ולתקופת ביטוח.  ₪ 6,000,000-    -העבודות ו/או בקשר אליהן, בגבול אחריות שלא יפחת מ
 
, כשירי הרמה, מנופים ו/או מעליות, פריקה וטעינהפרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממ 

זיהום פתאומי )מים או קרקע(, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות בגובה ובעומק, שימוש בכלי 
לרכוש המכללה שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו  נשק, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק

)למעט נזק המכוסה עפ"י הרחבת רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים בפרק א'  בו בעת קרות מקרה הביטוח
 .של הפוליסה(

 
 פרק זה כולל את ההרחבות הבאות: 

 הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. 

 בסיס נזק למקרה על ₪   750,000.- -והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ כיסוי לרעידות
 ראשון. 

  .נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו 
 
בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין המבוטח  

 לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי פוליסה זו. חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם 
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פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד,  

כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם 
 ים. דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד. של המבוטחים האחר

 .אם אינו מכוסה בפרק א' רכוש המכללה יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה 
 
 

 ביטוח חבות מעבידים:  -פרק ג' 1.3
מת בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית הנגר 

למקרה ולתובע ולתקופת  $ 5,000,000 -תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות שאינו נמוך מ
 הביטוח.

 
קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם , עבודות בגובה ובעומק, עבודות הריסה  :פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר 

עובדים מהשטחים,  ות אזרחיות,נוער, פרעות או מהומ ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות
 שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה ומנוחה.

 
 ימי הרצה(. 14תוקף הביטוח: מתאריך _________________ עד תאריך __________________ )כולל 

 
 )ניתן לבצע במשולב עם ביטוח חבות מוצר(.    ביטוח אחריות מקצועית 2

ן אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגי בגין
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של  ה,ו/או עובדי המכללהכלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( 

לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם ביצוע  ו/או אחריותו השילוחית בגין מי מטעמו, הקבלן ו/או עובדיו
הפרויקט נשוא ההסכם. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר אובדן שימוש או עיכוב בעקבות העבודות ו/או 

 מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים. 
 

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבודה החל בטרם  
"( והוא כולל תקופת גילוי התאריך הרטרואקטיבילפני התאריך: ______   )להלן: "נחתם ההסכם, אך לא 

 חודשים. 6מורחבת של 
 

הנובעת מאחריות הקבלן המבוטח על פי הפוליסה, בכפוף  המכללההביטוח מורחב לכסות את אחריות  
וטח. ואולם, מובהר לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המב

 כלפי הקבלן. המכללההמקצועית של  הכי הפוליסה אינה מכסה את אחריות
 

 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.,  ₪  0004,000,: גבולות האחריות
 

 תוקף הביטוח: מתאריך _________________ עד תאריך __________________ 

 

 

 ב עם ביטוח אחריות מקצועית()ניתן לבצע במשול ביטוח חבות המוצר .   3
 
על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים  ומי מטעמאחריותו השילוחית בגין ו/או הקבלן של  ובגין אחריות 

כתוצאה  הו/או עובדי המכללהלהיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( 
משמעו גם -מוצר פגום ו/או הפרוייקט נשוא ההסכם. בקשר עם ביצוע העבודות קבלןממוצר פגום של ה

 עבודה לקויה בהרכבת/הכנת המוצר.
 

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבודה החל בטרם 
"( והוא כולל תקופת גילוי התאריך הרטרואקטיביההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: " נחתם

 חודשים. 12מורחבת של 
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לפיו הכיסוי  ,כולל סעיף אחריות צולבת לת בשם המבוטח לצורך העבודות הנ"ל בלבד. הביטוחהמכללה נכל

המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על  יהביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד
תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה של 

 ותפות הכוללת כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד.ש
 
 לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ₪  4,000,000: גבולות האחריות  

 
 תוקף הביטוח: מיום _____________ ועד ליום _____________.  

 
 
 
 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .4
 

בביטוח  יטוח ו/או להגדיל את סכום הביטוחתקופת הבלמבוטח תהיה אופציה להאריך את  4.1
במקרה כאמור יחוייב המבוטח בפרמיה יחסית   בכל שלב משלבי ביצוע העבודה. הקבלניותהעבודות 

 נוספת שתחושב על בסיס פרו רטה. 
 

על כל טענה ו/או דרישה  הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים 4.2
 בר שיתוף ביטוחיכם.בד

 
, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( 4.3

 המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המכללה.
 

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי  4.4
או גוף שלמבוטח ו/או למזמין זיקה אליו או שהמבוטח ו/או המכללה והתחייב לשפותו ו/או /וכן כל אדם ו

, אולם ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם כל אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא
 אשר גרם לנזק בתוך כוונת זדון.

 
ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות  עלאו לצמצום  לביטול ןנית לא יהיו ביטוח עבודות ההקמה 4.5

 ., אלא מסיבות של מרמה או אי תשלום דמי הביטוחובמהלך תקופת הבדק ו/או האחריות
 

 ם חלה על הקבלן בלבד.יידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק 4.6
 

מהזכויות על פי פוליסה זו לא מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע  4.7
 יגרע מזכויות המכללה על פי פוליסה זו. 

 
 . 2013תנאי הפוליסה )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחתו מתנאי ביט   4.8

 
 האמור לעיל. "יבמפורש עפ ות עד כמה שלא שונוהמקורי ותבכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסה

 

 רב,בכבוד 

 

 חתימת חברת ביטוח

 

ושם החותם ותפקיד        
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 נוסח ערבויות הביצוע והבדק –' זנספח 

 כבודל

 ( ר"ע) עמותת מכללה אקדמית הדסה

 .,נ.ג.א

 ' _______________מס ערבות: הנדון

 עד סכום כל לתשלום פיכםכל בזה ערבים אנו"( ספקה: "להלן)   בקשת פי-על .1

 סכום: "להלן( )חדשים שקלים ______________________) ₪   של לסכום

 סכום: "להלן) להלן המפורטים לתנאים בהתאם הבניה תשומות למדד צמוד כשהוא"(, הקרן

 .ספקה מאת שתדרשו"( הערבות

 :כדלקמן הינם ההצמדה תנאי .2

 למגורים הבניה תשומת מדד יהיה זה ערבות כתב פי-על כלשהו סכום לכם נשלם שבו ביום אם

: להלן) בפועל התשלום לפני לאחרונה שהתפרסם לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי-על המתפרסם

 ביום התפרסם אשר זאת ערבות הוצאת במועד ידוע שהיה מהמדד גבוה"( החדש המדד"

 סכום את לכם םנשל"(, הבסיסי המדד: "להלן) נקודות __________ על והעומד __________

 .הבסיסי המדד לעומת החדש המדד עלה שבו שיעור באותו מוגדל כשהוא הקרן

 מקבלת ימים 7 תוך הערבות סכום עד ידכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .3

 בכל להוכיחה או דרישתכם את לבסס או לנמק עליכם שנטיל מבלי וזאת, בכתב הראשונה דרישתכם

 לא כי במפורש בזאת מוסכם כן כמו. ספקמה ל"הנ הסכום סילוק תחילה שנדרוש ומבלי שהוא אופן

 לממש או/ו ספקל מוקדמת בדרישה לפנות או/ו ספקה נגד משפטיים בהליכים לנקוט חייבים תהיו

 .ידינו-על זה ערבות סכום לתשלום מוקדם כתנאי אחרים בטחונות

 ידכם-על שיקבע סכום כל על לעת תמע, כאמור בדרישה הערבות את לממש ורשאים זכאים אתם .4

 זאת ערבות בגין ידינו-על וישולמו ידכם על שיידרשו הסכומים כל שסך ובלבד הערבות סכום מתוך

 ערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זו ערבות תממשו ולא במידה, לפיכך. הערבות סכום על יעלו לא

 .ממומשת-הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי תוקפה במלוא זאת

 .דלעיל 3 בסעיף הקבוע פי-ועל במועד הנדרשים הסכומים לעת מעת נשלם ואנ

 ירד החדש המדד כי, ממנו חלק כל או הקרן סכום של בפועל פירעונו ביום יתברר אם, מקרה בכל .5

 או הקרן סכום מלוא תשלום את דרשתם אם הקרן סכום את נשלם אז כי, הבסיסי המדד לעומת

 .בלבד הקרן מסכום חלק תשלום דרשתם אם הקרן מסכום חלק אותו נשלם

 להימנע רשאים נהיה לא, כן וכמו, שהיא ועילה סיבה מכל הערבות לבטל רשאים נהיה לא אנו .6

 כל על ומראש במפורש בזה מוותרים והננו, שהיא ועילה סיבה מכל זה ערבות כתב פי-על מתשלום

 .הדין פי-על ספקל המוענקת ברירה כל לרבות טענה

 בתוקף או/ו כלפיכם ספקה של החבות בתוקף מותנית אינה הערבות, לעיל ורהאמ לכל בנוסף .7

 .ועצמאית מותנית-בלתי, חוזרת-בלתי והינה, ביניכם ההסכם
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 עד לנו להימסר חייבת מכם דרישה וכל בכלל ועד    ליום עד בתוקף תהיה הערבות .8

 .לתומבוט בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. דלעיל בכתובת למשרדנו זה מועד

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה. .9

 ,רב בכבוד

 __________ בנק
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