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  כללי .1

"), פונה בזאת המזמין" ו/או "מוריהחברת מוריה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן: " .1.1
ובכלל זה  ההזמנהבהזמנה לקבלת הצעות לביצוע כלל העבודות המפורטות במסמכי 

השמורה למוריה להורות  האופציעם  הנדסה אזרחית ומערכות מבנים ביצוע עבודות
ניון התת קרקעי וההפרדה המפלסית של החתפעול /או שירותי תחזוקה וליתן לזוכה 

 . בשדרות שז"ר ירושלים

כיכר  י ההזמנה להציע הצעות ניתן לרכוש אצל גב' רות זנגי מחברת "מוריה",את מסמכ .1.2
ש"ח (כולל  12,000 וזאת כנגד תשלום בסך 24.9.2019יום מ , ירושלים, החל2ספרא 
, כאשר התשלום לא יוחזר למשתתפים. מובהר כי תנאי להגשת ההצעה על ידי מע"מ)

  .משתתף הוא רכישת מסמכי ההזמנה על ידו

לעיין במסמכי ההזמנה להציע הצעות ובתנאי המכרז, גם ללא תשלום, באתר ניתן  .1.3
, תחת לשונית מכרזים ופרטי www.moriah.co.ilהאינטרנט של מוריה, בכתובת 

 המכרז. 

מוריה תהא רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה של מציע אשר היה למוריה  .1.4
ועד  1.1.2014בתקופה שמיום  -לרבות בפרויקט שהסתיים זה מכבר  - סיון רע עמו ינ

סיון רע כולל, בין היתר: אי עמידה מצד ינ -ין סעיף זה ילמועד הגשת ההצעות. לענ
, כולל בקשר ללוחות זמנים, טיב העבודה, תביעות בלתי יוהמציע בהתחייבויות

שר לא אושרו על ידי מוריה, הפרה של סבירות, עבודה בלתי רציפה, הפסקות עבודה א
 הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה, או כל ענין משמעותי אחר.

ניתנת בזאת  2017-) לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז2(ו)(3בהתאם לסעיף  .1.5
על ידי משרד התחבורה  במימון מלאהודעה למשתתפי המכרז כי הפרויקט ממומן 

חולו מועדי התשלום כקבוע בחוזה קבלנים מוריה. כל ועיריית ירושלים. לנוכח האמור י
מציע מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי קרא, הבין והסכים לאמור וכי לא תשמע על 

 ין. יידו כל טענה בענ

 : הנספחים המצורפים לחוברת זו הם .1.6

  .5.1 תנאי סףהתאם לב ,אישור עו"ד או רואה חשבון - 1נספח 

  .5.3סף  שבתנאי לחלופה בהתאם ,ניסיון להוכחת נוסח - א2נספח 

  .5.4סף  שבתנאי לחלופה בהתאם ניסיון, להוכחת נוסח - ב2נספח 

  .5.7 – 5.5 סף לתנאי בהתאם כספיים נתונים בדבר מציע הצהרת - א3נספח 
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  . 5.7 – 5.5 סף לתנאי בהתאם כספיים נתונים בדבר רו"ח הצהרת -ב 3נספח 

 . 5.8 ות פיננסית, בהתאם לתנאי סףבדבר איתנ נוסח מכתב כוונות - 4נספח 

 . 5.9 סף לתנאי בהתאם, נוסח ערבות המכרז - 5נספח 

 .5.11 סף לתנאי בהתאם, תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים - 6נספח 

 נוסח ההסכם המשולש.  - 7נספח 

  תוספת לחוזה קבלנים מוריה לעניין מתן שירותי תחזוקה ו/או תפעול. - 8נספח 

 תנאי הסף לקבלני המשנה למערכות אשר הזוכה במכרז מחוייב להעמיד.  - א9 נספח

  .מכתב התחייבות קבלני משנה לתחום המערכות – ב9נספח 

 עיון בתכניות המכרז תצהיר -  א10נספח 

  [מצורף כמסמך נפרד]. והחסן נייד ("דיסק או קי") רשימת תכניות המכרז - ב10נספח 

  .פת ההקמהלתקו נספח ביטוחי - 11נספח 

 .התפעול/או ו נספח ביטוחי לתקופת האחזקה – 12נספח 

 ודגשים של העבודות תיאור כללי

תיאור העבודות הינו כמופיע במסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב בכל מסמכי  .1.7
כן ו ,, מפרטי המערכות, האחזקה והתפעולהמכרז ובכלל זה במסמך המוקדמות

("דיסק או קי") ייעודי בהחסן נייד  PDFבצי כק בתכניות המצורפות לתיק המכרז
. להלן ב10- א ו10נספחים מסמכי המכרז, וכמפורט בעם רכישת שיימסר למציעים 

 תיאור כללי של העבודות: מספר דגשים ו, להלן במסמכי המכרז מבלי לגרוע מהאמור

קט לאומי המבוצע באזור קרקעי בשז"ר הינו פרוי-חניון התתיקט הפרו .1.7.1
חניון תת קרקעי  הקמת ית לעיר ירושלים. הפרויקט כוללהכניסה המערב

 מעבר תת קרקעי להולכי רגל, הפרדה מפלסיתכלי רכב,  1,370-המכיל כ
  . בירושלים שז"ר רותשדב

הזוכה במכרז יידרש לבצע, בין היתר, עבודות קונסטרוקציה בתת הקרקע  .1.7.2
. עוד לשם יציקת התקרות והקירות בחניון והעבודות בפירים המתוכננים
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מובהר, כי במסגרת העבודות הנדרשות, על הזוכה יהיה בין היתר לחפור את 
הפורטל המערבי תחת התקרה היצוקה ולהקים את מבנה המערכות 

(לרבות שינויים ו/או  והחדרים בתחום הפורטל כמפורט בתוכניות המכרז
. בהתאם לכך, על הקבלן יהיה עדכונים, ככל שיהיו בעתיד, לתכניות אלה)

עבודותיו עם רשות העתיקות (וכל גורם רלבנטי אחר), והוא נדרש את אם לת
כי לא תינתן לזוכה כל תוספת בגין עיכוב מודגש לשיתוף פעולה מלא עימה. 

 ו/או דחייה של העבודות כתוצאה מפעילות רשות העתיקות ככל שזו תידרש.  

י קבלנים מבוצעות עבודות נוספות על ידיקט עצמו ואף בפרובאזור העבודות  .1.7.3
ובהם קבלן כרייה, קבלן לבניית הפורטל המזרחי וכן אחרים מטעם מוריה 

קבלן לביצוע עבודות פיתוח ותשתית במפלס הרחוב. בנוסף לאלה מבוצעות 
מטעם יזמים פרטיים. על הזוכה במכרז לתאם את עבודותיו עבודות באזור 

שה עם עבודות הקבלנים האחרים באופן שלא תגרם הפרעה שאינה דרו
 לצורך ביצוע העבודות, לקבלנים האחרים. 

שטחי ההתארגנות של הקבלן מוגבלים ומצומצמים ביותר, בפרט לנוכח  .1.7.4
הקרקע. בנוסף מדובר באתר אשר הינו -העובדה כי מדובר בעבודות בתת

סמוך לצירי תנועה ראשיים, כאשר תנועת כלי הרכב והולכי הרגל באזור, 
 ת. עתידה להימשך בזמן ביצוע העבודו

על הזוכה להקפיד על ביצוע הסדרי תנועה בהתאם להנחיות מוריה, וכן קבלת  .1.7.5
כל האישורים מכל הגורמים הרלבנטיים ובכלל זה: משטרה, עירייה, וכל 

 רשות מוסמכת אחרת. 

האזור מצוי בסמיכות לבתי מגורים. בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי הוא  .1.7.6
עבודה ורעשי העבודה, ובכלל  מכיר את המגבלות והוראות הדין בנוגע לשעות

 . 1992-זה את תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג

בתוך האולמות התת  כרייהעבודות המכרז כוללות אפוא עבודות כאמור,  .1.7.7
וכן, בין היתר, עבודות תשתית,  על ידי קבלן אחרמבוצעות קרקעיים אשר 

שלד של המעבר שלד של הפירים, עבודות עבודות במפלס הרחוב ועבודות 
 . המבוצעות על ידי קבלנים אחריםהתת קרקעי 

העבודה יתואם סיור עם הקבלן באתר העבודה, התחלת קבלת צו  לאחר .1.7.8
אי התאמות ו/או להצביע על ולתעד את האתר,  הקבלן עלובמהלכו יהיה 

וכן בכל יתר המרכיבים באולמות ו/או בתשתיות , ככל שישנם, ליקויים
ואשר עלולים להשפיע על ביצוע עו זה מכבר, קרקעיים אשר בוצ-התת

ככל ויועלו טענות על ידי הקבלן הזוכה בקשר לליקויים כלשהם, עבודותיו. 
ליקויים ותהיה רשאית אי התאמות ו/או מוריה תכריע בדבר הטענות ל
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ן הזוכה במכרז זה לבצע את העבודות הדרושות לתיקון להורות לקבל
 ,לן נושא במלוא האחריות לכך. לחלופיןהליקויים, ככל שימצאו, תוך שהקב

תהא מוריה רשאית לדחות את מועד תחילת העבודות על ידי הקבלן לצורך 
 ביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר. 

בעבודות אשר בוצעו על ידי קבלנים אחרים של תיקון ליקויים בכל מקרה  .1.7.9
ת והכרע ),זה מכבר ואשר בוצע, תשתיות ומערכות בקשר לקונסטרוקציה(

ביצוע יב במחויהא הקבלן מוריה להורות לקבלן הזוכה לבצע את התיקונים, 
הליך הבדיקה מבלי שתשמע על ידו טענה כלשהי. מובהר כי התיקונים 

הסר מען ל .האמור, טרם ביצוע העבודות, הינו חלק מחיובי הקבלן הזוכה
כי במקרה שבו תורה מוריה לקבלן לבצע עבודות נוספות כחלק  ספק מובהר

הליקויים תשלם מוריה את מחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות מתיקון 
  בניכוי ההנחה שהציע הזוכה. 

ככל  מודגש כי לאחר הסיור האמור, והכרעת מוריה בדבר תיקון ליקויים, .1.7.10
שיהיו, האחריות המלאה הן ביחס לעבודות אשר בוצעו זה מכבר על ידי 

כות ותשתית) והן ביחס הקבלנים האחרים (לרבות קונסטרוקציה, מער
האמור אינו גורע תהא על הקבלן הזוכה. אשר יבוצעו באתר, עבודות ל

מזכויות מוריה לפי החוזה עם הקבלנים האחרים ביחס לעבודות אשר בוצעו 
  על ידם. 

רשאית להורות לזוכה ביצוע עבודות מחוץ לגבולות העבודה  תהא מוריה .1.7.11
מעבר  מור, ללא תוספת מחירהמסומנים בתכנית, אך במסגרת הפרויקט הא

 .למחירים הנקובים בהצעתו

 24על אף האמור בחוזה קבלנים מוריה תקופת הבדק בפרויקט תעמוד על  .1.7.12
, ובמסגרתה יחוייב הקבלן במתן שירותי אחזקה חודשים ממועד המסירה

תוספת כל ללא לחלק המוקדמות, וזאת  18ובנספח להלן  8כמפורט בנספח 
ין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות . יובהר, כי המזמתשלום

על ביצוע מסירות נפרדות למבנים שונים בפרויקט, ובמקרה כאמור תימנה 
תקופת הבדק ביחס לכל מבנה בהתאם למועד המסירה הפרטני שיבוצע 

 לגביו.

למוריה שמורה זכות ברירה (אופציה) להורות לזוכה ליתן שירותי תחזוקה  .1.7.13
כמפורט ובכלל זה להלן, ל, כמפורט במסמכי המכרז ו/או שירותי תפעו

וכן במפרטים  ,להלן 8נספח המצורפת כתוספת לחוזה קבלנים מוריה ב
 המצורפים. 
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להן מחוייב  תקופת התחזוקה תעמוד על שנתיים בדק -תקופת התחזוקה  .1.7.14
ככל ומוריה תממש את האופציה הנתונה לה הקבלן בכל מקרה, ומעבר לכך 

"לא לסיכום"), תעמוד -יות המצורף למסמכי המכרז כ(מופיע בכתב הכמו
. שנים ממועד סיום ההקמה 10 עד למשך הכוללת תקופת תחזוקת החניון

 , למעבר התת קרקעי וכן(על כל מערכותיו) מובהר, כי התחזוקה נוגעת לחניון
, אולם מוריה רשאית לממש את האופציה רק ביחס לחלק להפרדה המפלסית

. קרקעי)-ללא המעבר התתהחניון להורות על תחזוקת  (למשל,ממתקנים אלו 
להם תקופת התחזוקה תעמוד על שנתיים בדק , לעניין ההפרדה המפלסית

ולאחר מכן  ,כאמור מחוייב הקבלן בכל מקרה וגם אם האופציה לא תמומש
שמונה שנים תקופת תחזוקה בהתאם (ככל שהאופציה תמומש כאמור) 

כתב כונת חודשית לפי סעיפי ההקצב בלמפרטים, תוך תשלום תמורה במת
 .(בניכוי הנחת הזוכה) הכמויות

ככל ומוריה תממש את האופציה הנתונה לה (מופיע בכתב הכמויות  - תקופת התפעול  .1.8
וכן המעבר  "לא לסיכום"), תעמוד תקופת תפעול החניון-המצורף למסמכי המכרז כ

למוריה להאריך הנתונה חודשים עם אפשרות  24על  התת קרקעי בו יהיו שטחי מסחר
 10(סך הכל תקופה של עד  חודשים כל אחת 24נוספות, בנות תקופות  4-התקופה באת 

העיריה או  ,, ובכפוף לזכותה של מוריהשנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מוריה
, מכל סיבה להורות על הפסקת ההתקשרות עם הקבלן בתקופת התפעול ,מי מטעמן

להאריך את התקופה . מוריה תהא רשאית )חודשיים מראש שהיא, במתן התראה של
להורות על תפעול חלקים מסוימים בפרויקט (למשל, תפעול החניון  ו/אואו חלק ממנה 

כי תפעול ההפרדה המפלסית לא יימסר לקבלן בכל  מובהר, .קרקעי)-ללא המעבר התת
אמור בחשבון, הכל על המציעים להביא את  מקרה ויבוצע על ידי העירייה (מנת"י).

 טרם הגשת הצעתם. 

 שירותי תפעול ו/או תחזוקהמתן על על ביצוע עבודות נוספות ולהורות הנתונה למוריה ברירה הזכות 

(אופציה) זכות ברירה כמפורט במסמך המוקדמות ובכתב הכמויות, למוריה שמורה  .1.9
ה את ות במסגרת עבודות הבניה והפיתוח ובכלל זלהורות לזוכה לבצע עבודות נוספ

רצפת החניון, מבנה מערכות בפורטל  ,תקרת הפורטל המערבי (ללא מבנה המערכות)
  .עבודות תפעול ותחזוקההמזרחי ו

בנוסף שמורה למוריה האופציה להורות לזוכה לבצע עבודות נוספות בהיקף של עד  .1.10
, גם אם עבודות אלה אינן מפורטות יקטבפרו העבודותסך מהיקפן הכספי של  50%

וזאת ללא , יקטר בעבודות אשר מבוצעות בקשר לפרוויות ובלבד שמדובבכתב הכמ
 . שינוי במחירי היחידה אשר ננקבו בהצעתו (מחירי כתב הכמויות בניכוי ההנחה)

 1.10  - 1.9  ות נשוא סעיפיםהאופציכל אחת ממוריה תהא רשאית להורות על מימוש  .1.11
כולה או חלקה, בהודעה בכתב לזוכה, עד לשלושה חודשים לפני תום תקופת לעיל, 

  העבודות.

לבצע את זכות ברירה (אופציה) להורות לזוכה גם נתונה למוריה מבלי לגרוע מהאמור,  .1.12
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ליתן שירותי תחזוקה לחניון ו/או  לתפעל את החניוןתקרת הפורטל המערבי ו/או 
ולמערכותיו לתקופה י להולכי רגל ומעבר תת קרקעי לרכב) (לרבות המעבר התת קרקע

, תהא מוריה רשאית לממש תחזוקהבאשר למתן שירותי תפעול ו/או . שנים 10של עד 
ת השירותים מראש, לפני תום תקופשלושה חודשים מתקופת האופציה ולהודיע  חלק

הר כי מובעל הארכת האופציה לתקופה נוספת. , כקבוע בתוספת לחוזה הקבלנים
מהאלמנטים של החניון  חלקמוריה רשאית להורות לזוכה לתפעל ו/או לתחזק רק 

מובהר בכל הקשור לתקופת עוד  .(מעבר תת קרקעי הולכי רגל, חניון, מעבר כלי רכב)
הזוכה מחוייב במתן שירותי אחריות גם אם לא תמומש האופציה כי תחזוקה, 
תקופת הבדק, ללא כל תוספת במסגרת חודשים ממועד המסירה  24-לותחזוקה 

 . מחיר, וכאשר עבודות אלה כלולות במחירי היחידה

תחול גם על המבנה האופציונאלי (כלומר תקרת פורטל מערבי,  )הנחה(ההצעת הקבלן  .1.13
 .וכן על סעיפים שהוגדרו בכתב הכמויות כ"לא לסיכום" תפעול ותחזוקה)

די של מוריה וכי בכל מקרה בו קול דעתה הבלעילפי ש הואאופציה כל מובהר כי מימוש  .1.14
, לא (גם אם עבודות אלו יבוצעו באמצעות קבלן אחר מטעם מוריה) לא תמומש אופציה

כל טענה, דרישה או תביעה לזוכה וכי אין לזוכה כל הסתמכות לזוכה במכרז זה תהיה 
 על ביצוע עבודות האופציה. 

העבודות ו/או להורות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, רשאית מוריה לצמצם את תכולת  .1.15
לקבלן לבצע חלק מהעבודות נשוא האופציה גם אם אלה נכללות באותו סעיף בכתב 

 הכמויות, הכל לפי שקול דעתה המוחלט. 

מוריה על מימוש האופציה, יהיה הזוכה הורתה שככל לעיל,  1.11בכפוף לאמור בסעיף  .1.16
ר ניכוי ההנחה לאחרשאי לקבלת תמורה בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות 

 . המוצעת על ידו

ימים מקבלת  14בתוך מציא למוריה בכל מקרה של מימוש האופציה, על הזוכה לה .1.17
) 3%(זו תהיה בשיעור הנדרש שכך (ערבות הביצוע) לערבות הבנקאית  ההגדלהודעתה, 

כי ככל  ,יחד עם זאת מובהר. אשר מומשה האופציההיקף כלל העבודות, כולל היקף מ
, כאמור לעיל ענין מתן שירותי תפעול ו/או תחזוקהיה את האופציה לומימשה מור

 יחולו גם ההוראות הבאות:

הערבות ו/או שאינה כלולה בתקופת הבדק לתקופת התחזוקה הערבות  .1.17.1
, לפי מהיקף שירותי התפעול ו/או התחזוקה 3%על התפעול תעמוד לתקופת 

 מה של החניון.  מבלי להביא בחשבון את היקף עבודות ההק העניין, וזאת

תנאי תהווה לעיל,  1.17.1 כמפורט בסעיף תחזוקה שירותי ההמצאת ערבות ל .1.17.2
תוארך לתקופות נוספות של , והיא לשחרור הערבות הבנקאית לתקופת הבדק

לענין שירותי  במקביל להארכת החוזהובכל מקרה  ,חמישה עשר חודשים
 התחזוקה.
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או מתן לן ערבות בנקאית כאמור או לא החל הקבלן בביצוע העבודות לא העמיד הקב .1.18
 ן, תהיהיהעל אף שניתן לו צו התחלת עבודה לגבלפי הענין, נשוא האופציה, השירותים, 

  .ו/או הבדק שיהיו בידיו באותו מועד ערבות הביצועמוריה רשאית לחלט את 

ימסר י הםאשר לאו גורמים ם כי בשלב זה טרם נקבע גור ,למסירת החניון מובהר בנוגע .1.19
החניון ועל כן מוריה תהא רשאית להורות לזוכה, במהלך תקופת ביצוע העבודות, 

על כל הכרוך והנובע מכך,  יוחלט /עליהםעליואו לגורמים למסור את החניון לגורם 
דרש יכי הקבלן י ,מובהרכן . ובכלל זה מילוי כל דרישות אותו גורם לצורך המסירה

מסר יישור ו/או מסמך אחר שיידרש מאת המזמין ו/או הגורם אליו ילהמציא כל א
  החניון, ולהנפיק כל אישור נדרש לצורך מסירת המבנה.

לעיריית  הםהחניון או חלקים מהפרויקט, בכל מקרה בו תורה מוריה על מסירת  .1.20
או לכל גורם  ")דןחברת עהחברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ (" או לעדןו/ ירושלים

לחוברת זו, כך שהזוכה יידרש  7 נספח, יחולו הוראות החוזה המשולש המצורף כראח
ביחס לתקופה  תן את מלוא השירותים בהם הוא מחויב לפי המכרז והחוזהילהמשיך ול

כל גורם אחר ל, או או לחברת עדן כאמורו/ , ישירות לעיריית ירושליםשלאחר המסירה
 . מןיות הממונה מטע, ולפעול בהתאם להנחעליו תורה לו מוריה

 לאישור קבלני משנה, צוות מקצועי, ולביצוע העבודות לוח הזמנים

פרק זמן  לזוכהיינתן קבלת הודעת הזכייה,  עם - קבלני משנהצוות מקצועי ו אישור .1.21
בהתאם למסמך המוקדמות מקצועי הניהול הצוות את להציג לכל היותר,  ימים 30של 

תוך הנדרשים לפי הוראות המכרז, נה מטעמו קבלני המש כלוכן את  )00.28(סעיף 
. לחוברת זו א9נספח בכל הדרישות המפורטות בהאמורים קבלני המשנה כל עמידת 

כל אחד מקבלני מובהר כי , ומבלי לפגוע ביתר הדרישות שבמסמכי המכרז, בנוסף
 , כתנאי לאישורו על ידי המזמין והמפקח,יידרשהנ"ל  9המשנה המפורטים בנספח 

 .לחוברת זו ב9נספח מסמך התחייבות בנוסח המצרף כעל לחתום 

מקרה בו לא יציג הזוכה קבלני משנה וצוות מקצועי כנדרש במסמכי המכרז, בכל  .1.22
ימים לכל היותר, תהא מוריה רשאית לבטל את זכייתו, להתקשר עם המציע  30בתוך 

בין  לט את הערבות אשר צורפה להצעת הזוכה הראשון בגין ההפרשהבא בתור, ולח
 ההצעות. 

מובהר, כי למפקח מטעם מוריה הסמכות לאשר או לשלול את זהות אנשי הצוות  .1.23
קבלני ובכל מקרה של שלילת זהות  הזוכההמקצועי וקבלני המשנה המוצעים מטעם 

תוך המצאת כל  הםאחר תחתי גורםו/או איש צוות, על הזוכה להציע  משנה
ימים ממועד החלטת המפקח  7וך האישורים והמסמכים להנחת דעתו של המפקח, בת

 כאמור. 

צוות הניהול המקצועי וקבלני עם אישורם של  - אישור פריטי הציוד והמערכות .1.24
הגיש לאישור ל שלושה חודשיםעד , יינתן לזוכה פרק זמן נוסף של כאמור לעיל המשנה

. למפקח הסמכות או ש"ע במפרט המערכותכנדרש ציוד ומערכות פריטי המפקח 
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, לפי שקול דעתו המוחלט המערכות המוצעים/או לול את הציוד ולאשר או לש
ימים ממועד  7ובמקרה כזה יידרש הזוכה להציע ציוד ומערכות אחרים תחתיהם בתוך 

יב הזוכה נדרש יהא מחולא העמיד הזוכה את הציוד ההחלטת המפקח כאמור. 
שאושרו בהזמנת הציוד הרשום במפרט המערכות ללא אפשרות לש"ע (פרט לרכיבים 

בכל מקרה מובהר כי מוריה רשאית לתת צו התחלת עבודה ולהורות לזוכה ככאלה). 
לבצע את העבודות במקביל לשלב אישור המערכות, וזאת מבלי לגרוע מחובת הזוכה 

 להעמיד ציוד ומערכות כנדרש במסמכי המכרז. 

 מודגש כי על הזוכה להציע מערכות וציוד בהתאם לדרישות המפרט ולא לגרוע .1.25
  .איכות הציוד והמערכות המפורטים בומ

תכניות החניון ו/או עדכון תקנים נוכח שינויים נדרשים מצא הקבלן אי התאמות ו/או  .1.26
יעת המפקח כאמור לעיל, עליו להביא זאת ליד המוצע מטעמו הציודו/או עדכון פריטי 

ם חודשיהבתוך תקופת שלושת הכל , הבלעדית פעול בהתאם להכרעתומטעם מוריה ול
 כאמור לעיל. 

יום לאחר קבלת  30הזוכה להתחיל בביצוע העבודות תוך  על הקבלן  - ההקמהתקופת  .1.27
חודשים ) ושנייםארבעים ( 42בתוך העבודות כל שלים את צו התחלת עבודה ולה

חודשים מתוך התקופה האמורה,  3.5(כאשר  ממועד מתן צו התחלת עבודה םייקלנדר
 . למזמין)הנתון באופן בלעדי טחון יווח במר כמפורט במסמך המוקדמות, משמשים

הוא מהותי וחשוב ביותר, על הקבלן אשר ייבחר כזוכה קט מאחר ולוח הזמנים בפרוי .1.28
עמיד כאמור צוות מקצועי וקבלני משנה וכן לבצע להבמכרז זה תהיה מוטלת האחריות 

ארוך הזמנה מוקדמת של ייצור לוח"דים ואלמנטים דרוכים וכל ציוד שזמן אספקתו 
 קנתם הרכבתם/התקנתם בחניון. ועלול לעכב את הלו"ז וזאת לצורך הת

והעבודות מבוצעות בתת הקרקע עם נגישות מוגבלת לאתר, בפרט בכל  בנוסף, מאחר .1.29
ימים ממועד קבלת הודעת  30הקשור לכלי הרמה וצמ"ה, על הקבלן להתקשר בתוך 

בכל הקשור וקדמות המפורטות במסמך המהזכייה עם חברה אשר עומדת בדרישות 
האולמות של החניון וההפרדה  להתקנת מנופים ייחודיים על גבי תקרות החניון

המפלסית, אשר מאפשרים הכנסה והוצאה של חומרי בנין, אלמנטים שונים וכלי 
 עבודה לתוך האתר (ראו לעניין זה נספח שיטות ביצוע בפרק המוקדמות). 

לם תוספת ו/או הצמדה למחירים להסר ספק, במהלך תקופת ההתקשרות לא תשו .1.30
 . 2009הנקובים בכתב הכמויות, למעט תשלומי התייקרות לפי מנגנון חשכ"ל 

בכל החיובים המפורטים כמפורט בנספח מסגרת מתן שירותי התפעול יחויב הקבלן ב .1.31
 התפעול. 

להסר ספק מובהר כי מדיניות התשלומים בקשר עם השימוש בחניון לרבות תעריפים,  .1.32
ה, מכירת מנויים, הקצאת מקומות חניה שמורים וכדומה, תקבע על ידי שעות כניס

 לפי הנחיות מוריה. מוריה או מי מטעמה והזוכה יפעל 
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לצורך עמידה בלוחות הזמנים יידרש הקבלן לעבוד ברציפות וללא הפסקות שישה ימים  .1.33
מור הא). ובחול המועד ערבי חג, כולל יום ו'(שעות  24בשלוש משמרות ובמשך בשבוע 

למען הסר ספק מובהר תפעול החניון, אלא אם מוריה תורה אחרת.  בקשר עםתקף גם 
 . (מלבד חול המועד כאמור) אין לעבוד בשבתות ובחגי ישראלכי 

הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל האישורים וההיתרים שיידרשו בקשר לכל האמור לעיל.  .1.34
תשלום בגין האמור לעיל,  מובהר למען הסר ספק כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת

(בכל הקשור לביצוע עבודות  כאמור משמרות בשלושובכלל זה בגין הצורך לעבוד 
    .)של עבודה ומשמרת אחת של הכנהמרות מש שתי -ההקמה 

בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי ברורה לו החשיבות העליונה שהמזמין רואה בביצוע  .1.35
 .הפרויקט בלוח הזמנים שנקבע

" מנהל הפרויקט"להלן: לעיל ו(פרויקט המנהל הל בעבור המזמין על ידי הפרויקט מנו .1.36
"), כמפורט במסמכי החוזה, והקבלן יהיה מחויב לפעול בקשר עם המפקח"ו/או 

 העבודות על פי הוראות והנחיות המפקח, כמפורט במסמכי ההזמנה והחוזה. 

רת "מוריה", תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם לחוזה קבלנים של חב .1.37
בנוסח אשר מצורף כחלק ממסמכי ההזמנה, בכפוף לשינויים בו על פי המפורט 

 ,להלן 8נספח כהמצורפת בתוספת לחוזה קבלנים מוריה  ,במסמכי ההזמנה בכלל
 התנאים הכלליים המיוחדים בפרט.  ובמסמך

ף בהתייחס לסעי. תשומת לב המציעים לניכויים המופיעים בחוזה הקבלנים של מוריה .1.38
מכל תשלום המגיע לקבלן בגין  0.3%מוריה תנכה כי  ,מובהר(א) לחוזה הקבלנים 70

, ללא קשר לבדיקות המבוצעות השתתפות בדמי הבדיקות והוצאות נלוות מטעם מוריה
בדיקות ביצוע הוזאת מבלי לגרוע מחובת הקבלן ל על ידי הקבלן או מי מטעמו

. על המציעים להביא על חשבונו איכותוהבטחת ההנדרשות ובכללן בדיקות בקרת 
בחשבון את הניכוי האמור (כמו ניכויים אחרים הקבועים במסמכי המכרז), במסגרת 

  הצעתם. 

כי נדרש מובהר  ,(ב) לחוזה הקבלנים70סעיף ובהתייחס לאמור ב ין הביטוחילענ .1.39
למסמכי המכרז, ובשים לב  12-ו 11ים נספחשלזוכה במכרז יהיו ביטוחים כמפורט ב

  :להלןלאמור 

מוריה תרכוש את ביטוח  - )11נספח ( עבודות ההקמהבכל הקשור ל .1.39.1
על הקבלן  מכל תשלום המגיע לקבלן. 1%, ותנכה יות בלבדהעבודות הקבלנ

 .ובנספחי המכרז לרכוש את כל יתר הביטוחים הנכללים בחוזה



  בחניון שז"ר ירושלים  כות מבניםהנדסה אזרחית ומערלביצוע עבודות  229/2018מכרז פומבי מס' 

  

11  

  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

על הקבלן לרכוש את  - )21 נספח(והתפעול  אחזקהלתקופת הבכל הקשור  .1.39.2
ין עבודות ילענ אחריות מוצר, ביטוח ובכלל זה ביטוח מלוא הביטוחים

על הקבלן לרכוש  ,אחזקה בהתאם לנספח המצורף לחוברת המכרז. בנוסףה
חבות צד שלישי, ביטוח אחריות מעבידים וביטוח אחריות מקצועית, ביטוח 

  . לחוברת זו המצורפיםהכל בהתאם לנוסח אישורי הביטוח 

 לרכוש יכולתם את מבטחיהם עם ראשמ לבדוק החובה חלה המציעים על .1.39.3
, בנוסח ובגבולות האחריות המכרז במסגרת הנדרשים הביטוחים את

 והנגזר המשתמע כל על, להלן 12-11 יםנספח להוראות בהתאם הנדרשים,
 להעלות יש הביטוחיות הדרישות לגבי הסתייגות כל כי, יובהר. מכך

 של המבטחת ידי לע עקרוני באופן החתום ביטוח עריכת אישור באמצעות
 ובתוך להלן 3 בסעיף כמפורט ההבהרות הליך במסגרת ולהגישה, המציע
  .הבהרה שאלות להגשת שנקבע המועד

יידרש לבצע עבודות  בהליךהקבלן אשר ייקבע כזוכה בכפוף להוראת המזמין, יתכן ו .1.40
גורמים נוספים, מלבד המזמין, ובהם חברת החשמל לישראל, חברת הגיחון, עבור 
לפיכך על המשתתפים ועוד. חברות תקשורת  ,ת ירושלים, בזק, רשות העתיקותעיריי

. הגורמים המפורטים לעילמאושרים לביצוע עבודות עבור מורשים ו/או להיות קבלנים 
מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי יתכן וחלק מהעבודות עבור גורמים נוספים כאמור, 

ן אותם הגופים. בהגשת הצעתו תבוצענה במסגרת התקשרות נפרדת בין הזוכה לבי
גורמים נוספים לביצוע עבודות תשתית עם מתחייב כל מציע להתקשר, במידת הצורך, 
דהיינו המחירים הנקובים בכתב הכמויות כאמור, באותם המחירים שנקב בהצעתו (

הקבלן יידרש לבצע עבודות עבור הגיחון אם בעצמו אם ע"י קבלן לאחר ניכוי ההנחה). 
יש לו את הסיווג הקבלני המתאים וכן הקבלן מאושר על ידי ובלבד ש משנה מטעמו

 חברת הגיחון. 

דרישות מיוחדות לגבי מנהל הפרוייקט, צוות הנדסי, חברת בקרת איכות, יועצים, קבלני  .2
  ופירוט אמצעים לביצוע העבודה , חב' מנופיםמשנה

ואת צוות המקצועי ימים את ה 30כאמור לעיל, על הזוכה במכרז להציג למוריה בתוך  .2.1
  קבלני המשנה כמפורט וכנדרש במסמך המוקדמות. 

ולהתקשר עם חברת בקרת איכות הזוכה מחוייב להעסיק את כל הגורמים האמורים  .2.2
 .במוקדמותחיצונית כאמור 

אנשי הצוות החברות ולמפקח מטעם מוריה הסמכות לאשר או לשלול את זהות  .2.3
איש צוות, חברה ו/או של שלילת זהות  על ידי הזוכה ובכל מקרה יםהמקצועי המוצע

על המציע / הזוכה להציע איש צוות אחר תחתיו תוך המצאת כל האישורים 
  והמסמכים להנחת דעתו של המפקח.

מובהר כי על המשתתף להעסיק במשך כל תקופת ביצוע את העבודות את הגורמים 
פוף לאישור שצויינו בהצעתו וכי לא תתאפשר החלפה של בעלי התפקידים, אלא בכ

  מראש ובכתב של מוריה.
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 :  ן העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן (הזוכה) יחולו ההוראות והתנאים הבאיםילעני .2.4
תנאי להעסקת כל קבלן משנה בפרויקט על ידי הקבלן, יהיה קבלת אישור מנהל 

להעסקת הקבלן כקבלן משנה בפרויקט לצורך ביצוע העבודות  מראש ובכתבהפרויקט 
לביצוע על ידי אותו קבלן משנה, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת המיועדות 

להסר ספק מובהר כי במקרה בו המציע בעצמו עומד בדרישות  במסמכי המכרז.
הנסיון הנוגעות לקבלני המשנה, אין חובה להציג קבלני משנה ובלבד שהמציע יציג את 

יחס לכל אחד למסמך המוקדמות, ב 00.28כל האסמכתאות הנדרשות לפי סעיף 
 מקבלני המשנה. 

צוות מקצועי וקבלני משנה כמפורט במסמך בכל מקרה בו לא יציג הזוכה למוריה  .2.5
מקבלת הודעת הזכייה, כאמור יום  30תוך על תתי סעיפיו)  00.28המוקדמות (סעיף 

תהא מוריה רשאית לבטל את הזכייה, להתקשר עם המציע אשר הצעתו דורגה לאחר 
את ערבות הצעתו של הזוכה במכרז, בגין הפער שבין ההצעה הצעת הזוכה ולחלט 

  הזוכה במקור, לבין הצעת המציע השני. 

מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפסול קבלן משנה אשר הקבלן יבקש  .2.6
להעסיקו בפרויקט, או לדרוש מהקבלן להחליף קבלן משנה אשר כבר מועסק על ידו 

ו המוחלט של מנהל הפרויקט ומבלי שיהיה חייב לנמק בפרויקט, הכל לפי שיקול דעת
  החלטתו. 

מנהל הפרויקט יהיה רשאי שלא לאשר העברת עבודה, מטלה או אחריות מכל סוג  .2.7
שהוא לביצוע על ידי קבלן משנה ולדרוש את ביצוען על ידי הקבלן הזוכה עצמו, וזאת 

  מבלי שיידרש לנמק החלטתו. 

כאמור של מנהל הפרויקט ומצהיר כי הביא נושא הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראה  .2.8
  זה בחשבון בהגשת הצעתו ולא יבוא אל מוריה בכל טענה, דרישה או תביעה בענין זה. 

לא יהיה בביצוע העבודות על ידי קבלן משנה כדי לגרוע בכל צורה שהיא מאחריות  .2.9
 הקבלן. 

 זוכהמציא הלהתקשר עם קבלן משנה, לצורך ביצוע עבודות כאמור, י הזוכהבחר  .2.10
את המסמכים  (בנוסף לנדרש לפי מסמך המוקדמות) כתנאי לאישור אותו קבלן משנה

  המפורטים להלן, בהתייחס לכל אחד מבין קבלני המשנה: 

אישורים לפיהם קבלן המשנה הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל  .2.10.1
ת ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפא

 הליכים או כינוס נכסים. 
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העתק של תעודת רישום תקפה, המעידה על רישומו של קבלן המשנה, בכל  .2.10.2
מרשם הנדרש על פי כל דין בצירוף אישור מעורך דינו של קבלן המשנה 

  המאשר את רישומו כדין של קבלן המשנה.

כל המסמכים והמידע הנדרשים לפי מסמך זה או כפי שיידרש על ידי מנהל  .2.10.3
סיון המקצועי וסיווגו המתאים של יט ולהנחת דעתו, בקשר עם הנהפרויק

, וכן כל קבלן המשנה לעבודות על פי מסמכי מכרז זה, אותן הוא מיועד לבצע
 . הסמכה, ככל שנדרשת, לעבודות להן הוא מיועד

הצהרה בכתב מטעם קבלן המשנה לפיה ברור לו כי ההתקשרות, על פי מכרז  .2.10.4
היה קשר חוזי ישיר בינו לבין מוריה ולא תהיה זה, תהיה עם המשתתף ולא י

לו כל טענה או תביעה כלפי מוריה; אחריות קבלן המשנה תהיה ביחד ולחוד 
כלפי מוריה והקבלן הזוכה, וזאת מבלי להטיל על מוריה כל אחריות או 

 מוריה.  -חוזה לטובת צד ג'  ,חבות כלפי קבלן המשנה. לענין זה יהיה החוזה

בלן יהיה להמציא את המידע והמסמכים כאמור לעיל לגבי כל קבלן מודגש כי על הק
 משנה קודם וכתנאי לאישור קבלן המשנה. 

מודגש למען הסר ספק כי הדרישות המפורטות בסעיף זה יחולו גם לגבי החלפת קבלני  .2.11
המשנה, וזאת, למען הסר ספק, מבלי שיהיה באמור כדי לחייב את מוריה או מנהל 

 החלפת מי מקבלני המשנה.  הפרויקט להסכים ל

לקבלן כל מסמך, נתון, אישור או תעודה  הזוכהלפי בקשת מנהל הפרויקט ימציא  .2.12
 שיידרשו לצורך הוכחת עמידת קבלני המשנה בתנאים כאמור. 

  מפגש מציעיםשאלות והבהרות ו .3

ערן למר  ,12:00בשעה  28.11.2019, עד ליום שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד .3.1
אשר ישמש כמנהל הפרוייקט מטעם אלדד ספיבק חברה להנדסה בע"מ שרד ממרושו 

ולוודא קבלתו  ,03-6090606"), באמצעות פקס' מס': המפקחמוריה (לעיל ולהלן גם: "
בבקשות הבהרה כאמור, יהיה מנוע לפנות לא יבחר שמציע ש. 03-6090707בטלפון מס' 

י התאמה במסמכי המכרז מלהעלות בעתיד טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או א
 בקשר עם כך.

לעיל בענין אופן הגשת הסתייגויות בענין  1.39.3 בס' תשומת לב המציעים לאמור  .3.2
הדרישות הביטוחיות שבמכרז, ולכך שעל הסתייגויות כאמור להיות מוגשות 

בתוך המועד ת באמצעות אישור עריכת ביטוח החתום באופן עקרוני על ידי המבטח
 .שנקבע להגשת שאלות הבהרה כאמור
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, ותישלחנה אל בכתבמוריה המפקח או תשובות לשאלות ההבהרה תינתנה על ידי  .3.3
, ימסור כל משתתף לחברה מספר מפגש המציעיםהמשתתפים בפקסימיליה. במועד 

פקסימיליה ושם של איש קשר אשר אליו יש לשלוח את התשובות לשאלות ההבהרה. 
לדאוג לכך שניתן יהיה לקבל תשדורת פקסימיליה על פי הנתונים שנמסרו האחריות 

  תחול על המשתתף ועליו בלבד.

אך ורק תשובות והבהרות אשר יימסרו בכתב יחייבו את מוריה ולא יהא כל תוקף  .3.4
שהוא לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. מוריה לא תהיה חייבת להשיב לשאלות או 

נתן בכתב לא תיצור כל בסיס לטענה של השתק או בקשה להבהרות. תשובה שלא תי
 מניעות כלפי מוריה.

הישיבות של  אולם - מקום המפגש .14:00בשעה  6.10.2019 ביום יערךמפגש מציעים  .3.5
אתר בלאחר מכן יתקיים סיור  ., ירושלים2במשרדי החברה שבכיכר ספרא מוריה, 

. תנאי להגשת הצעהה אינו חובה ינהאמפגש המציעים השתתפות ב .ביצוע העבודות
יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו מפגש פרוטוקול ה

 להצעתם, כשהוא חתום על ידם בכל עמוד (חתימה וחותמת). 

שלח מוריה אל המשתתפים, אם יישלחו, תמסמכי התשובות לשאלות ההבהרה, ש .3.6
ם על ידם כדין, , והמשתתפים יצרפו אותם, חתומיההזמנהייחשבו כחלק ממסמכי 

 כחלק מהמסמכים שיצורפו על ידי המשתתפים במסגרת הגשת הצעתם במכרז.

  הגשת ההצעה .4

 , ירושלים2ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי "מוריה", כיכר ספרא  .4.1
לביצוע  229/2018מכרז פומבי מס' "במעטפה סגורה ואטומה, אשר עליה יצויין 

, הכל כמפורט להלן. "בחניון שז"ר ירושלים ת מבניםהנדסה אזרחית ומערכועבודות 
אין לציין על גבי המעטפות כל פרט המזהה את המשתתף או כל כיתוב אחר מעבר 

 לאמור לעיל.  

 12:00לא יאוחר מהשעה  ,12.12.2019 המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה ביום
וריה רשאית . מירושלים 2במשרדיה הראשיים של החברה בכיכר ספרא , בצהריים

להאריך את המועד האמור לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה במשלוח הודעות 
 למשתתפים אליהם פנתה מוריה בבקשה לקבלת הצעות. 

לעיל, במעטפה אחת סגורה אשר  4.1 המציע יגיש את הצעתו עד למועד הנקוב בסעיף .4.2
  תכיל בתוכה שתי מעטפות סגורות נוספות, עליהן יצוין: 

תכלול את כתב הכמויות שצורף במסגרת מסמכי אשר  - 1מעטפה מס'  .4.2.1
והכולל את מחירי העבודות השונות ואת המסמך המצורף כחלק  ההזמנה

" ואשר בו יפרט הקבלן והצהרהוכותרתו "בקשה להשתתף  ההזמנהממסמכי 
המוצע על ידו, באחוזים, לביצוע כל העבודות הכולל  שיעור ההנחהאת 

כל (דהיינו, הנחה נפרדת ל כתב הכמויות סעיפייחס לכל המפורטות ב
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- מסמך ד( הנדסה אזרחיתעבודות  -בכתב הכמויות  1-6 שבמבניםהסעיפים 
ביצוע  -כתב הכמויות ב 7-11 שבמבניםם סעיפיהוהנחה נפרדת לכל  ;)1

מובהר כי . "הצעת המחירייכתב "על המעטפה  .))2-מבנה (מסמך ד מערכות
 ס לכל אחד מכתבי הכמויות בפני עצמוביח %30הנחה העולה על  אין להציע

, 30%אזרחית לא תעלה על ההנדסה ה פרקי עבודות ההנחה עלדהיינו, (
למען הסר כל  מובהר .)30%המבנה לא תעלה על  מערכותפרקי  ההנחה עלו

של חריגה  בכל מקרה .כי אין לתת "הנחה" שלילית או תוספת ,ספק
ל את ההצעה מטעם זה אלה, תהא ועדת המכרזים רשאית לפסו מהוראות

 .  בלבד

[מובהר כי השימוש במונח מעטפה הוא לצורך נוחות ההגדרה  2מעטפה מס'  .4.2.2
אולם הואיל ומדובר בחומר רב הקבלן רשאי להגישו במארז מתאים אשר 

יתר מסמכי ההצעה, שאינם ההצעה  -] 2ייחשב לענין זה כמעטפה מס' 
מעטפת ת ואטומה (להלן: הכספית, יוגשו בעותק אחד, ויוכנסו למעטפה נפרד

). המציע ירשום על המעטפה מצידה החיצוני את המילים ההזמנהמסמכי 
 כל". מובהר כי על המשתתף לחתום על מסמכי ההצעה ללא הצעת מחיר"

וכן יצורף  תצורף גם הערבות למעטפה זו, בכל עמוד ועמוד. ההזמנהמסמכי 
  .  ייד ("דיסק או קי") עם תכניות מכרזלה גם ההחסן הנ

המציע ינקוב את שיעורי ההנחה המוצעים על ידו בטופס ההצהרה (מסמך א') לכלל  .4.3
כתב ב 1-6ים מבנל נפרדהנחה  שיעור בוזאת באופן שינק –סעיפי כתב הכמויות 

למבנים  נפרדשיעור הנחה ו) 1-מסמך ד( ההנדסה האזרחיתלעבודות ביחס הכמויות 
המחירים מובהר כי . )2-(מסמך דנה המב מערכות ביחס לביצועכתב הכמויות ב 7-11

 מטבע ישראלי בלבד, ללא מע"מ. שיעור ההנחההנקובים בכתב הכמויות הינם ב
ולכל אחד מהם  ,המוצע על ידי המשתתף יתייחס לכל המחירים בכתב הכמויות יחדיו

  .  , לפי הענייןבנפרד

כל  מודגש כי המחירים, לאחר הפחתת ההנחה מתייחסים לביצוע מלא ומושלם של .4.4
. המחירים בהצעה, לאחר ההזמנההפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי 

הפחתת ההנחה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות 
, המשתתף לא יהא זכאי לכל ההזמנהנשוא ההזמנה בהתאם למפורט בחוזה ובמסמכי 

  תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. 

ים המוצעים ע"י המשתתף, לאחר הפחתת ההנחה, יהיו תקפים עד לסיום המחיר .4.5
על אף האמור, מובהר כי  העבודה ולא תשולם כל תוספת התייקרות למחירים הנ"ל.

מנגנון החשב במקרים בהם מתקיימים תנאי  ,בהתאם להוראות החוזה (סעיף ד')
מדד יהיה מדד כאשר התשולם תוספת התייקרות , 2009הכללי, כפי שפורסם בשנת 

   דד הידוע במועד הגשת הצעת הקבלן. , ומדד הבסיס יהיה המתשומות הבנייה

המשתתף מצהיר כי אלא אם נכתב במפורש אחרת, הצעתו אינה כוללת מידע חסוי  .4.6
כלשהו, ולפיכך, מוריה תהיה רשאית להציג הצעה זו למשתתפים אחרים, על פי 

סופית של מוריה לגבי הזוכה. סבר פנייתם, אולם זאת אך ורק לאחר קבלת החלטה 
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המשתתף, כי ישנם סעיפים בהצעתו אשר הנם חסויים ולפיכך לא ניתן לחשוף אותם 
בפני צדדים שלישיים, יציין המשתתף במפורש בהצעתו מהם אותם סעיפים, ומוריה 
תביא את עמדת המשתתף בחשבון בהחלטתה האם לחשוף את המידע בפני משתתפים 

תתף כי שיקול הדעת אם לחשוף את הצעתו, כולה או חלקה, אחרים. מובהר למש
מסור למוריה שתהיה רשאית לפעול בנושא לפי שיקול דעתה, ולא תישמע מצד 

 ין זה, אף אם ייחשפו חלקים שהמשתתף ציין שהם חסויים. יהמשתתף כל טענה בענ

האמור במסמכי  לכלבחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המשתתף את הסכמתו  .4.7
ומסכים ומתחייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה מנוע מלהעלות כל  הםובתנאי מנהההז

 על כל הכלול בהם.  ההזמנהטענה כנגד מסמכי 

  תנאי סף .5

המפורטות להלן בסעיף זה.  הדרישות בכלבהגשת הצעתו מאשר המשתתף כי הוא עומד 
ההליך עמידת המשתתף בדרישות תיבדק בהתאם לשיקול דעת המזמינה בכל שלב משלבי 

והמשתתף מתחייב להמציא למזמינה כל מידע שיידרש בענין. אי עמידה בכל אחד מן התנאים 
  :המפורטים להלן תגרום לפסילת הצעתו של המשתתף

  זה, הינם ללא מע"מ, ובערכים נומינאליים.  5הבהרה: כל הסכומים הרשומים בסעיף 

דים ותלויים נגדו ואשר לא עומ בישראלהמשתתף הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין  .5.1
יודגש כי אין הליכי חדלות פירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים. 

 .של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות אחרות להגיש הצעה כמיזם משותף

על המשתתף לצרף להצעתו העתק של תעודת רישום  :בתנאי זה להוכחת עמידתו -
ו מרואה חשבון של המשתתף המאשר כי התאגיד תקפה בצירוף אישור מעורך דינו א

רשום כדין בישראל ולא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות פירעון, לרבות פירוק, 
 .  1נספח הקפאת הליכים או כינוס נכסים, בהתאם לנוסח המצורף כ

המשתתף הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות,  .5.2
(כבישים, תשתיות  200, ענף 5בסיווג ג' וכן (בניה) 100, ענף 5יווג ג', בס1969-התשכ"ט

 .ופיתוח)

על המשתתף לצרף להצעתו העתק של תעודת רישום  :זה להוכחת עמידתו בתנאי -
 תקפה המעידה על רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים, בסיווג האמור. 

ועד הגשת ועד למ 1.1.2012, במהלך התקופה שמיום כקבלן ראשי המשתתף ביצע .5.3
מיליון  250כהגדרתן להלן, בפרויקט אחד, בהיקף כספי של  "עבודות בניה"ההצעות, 

 בתחום עבודות, האמורה התקופה במהלך ביצע משתתףה – ולחלופין ;ש"ח לפחות
 510 על עמד המצטבר היקפם אשר, שהסתיימו בפרויקטים כאמור" עבודות בניה"

 פחת לא, כאמור המצטברים יקטיםמהפרו אחד היקף ואשר, לפחות ח"ש מיליון
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 .₪מיליון  170 של כספי מהיקף

בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי  ,כאמור לעיל
יוכר אך ורק  1.1.2012ככל והפרויקט החל לפני יום  ,ובהתעלם ממרכיב המע"מ. בנוסף

  ואילך.  1.1.2012ערך העבודות מיום 

חניון לכלי רכב או " תהיה המשמעות הבאה: עבודות לבניית יהבנ עבודותלמילים "
די  - מפלסים לפחות  2בנין משרדים או בית חולים, בהם קיים חניון תת"ק הכולל 

מנהרה (כולל עבודות שלד, גמר ומערכות) , עבודות לבניית לחלופיןבאחת מהחלופות; 
, כל מבנה לחלופין ;לפחות מטר 250באורך של  לנסיעת כלי רכב או רכבת תהמיועד

 אחר שיאושר על ידי המזמין טרם הגשת ההצעות.

על המשתתף לצרף להצעתו אישור חתום בידי מזמין  :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
 א2נספח בנוסח המצורף כאותן עבודות או בידי מנהל הפרויקט של אותן עבודות 

נציג מטעם  העתקים של חשבונות חלקיים או סופיים חתומים על ידי אולמכרז, 
כל מסמך אחר  אושיש בהם ביטוי לאמור, או מנהל הפרויקט מזמין אותן עבודות 

 להנחת דעתו של מנהל הפרוייקט, שיש בהם להעיד על ביצוע העבודות כאמור. 

, על המציע להבהיר 1.1.2012יום מובהר, כי ככל שיוצגו פרויקטים שהחלו לפני 
באותם פרויקטים יקף העבודות שבוצע מהו ה ,באמצעות אסמכתאות כנדרשבהצעתו 

   .1.1.2012לאחר יום 

המשתתף הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות,  .5.4
במהלך התקופה  וסיים ואשר ביצע (גשרים), 300, ענף 5'ג, בסיווג 1969-התשכ"ט

המיועד  ועד למועד הצגתו למוריה עבודה אחת לפחות להקמת גשר 1.1.2012שמיום 
 .מ"ר 1,500-ת מולנסיעת כלי רכב או רכבת, ששטחו הכולל לא פח

, )300ענף ב 5ג'זה ( 5.4בסעיף  , וככל ואין למציע סיווג או ניסיון קודם כאמורלחלופין
רשאי המשתתף להציג קבלן משנה מטעמו, אשר יש לו את הניסיון האמור הדרוש. 

כרז בו יתחייבו הצדדים הדדית כי לצרף הסכם טרום מ במצב דברים זה, על המשתתף
  העבודה תבוצע ע"י קבלן המשנה המוגש ע"י המשתתף.

על המשתתף לצרף להצעתו העתק של תעודת רישום : זהלהוכחת עמידתו בתנאי  -
על , כמו כןתקפה המעידה על רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים, בסיווג האמור. 

עבודות או בידי מנהל  המשתתף לצרף להצעתו אישור חתום בידי מזמין אותן
העתקים של חשבונות  אולמכרז,  ב2נספח בנוסח המצורף כהפרויקט של אותן עבודות 

או מנהל הפרויקט חלקיים או סופיים חתומים על ידי נציג מטעם מזמין אותן עבודות 
כל מסמך אחר להנחת דעתו של מנהל הפרוייקט, שיש  אושיש בהם ביטוי לאמור, 

 העבודות כאמור. בהם להעיד על ביצוע

זה, יש לצרף  5.4ככל והמשתתף מעונין להציג קבלן משנה מטעמו בקשר עם תנאי סף 
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אישורים על עמידתו של קבלן המשנה בדרישות סעיף זה בהתאם למפורט לעיל 
(העתק תעודת רישום תקפה ואישורי ביצוע עבודות כאמור לעיל), וכן הסכם טרום 

ו יתחייבו הצדדים הדדית כי העבודה תבוצע ע"י המשנה, במכרז בין המשתתף לקבלן 
  .קבלן המשנה

, על המציע להבהיר בהצעתו 1.1.2012יום לפני  שהחל מובהר, כי ככל שיוצגו פרויקט
באותו פרויקט לאחר יום מהו היקף העבודות שבוצע  ,באמצעות אסמכתאות כנדרש

1.1.2012. 

או  2015-2017טפת, בשנים של המשתתף, מפעילות שוממוצע מחזור ההכנסות השנתי  .5.5
לשנה. מובהר כי הערת  מיליון ש"ח 155, לא פחות מסכום של 2016-2018בשנים 

, לפי הענין, תביא לפסילת 2018או לשנת  2017"עסק חי" בדו"חות הכספיים לשנת 
 .הצעת המשתתף

דוחות כספיים מלאים, לצרף להצעתו המשתתף : על זהלהוכחת עמידתו בתנאי  -
. משתתף רשאי להוכיח עמידתו 2016-2018או לשנים  2015-2017ים מבוקרים, לשנ

בתנאים אלה גם באמצעות תאגיד השולט בו ואשר יתחייב כלפי מוריה בכתב 
, בהתאם לנוסח ההצהרה המפורסם באתר במסגרת מסמכי הצעת המשתתף

להיות ערב להתחייבויות המשתתף, ככל  האינטרנט של מוריה תחת לשונית מכרזים,
מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), ה במכרז. לצורך סעיף זה "שליטה", כהגדרת שיזכ

 .   1981-התשמ"א

 שלהלן: החלופיותעל המציע לעמוד באחת מבין שתי הדרישות  .5.6

הונו העצמי של המציע בשנת הדוח האחרונה שהוצגה על ידו להוכחת  .5.6.1
עניין; להלן: , לפי ה2018או שנת  2017שנת  -לעיל (דהיינו  5.5עמידתו בסעיף 

מסך הנכסים בדוח  10%") הינו לכל הפחות שנת הדוח האחרונה שהוצגה"
 על המצב הכספי לאותה שנה.

ממוצע הונו העצמי של המציע בשנות הדוח שהוצגו על ידו להוכחת עמידתו  .5.6.2
, לפי העניין), 2016-2018או שנים  2015-2017שנים  -לעיל (דהיינו  5.5בסעיף 

מממוצע סך הנכסים בדוחות על המצב הכספי לאותן  10%הינו לכל הפחות 
 שנים.

על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר בהתאם לנוסח : זהלהוכחת עמידתו בתנאי  -
 וכןלמכרז, לאחר מילוי הפרטים הנדרשים בתצהיר ובטבלה,  א'3נספח המצורף כ

 .   למכרז ב'3נספח לצרף להצעתו תצהיר רו"ח של המשתתף בנוסח המצורף כ

 שלהלן: החלופיותע לעמוד באחת מבין שלוש הדרישות על המצי .5.7
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 2015-2017הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנים  .5.7.1
 , הינו חיובי או שווה לאפס.2016-2018או בשנים 

לענין תנאי סף זה, הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת 
 של המציע יחושב באופן הבא:

(3*CFt+2*CFt-1+1*CF-2)/6  הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים 
 מפעילות שוטפת = 

 כאשר:

CF  -  הדוחות הכספיים "יתזרים מזומנים מפעילות שוטפת עפ 

    t  -  שהוצגה שנת הדוח האחרונה 

כהגדרתו  שוטפת מפעילות המזומנים תזרים של המשוקלל הממוצע בין היחס .5.7.2
 ההון לביןלפי העניין,  2016-2018 או 2015-2017 בשנים ,)מוחלט בערך( לעיל

 .33%-מ נמוךשהוצגה, הינו  האחרונה הדוח בשנת העצמי

 המזומנים תזרים של המשוקלל הממוצע בין היחסלענין תנאי סף זה, 
, האחרונה הדוח בשנת העצמי ההון לבין )מוחלט בערך( שוטפת מפעילות

  יחושב באופן הבא:

  

היחס בין הממוצע המשוקלל של 
רים המזומנים מפעילות שוטפת תז

או  2015-2017בשנים  ,(בערך מוחלט)
 בשנת העצמי ההון לבין, 2016-2018
 שהוצגה האחרונה הדוח

= ABS (CF) / Et 

 כאשר:

ABS  -  ערך מוחלט 

CF  -  
הממוצע המשוקלל של תזרים 

מפעילות שוטפת, כהגדרתו  המזומנים
 לעיל 5.7.1בסעיף 

t  -  שנת הדוח האחרונה 

E  -  הון עצמי בדוח הכספי 

 , כהגדרתה להלן,EBITDA-ה לבין , כהגדרתו להלן,החוב היקף בין היחס .5.7.3
 .10- מ נמוךשהוצגה,  האחרונה הדוח נתבש
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 הדוח שנתב EBITDA-ה לבין החוב היקף בין היחסלענין תנאי סף זה, 
 שהוצגה, יחושב באופן הבא: האחרונה

 - היחס בין היקף החוב לבין ה
EBITDA  הדוח לשנת

 שהוצגההאחרונה 
= t היקף חוב לשנת / EBITDAt 

 כאשר:

EBITDA  -  

רווח תפעולי מפעילות שוטפת לפני ריבית, 
מיסים, פחת והפחתות (כפי שמופיעים 

בסעיף ההתאמות הדרושות להצגת תזרים 
 מזומנים מפעילות שוטפת)

  -   היקף חוב
לרבות חלויות  ,חוב לטווח קצר וארוך
  שוטפות

t  -  שהוצגה דוח האחרונהשנת ה 

  

: על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר בהתאם לנוסח להוכחת עמידתו בתנאי זה -
 וכןלמכרז, לאחר מילוי הפרטים הנדרשים בתצהיר ובטבלה,  א'3נספח המצורף כ

 למכרז ב'3נספח לצרף להצעתו תצהיר רו"ח של המשתתף בנוסח המצורף כ

 ודות.למשתתף יש איתנות פיננסית לצורך ביצוע העב .5.8

מכתב כוונות מבנק המחזיק לצרף להצעתו המשתתף על  :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
או מחברת ביטוח שלה  ,1981 -ברישיון ישראלי לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א

, בהתאם 1981-רישיון מכח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א
  .למסמכי המכרז 4נספח לדוגמא המצ"ב כ

, כנדרש במסמכי למכרז 5נספח בנוסח המצורף כ שתתף צירף להצעתו ערבות מכרזהמ .5.9
 .המכרז

המשתתף צירף להצעתו אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק  .5.10
 .1976-עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו

-ים ציבוריים, תשל"ולחוק עסקאות גופ 1ב2ב(ב) ו2התקיימו במשתתף תנאי סעיף  .5.11
 , בהתאם לנוסח התצהיר המצורף.1976

תצהיר, בהתאם לנוסח המצורף יצרף להצעתו המשתתף  :תנאי זהלהוכחת עמידתו ב -
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  ).6נספח למסמכי הזמנה זו (

המשתתף הוא אישיות משפטית אחת (ולא שותפות או מיזם משותף), וכל המסמכים  .5.12
 של המשתתף ובחתימתו בלבד.אשר הוגשו, במסגרת מכרז זה, הוגשו על שמו 

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .5.13

  אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .6

המשתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הבאים, והכול לשביעות רצון  .6.1
  המזמין:

   מוצע על ידי המשתתף.ה ההנחהשיעור ין בו יצוטופס הצהרת המשתתף,  .6.1.1

 . לעיל 5- , ו2פים המסמכים הנדרשים בהתאם לסעי .6.1.2

אישור של רואה חשבון ו/או יועץ משפטי של המשתתף, שיהיה בתוקף למועד  .6.1.3
הגשת ההצעה, בדבר סמכותם של החותמים בשם המשתתף על מסמכי 

  ההזמנה, לחתום כאמור ולחייב את המשתתף בחתימתם, לכל דבר ועניין.

  לה) בגין רכישת מסמכי ההזמנה.אישור (קב .6.1.4

כל מסמך הבהרות להזמנה זו, ככל שהוצא על ידי המזמין, כשהוא חתום  .6.1.5
 .מפגש המציעיםבחתימת המשתתף ובכלל זה סיכום 

 העל ידי המציע (חתימ יםחתומכשהם  , על נספחיהם,כל מסמכי המכרז .6.1.6
, ב' למכרז9-א' ו9 חתימה על נספחים –לענין תכניות המכרז ו ,וחותמת)

 .וצירוף ההחסן הנייד ("דיסק און קי")

  להלן.  7ערבות, כמפורט בסעיף  .6.1.7

 ערבות .7

המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, במקור, מבנק או  .7.1
שיון מבטח ישראלי, אשר הוצאה לבקשת המשתתף ימחברת ביטוח המחזיקה בר

הזמנה להצעות (להלן: לפקודת המזמין, בנוסח הערבות המצורף כחלק ממסמכי ה
, יהא נוסח הערבות . ככל והערבות תוצא על ידי חברת ביטוח)5נספח ( ")הערבות"

 יבים.בשינויים המחו
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מוריה תהיה רשאית לקבל הצעה, אף אם נפלו פגמים טכניים, לפי שקול דעתה בערבות  .7.2
הבנקאית, בכפוף להגשת ערבות בנקאית מתוקנת על ידי המציע, מבלי שתהיה ליתר 
המשתתפים טענה מכל סוג ומין ביחס להגשת ערבות בנקאית מתוקנת כאמור. בנוסף, 

רשאית לבקש  מוריהאף במקרה שיהיה למוריה ספק בדבר תוקף הערבות, תהיה 
מהמציע מכתב מהבנק המאשר כי הערבות תכובד על ידו והמצאת מכתב כאמור תהווה 

במכרז מצהיר המשתתף כי אין ריפוי כראוי של כל פגם שנפל בערבות. בהגשת הצעתו 
 הוא רואה באמור כל פגיעה בשוויון שבין המשתתפים בהליך.   

המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות ולהגישה לגבייה, בכל מקרה בו יפר המשתתף  .7.3
פי מסמכי ההזמנה, ובפרט אם המשתתף יחזור בו מהצעתו - איזה מהתחייבויותיו על

הסכם ההתקשרות בנוסח המקובל אצל המזמין  קודם לבחירת הזוכה או לא יחתום על
או לא ימציא למזמין את ערבות הביצוע כנדרש לפי חוזה ההתקשרות. הערבות תהיה 
בנוסח המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה, ללא שינויים כלשהם. המזמין רשאי לדרוש 

  מהזוכה להאריך את תוקף הערבות עד למועד שייקבע על ידו.  

כום הערבות שחולט כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, בלי חולטה הערבות, יחשב ס .7.4
  כל צורך בהוכחת כל נזק.  

אם המזמין לא יממש אותה להלן,  13 בהתאם למפורט בסעיף הערבות תוחזר למשתתף  .7.5
  על פי זכותו בהתאם למסמכי ההזמנה.   

   תוקף ההצעה .8

    חודשים ממועד הגשתה. ארבעההצעת המשתתף תעמוד בתוקף במשך 

  שינויים ותוספות .9

המשתתפים אינם רשאים להכניס שינוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה, בין  .9.1
קרה בו הוספו שינויים ו/או הסתייגויות, בגוף מסמכי ההצעה ובין במסמך נלווה. במ

  כאמור, יהיה המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעשות כל אחת מאלה:

  לפסול את ההצעה. .9.1.1

להתעלם מן השינויים ו/או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו  .9.1.2
  מעולם.

ים להתייחס לשינויים ו/או להסתייגויות כאל פגם טכני בלבד, שהמזמין משל .9.1.3
  עמו.

לדרוש מן המשתתף לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות, ובלבד שאין  .9.1.4
בתיקון כאמור כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי מפרטיה. לא 
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נענה המשתתף לדרישת המזמין, כאמור, יחולו בהתאמה סעיפים קטנים  
  לעיל. 9.1.3  - 9.1.1 

במקרה שבו המזמין לא הודיע על נקיטה של אחת הפעולות המנויות לעיל, יראו  .9.2
בשינויים ו/או בהסתייגויות אשר הוספו, כאמור, כאילו לא נכתבו כלל, ובמקרה של 

. למען ותללא השינויים ו/או ההסתייגויזכייה, תחייב את המשתתף ההצעה שהוגשה 
הסר ספק, מובהר בזה כי המזמין לא יהיה חייב להתריע בפני המשתתף על האפשרות 
שהצעתו תיפסל ו/או לאפשר לו לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות אשר הוספו על 

 ידו.

מוריה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ומיוזמתה, כל עוד לא חלף המועד שנקבע  .9.3
כניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי ההזמנה. שינויים להגשת ההצעות במכרז זה, לה

ותיקונים אשר הוכנסו, כאמור, מיוזמתה של מוריה, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי 
ההזמנה ויישלחו אל המשתתפים באמצעות פקסימיליה, על פי הנוהל שנקבע למשלוח 

יחתם תשובות לשאלות הבהרה. כל מסמך שינויים שיישלח אל המשתתפים, כאמור, י
 על ידי כל משתתף ויצורף להצעתו במכרז.

  אי צירוף מסמכים להצעה .10

הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים, האישורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה, עלולה 
י שיקול דעתו המזמין שומר על זכותו להימנע מפסילתה של הצעה, כאמור, וזאת על פלהיפסל. 

הבלעדי, ובמקרים בהם יסבור המזמין כי השמטת מסמך כלשהו נעשתה בשוגג, ואין במתן 
האפשרות להשלים את המסמך שהושמט משום פגיעה בהליכי הפניה לקבלת הצעות לפי 

  . מסמכי הזמנה אלו ובעקרון השוויון

  סיכוני אי בהירות .11

רוט המצוי בהזמנה אינו גורע מחובת המשתתף לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל הפי .11.1
הבירורים הדרושים לו לשם הכנה והגשה של הצעתו. הגשת הצעה מהווה הצהרה של 
המשתתף, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה 

הסתמך על מצגי המזמין בעניין זה. נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא 
ידיעה של פרט כלשהו -ממילא, לא תישמע מצד המשתתף כל טענה בדבר טעות או אי

  לגבי כל עניין הקשור בהזמנה ובנספחיה, או המופיע בהם, או שאינו מופיע בהם.

בהגשת הצעתו המשתתף מצהיר, כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכוני  .11.2
 הם; ולכן כל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על המשתתף.בהירות כלש-אי

  בחינת ההצעות .12

בהתאם לאחוז ההנחה המשוקלל שנתן , ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הזולה ביותר .12.1
 ,")נוסח השקלול(להלן: " המציע, וזאת בהתאם לנוסחת השקלול המפורטת להלן

ם את המזמין לפסול הצעות במקרים מסוימים או שלא בכפוף לתנאים המסמיכיו
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 Xעבודות ההנדסה האזרחית  1-6מבנים לאחוז ההנחה המשוקלל = (אחוז ההנחה 
 )X 46% ת המבנהמערכו 7-11למבנים ) + (אחוז ההנחה 54%

 

עמידת לבחור כל הצעה שהיא, הכל כמפורט במסמך זה. תנאי לבחירת משתתף הוא 
 והוכחת הנדרש לפי מסמכי ההזמנה לשביעות רצון המזמין.   המשתתף בתנאי הסף

להנחה אשר נתן המציע  54%בהתאם לנוסחת השקלול יינתן משקל של  .12.1.1
 ;)1-מסמך דהאזרחית (ההנדסה עבודות  -כתב הכמויות ב 6עד  1מבנים ל

 - כמויות הכתב ב 11עד  7מבנים להנחה אשר נתן המציע ל 46%ומשקל של 
. הנוסחה לחישוב אחוז ההנחה המשוקלל תהיה )2-מסמך ד(המבנה  מערכות
 :כדלקמן

 

 כך לדוגמה: .12.1.2

 בכתב 1-6(מבנים  ההנדסה האזרחית הנחה לעבודות 20%מציע א' נתן 
, אזי "ציון בכתב הכמויות) 7-11(מבנים  המבנה מערכותל 10%-ו הכמויות)

  ).20%*54%+  10%*46%(=  15.4%ההנחה המשוקלל" של מציע א' הנו 

בכתב  1-6(מבנים  ההנדסה האזרחית עבודותהנחה ל 14%מציע ב' נתן 
, אזי "ציון בכתב הכמויות) 7-11(מבנים  המבנה מערכותל 16%-והכמויות) 

  ).14%*54%+  16%*46%(=  14.9%ה המשוקלל" של מציע ב' הנו ההנח

בדוגמא האמורה מציע א' הנו בעל "ציון ההנחה המשוקלל" הגבוה יותר ולכן 
במסמך של המזמינה כמפורט יתר זכויותיה הנו הזוכה (וזאת מבלי לגרוע מ

 ).זה

 במקרה בו חישוב ציון ההנחה המשוקלל של שני מציעים, אשר נתנו שיעורי .12.1.3
הנחה שונים זה מזה ברכיב עבודות ההנדסה האזרחית וברכיב המערכות, 
מביא לתוצאה זהה כי אז ייחשב לזוכה המציע אשר שיעור ההנחה שנתן 

 לעבודות ההנדסה האזרחית הוא גבוה יותר.

הינן ההצעות  כללים לעילתהיינה הצעות זהות אשר בהתאם לבמקרה בו  .12.1.4
לבחור את הזוכה , הבלעדי יקול דעתוהמזמין רשאי, על פי שיהיה הזוכות, 

לפנות באמצעות הגרלה שתערוך ועדת המכרזים בין המציעים הנ"ל ו/או 

ולבקש מהמציעים הנ"ל לשפר את הצעותיהם, בין  Best & Finalשל הליך ל
 בשלב אחד ובין במספר שלבים.

ידי  נה לצורך בחירת המציע הזוכה בלבד עלימובהר כי נוסחת השקלול האמורה לעיל ה .12.2
אחוז הנחה משוקלל, אולם במסגרת ההתקשרות עם הקבלן בפרויקט המחיר אשר 

ההנדסה ישולם לקבלן בגין הפרויקט יהיה כתחשיב נפרד של המגיע לקבלן בגין עבודות 
זה) ושל לחלק בניכוי אחוז ההנחה שניתן על ידי הקבלן מחירי כתב הכמויות ( האזרחית

(מחירי כתב הכמויות בניכוי אחוז ההנחה מבנה מערכות ההמגיע לקבלן בגין עבודות 
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 זה).לחלק שניתן על ידי הקבלן 

"). המזמין כשיר שניהמזמין רשאי להודיע על משתתף נוסף ככשיר לזכייה (להלן: " .12.3
רשאי להתקשר בהסכם האמור עם הכשיר השני, במקרה בו יתברר כי המשתתף שנבחר 

בות בנקאית כנדרש להבטחת כזוכה לא יתקשר עמה בחוזה התקשרות וימציא ער
הביצוע או שחוזה ההתקשרות עמו יבוטל בגין הפרתו על ידי הזוכה, ולמתמודדים לא 
תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של המזמין 

לבצע  -מבלי לגרוע מכלליות האמור  -לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות 
בחירת זוכה לביצוע העבודות. אין בבחירת כשיר שני או בכריתת הסכם הליך חדש ל

  עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שתעמודנה למזמין כנגד הזוכה במקרה כאמור.

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה מסוימת, בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף  .12.4
  של ההצעה כדבעי. מסעיפי מסמכי ההזמנה, באופן שלדעת המזמין מונע הערכתה 

כן יהיה המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של משתתף, בכל -כמו .12.5
  אחד מהמקרים הבאים:

המשתתף או מי ממנהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה  .12.5.1
, 300, 304, 330, 383: 1977-מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

 מש השנים האחרונות. בח 422-425, 290-291

(עבודות הנדסה  כתב הכמויותב 1-7 למבניםביחס שיעור ההנחה המוצע  .12.5.2
 כתב הכמויותב 8-12 למבנים, או שעור ההנחה המוצע ביחס אזרחית)

 פרי של תכסיסנות אינו סביר או הינואו  30%- חורג מ, (מערכות המבנה)
  .לדעת המזמין

יש את ההצעה לא יוכל המזמין הגיע למסקנה כי בפועל, המשתתף שהג .12.5.3
  לקיים את ההתחייבויות נשוא הבקשה להצעות כנדרש.

כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי המשתתף או אדם אחר  .12.5.4
  מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

כאשר התברר למזמין כי הצהרה שמסר המשתתף אינה נכונה או  .12.5.5
ילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי שהמשתתף לא ג

  להשפיע על ההחלטה להכריז על המשתתף כזוכה.

כאשר התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי  .12.5.6
להשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו/או המקצועית של המשתתף 

עיף זה ייחשבו ל"אירוע" כאמור, לבצע את העבודות, כולן או חלקן. לעניין ס
 בין היתר, גם המקרים הבאים:
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ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים  .12.5.6.1
נגד המשתתף, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד 

  נתינתם;

הוטלו עיקולים (זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת  .12.5.6.2
קם), אשר לא ההוצאה לפועל) על נכסי המשתתף (כולם או חל

  הוסרו בתוך ששים יום ממועד הטלתם;

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של  .12.5.6.3
פשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות במשתתף, אשר לא הוסרו 

  בתוך ששים ימים ממועד נתינתו.

או יותר ממניות המשתתף, וזאת ללא  25%בוצעה העברה של  .12.5.6.4
 זמין.הסכמה, מראש ובכתב, של המ

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב  .12.5.6.5
  הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז.

המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה, יהא  .12.6
מספר המשתתפים אשר יהא. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבוע זוכה כלל 

בכל עת, עד לחתימת הסכם עם הזוכה, בהתאם לשיקול דעתו וכן לבטל את ההליך 
  הבלעדי.

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות  .12.7
רצונו המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת 

  שיקוליו, כאמור.

או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי שנפל  מובהר בזה, כי בכל מקרה בו משתתף לא יזכה .12.8
בהחלטת מוריה על הזוכה או בשל פגם יסודי שנפל בהליכי הבקשה להצעות, לא יהיה 
אותו משתתף זכאי לקבל מאת המזמין פיצוי כלשהוא, למעט החזר הוצאות ישירות 

  שהוציא לשם רכישת מסמכי ההזמנה והעמדת הערבות.

כי זכייתו של משתתף היא תוצאה של פגם  בכל מקרה בו יקבע בית משפט מוסמך, .12.9
בהחלטת המזמין או בהליכי ההזמנה או ההתקשרות, יפסיק אותו משתתף מיד את 
עבודתו על פי החוזה שנחתם עמו. במקרה כאמור, ישלם המזמין למשתתף, אך ורק את 
התמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו, עד למועד הפסקת העבודה, כאמור, ומעבר לכך 

יהיה המשתתף זכאי לכל פיצוי נוסף, לרבות בגין אובדני רווחים, אובדן הזדמנויות לא 
 עסקיות וכיו"ב.

המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, לדון עם משתתפים בפרטי הצעתם, לבקש הבהרות  .12.10
לגבי הצעות משתתפים שונים ולבקש מהמשתתפים, בין אם מדובר במשתתף בודד ובין 

(לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד), לתקן או לשפר את  אם מדובר במספר משתתפים
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 ,הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן

. סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם יתקיימו Best & Finalוכן להודיע על הליך 
יע למשתתפים או מגעים או ינוהלו דיונים כאמור יקבעו על ידי המזמין. המזמין יוד

לחלקם, לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או משופרת, אם וכאשר 
הוא ימצא לנכון לקבוע הליך כאמור. למען הסר ספק, אין בסמכות זו של המזמין כדי 
לחייב את המזמין לנהל משא ומתן כאמור או כדי לאפשר למשתתפים להסתייג בכל 

ההליך, או כדי לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב דרך שהיא מהאמור במסמכי 
 בהצעתו. 

המזמין יהיה רשאי לקבוע כי זכייה תהא מותנית בתנאים שעל המשתתף שהצעתו  .12.11
נבחרה יהא לקיימם במועדים ובאופן שיקבע המזמין. במקרה זה תיחשב הזכייה 

תנאים כזכייה מותנית עד למילוי התנאים לשביעות רצון המזמין. לא עמד הזוכה ב
אך לא  -לשביעות רצון המזמין, רשאי המזמין לבטל את זכייתו וכן יהיה הוא רשאי 

  להודיע לכשיר השני, אם נקבע כזה, על זכייתו.  -חייב 

המשתתף חייב לעדכן את המזמין בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול,  .12.12
תו להליך ועד למועד פרסום במידע שמסר למזמין, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצע

עד לחתימה על חוזה ההתקשרות  -החלטת המזמין בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה 
  עמו. 

  הודעה על זכייה והתקשרות .13

הודעה לזוכה תימסר באמצעות פקסימיליה ובדואר רשום. גם לאחר קביעת הזוכה,  .13.1
  בוא בדברים עם הזוכה, במטרה לתקן או לשפר את הצעתו. רשאי המזמין, ל

(חוזה קבלנים מוריה משתתף שייקבע כזוכה יחתום על חוזה ההתקשרות עם המזמין  .13.2
יום ממועד קבלת הודעת  14, וזאת בתוך ), בתוספת נספח תפעול החניון2017מהדורת 

 . שייקבע) (ככל הישייקבע על ידי מוריה בהודעת הזכיאחר מועד הזכייה או כל 

עם החתימה על חוזה ההתקשרות, כאמור, ימציא הזוכה לידי המזמין ערבות ביצוע, 
"), וזאת תחת הערבות אשר ערבות הביצועבשיעור הנקוב במסמכי ההזמנה (להלן: "

. מובהר, , וכן אישורי ביטוח חתומים ותקפים כנדרשהומצאה על ידו במצורף להצעתו
ה לא תוחזר לזוכה עד אשר ייחתם על ידו חוזה כי הערבות שהוגשה במצורף להצע

  , כאמור.ומסמכי הביטוח התקפים ערבות הביצוע ויומצאוההתקשרות 

ככל והזוכה לא יעביר למוריה את המסמכים שיתבקשו על ידה (כגון: ערבות ביצוע,  .13.3
קבלן , מסמכים לעניין הסיווג ו/או סיווג וחוזה חתוםתקפים אישור קיום ביטוחים 

יום  14או לאחר  על ידהיקבע במועד שי, )לעיל 1, כאמור בסעיף מערכותהחשמל וה
, תהא רשאית ועדת המכרזים, אך לא (המאוחר מבין השניים)ממועד הודעת הזכייה 

ולהתקשר עם גורם אחר לרבות עם המציע אשר הצעתו הינה  חייבת, לבטל את זכייתו
, וזאת מבלי לגרוע שיר שני)המתאימה ביותר אחרי ביטול הזכייה (גם אם לא  נבחר כ

אשר לא העביר את המסמכים  מסמכותה של מוריה לנקיטת צעדים כנגד אותו מציע
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 , לרבות חילוט הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעתו. הנדרשים במועד

נוסח חוזה ההתקשרות של המזמין מצורף כחלק ממסמכי ההזמנה. בהגשת הצעתו 
חוזה ההתקשרות בנוסח המצורף, ולא מסכים כל משתתף להתקשר עם המזמין ב

תשמע מצד המשתתף כל טענה לפיה אינו מכיר את תנאי חוזה ההתקשרות של המזמין 
  או אינו מסכים להתקשר עם המזמין בחוזה בנוסח שצורף למסמכי ההזמנה.  

יקבל על כך הודעה בדואר רשום. כן תושב למשתתף  ,משתתף אשר הצעתו לא תתקבל .13.4
הערבות שהומצאה על ידו, במצורף להצעתו. למי שנקבע ככשיר בסמוך לאותו מועד 

שני תוחזר הערבות עד לשלושה חודשים לאחר הודעת הזכייה, אלא אם יודיע לו 
המזמין קודם לחלוף המועד כאמור כי הוא נקבע כזוכה בשל ביטול הודעת הזכייה 

לו על לזוכה הראשון או ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון. במקרה שכזה יחו
הכשיר השני ממועד הודעת הזכייה כל ההוראות החלות על הזוכה. המזמין רשאי 
לדרוש מהמשתתף שנקבע ככשיר שני להאריך את הערבות שהמציע עד למועד כאמור, 
אם וככל שתום תוקפה קודם למועד זה. אין בהשבת הערבות כדי לבטל את מעמד 

חליט שלא לבחור בכשיר השני הכשיר השני, והכל מבלי לגרוע מזכות המזמין לה
 לביצוע העבודה אף במקרה של ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון.

משתתף אשר הצעתו לא תתקבל, יהיה רשאי לעיין, לאחר קבלת החלטה סופית של  .13.5
ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה, במסמכי ההצעה הזוכה ובמסמכים נוספים, 

ש"ח, אשר ישולמו למוריה מראש ובטרם  500בכפוף לתשלום דמי טיפול בבקשתו בסך 
  ש"ח עבור צילום כל עמוד.  1יועמד החומר לעיון המשתתף כאמור, ובנוסף תשלום של 

לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה לפיה והמסמך המחייב היחיד  .13.6
מבחינת המזמין הוא חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין המזמין לבין הזוכה. שום 

פה, לא תיצור הסכם מחייב בין הזוכה למזמין ולא - , בין בכתב ובין בעלהודעה אחרת
 תקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי המזמין.  

  ביטול זכייה .14

בכל אחד מהמקרים הבאים, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו של משתתף שהוכרז  .14.1
  שמי שהצעתו נבחרה:

י ממנהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה המשתתף או מ .14.1.1
, 300, 304, 330, 383: 1977-מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

 בחמש השנים האחרונות.  422-425, 290-291

פי -התחייבויותיו עלאיזו מכאשר המשתתף שהוכרז כזוכה לא עמד ב .14.1.2
ימים ממועד  10וך בתמסמכי ההזמנה, ובכלל זה גם התחייבותו לחתום 

בתוך על חוזה ההתקשרות ולהמציא לידי המזמין  קבלת הודעת הזכייה
  .ואישורי ביטוח תקפים ערבות ביצועהמועד האמור 
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כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי המשתתף או אדם אחר  .14.1.3
  מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

מין כי הצהרה שמסר המשתתף במסגרת הצעתו אינה נכונה או התברר למז .14.1.4
שהמשתתף לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי 

  להשפיע על ההחלטה לבחור במשתתף כזוכה.

התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי  .14.1.5
צועית של המשתתף להשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו/או המק

לבצע את העבודות, כולן או חלקן. לעניין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע", בין 
  היתר, גם המקרים הבאים:

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים  .14.1.5.1
נגד המשתתף, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד 

  נתינתם;

או בלשכת הוטלו עיקולים (זמניים או קבועים, בבימ"ש  .14.1.5.2
ההוצאה לפועל) על נכסי המשתתף (כולם או חלקם), אשר לא 

  הוסרו בתוך ששים יום ממועד הטלתם;

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של  .14.1.5.3
פשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות במשתתף, אשר לא הוסרו 

 בתוך ששים ימים ממועד נתינתו.

ממניות המשתתף, וזאת ללא  או יותר 25%בוצעה העברה של  .14.1.5.4
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.

הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב  נשללה מהזוכה .14.1.5.5
  .הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז

במקרה של ביטול זכייה, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות שמסר  .14.2
כל סעד אחר אשר המזמין זכאי לו, המשתתף במצורף להצעתו, כל זאת מבלי לגרוע מ

במקרה כאמור, על פי כל דין. סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם ומוערך מראש 
 לכיסוי נזקי המזמין, ללא צורך בהוכחת נזק.

  ביטול  ההזמנה או הזכייה או שינוי בהיקף ההתקשרות במקרה של חריגה מתקציב הפרויקט .15

מובהר בזה למשתתפים, במפורש, כי ביצוע הפרויקט והעבודות נשוא פניה זו מותנים  .15.1
בעמידה קפדנית ביעדי תקציב שנקבעו לו. לפיכך, שומר המזמין לעצמו את הזכות 

האישור התקציבי  לבטל את הפניה במסגרת הזמנה זו או את הזכייה, במקרה בו יבוטל
לפרויקט או במקרה שבו ההצעות שהוגשו תחרוגנה מן האומדן לביצוע העבודות 
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  בפרויקט.

מבלי לגרוע מסמכותו, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט על  .15.2
לרבות ביטול  , ו/או גריעת תכולת עבודות מכתב הכמויותצמצום היקף העבודות הנדרש

ו/או על חלוקת הביצוע לשלבים, הכול על מנת לעמוד ו תתי פרקים של פרקים ו/א
 בהיקף התקציבי המאושר ובכפוף לשיקול דעת המזמין. 

לעיל, תהיה שמורה גם לאחר שנחתם חוזה  15.1-15.2סמכות המזמין, כאמור בסעיפים  .15.3
התקשרות עם המשתתף שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה.  ככל שהקיצור כאמור יבוצע 

תימת חוזה ההתקשרות יבוצעו הפעולות כאמור בהתאם ובכפוף לאמור בחוזה לאחר ח
 ההתקשרות.

זה (לפי כל אחד מסעיפי המשנה שבו), לא  15בכל מקרה של קבלת החלטה, על פי סעיף  .15.4
תהיינה למי מהמשתתפים טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי המזמין, בקשר עם קבלת 

משתתפים, כי ברור להם שתנאי זה הוא . בהגשת הצעתם מצהירים הההחלטה כאמור
 תנאי יסודי להגשת ההצעות, והם מאשרים את הסכמתם לתנאי זה מראש.

  הודעות .16

המשתתף יציין בהצעתו את כתובת משרדו הרשום לצורך קבלת הודעות בהליך ואת  .16.1
  שמו של איש הקשר של המשתתף.

תיחשב כאילו הודעות ישלחו בדואר רשום או בפקסימיליה. הודעה שנשלחה בדואר  .16.2
שעות ממועד משלוחה והודעה שנשלחה בפקסימיליה תיחשב  48הגיעה ליעדה תוך 

  שעות ממועד המשלוח. 24כאילו הגיעה ליעדה תוך 

  שונות .17

  בהגשת הצעתו רואים את הקבלן כמצהיר ומתחייב בהצהרות ובהתחייבויות כדלקמן:

או כל הצעה שהיא  כי ידוע לו שהמזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר .17.1
והכרעה זו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, מבלי שתהא למי 
מהמשתתפים כל זכות או רשות לערער על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם, ורואים את 

  המשתתף כמסכים מראש להחלטת המזמין בדבר קבלת או דחיית הצעה כלשהי.

כל עת, שינויים במסמכי ההזמנה ורק המסמכים כי ידוע לו שהמזמין רשאי להכניס ב .17.2
  הסופיים, כפי שיחתמו על ידי המזמין ועל ידי המציע שייבחר יחייבו את המזמין.

מובהר בזאת כי כל מסמכי בקשה זו הנם רכושו של המזמין, הם מושאלים למציע לשם  .17.3
יגיש הכנת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך הגשת ההצעות, בין אם 

את ההצעה ובין אם לא יגיש. המציע אינו רשאי בכל מקרה, להעתיק את מסמכי 



  בחניון שז"ר ירושלים  כות מבניםהנדסה אזרחית ומערלביצוע עבודות  229/2018מכרז פומבי מס' 

  

31  

  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

 ההזמנה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת לבד מהגשת הצעתו למזמין.

המשתתף מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי ידוע לו שבמידה והצעתו תזכה, היא  .17.4
יינה לו טענות מכל תועמד לעיון יתר המשתתפים במכרז אשר יבקשו זאת, מבלי שתה

סוג ומין כלפי המזמין, לרבות טענות ביחס לחסיון המסמכים, פגיעה בסודות מסחריים 
חסויים עליו וכד'. ככל שהמשתתף סבור שמסמך או פרט הכלולים במסמכי הצעתו 

לציין זאת ולכתוב בצד כל מקום שלדעתו הוא חסוי את המילה "חסוי". מובהר כי גם 
רטים בהצעתו חסויים כאמור, מוסמך המזמין לחשוף פרטים אם ציין המשתתף כי פ

אלה למשתתפים האחרים, לפי שקול דעתו הבלעדי, ומבלי שלמשתתף תהיה כל טענה 
  כלפיו.  

 מסמכים .18

פירוט המסמכים המצורפים לבקשה לקבלת הצעות ומהווים ביחד את מסמכי ההזמנה להלן 
  "):מסמכי ההזמנה(לעיל ולהלן: "

 ה להציע הצעות.זמנמסמך א': ה .18.1

. במקרה של סתירה בין על נספחיה הצעות להציעהזמנה  –: חלק כללי זה 1'מסמך א .18.2
האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' יגבר האמור במסמך זה בכל הנוגע להליך 

  ן הביצוע של העבודות יהיו עדיפות הוראות מסמך ב'.יהמכרזי ואילו לעני

 .  : חוזה קבלנים מוריהמסמך ב' .18.3

 והנספחים  : תנאים כלליים מיוחדים ("מסמך המוקדמות") וכל המסמכים1מך ג'מס .18.4
 המפורטים בסעיף . 

 כתב כמויות הנדסה אזרחית. – 1מסמך ד' .18.5

 .מבנה כתב כמויות מערכות – 2מסמך ד' .18.6

 מפרט מיוחד הנדסה אזרחית. – 1מסמך ה' .18.7

 מפרט מיוחד מערכות. – 2מסמך ה' .18.8

אינם  ,מוקדמות, חלק מהמסמכים המפורטים ברשימה שםככתוב במסמך התשומת לב המשתתף כי 
  . אך מהווים חלק ממסמכיו לתיק המכרזבפועל מצורפים 

בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב המציע כי על אף שהמפרטים, ומסמכים נוספים כאמור, אינם 
לתיק המכרז, הם נמצאים ברשותו, הוא מכיר אותם, קרא אותם, הבין את בפועל מצורפים 

תיהם ואת תוכנם והגיש את הצעתו, בהסתמך על האמור בהם, באשר כל המסמכים הנכללים הוראו
  ברשימה דלעיל, מהווים כאמור חלק בלתי נפרד מהחוזה.
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  תאריך: ___________

  בכבוד רב,                

    מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ                                      
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  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

   1נספח 

  5.1/ רואה חשבון בהתאם לתנאי סף  אישור עו"ד

  

  לכבוד
  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

   2ככר ספרא 
  ירושלים

  
  

  שלום רב, 

   בחניון שז"ר ירושלים הנדסה אזרחית ומערכות מבניםלביצוע עבודות  229/2018מכרז פומבי הנדון: 

, הריני נדון________________ במכרז שבכעו"ד/ רו"ח של המשתתף ________________

לאשר כי לפי מיטב ידיעתי ובדיקתי, התאגיד רשום כדין בישראל וכי לא תלויים ועומדים נגדו הליכי 

  חדלות פירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים. 

 [יש לצרף העתק תעודת התאגדות]

  

  תאריך: ________________________

  חתימה וחותמת: _________________

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  א2נספח 
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  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

  5.3נוסח להוכחת ניסיון בהתאם לחלופה שבתנאי סף 

  שם הקבלן המציע: _______________

  שם הפרויקט: __________________

  שם מזמין העבודה: _______________

  (*יש לסמן חלופה רלוונטית)הפרויקט בוצע על ידי המציע כקבלן ראשי: כן / לא 

  :ט שבוצע על ידי המציע (יש לפרט את העבודות שבוצעו)תיאור כללי של הפרויק

  

  

  

  

  

  

o  מועד תחילת ביצוע הפרויקט)dd/mm/yy_____________ :(  

o מועד סיום הפרויקט )dd/mm/yy_______________ :(  

o  ועד  1.1.2012ההיקף הכספי (ללא מע"מ והצמדה) של העבודות שבוצעו בפרויקט, בתקופה שמיום

  ____: ___________לסיומו

o  (יש לסמן) כן / לא *:כהגדרתן להלן "בניהעבודות "האם הפרויקט הינו פרויקט לביצוע 
חניון לכלי רכב או בנין משרדים או בית חולים, בהם קיים חניון תת"ק הכולל ": עבודות לבניית בניה עבודות"* 
ודות שלד, גמר ומערכות) מנהרה (כולל עב, עבודות לבניית לחלופיןדי באחת מהחלופות.  - מפלסים לפחות  2

, כל מבנה אחר שיאושר על ידי המזמין לחלופין .לפחות מטר 250באורך של  לנסיעת כלי רכב או רכבת תהמיועד
  .טרם הגשת ההצעות

  :אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

  שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה וחותמת: _______________

  :זמין העבודה/מנהל הפרויקט לגבי נכונות הפרטים שלעילאישור מ

  טל': __________ שם מלא: ____________ תפקיד: ____________ חתימה וחותמת: _____________
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  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

  ב2נספח 

  5.4נוסח להוכחת ניסיון בהתאם לחלופה שבתנאי סף 

  שם הקבלן המציע: _______________

  שם הפרויקט: __________________

  ם מזמין העבודה: _______________ש

  (*יש לסמן חלופה רלוונטית)הפרויקט בוצע על ידי המציע כקבלן ראשי: כן / לא 

  :תיאור כללי של הפרויקט שבוצע על ידי המציע (יש לפרט את העבודות שבוצעו)

  

  

  

  

  

  

o  מועד תחילת ביצוע הפרויקט)dd/mm/yy_____________ :(  

o מועד סיום הפרויקט )dd/mm/yy_______________ :(  

o  גשר המיועד לנסיעת כלי רכב או רכבת, ששטחו , 1.1.2012יום לאחר , הוקםבמסגרת הפרויקט האם

  (יש לסמן) כן / לא :מ"ר 1,500-הכולל לא פחות מ

  :אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

  _______שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה וחותמת: ________

  :אישור מזמין העבודה/מנהל הפרויקט לגבי נכונות הפרטים שלעיל

  טל': __________ שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה וחותמת: _____________
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  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

  5.7 – 5.5הצהרת מציע בדבר נתונים כספיים בהתאם לתנאי סף  - א' 3נספח 

________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אני הח"מ, __________ בעל/ת ת.ז. __
  אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק , מצהיר/ה בזה בכתב כלדהלן:

מטעמו תצהיר ליתן ) ומוסמך "המציע"__________ (_____________ ח.פ. _______אני מנהל/ת של _ .1
בחניון שז"ר  הנדסה אזרחית ומערכות מבניםות לביצוע עבוד 229/2018מכרז פומבי מס' במסגרת זה 

 . ירושלים

ככל  דוחות הכספיים המבוקרים (המאוחדים,של המציע בהתאם ללהלן פירוט הנתונים הכספיים  .2
 ש"ח.באלפי ___________________, שרלוונטי) לשנים 

 הדרישות מבין באחת וכן ,)5.6.2או  5.6.1( 5.6סף  שבתנאי החלופיות הדרישות מבין באחת לעמוד המציע על[ 
  ] ) 5.7.3או  5.7.2או  5.7.1( 5.7 סף שבתנאי החלופיות

שנת   תנאי סף

________  

)2  - t(  

שנת 

________  

)1  - t(  

  שנת 

 ________  

)t(  

  חישוב ממוצע

5.5  

מחזור 

ההכנסות 

  השנתי

  

_________  

  

_________  

  

___________  

מחזור ההכנסות השנתי 

  הממוצע.

  ____תוצאה: _____

5.6.1  
  הון עצמי / סך הנכסים  ___________  (לא למילוי)  (לא למילוי)  הון עצמי

  תוצאה: _______
  ___________  (לא למילוי)  (לא למילוי)  סך הנכסים

5.6.2  

  ___________  _________  _________  הון עצמי
ממוצע הון עצמי: 

_____________  

  ___________  _________  _________  סך הנכסים
  ממוצע סך הנכסים:

______________  

  (לא למילוי)  (לא למילוי)  (לא למילוי)  -

ממוצע הון עצמי / ממוצע 

  סך הנכסים

  תוצאה: _______

5.7.1  

תזרים 

המזומנים 

מפעילות 

  שוטפת

________  ________  ____________  

ממוצע משוקלל של תזרים 

 המזומנים מפעילות שוטפת

=  

(3*CFt+2*CFt-1+1*CF-

2)/6  

  תוצאה: ___________



  בחניון שז"ר ירושלים  כות מבניםהנדסה אזרחית ומערלביצוע עבודות  229/2018מכרז פומבי מס' 

  

37  

  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

  

  

 

5.7.2  

היחס בין הממוצע 

המשוקלל של 

תזרים המזומנים 

מפעילות שוטפת  

(בערך מוחלט) 

 5.7.1[לפי ס' 

לבין ההון לעיל], 

העצמי של המציע 

  31.12ליום בשנת 

 [לפי ס') tבשנת (

  לעיל] 5.6.1

  (לא למילוי)  (לא למילוי) 
  תוצאה:

__________  
  (לא למילוי)

5.7.3  

היחס בין היקף 

 -החוב, לבין ה

EBITDA  

  (לא למילוי) (לא למילוי)

היקף החוב (חוב לטווח 

קצר וארוך, לרבות 

חלויות שוטפות): 

_____________  

  (לא למילוי)

EBITDA ) רווח
תפעולי מפעילות 

שוטפת לפני ריבית, 
מיסים, פחת 

  ):והפחתות

_____________  

היקף החוב / 
EBITDA:  

____________  
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  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

  5.7 – 5.5סף כספיים בהתאם לתנאי נתונים  בדברהצהרת רואה החשבון  -ב' 3נספח 
  (הצהרה זו תמולא ותחתם ע"י רואה חשבון חיצוני של המציע)

בדבר  המציע תמאשרים כי ביקרנו את הצהר ,")המציע__________ ("______רואי החשבון המבקר של  ,אנו

 פומבי מכרזבלהזמנה להציע הצעות  א'3נספח _, המפורטים ב________________ים לשנ הכספייםהנתונים 

  בירושלים.הנדסה אזרחית ומערכות מבנים בחניון שז"ר לביצוע עבודות  229/2018מס' 

אנו אחראים לחוות דעה על  המציע.כאמור, הינה באחריות הנהלת הכספיים בדבר הנתונים  מציעהצהרת ה

  יקורתנו.ההצהרה בהתבסס על ב

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקרות מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם 

כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

ביקורת  .ים ובמידע שבהצהרהמוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של הראיות התומכות בסכומ

כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע 

  וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

שקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את מ 'א3נספח בלדעתנו, ההצהרה בדבר הנתונים המפורטים 

  לשנים הנ"ל. מציעוזאת בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של ה ,המפורט בה

  

  בכבוד רב,

_____________  

  רו"ח  חתימת  

  

  

  ________________ ________         כתובת:____שם רואה חשבון :___

  תאריך: _________________
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  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

  4נספח 

  בדבר איתנות פיננסית ונותנוסח מכתב כו

      תאריך                  

    לכבוד
  )"המזמין"מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (

  
) פנה אלינו כדי לקבל מכתב כוונות זה כחלק "הקבלן"הננו לאשר, כי ________________ ( .1

לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ומערכות מבנים בחניון שז"ר  229/2018מהצעתו למכרז מספר 
 .ליםירוש

 
 במסגרת זו הננו לאשר כי: .2

 תשתיות תחבורתיות.הבניה והקבלן הציג בפנינו את מצבו ואת יכולות הביצוע שלו בתחום  2.1

הוצגו לנו על ידי הקבלן פרטי הפרויקט, תכנית הביצוע המתוכננת של הקבלן ולוחות הזמנים  2.2
 לביצוע.

המכרז אשר כוללים  הוצג לנו על ידי הקבלן נוסח ההתקשרות (חוזה הקבלנים) וחוברת 2.3
 הוראות לענין חלוקת הסיכונים בין הצדדים. 

על בסיס ההצהרות לעיל ובכפוף לקיומם של תנאים מוקדמים שיקבעו על ידינו, איננו רואים  .3
 מניעה להעמיד לקבלן את מסגרת האשראי הדרושה לביצוע הפרויקט.

ו להגביל את שיקול דעתנו, מובהר, כי אין בפירוט התנאים המוקדמים בסעיף זה בכדי לחייב א .4
ואנו רשאים לקבוע תנאים שונים או לגרוע תנאים או להוסיף תנאים נוספים על אלו המפורטים 

 בסעיף זה, הכל על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

מכתב כוונות זה אינו מהווה כל התחייבות מצדנו להעמדת המימון, כולו או חלקו, בתנאים  .5
 בכל תנאי אחר.המפורטים במכתב כוונות זה או 

 .31.2.2020מכתב כוונות זה אושר על ידי הגורמים המתאימים אצל המלווה ותוקפו הוא עד  .6

  

  בכבוד רב,

  חתימת מורשי חתימה                                            
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  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

  5נספח 
 נוסח הערבות הבנקאית

  תאריך _____________
  לכבוד

  וריה חברה לפיתוח ירושלים בע"ממ
  2כיכר ספרא 

  ירושלים
 1ערבות בנקאית מס' ______________     הנדון:

  
מליון שמונה במילים: (ש"ח  8,350,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

__________ _____________ -"), שתדרשו מסכום הערבות) (להלן: "חש" אלף וחמישים מאות שלוש 
עבודות הנדסה לביצוע  229/2018מכרז פומבי מס' ב") בקשר עם הצעת המשתתף המשתתף" :(להלן

   .בחניון שז"ר ירושליםאזרחית ומערכות מבנים 
  

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  תשומות הבניהלמדד סכום הערבות יהיה צמוד 
 ספטמברבחודש  15-שהתפרסם ב 2019 אוגוסטדד בגין חודש לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המ

   (או בסמוך למועד זה), "המדד היסודי". 2019
  

  "המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
  

ומת המדד היסודי, הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לע
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות,  -יהיו הפרשי ההצמדה 

מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 
  בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

  
א יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ל

המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת 
הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

  .התשלום תחילה מאת המשתתף
  

   (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  1.7.2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
  

כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר 
  מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

  
ו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או דרישה בכתב כאמור בערבות ז

  מברק, ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
  

חתימת המורשים מטעם הבנק/ 
  חברת הביטוח

    

  6נספח 

                                                           

הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש  לתשומת לב  1
  הצעה. 
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  5.11 בהתאם לתנאי סף פי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםעל  תצהיר
  

אני הח"מ, ______________________, נושא/ת  תעודת זהות שמספרה _________________, 
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

  מצהיר/ה בזה כדלקמן:

תימה אני משמש/ת _____________________ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/מורשית ח  .1
  המשתתף")." - אצל __________________________ (להלן 

אני עושה תצהירי זה להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאים הקבועים בבקשה להציע הצעות   .2
בחניון  לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ומערכות מבנים 229/2018מכרז פומבי מס' בקשר ל

  ").הבקשה להצעות" -(להלן שז"ר ירושלים 

  ף זה:את החלופה המתאימה מבין שתי החלופות בסעי X-לסמן ביש   .3

המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא     
 –ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991 –כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א 

  או; 1987

דים זרים (איסור העסקה שלא כדין המשתתף הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עוב    
, אך 1987 –ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991 –והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א 

  בין מועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת הצעתו של המשתתף חלפה למעלה משנה.

  לתצהירי זה נכון גם לגבי כל אחד מאלה:   3האמור בסעיף   .4

  ף.בעל השליטה במשתת  א.

  תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של המשתתף.  ב.

  מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה.  ג.

תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא שליטה מהותית  –אם המשתתף נשלט שליטה מהותית   ד.
  בידי מי ששולט במשתתף ("חברה אחות").

עבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין, המשתתף או מי ממנהליו לא הורשעו ב  .5
  בחמש השנים האחרונות. 422-425, 290-291, 300, 304, 330, 383 1977-התשל"ז

את החלופה הרלבנטית  X-יש לסמן ב[נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז   . 6
  : ]שלהלן מבין שתי החלופות

 חוק(להלן: " 1998-עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים 9הוראות סעיף     
  "), לא חלות על המציע.זכויות שוויון

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף     
עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה כאמור,   100 - יותר מ מעסיק

  המציע מצהיר ומתחייב, כדלקמן: 

ידה והצעתו תזכה במכרז והוא יתקשר עם המזמין לביצוע העבודות, יפנה במ )1(
המציע למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות  -לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 
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 בקשר ליישומן.

ללי של משרד העבודה הרווחה המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכ -  לחלופין )2(
לחוק שוויון זכויות  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ) לעיל נעשתה עמו התקשרות שלגביה פעל ליישומן. 1בהתאם להוראות סעיף (

  כמשמעותה בחוק שיווין זכויות. -זה  6ן סעיף יהגדרת "מעסיק" לעני

ח מכרז זה, יעביר העתק וקשר עם המזמין מכהמציע מתחייב בזאת כי היה וית
זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,  6מהתצהיר לפי סעיף 

  ימים מההתקשרות.  30בתוך 

  למטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.שה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה הנני מצהיר/  . 7

  

  חתימת המצהיר/ה

  אישור

_____, עו"ד, מאשר בזה כי היום, _____________, הופיע/ה בפניי מר / אני הח"מ, ____________
גב' __________________________, אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה 
____________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את 

י/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות האמת, שאם לא ייעשה / תעשה כן יהא / תהא צפו
  האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפניי.

  

  חתימת המאשר
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  7נספח 

  נוסח החוזה המשולש

  

   עיריית ירושלים    בין 
   עדן החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ -ו או/

  כל מפעיל אחר עליו תורה מוריה -ו/או 

  מצד אחד;          ")המפעיללהלן: "שתיהן יחד (    
  

  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ    לבין
  באמצעות מורשי החתימה בשם החברה    

  מצד שני;                  ")מוריה(להלן: "    
  

  .ח.פ. ________, ___________________    לבין
  באמצעות מורשי החתימה בשם החברה    

  מצד שלישי;            ")הקבלן(להלן: "    
  
  

עבודות הנדסה לבחירת קבלן לביצוע  229/2018ומבי מס' ומוריה פרסמה מכרז פ  הואיל
בצירוף כל הנספחים ו ,(להלן יחד אזרחית ומערכות מבנים בחניון שז"ר ירושלים

  ");החוזה"למכרז: 

המחירים הנקובים  הנחה עלוהקבלן זכה במכרז כאשר במסגרת הצעתו ניתנה על ידו   והואיל
  להוראות המכרז; בכתב הכמויות להקמה, אחזקה ותפעול, בהתאם

החוזה על הקבלן לבצע בתקופת ההתקשרות עבודות בשלב ההקמה המכרז וובמסגרת   והואיל
ללא תוספת תשלום על מחירי  ,ןאו מי מטעמ , עיריית ירושליםוהבדק עבור מוריה

, החוזה יש למוריההמכרז ובהתאם להוראות  ,ובנוסף ;המכרז (בניכוי הנחת הקבלן)
שירותי תחזוקה ו/או תפעול, לתקופות  קבלתזכות ברירה ל לעירייה או למי מטעמן

המכרז  להוראותהכל בהתאם ו נוספות מעבר לתקופת ההקמה והבדק כמפורט בחוזה,
    למחירי החוזה (לאחר ניכוי הנחת הקבלן);החוזה וו

ועל דעת הצדדים הוסכם כי התשלום לקבלן עבור שלב ההקמה (כולל תקופת הבדק)   והואיל
האחזקה יתר תקופת עבור  , הניהול וההתקשרותוהתשלום ,עות מוריהיעשה באמצ

 המפעיל כהגדרתו לעילעל ידי  ויעשו/או התפעול, ככל שתמומש האופציה לגביהם, י
  הבלעדי;  וובניהול

  :אשר על כן הוסכם בין הצדדים כדלקמן

  חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא כאחד עם שאר התניותיו. ההמבוא לחוזה זה מהוו .1
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יעמוד בתוקפו ויחייב את הצדדים בכפוף  לחלק הכללי, 8, לרבות נספח כהגדרתו לעילחוזה ה .2
 לאמור בזאת במפורש.

או מי , תודיע מוריה וככל שיוחלט על מימושן תפעול/או לביחס לתקופות האופציה לאחזקה ו .3
ירותי שאת יעניק הקבלן אשר לו יהיה "המפעיל" מי הגורם אשר ייכנס בנעליה ולקבלן מטעמה 

 19-ו 18לחלק הכללי למכרז ולנספחים  8, ובפרט לפי נספח לפי החוזההאחזקה ו/או התפעול 
את התקשרותו הישירה עם בחתימתו על הסכם זה מאשר הקבלן  למוקדמות, לפי העניין.

מובהר ומוסכם, כי למען הסר ספק . בהתאם לחוזה המפעיל לצורך מתן השירותים כאמור
 האמורים יינתנו על ידי הקבלן למפעיל מסוים וחלק למפעיל אחר וחלק מהשירותיםייתכן 

ולקבלן לא תהא כל טענה  (למשל, שירותי תחזוקה למפעיל א' ושירותי תפעול למפעיל ב'),
חניון, הפרדה  –בפרויקט חלוקה או הפרדה בין המבנים השונים גם בקשר לכך. כמו כן, תיתכן 

וגע לזהות המפעיל מולו יתקשר המזמין לצורך מתן קרקעי, בין היתר בנ-תתהמעבר המפלסית ו
קרקעי למפעיל -שירותי אחזקת חניון למפעיל א' ושירותי אחזקת מעבר תתים (למשל, השירות

 ., ולקבלן לא תהא כל טענה בקשר לכךב')

לניהול ולפיקוח המקצועי בפרויקט אחריות בכל הנוגע למבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל,  .4
 , יחולו גם ההוראות שלהלן:")ולפיקוח ת לניהולהאחריו(להלן: "

  –בשלב ההקמה  )א

i. תחול על מוריה. מובהר כי בכל  ,לרבות בנוגע לכמויותפיקוח, להאחריות לניהול ו
מקום בחוזה זה בו נכתב מוריה, תהא הכוונה מוריה או גורם אחר אליו תמחה 

 .ותמוריה את העבוד

 –לשירותי האחזקה ביחס  )ב

i.  חול על מוריה או המפעיל, בהתאם לניהול ופיקוח תריות האח –בתקופת הבדק
יומני עבודה  להסכמות שיהיו ביניהם בענין. ככל והאחריות תיוותר בידי מוריה,

שוטפים יחתמו ע"י מוריה וחתימת מוריה או המפקח מטעמה מקובלים על 
 .העיריה

ii. ול לניההאחריות  – )האחזקה (ככל ותמומש האופציה בענין בתום תקופת הבדק
גורם אחר אליו ימחה המפעיל את זכויותיו על או  ,המפעיל בלבדעל  תחולופיקוח 

 .לפי החוזה

  – )התפעול תפעול (ככל ותמומש האופציה בעניןביחס לשירותי ה )ג

i.  או גורם אחר אליו ימחה  ,היא של המפעיל בלבדהאחריות לניהול ולפיקוח
 .המפעיל את זכויותיו לפי החוזה

 :, יחולו גם ההוראות שלהלןהקבלן שירותילעבודות ושבונות ביחס בכל הנוגע להגשת הח .5

, יגיש הקבלן את התחזוקהלענין שירותי  בכל תקופת ההקמה, כולל בתקופת הבדק )א
 .החשבונות למוריה, בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה

 –לאחר תקופת הבדק  אחזקההתקופת לענין הארכת  ככל שתמומש האופציה לפי החוזה )ב
בגין  את החשבונות לתשלוםיגיש לת תעודת גמר בדבר סיום תקופת הבדק, הקבלן עם קב
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שלם לקבלן בעבור עבודותיו, בהתאם להוראות והמפעיל י, בלבד למפעיל שירותי האחזקה
שבמכרז חוזה אחזקה עיריית ירושלים אך לפי המחירים הנקובים כאמור בכתב הכמויות 

 .הנחת המציע בניכוי

, יגיש הקבלן סיום תקופת ההקמהעם  –התפעול שירותי יה בענין ככל ותמומש האופצ )ג
שלם לקבלן בעבור עבודותיו, לפי והמפעיל יבלבד את החשבונות לתשלום,  למפעיל

 .הנחת המציע בניכוישבמכרז המחירים הנקובים כאמור בכתב הכמויות 

שהו מכל מין מובהר, כי על מוריה לא תחול כל אחריות שהיא כלפי הקבלן או צד שלישי כל .6
וסוג שהוא, לרבות בגין כל נזק או אבדן בגוף או ברכוש שייגרם לו או לצד שלישי כלשהו, בכל 

 הקשור לתקופת הבדק והאחזקה. 

 24למען הסר ספק מובהר, כי על אף האמור בחוזה קבלנים מוריה, תקופת הבדק הינה  .7
 הצעות. , ממועד קבלת אישור מוריה, בהתאם למסמכי ההזמנה להציעחודשים

כן מובהר ומוסכם, כי ככל שהקבלן יתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות אחזקה או  .8
להתקשר ישירות עם כל אחד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי תפעול, יהא המפעיל רשאי 

קבלן שירותי האחזקה או התפעול אותם העניק קבלת האמורים לצורך  המשנה מקבלני
וזאת במחירי החוזה (בניכוי מפעיל, לישירות ם, מה חלק או ,הראשי תחת הקבלןהמשנה 

(למעט שינויים והתאמות לחוזה שיידרשו למפעיל לצורך ביצוע ובהתאם לתנאיו הנחת הקבלן) 
 שתהא לקבלן כל טענה או התנגדות לכך.מבלי זאת ו ההתקשרות),

 כתובות הצדדים: .9
  ירושלים 1כיכר ספרא  -העירייה 

   – בירושלים בע"מעדן החברה לפיתוח כלכלי 

  ירושלים 2כיכר ספרא  - מוריה 

  ___________________________________________ -הקבלן 

  על משלוח הודעות יחולו ההוראות הקבועות בחוזה הביצוע.

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

  

__________________     ___________________  _____________________  

  הקבלן  מוריה     המפעיל                  
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  8נספח 

  229/2018קבלן מס'  תוספת לחוזה

  ________ __,____ לחודש ___אשר נערכה ונחתמה ביום 
  

  511124778מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, ח.פ.     :    בין
  , ירושלים2כיכר ספרא 

  02-6297613טלפון: 
        );"המזמינהאו " "מוריה(להלן: "

  ;מצד אחד

  ______________________    :    לבין
  מרח' _________________         
  טלפון: _____________; פקס': _______________        

          );"הקבלן"להלן: (
  ;מצד שני

  

הנדסה אזרחית לביצוע עבודות  229/2018 מס' פומביוהקבלן הוכרז כזוכה במכרז     הואיל

") ובעקבות זכייתו כאמור כרזהמ(להלן: " בחניון שז"ר ירושלים ומערכות מבנים

: כל מסמכי החוזה יחדיו להלןהתקשרה מוריה עם הקבלן בחוזה קבלנים מוריה (

, לפיו התחייב הקבלן לבצע עבור מוריה את העבודות נשוא המכרז, הכל ")החוזה"

כמפורט במסמכי החוזה שנחתם בין הצדדים בקשר לביצוע העבודות (להלן: 

   ;")העבודות"

חודשים ממועד  24התחייב הקבלן ליתן שירותי אחזקה לתקופה של גרת המכרז ובמס    והואיל

זכות ברירה (אופציה) או מי מטעמה נקבעה למוריה המסירה ללא תוספת תשלום, וכן 

  להפעלת הקבלן לשם מתן שירותי אחזקה ו/או תפעול לחניון ולמערכותיו השונות;

ו/או תפעול שירותי אחזקה מתן הצורך בוכח לנולנוכח מורכבות העבודה וייחודיותה, ו    והואיל

קרקעי, הפרדה -לכל המערכות והאלמנטים בפרויקט להקמת חניון תתו לחניון

 (להלן יחד קרקעי להולכי רגל והסדרת שדרות שז"ר בירושלים-מפלסית, מעבר תת

ברצון הצדדים להסדיר את חיובי הקבלן  ,, מעבר למפורט בחוזה")החניון: "גם

  בתוספת זו;

הינו גורם מתאים ובעל ניסיון, מיומנות ומקצועיות במתן שירותי מצהיר כי והקבלן     הואילו

  כוללים למערכות אותן התחייב לתחזק בתקופת הבדק ולאחריה;ותפעול תחזוקה 
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  לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .נהחלק בלתי נפרד ממ יםמהוווהנספחים המצורפים לה, המבוא לתוספת זו  .1

 כותרות הסעיפים הן לצורך הנוחות בלבד, ולא ישמשו כפרשנות לסעיפי ההסכם והוראותיו.  .1

 למונחים בתוספת זו תהיה המשמעות הנתונה להם בחוזה אלא אם נאמר במפורש אחרת. .2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוספת זו לבין הוראות החוזה יחולו ההוראות המרחיבות  .3

 חובות הקבלן. את זכויות מוריה ואת 

 .השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים ולהיפך .4

  

 כללי .5

כמפורט במכרז תפעול או ו/בכל מקרה בו מוריה תורה לקבלן לבצע שירותי תחזוקה  .5.1

, לפי הענין, או חלקים ממנו לתפעל ו/או לתחזק את החניון הקבלןיחוייב , ובתוספת זו

 בהסכם כאמורתחזוקה ו/או התפעול ה תקופת לתום ועד, ינההמזמ אישור קבלת ממועד

 .זה

חודשים ממועד  24במשך תקופת התחזוקה והבדק לפי המכרז ( –בנוגע לשירותי התחזוקה  .5.2

 ,מתן שירותי תחזוקה על ידי הקבלןהמשך בכל מקרה בו הורתה מוריה על המסירה), וכן 

בהתאם להוראות לקים ממנו, כהגדרתו לעיל, או חמחוייב הקבלן לתחזק את החניון 

 בהתאם וכן ,מוקדמותמסמך הל 18נספח ובפרט הוראות  תוספת זוהמכרז, הוראות 

 תחזוקה לרבות, דין כל הוראות, והמזמינה הנחיות ,במפרט הטכני המפורטות להנחיות

 .יזומה ותחזוקה מונעת

הקבלן לתפעל  מחוייב –בכל מקרה בו הורתה מוריה על מתן שירותי תפעול על ידי הקבלן  .5.3

או חלקים ממנו (למעט מבנה ההפרדה המפלסית את יתופעל על ידי עיריית את החניון 

למסמך  19נספח הוראות  ובפרט תוספת זובהתאם להוראות המכרז, הוראות ירושלים), 

 כל הוראות, והמזמינה הנחיות ,במפרט הטכני המפורטות להנחיות בהתאם וכן ,המוקדמות

  .דין

כי מוריה רשאית להורות לזוכה לבצע שירותי תחזוקה בלבד, שירותי  ,סכםספק מו תלהסר .5.4

תפעול בלבד, או ליתן את שני השירותים יחד למוריה, עיריית ירושלים או לכל גורם ציבורי 

 , הכל בהתאם למחירים הקבועים בכתב הכמויות (בניכוי ההנחה).מוריה אחר עליו תורה
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ליתן שירותים כאמור רק ביחס לחלק מהמבנים כמו כן, מוריה רשאית להורות לזוכה 

למען הסר ספק מובהר, כי תקופת הבדק תימנה באופן פרטני ביחס לכל  והמערכות בחניון.

אחד ממבני החניון או מערכותיו, וזאת בהתאם למועד בו הושלמו הליכי המסירה כנדרש 

 .בחוזה לגבי אותו מבנה

ר לתקופת הבדק ו/או ביחס לשירותי מעבשהאמור בתוספת זו ביחס לשירותי תחזוקה  .5.5

: ביחס לשירותי על ידי הזוכההשירותים מותנה בהודעה בכתב מצד מוריה על מתן תפעול, 

עד  –שירותי התפעול ל ; ביחסעד שלושה חודשים לפני סיום תקופת הבדק –התחזוקה 

 .לשלושה חודשים לפני סיום עבודות ההקמה

  הגדרות .6

  שו המונחים הבאים כדלהלן:יתפרתוספת זו ונספחיה לעניין 

 .ןאו מי מטעמ ,ירושלים תעיריימוריה או  - "נה"המזמי .6.1

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ.  - "מוריה" .6.2

על ידי או נקבע או מי שהוסמך  המזמינה,מנהל פרויקט "חניון שז"ר" מטעם  -  "המנהל" .6.3

 זה. להיות המנהל מטעמו על ביצוע עבודות התחזוקה לעניין חוזההמזמינה 

לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, כל  - "מערכות אלקטרומכניות"/או ו "המערכות" .6.4

חלקי המבנה בהם קירות, תקרות, רצפות, מערכת האיטום, מעליות, מעלונים, מערכת כיבוי 

אש במים לרבות מאגר מים, קווי אינסטלציית מים, ביוב וניקוז, מערכות גילוי אש ועשן 

, כיבוי בגז או באבקה, כריזת חירום, בקרת כניסה, גילוי פריצה, לרבות לוחות פיקוד

מחסומים חשמליים או פנאומטיים או הידראוליים, בקרת מבנה, מערכת שו"ב לביטחון, 

, שילוט אלקטרוני, תקשורת, (מכרסמים ומעופפים) טמ"ס ומערכת הרחקת מזיקים

ים וטלפוניה, מערכת "ברק תקשוב, מחשבמערכות בקרה, מנ"מ, מערכות אבטחה וביטחון, 

מתקני מערכות ו, UPS-כתום", מערך חדר הבקרה לרבות ריהוט, מצגים, תשתיות, כבילה ו

לוחות, שנאים, מסדר, מערכת הארקה, גנרטורים (בין היתר) כולל במ"ג, מ"נ ומנ"מ חשמל 

לרבות תאורה בשגרה ותאורה  ומערכות בקרת תאורה ומערכות דלק, מערכות תאורה

, מערכת למדידת וכיו"ב שלטי מילוט ואזהרה מוארים , לרבות תאורה דקורטיבית,בחירום

רוחות, דחסניות אשפה, שילוט, תחנות שאיבה למים ולניקוז, לרבות משאבות כיבוי אש, 

אוורור, מיזוג אוויר, פינוי ודיחוס עשן, מערכות אב"כ, מערכת להכוונת רכב אל מקום חניה 

וכיוצ"ב בכל  NOx-ו COמערכות גילוי  מערכות בקרת חניונים, ,פנוי, מערכות תפעול חניון

 חלקי הפרויקט.
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  . וכן תוספת זו מסמכי המכרז ,חוזה קבלנים מוריה על נספחיו - "החוזה" .6.5

"חניון שז"ר, הפרדה ו/או  "החניון"ו/או "המתקן" ו/או "המבנה" ו/או "הפרויקט"  .6.6

נים, המתקנים, המערכות, כל המב - מפלסית, מעבר תת"ק ורח' שז"ר בירושלים"

החצרות, השטחים הפתוחים, הרחבות, חדרי השירותים וכל יתר המתקנים הנלווים 

למתחם הפרויקט חניון שז"ר, ההפרדה המפלסית, מעבר תת"ק ורח' שז"ר בירושלים והכל 

 כמפורט במפרט הטכני ובכתב הכמויות. 

תחזוקה שיש לבצע בהתאם כל עבודות ה - "שירותי התחזוקה"ו/או  "ות התחזוקה"עבוד .6.7

, מפרט העבודות וכתב הכמויות, לרבות ותוספת זולהוראות מסמכי המכרז והחוזה 

, אספקת חומרי התחזוקה, אספקת ןתחזוקה שוטפת לפני, במהלך שעות הפעילות ולאחריה

החומרים המתכלים בשירותים, אספקת כוח האדם הדרוש לביצוע המטלות הנ"ל וביצוע כל 

לשם תחזוקת המבנה, ולרבות טיפולים מונעים, איתור תקלות, תיקונן,  עבודה הדרושה

אספקת כוח האדם הדרוש, הציוד הכלים והאביזרים וכל פעולה שתידרש לצורך תחזוקה 

 .למסמך המוקדמות 18נספח , וכן כל העבודות כמפורט בתקינה של הפרויקט

שיש לבצע בהתאם ל התפעוכל עבודות  -  "התפעול"שירותי ו/או  "ות התפעול"עבוד .6.8

וכן כל , מפרט העבודות וכתב הכמויות, ותוספת זולהוראות מסמכי המכרז והחוזה 

 .למסמך המוקדמות 19נספח העבודות כמפורט ב

  שירותי התחזוקה ו/או שירותי התפעול, לפי העניין. -"השירותים"  ו/או"השירות"  .6.9

גם לביצוע עבודת התחזוקה הזוכה במכרז אשר אחראי  -  "נותן השירותים"ו/או "הקבלן"  .6.10

שנים במצטבר, בכפוף להוראות  10בתקופת הבדק ולאחריה לתקופה של עד ו/או התפעול 

 מוריה ו/או המזמין. 

ידו או אלה -עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על - "עובדי הקבלן"  .6.11

יו לביצוע העבודות ידי שליח- ידי עובדיו או על-ידו או על-ששירותיהם יושכרו או יירכשו על

 ו/או חוזה או בקשר אליהם וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו. 

  הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .7

  בזאת:ומתחייב הקבלן מצהיר 

חוק לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בבתוקף במועד הגשת ההצעות רישיון  כי לקבלן .7.1

 .1996- העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו
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 להעסקת הנוגעות הדין הוראות כל אחר ההתקשרות תקופת כל במהלך למלא יקפיד כי .7.2

 שיחול עדכון או/ו, שעה הוראת כל וכן, ההרחבה צווי, חוקים לרבות, מטעמו עובדים

 בכל בתוקף שיהיו כפי ,בתחום הרחבה צו או/ו חוק מכח חובה כל או בצווים או בחוקים

 .ההתקשרות תקופת

 שבכל לו ידוע וכי עובדים להעסקת ביחס הדין והוראות העבודה חוקי כל קיום על יקפיד כי .7.3

 זכויות על לשמירה הקשור בכל, דין לפי חיוביו את מפר הינו כי למזמינה שיתברר מקרה

 . לאלתר עמו החוזה את לבטל רשאית המזמינה תהא, העובדים

 עליו החלים בה וההסכמים הקיבוצייםחהעבודה צווי ההר חוקי הוראות כל את קייםי כי .7.4

עובדיו, וכל חוק, הוראה, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או פעולה בעלת תוקף תחיקתי אחר  ועל

 בתקופת ההסכם. 

, עובדים, סדרנים, מאבטחים קתהעס לצורך הנדרשים הביטוחים כל את ברשותו יש כי .7.5

 . השירותים במתן ונובע הכרוך דבר וכל רכבים הפעלת

 לשם הדרוש דבר וכל והאמצעים העזרים, המיכון, הציוד, האביזרים, הכלים כל ברשותו כי .7.6

 מוסמכים וסדרנים מאבטחים, שומרים ברשותו יש וכי ומיומן מקצועי באופן השירות ביצוע

, ניסיון, ידע בעלי, לתפקידם ומוכשרים מיומנים, מקצועיים, )דין כל לפי שנדרש ככל(

 שירותי מתן לשם נוהג כל או דין כל או/ו זה חוזה הוראות פי על הנדרשים וכישורים

 השירות לביצוע מאומנים הינם מטעמו או ידו על המועסקים וכל שלוחיו וכי, האבטחה

 .נוהג או דין וכן זה הסכם תנאי פי על הנדרשים והסודיות הבטיחות לכללי ומודעים

וכי עליו  המזמינהכי השירות הניתן על ידו אינו אינטגרלי לתחום עיסוקה של  לקבלןמובהר  .7.7

ווצרו בשום מקרה ואופן יחסי עבודה בינו או ילספק את השירותים כקבלן עצמאי, וכי לא י

 . המזמינהבין מאבטחיו, וכל המועסקים על ידו, לבין 

 המזמינההאמור לעיל ולרבות הצהרות הקבלן, הרי אם מכל סיבה מבלי לגרוע בכלליות  .7.8

ליחידיו או למי מטעמו סכומי כסף מעבר לקבוע בחוזה זה, מוסכם כי  ,לקבלןתיתבע לשלם 

יעמוד על התעריף המינימלי ליום או לשעת עבודה (לפי העניין),  הקבלןהסכום לו יהיה זכאי 

 כקבוע בחוק שכר המינימום.

תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים,  י יחיל על עובדיומצהיר כ הקבלן .7.9

כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים 

"), צו שר האוצר ("צו העסקת עובדים חוק ההעסקה(להלן גם: " 2013-ציבוריים, התשע"ג

" לפי נוסחו 2013- גופים ציבוריים, התשע"געל ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון ב

מעת לעת לרבות כל עדכון או תוספת) והתוספת לחוק ההעסקה. כן מצהיר הקבלן כי יקיים 
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אחר כל חיוביו כמעסיק מאבטחים ושומרים בהתאם לכל דין, לרבות חוק ההעסקה, וכי 

, או מי מטעמם, תוך שיתוף המזמינהיאפשר בכל עת ביצוע ביקורת על ידי משרד הכלכלה, 

פעולה מלא והצגת כל מסמך שיידרש, מבלי שיהיה זכאי לכל תוספת תשלום שהיא. ידוע 

 כי קיום חיוביו לפי סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  לקבלן

הקבלן מצהיר כי לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה, לא יועסקו עובדים זרים כמפורט  .7.10

הוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס' ב

7.12.9. 

כי הוא מנהל ספרים ופנקסי חשבונות כחוק והוא מתחייב להמציא  הקבלןכמו כן, מצהיר  .7.11

שלו כי הוא מנהל פנקסי חשבונות  אישור מפקיד מורשה או מרואה החשבון זמינהמל

ורישומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ומע"מ או שהוא פטור מלנהלם וכן כל 

 בהקשר זה. למזמינהמסמך אחר שיידרש 

מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים החלים  הקבלן .7.12

לפי דרישתה, אישורים בדבר ביצוע תשלומים  ,המזמינהעליו, ככל שחלים עליו, ולהציג בפני 

 כאמור.

הקבלן מתחייב גם שלא לתת שירותים ולא לעשות כל פעולה שיש או שיהיה בה משום ניגוד  .7.13

 .למזמינהעניינים ביחס לשירותיו 

בכל התחייבות כספית או המזמינה מתחייב שלא לחייב בכל צורה שהיא את  הקבלן .7.14

 .מאת המזמינהורט מראש ובכתב משפטית בלא לקבל על כך אישור מפ

שעות ביממה, וכי הוא ערוך ומסוגל לתת מענה  24מצהיר כי ברשותו מוקד המאויש  הקבלן .7.15

לכל אירוע בטיחותי או בטחוני שיארע במהלך מתן שירותיו, לרבות שירותי הדרכה, הכוונה, 

 והסברה לעובדיו או לפונים אליו. 

הנדרשים, בכל תקופת ההתקשרות, לצורך  מצהיר כי הוא מחזיק בכל האישורים הקבלן .7.16

שיונות נשק לעובדיו, וכל היתר ימתן השירותים ובכלל זה אישורים מאת משטרת ישראל, ר

 שיון נדרש אחר. יאו ר

ת, הכין ומסר את והקים והריץ את המערכטרם מתן שירותי האחזקה כי כן הקבלן מצהיר  .7.17

שלאחר תקופת הבדק  קופת האחזקהובכל הנוגע לתתכניות העדות וספרי המתקן כנדרש, 

עדכן את תכניות העדות וספרי המתקן על פי השינויים שבוצעו במהלך תקופת  –(אופציה) 

ידו, במחירים -ת עלולא מצא כל מניעה למתן שירותי תחזוקת המערכבכל מקרה ו ,הבדק

 ובתנאים המצוינים במסמך זה.
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לרבות החוקים והתקנות הקשורים כי העובדים מטעמו הם בעלי הרישיונות והידע הנדרש  .7.18

 למערכות.

ת, לרבות קשר עם מעבדות וכי לרשותו כל האמצעים הנדרשים לשם תחזוקת המערכ .7.19

 מוסמכות כנדרש בחוקים ובתקנות האמורים. 

 םזוריחלוקה לא .8

 , כדלקמן:בשטח הפרויקט מתייחס לשלושה אזוריםהשירותים לפי תוספת זו מתן 

 .המדרגות/או ופירי המעליות ו ")לולאות הרכב" :גם(להלן  החניון, לרבות הרמפות .8.1

 להולכי רגל. קרקעי תתמעבר  .8.2

מובהר, כי באזור זה יינתנו שירותי תחזוקה בלבד, בהתאם להוראות  – הפרדה המפלסיתה .8.3

 העבודהתכולת יהיו חלק מ לאתוספת זו. שירותי תפעול ביחס לאזור ההפרדה המפלסית 

 .ע"י מנת"י ועבוצי םוה לפי תוספת זו, הקבלןשל 

 השירותים .9

מבלי לגרוע מהאמור בתוספת זו, השירותים שייתן הקבלן לפי תוספת זו יהיו בהתאם למפרט 

 כדלקמן: ,לתנאיםבהתאם ו

(מפרט ותנאים  למסמך המוקדמות 18נספח במפורט כ – בכל הנוגע לעבודות התחזוקה .9.1

ות השונות וכן על פי , על פי הוראות יצרני וספקי הציוד והמערכלמתן שירותי תחזוקה)

של  תיקון ו/או שדרוג ו/או החלפה , בין היתר,המזמינה מעת לעת. העבודות יכללו הוראות

חלקים ורכיבים, בהתאם להוראות המפרט ובהתאם לצורך, הכל על מנת להבטיח פעולה 

 .רציפה ותקינה של מערכות החניון

(מפרט ותנאים למתן  קדמותלמסמך המו 91נספח כמפורט ב – בכל הנוגע לעבודות התפעול .9.2

 הוראות, על פי הוראות יצרני וספקי הציוד והמערכות השונות וכן על פי שירותי תפעול)

ומערכותיו השונות העבודות יכללו, בין היתר, תפעול שוטף של החניון  .המזמינה מעת לעת

נון, כן תוכון, שמירה אבטחה וניקיון ועוד), מ(כגון: מחסומים, נקודות תשלום, שילוט וסי

 בו ינוהל החניון. ובקרה שליטה הקמה והפעלה של מוקד

 בכל התחייבויותיו לביצוע אחרת כלשהי מניעה או חוקית מניעה לגביו אין כי מצהיר הקבלן .9.3

 כדין הנדרשים והאישורים המסמכים כל בידיו וכי ההסכם נשוא השירותים לאספקת הנוגע

 זה חוזה פי על ושירותיו התחייבויותיו לביצוע
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 אופן ביצוע העבודות .10

במיומנות,  באופן שימלא אחר דרישות המזמינה, ם לפי תוספת זושירותיההקבלן יבצע את  .10.1

 גבוהה. במקצועיות, ביעילות וברמה

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות הבטיחות והוראות כל דין, כולל כל חוקי העזר והוראות  .10.2

 הרשויות המוסמכות.

 ,. התיעוד יהיה ממוחשבלמתן השירותיםפעולותיו הקשורות הקבלן ינהל תיעוד מלא של כל  .10.3

התחזוקה ובנוגע לעבודות התחזוקה, יכלול גם פירוט לגבי עבודות פירוט תקלות, גם ויכלול 

המונעת, תכנית העבודה, אישורי המזמין לתיקון התקלות ולביצוע התחזוקה המונעת 

 וכיו"ב.

ידו -ולתו וקיומן של הוראות נספח זה עלהקבלן יאפשר למזמין לבדוק בכל עת את דרך פע .10.4

וקיום ההסדרים שנקבעו ע"י המזמין ויסייע למזמין בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושה. 

לשם כך ימסור הקבלן למזמין כל מידע שיידרש לרבות עיון בספרים, ביומני עבודה, 

 בחשבונות וכיו"ב.

עם המזמין על מנת להוציא  הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ובשיתוף פעולה .10.5

במלואן ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. אין תוספת זו לפועל את התחייבויותיו על פי 

 .למתן השירותיםבאמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן 

קבע המזמין כי השירותים כולם או חלקם, אינם מבוצעים עפ"י הוראות נספח זה, תהא  .10.6

ידי המזמין. -על הקבלן לשוב מיד ולבצע את השירותים כפי שיידרש עלקביעתו סופית ו

ביצוע העבודות ע"י הקבלן לאחר התראת המזמין לא יהיה בו כדי לפגוע בזכות המזמין 

 .לבצע ניכויים כמפורט בחוזה ובתוספת זו

 קבע המזמין כי ביצוע השירותים ע"י הקבלן אינו לשביעות רצונו, יזהיר המזמין את הקבלן .10.7

תוך חמישה ימים לאחר מתן תוקן הנדרש ב, ואם לא הניכויים כאמורבכתב, בנוסף לביצוע 

אזהרה, רשאי המזמין להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים שיבצעו את השירותים, ה

ולשלם עבור עבודתם מתוך הכספים המגיעים לקבלן וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת 

 או כל קנס אחר שיידרש. א הניכוייםבנושלרבות חוזה או בתוספת זו, ב

הקבלן מתחייב בזאת כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד לרשותו משרד, ובו שני מכשירי  .10.8

וכי הודעות שתימסרנה במשרדו תגענה לידיעת  ,טלפון, מחשב ומכשיר פקס' אחד לפחות

  דקות ממועד מסירתן. 15- או עובדי הגיבוי, הכל לפי העניין, לא יאוחר מ\נציגו ו
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 תקופת ההתקשרות .11

 :בכפוף למתן הודעה בכתב מטעם מוריה לקבלן .11.1

, שנים 10בסך הכל על תעמוד  תקופת ההתקשרות בקשר לשירותי התחזוקה .11.1.1.1

הקבלן מחויב בתקופת בדק ללא  בשנתיים הראשונות לתקופה זו -כדלקמן 

רשאית מזמינה חודשי הבדק), תהא ה 24, ולאחר מכן (בתום תשלום כלשהו

 12(כולה או חלקה) בתקופות נוספות של  ופת האחזקהתקלהאריך את 

כולה ת והתקשרהבסך הכל תקופת כך שפעמים,  8למשך כל פעם, חודשים 

 .כאמור שנים 10לענין שירותי התחזוקה תעמוד על 

חודשים, עם  24תעמוד על  תקופת ההתקשרות בקשר לשירותי התפעול .11.1.1.2

) בתקופות נוספות של אפשרות למזמינה להאריך את התקופה (כולה או חלקה

שנים למתן  10ת של ורשפעמים, ובסך הכל תקופת התק 4חודשים למשך  24

 שירותי התפעול.

ו/או להורות על תחזוקה  כאמור, להאריך את התקופה או חלק ממנהמוריה תהא רשאית  .11.2

 ו/או תפעול של חלקים מסוימים בפרויקט (למשל, תפעול החניון אך לא מעבר התת קרקעי).

לגרוע מהאמור לעיל, למזמינה מוקנית זכות ברירה לקצר את תקופת התפעול ו/או מבלי  .11.3

התחזוקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה, הסכום שיושלם לקבלן, יחושב על פי 

העבודה שבוצעה בפועל, עד למועד הפסקת ההתקשרות אותו תקבע המזמינה, בהתאם 

 ובפקודות שינויים, אם ניתנו.למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות 

הינה בכפוף לכך שהקבלן ימציא למוריה הצהרה לפיה יש ברשותו את כל הארכת התקשרות  .11.4

ההיתרים והרישיונות הדרושים. מובהר כי הקבלן מחייב בהחזקת הרישיונות וההיתרים 

כאמור בכל תקופת ההתקשרות (לרבות האופציה) וכי אי החזקת רישיון או היתר כאמור 

 ווה הפרה מצדו של חובותיו לפי ההסכם, על כל המשתמע והנובע מכך.מה

בתקופת התפעול ו/או התחזוקה הנוספת יחולו הוראות החוזה לרבות תוספת זו במלואן,  .11.5

 .בהתאמה

מובהר, למען הסר ספק, כי במשך תקופת תוקפו של הסכם זה ולאחריה רשאית מוריה  .11.6

או חלק תפעול ו/או התחזוקה, י הלהזמין מכל גורם שהוא את ביצועם של שירות

מצהיר בזה שאין לו ולא יהיו לו כל טענות או תביעות כלפי מוריה  הקבלןמהשירותים הנ"ל. 
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בגין מסירת העבודה כאמור לגורם אחר, וכמו כן מתחייב הספק לשתף פעולה עם אותו גורם 

 .אחר

, מכל סיבה תהיה רשאית להביא את הסכם לידי סיום המזמינהכי  הקבלןמוסכם על  .11.7

לא יהיה זכאי לכל  והקבלןשהיא, ומבלי שתהיה לה חובה לפרט את הטעמים להחלטה זו 

ימים  90פיצוי בגין הודעת ביטול זו. הודעה על ביטול כאמור בסעיף זה תשלח לפחות 

למען הסר ספק מובהר, כי  .והקבלן מוותר בזה על כל טענה או תובענה לעניין זה, מראש

גוע או לגרוע מזכויות המזמינה להורות על  הפסקת ההתקשרות בהתאם אין באמור כדי לפ

 החוזה.המכרז ולהוראות 

  התמורה .12

התמורה עבור השירותים תשולם בהתאם להוראות החוזה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו 

 לענין תשלום התמורה גם ההוראות הבאות:

חוזה מפורט במכרז, בתאם לבההתמורה בגין שירותי התחזוקה ושירותי התפעול יהיו  .12.1

 שצורף למסמכי 90פרק  06ובתוספת זו, וכמפורט בכתב הכמויות של הנדסה אזרחית מבנה 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות . מובהר, כי הזוכה , בניכוי הנחתהמכרז

 בתוספת זו.המפורטות ו/או התפעול התחזקה 

 פורטים להלן:התמורה תשולם לקבלן החל מהמועדים המ .12.2

החל מתום תקופת הבדק (אחריות), דהיינו מהשנה  – עבור שירותי התחזוקה .12.2.1

בתקופת הבדק (אחריות) לא ישולם מובהר, כי  השלישית ממועד המסירה, ואילך.

 .תוספת זוי לפכל תשלום עבור מתן שירותי התחזוקה לקבלן 

 של החניון. המסירההשלמת אחר ל – עבור שירותי התפעול .12.2.2

התמורה  .בחלוקה לפי חודשים ,שנתילקבלן תשלום שירותים תשלם המזמינה עבור ה .12.3

לחודש  30- הולא יאוחר מ ,חודשים 3 תשלומים רבעוניים, מידי 4-ב ןהשנתית תשולם לקבל

 ן השרות. בו ניתרבעון השל החודש לאחר 

. החשבונות בהתאם להוראות ההסכם ותוספת זו חשבונות לתשלום למזמיןהקבלן יגיש  .12.4

יום ממועד אישור  60שרו על ידי המנהל. התמורה תשולם לקבלן במתכונת שוטף + יאו

 החשבון על ידי המנהל. 

תהיה צמודה למדד המחירים  תוספת זוהתמורה על פי על אף האמור בחוזה ובמכרז,  .12.5

, יוגדל בשיעור יחסי למידת עליית מזמיןלצרכן, באופן שכל חשבון שיוגש על ידי הקבלן ל
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, החוזה ביחס למדד הידוע בעת חתימת ,היה ידוע בעת הוצאת החשבון כאמורהמדד הנ"ל ש

 ואשר יחשב לצרכי חוזה זה כמדד הבסיסי. 

לתמורה יתווסף מס ערך מוסף שישולם על ידי החברה לקבלן במועד תשלומו של כל תשלום  .12.6

 וכן נגד הוצאת חשבונית מס כחוק.  ,ותשלום על פי חוזה זה

ם חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על כל מס או היטל או תשלו .12.7

העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, למעט מע"מ, אשר ישולם על ידי 

 . המזמין

לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר או נוסף ללא יוצא מן הכלל  הקבלןמובהר ומוסכם כי כן  .12.8

ו/או השירותים ו/או נשוא החוזה. למען הסר ספק, עבור שירותיו ו/או אספקת המוצרים 

שירותי מודגש כי התמורה תכלול בין היתר, את כל העלויות הנלוות והכרוכות במתן 

, ובכלל זה עלויות ההובלה, העבודה, הביטוח, הטעינה והפריקה, התפעול והתחזוקה

ת ו/או עבודה ההדרכות לעובדיו, ההתקנה במקומות הנדרשים לפי בקשת מוריה, וכל שירו

 .שהביצוע האמור בחוזה ידרוש

שירותי הגבייה בגין חניית רכב אסורה כלולים במחירי למען הסר ספק מובהר עוד, כי  .12.9

 היחידה בכתב הכמויות, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין גבייה כאמור לעיל.

ועבר אליו או כל סכום שה קבלןמוריה תהיה רשאית לנכות מהתשלומים שיועברו על ידה ל .12.10

חייב בהם את מוריה בניגוד לאמור בחוזה או את כל  קבלןשולם לו בטעות או כל סכום שה

יהיה חייב למוריה בגין כל חוב ומכל סיבה שהיא, וחתימתו של קבלן הסכומים אשר ה

על חוזה זה מהווה הסכמה מטעמו ללא שיהא צורך בהודעה נוספת כלשהי לניכוי או  קבלןה

 זוז כלשהו מטעם מוריה.לעיכוב או לקי

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומהמפורט בחוזה, מובהר ומוסכם עוד כי מחיר שירותי  .12.11

, וכי מחיר שירותי התפעול למסמך המוקדמות 18נספח התחזוקה יכלול את כל המפורט ב

 לתוספת זו, ולרבות: 19נספח יכלול את כל המפורט ב

והמפורטים ו/או התפעול וקה ח האדם הדרושים לביצוע התחזוכל העבודה וכ .12.11.1

; לרבות הנהלת העבודה והפיקוח כנדרש לשם ביצוע מושלםבתוספת זו ונספחיה, 

שיאושרו ע"י טיפולים התוכנית תכולת העבודה וגם  - ולענין עבודות התחזוקה 

לרבות טיפולים תקופתיים חודשיים ומעלה, תיקון תקלות, עלות  מזמין העבודה,

ת עפ"י חוק או תקנות עירוניות באמצעות בודקים בדיקות תקופתיות הנדרשו

מוסמכים לרבות מכון תקנים ורשויות מוסמכות אחרות, ליווי הבודקים כנדרש 

לאותה מערכת וביצוע כל דרישותיהם, לרבות הנהלת העבודה והפיקוח כנדרש 
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לשם ביצוע מושלם, ובכלל זה עבודות הכנה בבתי מלאכה חיצוניים, פרוק הקיים, 

 העזר הדרושות, ניקיון בזמן ולאחר הטיפול וסילוק פסולת לאתר מורשה.עבודות 

ביצוע העבודות באמצעות קבלני המשנה המקצועיים, אלה שהתקינו את  .12.11.2

המערכות ואשר המזמין דרש מהקבלן להעסיקם לצורך מתן השירות לכל אורך 

 תקופת החוזה, של כל עבודות התחזוקה המונעת ותיקון התקלות. 

החלקים והחומרים לרבות חומרי עזר וחומרים מתכלים הכרוכים כל הציוד,  .12.11.3

בביצוע העבודה והפחת שלהם, חומרי העזר וכו' לרבות החלפת ציוד ו/או שדרוג 

ציוד שאין לקבלן כדאיות כלכלית לשפצו או לשמרו במצב הקיים, כולל עלויות 

רוג התאמת ציוד חליפי לציוד מקורי שלא ניתן להשיגו ובלבד שהדרישה לשד

 אינה ביוזמת המזמין.

השימוש בכלי העבודה, כלי רכב תפעוליים, מכשירים, מכונות, פיגומים, הוצאות  .12.11.4

 הרכב ותחזוקה באתר.

עלות הסדרי תנועה זמניים לרבות ציוד כגון מחסומים, גידור, עגלות שילוט,  .12.11.5

תאורה זמנית, תאורת תקשורת זמנית,  חשמל זמני, תמרור זמני, גנרטורים,

ליווי משטרה, מאבטחים ומכווני תנועה, העסקת מתכנן תנועה מוסמך אזהרה, 

שיאשר את תכנית התנועה לביצוע הסדר התנועה הזמני, וכל הנדרש לצורך ביצוע 

  העבודות בצורה בטיחותית לקבלן ולסביבה.

כל הוצאות הובלת העובדים, החומרים והציוד לאתר העבודה וממנו, לרבות פינוי  .12.11.6

 ה עד אתר הפינוי הקרוב ביותר.פסולת ותוצרי עבוד

 כל ההוצאות להפעלת קבלני משנה. .12.11.7

כל הוצאות לרכישה, לאחסנה ולניהול מלאי ציוד, חלקים וחומרים כנדרש למתן  .12.11.8

 השירות במועד.

כל ההוצאות הנדרשות לביטוח העבודות, העובדים וצד שלישי לרבות בפני אובדן  .12.11.9

לחלק הכללי של מסמכי  21נספח כמפורט בנספחי הביטוח המצורפים כ או נזק

ביצוע כיול המערכות עפ"י דרישות התקנים,  עלות ;המכרז (הזמנה להציע הצעות)

מיסים לקרנות  החוקים והתקנות ובתדירות הדרושה עפ"י הרשויות המוסמכות;

 והטבות סוציאליות, מס קניה מכס ובלו והיטלים אחרים; רווח הקבלן.

  אי תחולת יחסי עובד מעסיק .13

הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו תוספת זו פי ליר כי בביצוע התחייבויותיו הקבלן מצה .13.1

בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, 
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או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או לכל מי מטעמו תוך כדי או עקב  , אובדןמוות, נזק

  . תוספת זופ"י ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו ע

, כדי ליצור בינו או מישהו מטעמו, לבין ה, או בתנאי מתנאיבתוספת זוהקבלן מצהיר כי אין  .13.2

, לצורך על ידי הקבלן או מטעמו, יחסי עובד ומעביד, וכי כל העובדים שיועסקו נההמזמי

ו יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינתוספת זו י לפביצוע התחייבויותיו 

  ובין המזמין כל יחסי עובד ומעביד.

כל הוצאות מתן השירותים, תשלום לעובדי הקבלן (לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום  .13.3

לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר), תשלומי מסים וכל 

ל הקבלן יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחראיות בקשר עם ביצוע השירותים, יחולו ע

  וישולמו על ידו, והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן שהוא.

הקבלן מתחייב לשפות את המזמין, עם דרישתו הראשונה, בגין כל תביעה שיגיש מי  .13.4

 מעובדיו נגד המזמין שעילתה קיום יחסי עובד מעביד בין המזמין לעובד הקבלן.

 

  אחריות לנזקים ושיפוי .14

לתום תקופת התחזוקה יהיה הקבלן בלבד אחראי כלפי כל אדם מעת חתימת החוזה ועד  .14.1

ורשות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש המזמין או הדיירים לגופם, ו/או לרכושם של כל 

אדם אחר, לרבות עובדי המזמין ומבקרים בפרויקט, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, 

, השירותים נשוא תוספת זודי ביצוע עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כ

וכן הוא מתחייב לשלם כל תשלום, פיצוי, פיצויים, הוצאות, שכר טרחה או תשלום אחר 

הנדרשים או הכרוכים בתביעה או הצורך להתגונן בפניה, והקבלן ישפה את המזמין בגין כל 

  סכום או תשלום כמפורט לעיל.

ן שנגרמו כאמור לעיל מיד או במועד קרוב הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובד .14.2

  ביותר לקרותם.

הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, עובדיו ושליחיו וכלפי משתמשי הפרויקט בקשר לכל  .14.3

תביעה שתוגש נגדם או כל אחד מהם, אם תוגש, ושעילתה נזק והוא מתחייב לשלם תחתם 

ר לנ"ל, כולל כקנס, כל סכום שידרשו לשלם, או להחזיר להם כל סכום שהוציאו בקש

כפיצויים כהוצאות וכשכר טרחת עו"ד, בין עפ"י פסק דין ובין עפ"י פסק בורר וזאת לדרישת 

  כל אחד מהם.

המזמין יהיה רשאי לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והקבלן לא יבצעם תוך זמן סביר  .14.4

  מעת קרותם, ולחייב את הקבלן במחירם של תיקונים כנ"ל.
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ה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים סיומו של חוזה ז .14.5

  שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה או קשורה אליהם.

ואין בקיומו של  ,אין באמור בסעיף זה לגרוע מחובתו של הקבלן לקיים ביטוח כמפורט להלן .14.6

 פי סעיף זה.-עלהקבלן כדי לגרוע מחובת כאמור ביטוח 

  

 ביטוח .15

ך תקופת האחזקה והתפעול, לפי הענין, מתחייב הקבלן לדאוג על חשבונו לקיומם לכל אור .15.1

הזמנה להציע  –(חלק כללי  למסמכי המכרז 21נספח של ביטוחים תקפים בהתאם להוראות 

 .מתוספת זומהווה חלק בלתי נפרד ההצעות), 

תלה הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הקבלן" כאמור, הינו תנאי מ .15.2

ומקדים לתחילת מתן השירותים והמזמינה תהיה זכאית למנוע מן הקבלן תחילת ביצוע 

אישור כאמור לא הומצא הבמקרה שוכן ביצוע תשלומים בגינם  נשוא תוספת זוהשירותים 

 .כנדרשבמועד 

כמו כן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמינה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי  .15.3

כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או על מהן עקב אי 

 ידי מנהליו ו/או עובדיו.

 שונות .16

דרש הקבלן לשיתוף פעולה עם יבכל מקרה של דרישה מצד מוריה ו/או עריכת ביקורת, י .16.1

ימי עבודה מעת קבלת  3. בכלל האמור יעביר הקבלן לבודק, בתוך הבודק מטעם מוריה

כל מידע שיידרש (תלושי שכר, דו"חות שעות, אסמכתאות להפרשות, הסכמי  הדרישה,

בנוסף יעביר הקבלן  עבודה וכל מסמך, חישוב או מידע אחר שיידרש על ידי הבודק).

, למכרז 6ים למוריה, לאחר בדיקה וחקירה מטעמו, נוסח התחייבות ואישור כמופיע בנספח

 וכן אישור מאת רואי החשבון של הקבלן.

י לגרוע מהאמור לעיל ומאחריות הקבלן לפי כל דין, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או מבל .16.2

אובדן שייגרם מכל סיבה שהיא תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו על פי 

ההסכם, חלקן או כולן, לגופו או לרכושו של אדם או למוריה, לרבות צדדים שלישיים 

ין ו/או ממתן שירותים פגומים, לא סבירים או מנוגדים ולנזקים שנגרמו כתוצאה מהטוב

לתנאי הסכם זה. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת נזק או אובדן 

 .כאמור
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אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מזכויותיה של מוריה לפי כל דין במקרה של הפרת הסכם  .16.3

 יצויים, וקיזוז.על ידי הקבלן, לרבות באשר לביטול ההסכם לקיומו לפ

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, ימציא הקבלן למוריה, ערבות בנקאית  .16.4

, ושתהיה בתוקף עד קבלנים מוריה ' לחוזהאאוטונומית, שתהיה בנוסח הקבוע בנספח 

לענין ערבות הביצוע לתקופת שירותי התחזוקה ו/או שירותי  .לתום תקופת ההתקשרות

 ראות הבאות:התפעול, יחולו גם ההו

מהיקף שירותי התפעול  3%הערבות לתקופת התחזוקה ו/או התפעול תעמוד על  .16.4.1

ו/או התחזוקה, לפי העניין, וזאת מבלי להביא בחשבון את היקף עבודות 

 ון.ההקמה של החני

, (בהתאם לערך המבנה שיימסר לתחזוקהתחזוקה שירותי ההמצאת ערבות ל .16.4.2

, והיא ת הבנקאית לתקופת הבדקתנאי לשחרור הערבותהווה ) ככל שיימסר

במקביל ובכל מקרה  ,תוארך לתקופות נוספות של חמישה עשר חודשים

  לענין שירותי התחזוקה. להארכת החוזה

אם יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו, תהיה מוריה רשאית, מבלי לגרוע מכל הוראה  .16.5

ט את סכום הערבות, כולו או אחרת או זכות העומדת למוריה, לפי חוזה זה ולפי כל דין, לחל

חלקו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהקבלן יוכל להתנגד לכך. מובהר כי אין 

באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקבלן לפנות לערכאות. במקרה של חילוט, מלא או חלקי, של 

ים ימ 7את הערבות לשיעורה המקורי הקבוע בנוסח הערבות, בתוך  הקבלןהערבות, ישלים 

 .תעמוד יתרת הערבות בעינה -ממועד החילוט. חולט חלק מסכום הערבות 

 קבלןסכום הערבות שיחולט על ידי מוריה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה ל .16.6

לבוא כלפי מוריה בטענות או תביעות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע  זכות כלשהי

 .וזה זה ועל פי כל דיןמזכויותיה האחרות של מוריה על פי ח

בכל מקרה בו יידרש הקבלן להאריך את תוקף הערבות הנ"ל, יתווספו לסכום הערבות  .16.7

פירושן ההפרש בין המדד  –הפרשי התנודות במדד. לעניין סעיף זה, "תנודות במדד" 

שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום 

 .בות המוארכתמתן הער

הערבות תהיה בתוקף עד לתום תקופת ההתקשרות. אין בשימוש מוריה בערבות כדי לגרוע  .16.8

מכל זכות קיזוז ו/או פרעון ו/או כל זכות אחרת העומדת לרשות מוריה עפ"י ההסכם ו/או 

 .עפ"י כל דין
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ו הקבלן או מי מטעמו לא יהיה רשאי בשום שלב ובשום תנאי מכל סיבה שהיא, למנוע ו/א .16.9

לעכב תחת ידו את הטובין ו/או את העבודה או את השירותים נשוא ההסכם ו/או כל ציוד 

השייך ו/או המגיע על פי ההסכם למוריה, וזאת גם כאשר קיימים חילוקי דעות בין הצדדים 

בכל נושא שהוא. עיכוב או סירוב לבצע את העבודה ו/או לספק את הטובין כמפורט בחוזה 

 .ייחשב כהפרה יסודית של ההסכםזה, מכל סיבה שהיא, 

ן, עליו הוסכם בחוזה זה יכל עיכוב ו/או איחור במועד האספקה או מתן השירות, לפי העני .16.10

ש"ח בגין כל  10,000יהוו הפרה יסודית אשר תקנה למוריה פיצוי מוסכם מראש, בסך של 

ישוב יום איחור. איחור של שעות יזכה את מוריה בהתאם לחלק היחסי מסכום הקנס, בח

שעות ליום. הפיצוי המוסכם כאמור יהיה מעבר לכל סעד ו/או תקופה העומדת  12של 

 .למוריה לפי החוזה ולפי כל דין

-הקבלן אינו רשאי להסב או להמחות או לשעבד או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על .16.11

שת של פי חוזה זה, כולן או חלקן, לצד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל את הסכמתה המפור

מוריה לכך בכתב ומראש. מובהר בזה, כי אף אם תינתן הסכמה כנ"ל, לא יהיה בה כדי 

 .פי חוזה זה- לפטור את הקבלן מאחריותו למילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על

הקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו או למסור את מתן התחייבויותיו או  .16.12

לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של מוריה,  חובותיו, כולם או מקצתם,

מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהא הקבלן רשאי להעביר לכל ספק או 

קבלן או יועץ את מתן השירותים האמורים בחוזה כולם או חלקם או להעביר לכל צד ג' 

לכך את רשותה המפורשת של שהוא מסמכים כלשהם הקשורים במוריה, אלא אם קיבל 

 .מוריה

בכל הנוגע להעסקת קבלני משנה על ידי הקבלן, יפעל הקבלן בהתאם להוראות המכרז  .16.13

מובהר ומוסכם, כי ככל שהקבלן יתקשר עם  . כמו כן,לצורך הליך אישור קבלני המשנה

רשאי בהתאם לשיקול המזמין קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות אחזקה או תפעול, יהא 

תו הבלעדי להתקשר ישירות עם כל אחד מקבלני המשנה האמורים לצורך קבלת שירותי דע

, וזאת במחירי החוזה (בניכוי הנחת למזמיןאחזקה או תפעול, או חלק מהם, ישירות 

לצורך ביצוע  למזמיןיידרשו ר שאהקבלן) ובהתאם לתנאיו (למעט שינויים והתאמות לחוזה 

יכניס הוראות . הקבלן ן כל טענה או התנגדות לכךההתקשרות), וזאת מבלי שתהא לקבל

והוא מודע לכך בחוזה עם קבלני המשנה מטעמו למתן אחזקה או תפעול, מתאימות 

יהא עליהם לחתום על כתב על ידי המזמין שכתנאי לאישור קבלני המשנה האמורים 

  לחלק הכללי של המכרז. ב9נספח התחייבות בנוסח שב
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כם בכל עת לעיריית ירושלים ו/או כל גורם אחר, תוך שאותו להסב את ההס תמוריה רשאי .16.14

 .גורם ממשיך לשאת בחיוביו כלפי הקבלן, ועל הקבלן יהיה להישמע להוראותיו

 .לא יהא תוקף לכל שינוי בחוזה שלא יעשה בהסכמה ובכתב, בחתימת שני הצדדים .16.15

ימי  3וף ו בדואר רשום יחשבו כאילו התקבלו בחלההודעות שיישלחו מצד אחד למשנ .16.16

 .בעת מסירתם –עסקים, ואם נמסרו ביד 

את מלוא זכויותיהם, זה כלפי זה,  יםממצהמכרז, החוזה ותוספת זו מוסכם על הצדדים כי  .16.17

 .מבטל כל הסכם ו/או מצג ו/או הבטחה אשר קדמו לו םוה

 .כתובות הצדדים הן כמפורט בראש הסכם זה .16.18

תהיה מסורה, אך ורק מהם עניין הנובע  כלחוזה ותוספת זו וסמכות השיפוט הייחודית לגבי  .16.19

ובאופן בלעדי, לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. על הוראות הסכם זה יחול הדין 

 .הישראלי

 

  

מוריה חברה לפיתוח 
  ירושלים בע"מ

  הקבלן  
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  למערכות תנאי הסף לקבלני המשנה – א9נספח 

ת, להלן תנאי הסף ביחס לקבלני ולהוראות מסמך המוקדמו זו לחוברת   1.21 בהתאם לאמור בסעיף 
יום, לכל היותר, ממועד קבלת הודעת  30, בתוך דרש להעמידיאשר הזוכה י לתחום המערכות המשנה

  הזכייה:

  תנאי סף לקבלני מערכות

  כללי:

להציג עמידה בכל הדרישות המפורטות להלן או להציג קבלן/י משנה מטעמו קבלן הראשי על ה .1

כל קבלן בכפוף לכך ש(בהתאם לפירוט המופיע מטה) לינות מספר דיסציפל לתחום המערכות

 תנאי הסף המפורטים להלן. עומד בכל משנה מוצג 

  על כל קבלן משנה להיות מאוגד כחברה בעירבון מוגבל ורשום ברשם החברות בישראל.  .2

המשנה נדרש להגיש אך ורק עבודות שבוצעו ישירות על ידי קבלן  ,להוכחת הניסיון הקודם .3

  לא באמצעות קבלני משנה מטעם הקבלן המוגש לאישור.והמוצע 

המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את אחד מקבלני המשנה שיוגשו גם אם עומדים  .4

המזמין יתן את החלטתו בכתב, ביחס לקבלן משנה שלא אושר, בדרישות המפורטות להלן. 

בדרישות תנאי הסף, בתוך ובכל מקרה כזה על הקבלן להציג למזמין קבלן משנה אחר, העומד 

ימים, לכל היותר, ממועד קבלת סירוב המזמין. מודגש כי המזמין רשאי שלא לאשר קבלן  10

משנה כאמור מכל סיבה שהיא ובכלל זה התרשמות שנסיונו של קבלן המשנה, גם אם עומד 

ן בתנאי הסף, אינו מתאים לסוג העבודות המבוצעות, התרשמות שלילית מקבלן המשנה, נסיו

רע של מוריה ו/או עיריית ירושלים עם קבלן המשנה, התרשמות שאין לקבלן המשנה יכולת 

  פיננסית לבצע את העבודות (די באחת החלופות). 

המשנה מטעמו הקבלן מתחייב לבצע את עבודות התחזוקה (ככל שיהיו) באמצעות קבלני  .5

ן הן ביחס לתקופת ההקמה שיאושרו על ידי המזמין, ומבלי לגרוע מחיובי הקבלן כלפי המזמי

 והן ביחס לתקופת האחזקה. 

הפועל , מערך שירות לתחזוקה ותפעול יבעל מודגש כי כל קבלני המשנה שיפורטו להלן, יהיו .6

 ימים בשנה. 365-ימים בשבוע ו 7שעות ביממה,  24במשך 

הסמכות ללפחות בתוספת  ISO9001-2015 י תקןבעל הנםהסמכה כי  ויציג קבלני המערכות .7

 בסעיפים להלן. נדרשותה

, על כתב והמפקח יידרש לחתום, כתנאי לאישורו על ידי המזמיןני המשנה קבלאחד מכל  .8

 למסמכי המכרז. ב9נספח התחייבות בנוסח המצורף כ
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  קבלן מערכות חשמל, תאורה ותשתיות תקשורתתנאי סף ל

 (להלן: 1969 –קבלן רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט  .1

  ענפים הבאים:ה שניב"חוק רישום הקבלנים"), 

 .5-חשמלאות ותקשורת במבנים סיווג כספי א' 160ענף  1.1

  .5-קווי חשמל ומערכות תאורת כבישים ורחובות סיווג כספי א' 270ענף  1.2

לצרף אישור על רישומו לפי חוק רישום הקבלנים,  הקבלןלהוכחת עמידתו, על 

   עם הסיווג האמור.  

פרויקטים בהיקף מצטבר של לפחות  2-ביצע עבודות הקמה של מתקני חשמל ב בלןהק .2

ש"ח (לא  500,000ש"ח (לא כולל מע"מ), מתוכם היקף כספי מצטבר של לפחות  20,000,000

ועד למועד  2012), בין השנים 1-5כולל מע"מ) בכל אחת מהדיסציפלינות המפורטות להלן (

דות הקמה של מתקני חשמל", משמע ביצוע כל המפורט והגשת ההצעות. לצורך סעיף זה "עב

) הקמה של מערכות בקרת חשמל, 2) הקמה של תאורת כבישים ורחובות, (1להלן (מצטבר): (

) הקמה 5) הקמה של מתקני חשמל במתח נמוך, (4) הקמה של מתקני חשמל במתח גבוה, (3(

  של מערכות חשמל במתח נמוך מאוד.

קודם הנו עבור הקמת מנהרת רכב באורך של הוגשים בסעיף לפחות אחד מהפרויקטים המ .3

  וורור, חשמל ותאורה ובקרת מבנה.מטר, הכוללות מערכות א 300לפחות 

  

  תקשורת ובקרת מבנה, קבלן בקרת תנועהתנאי סף ל

-סיווג כספי א' 160קבלן רשום על פי חוק רישום הקבלנים בענף חשמלאות ותקשורת במבנים  .1

לצרף אישור על רישומו לפי חוק רישום הקבלנים, עם הסיווג  הקבלןעל להוכחת עמידתו,  .5

  האמור.  

ועד מועד הגשת ההצעה, בביצוע פרויקט  1.1.2012יום הקבלן נדרש להיות בעל ניסיון החל מ .2

) לפחות הכולל עבודות התקנה ואספקה של מערכת בקרת תנועה לכבישים מהירים 1אחד (

לא כולל מע"מ   ,לפחות ש"ח, בהיקף כספי של עשרה מיליון או מערכת בקרת מנהרה לרכבים/ו

)10,000,000 .(₪  

מערכת בקרת תנועה לכבישים מהירים או מערכת בקרת מנהרה , 2לענין סעיף  :הבהרה
תיחשב כמערכת מחשוב ותקשורת הכוללת תחנות עבודה  ,לרכבים האמורים בסעיפים לעיל

עד לביצוע ניטור, בקרה, איסוף נתונים, משגוח המיו(SCADA) : כגוןממחשבות ויישום תוכנה 
אביזרי/ציוד קצה המבוקרים על ידה  6הכולל לפחות  ,ותפעול אביזרי / ציוד קצה במתקן אחוד

  מתוך הרשימה שלהלן: 

באמצעות עיבוד וידאו הכוללים מצלמה ויחידות )  (AIDגלאים/ רגשים לגילוי אירועים .א

  מצלמות. 5לפחות  -עיבוד להתראה על אירועים 
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  לניטור תנועה בכביש או במנהרה.)  (VDSגלאים .ב

המותקנות במנהרה או בכביש, בכמות  CCTVהכולל מצלמות וידאו  ציוד טמ"ס .ג

  מצלמות. 5מינימאלית של 

  שלטים המותקנים במנהרה או בכביש. 6לפחות  -  (LCS)םשלט/י בקרת נתיבי .ד

  תקן במנהרה או בכביש.לפחות שלט אחד המו - (VMS)שלט/י מידע / טקסט דינאמי   .ה

  שלטים המותקנים במנהרה או בכביש. 2לפחות  -)  (VPSשלט/י מידע דינמיים  .ו

  מחסומים. 2מחסומים חשמליים המותקנים במנהרה או בכביש, לפחות  .ז

מנגנון בקרת רמזור ופנסי רמזור (כהתקן משולב) המותקנים במנהרה או בצומת או  .ח

  בכביש.

תקשורת באמצעות גידי נחושת וציוד תקשורת  כבלי תקשורת אופטיים ו/או כבלי .ט

  פאסיבי ואקטיבי.

תקשורת אקטיבית ופאסיבית  בביצוע תכנון, התקנה והפעלת מערכותקודם  קבלן ניסיוןל .3

 , הכוללותב"שו ומערכות תקשורת רשתות, פריצה, גדר מערכות, ס"מערכות טמ המשלבות

 המערכות כל מול ורתפרוטוקול תקש להם אשר ומרוחקות מקומיות תחקור עמדות

  הרלוונטיות.

  

  קבלן מערכות אש וגילוי עשןתנאי סף ל

 160קשורת במבנים הקבלן נדרש להיות רשום על פי חוק רישום הקבלנים, בענף חשמלאות ות .1

לצרף אישור על רישומו לפי חוק רישום  הקבלןלהוכחת עמידתו, על  .1-סיווג כספי א'

  הקבלנים, עם הסיווג האמור.  

  הינו נציגו המוסמך של יצרן הציוד להתקנה ותחזוקה של המערכות המוצעות על ידו. הקבלן  .2

ברשות הקבלן קיימות כל תוכנות ההרצה למערכות הגילוי, כיבוי והכריזה, תכנון וביצוע  .3

מערכות יניקה, תכנון וביצוע מערכות גילוי אש באמצעות מצלמות לגילוי אש ולהבה 

  ..NFPAת בדרישות ועומדו F.M U.Lהנושאות אישור 

 של מכון התקנים הישראלי. 11חלק  1220תחזוקה  קבלן אישור בתוקף של מכון תקנים לתקןל .4

  .ISO 27001קבלן אישור בתוקף של מכון תקנים לתקן אבטחת מידע: ל .5

 ,להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד בחו"ל  על החברה המספקת .6

  UKKL לרבות מערכות שליטה בעשן .7

וי אש למנהרה (כגון: כבל אופטי, כבל רגשים או אחר), המותקן במנהרה באורך ציוד גיללקבלן  .8

  מטר. 100טווח גילוי מינימאלי של 

הקבלן ביצע עבודות הקמה ו/או תחזוקה של מתקני גילוי וכיבוי אש ועשן במנהרות רכב ו/או  .9

 1.1.2015 מיוםש"ח (לא כולל מע"מ)  5,000,000פרויקטים בהיקף מצטבר של לפחות  2-רכבת ב

  .במכרז ועד למועד הגשת ההצעות
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 2-ב UKKLהקבלן ביצע עבודות הקמה ו/או תחזוקה של מערכת שליטה בעשן עם מפוחים  .10

  .ועד למועד הגשת  ההצעות במכרז 1.1.2015מיום מנהרות ו/או מבנים 

 

  קבלן מערכות ביטחוןתנאי סף ל

נטגרציה של מערכות אבטחה שנים לפחות בהתקנה ואי 10י מוכח של קבלן ניסיון מקצועל .1

מערכות בהיקף  4זה, ושהתקין לפחות  כרזמערכות הנדרשות במבדומה לסוג הטכנולוגיות ו

במכרז, ועד למועד הגשת ההצעות  1.1.2015מיום ש"ח לפחות יון לימ 5כספי מצטבר של 

  בפרויקטים ציבוריים, בחניונים או במתקנים דומים.

כי ביכולתו לתחזק את המערכות וכי הוא מפעיל מוקד  בכתבציג למזמין התחייבות הקבלן י .2

תיקונים קבוע לרבות כלי רכב, טכנאים, חלפים, ציוד מדידה וכדומה לצורך תחזוקה שוטפת 

 של המערכת עפ"י לוחות זמנים סבירים כנדרש במערכת מסוג זה. 

ביטחון  לתכנון מערכותעם הסמכה  ISO 9002בתקן ישראלי  יהיה בעל אישור עמידה  קבלןה .3

  ותקשורת.

 ,הוא מורשה כקבלן, לפיה הקבלן ימציא למזמין אסמכתא בכתב מיצרני הציוד העיקרי .4

 . דומה לנדרש במכרז זהלהתקין ציוד 

פרויקטים המשלבים  3ביצוע של לפחות על הקבלן להציג מסמכים כנדרש לעיל, המעידים על  .5

מערכת CMS, ת ניהול וידאו מערכות תקשורת, טלוויזיה במעגל סגור, בקרת כניסה, מערכ

 850שליטה ובקרה, תשתיות אופטיות ותשתיות נחושת בהיקף מצטבר של לפחות  -שו"ב

 ועד מועד הגשת ההצעות למכרז. 2015נקודות רשת משנת 

תקשורת אקטיבית ופאסיבית  בביצוע תכנון, התקנה והפעלת מערכות מוכח ניסיון לקבלן .6

 ב הכוללות"שו תקשורת ומערכות רשתות, פריצה, גדר מערכות, ס"מערכות טמ המשלבות

 המערכות כל מול פרוטוקול תקשורת להם אשר ומרוחקות מקומיות תחקור עמדות

  הרלוונטיות.

  

 תנאי סף לקבלן מערכות תקשורת אקטיבית

מתגים + נתבים +  30לפחות בהיקף של  Ethernetהקים רשתות תקשורת  הקבלן .1

Firewall (ברשת אחת) ותפעול שלהם. 

 1.1.2016יום מבאיתור ותיקון תקלות ברשתות אקטיביות פעילות קודם ניסיון קבלן ל .2

להציג צילום תיק תיעוד  הקבלןלצורך הוכחת תנאי זה על ועד למועד הגשת ההצעות. 

)AS-MADE ולהציג רישיון סיווג קבלני בתוקף. דרישה זו פרויקטים העונים על  3) של 

לבצע בעצמו את  תחייבמו, למזמין, לפיה הוא מציג התחייבות בכתב מטעי קבלןה .3

  עבודות ההתקנה, השילוב והאקטיבציה כנדרש.
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  חירום תנאי סף לקבלן מערכות רדיו

 מ'. 200חירום לפחות במנהרה אחת באורך של לפחות מערכת רדיו  התקין הקבלן .1

, leaky cableבהקמת עמודי אנטנה, אנטנות , התקנת כבל זולג מוכח ניסיון לקבלן  .2

 , עמדות הפעלת רדיו.BDA –משדרים, מקלטים, מגברים, מגברים דו כיווניים 

 (מנהרות/חניונים תת"ק). במדידת עוצמת רדיו בסביבה דומהמוכח ניסיון לקבלן  .3

 חירום. באיתור ותיקון תקלות במערכות רדיומוכח ניסיון לקבלן  .4

) של AS-MADEלהציג צילום תיק תיעוד ( הקבלןעל הנ"ל תנאי הלצורך הוכחת  .5

 פרויקטים דומים. 

לבצע בעצמו את עבודות ההתקנה, ציג למזמין התחייבות בכתב, מטעמו, י הקבלן .6

  השילוב והאקטיבציה כנדרש.

מדידות עוצמת רדיו לאחר בעצמו לבצע יציג למזמין התחייבות בכתב, מטעמו, הקבלן  .7

  ההתקנה כנדרש במכרז.

  

  תנאי סף לקבלן למערכות תשתית פסיבית

 ).(הנחת קווי תקשורת 240ענף  –בקבוצת סיווג א' בתוקף בעל סיווג קבלני  הינו הקבלן .1

לצרף אישור על רישומו לפי חוק רישום הקבלנים, עם הסיווג  הקבלןלהוכחת עמידתו, על 

 האמור.  

הינו ספק תשתית של לפחות אחת מחברות התקשורת המובילות: בזק, הוט, פרטנר,  הקבלן .2

, רשות מקומית המונה רכבת ישראל ,חברת חשמל, משרד הביטחון , ו/אוסלקום, פלאפון

 תושבים. 70,000-למעלה מ

ועד מועד  2014משנת ק"מ  10 לפחות של מצטבר ניסיון בהנחת תשתית פסיבית באורך לקבלן .3

  הגשת ההצעות.

 ועד למועד הגשת ההצעות. 2016משנת ניסיון באיתור ותיקון תקלות בתשתית פעילה לקבלן  .4

פרויקטים  3) של AS-MADEלהציג צילום תיק תיעוד ( הקבלןהוכחת תנאי זה על  לצורך .5

ים יטבלאות תוצאות מדידת ניחות הסיבים האופט , לרבות הצגתהנ"ל ותהעונים על הדריש

 .MUXPLAN –וכלל תרשימי חיבורי הסיבים  OTDRשנעשו ב 

  במכרז. ת הפיתוח כנדרשלבצע בעצמו את עבודויציג למזמין התחייבות בכתב, מטעמו, הקבלן  .6

  

  קבלן מיזוג אוויר ואוורורתנאי סף ל
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להוכחת  .5-ב' 170הקבלן רשום על פי חוק רישום הקבלנים בענף מתקני מיזוג אוויר וקירור  .1

    לצרף אישור על רישומו לפי חוק רישום הקבלנים, עם הסיווג האמור. הקבלןעמידתו, על 

  .ISO-9001הקבלן יהיה בעל אישור תקן ישראלי  ל  .2

 7בהיקף של אשר ביצע, בכל אחד מהם, עבודות מיזוג אויר ואוורור קטים פרוי 3הקבלן יציג  .3

  ועד למועד הגשת ההצעה. 1.1.2012, מיום לפחות₪ מיליון 

לפחות אחד מהפרויקטים המוגשים כולל ביצוע מערכות אוורור/ פינוי עשן לחניון, תחנת רכבת  .4

  מ"ר. 10,000או מנהרה בשטח של למעלה מ 

לפחות אחד מהפרויקטים המוגשים כולל ביצוע מערכות אוורור ומ"א למרחב מוגן/מקלט  .5

  מ"ר. 500בשטח גדול מ 

 

  בקרת חניון ומערכות חניה שילוט והכוונה אלקטרוניתתנאי סף ל

הוא חברה רשומה בישראל המספקת, מתקינה ומתחזקת מערכות בקרת חניונים  הקבלן .1

חברה רשומה בישראל אשר מתקשרת בהסכם קבלנות משנה עם  ומערכות הכוונה לחנייה, או

חברה אחרת הרשומה בישראל המספקת, מתקינה ומתחזקת מערכות הכוונה לחנייה. הסכם 

  קבלנות המשנה יוגש בעת בקשת אישור הקבלן.

מערכות בקרת חניון (כניסה, יציאה , בהם התקין בישראללפחות, חניונים  3יציג קבלן ה .2

חודשים נכון למועד הגשת  12ופועלים ומתפקדים מעל  2012ימו בין השנים ותשלום) שהסתי

מקומות חנייה לפחות, בהם הותקנו מערכות זיהוי באמצעות  500ההצעות למכרז. כ"א כולל 

  עמדות תשלום במזומן.  3בנוסף הותקנו בהם לפחות  ),LPR(מצלמות לזיהוי לוחית הרישוי 

ותקנו בהם על ידו מערכות הכוונה למקומות חנייה פנויים חניונים בישראל שה 2לקבלן לפחות  .3

חודשים נכון למועד הגשת ההצעות  6ופועלים ומתפקדים מעל  2012שהסתיימו בין השנים 

מקומות חנייה לפחות, בהם הותקנו מערכות זיהוי מקומות תפוסים  500למכרז. כ"א כולל 

 10לאזורים פנויים באמצעות לפחות הכוונה  ),LPR(באמצעות מצלמות לזיהוי לוחית הרישוי 

שלטים (מודגש כי המערכות המוצעות הן מאותו הספק שבחניונים המוזכרים ומהדגם שבוצע 

  או מתקדם ממנו).

במידה והקבלן המוגש לאישור אינו בעל הניסיון המבוקש לעיל בארץ, ניתן להגיש את הספק  .4

ות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם חניונים בחו"ל (במדינ 5אותו הוא מייצג אשר לו לפחות 

 2012ישראל) שהותקנו בהם על ידו מערכות הכוונה למקומות חנייה פנויים בין השנים 

 500חודשים נכון למועד הגשת ההצעות למכרז. כ"א כולל  12ופועלים ומתפקדים מעל 

ישוי מקומות חנייה לפחות, בהם הותקנו מערכות זיהוי באמצעות מצלמות לזיהוי לוחית הר

LPR)  שלטים. מודגש כי למציע הסכם ייצוג,  10), הכוונה לאזורים פנויים באמצעות לפחות

אספקת המערכות ותמיכה בהן עם הספק, כשהמערכות המוצעות הן מאותו הספק שבחניונים 

  המוזכרים ומהדגם שבוצע או מתקדם ממנו.
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כתובת החניון, שם בעלי  לצורך הוכחת ניסיון יציג הקבלן את הפרטים הבאים: שם החניון, .5

החניון, שם ומספר טלפון של מפעיל החניון, מספר מקומות החנייה, מספר נתיבי הכניסה, 

מספר נתיבי היציאה, מספר עמדות התשלום, שם יצרן המערכת והדגם המותקן ושם ופרטי 

  מתקין המערכת.

 

 סניטרים ספרינקלרים, מים, ביוב, ניקוז ומתקנים- מתקני תברואהתנאי סף לקבלן 

  .5-א' 190קבלן רשום על פי חוק רישום הקבלנים בענף מתקני תברואה  ה .1

  .ISO-9001קבלן אישור תקן ישראלי  ל ל .2

ועד למועד הגשת ההצעות עבודות מתקני  1.1.2012בהם ביצע מיום קטים פרוי 3הקבלן יציג  .3

  לפחות.₪ מיליון  7תברואה, כאשר היקפו הכספי של כל פרוייקט עמד על 

ות אחד מהפרויקטים המוגשים כולל ביצוע מתקני תברואה לחניון, תחנת רכבת או מנהרה לפח .4

  מ"ר. 10,000בשטח של למעלה מ 

לפחות אחד מהפרויקטים המוגשים כולל ביצוע מתקני תברואה למרחב מוגן/מקלט בשטח  .5

  מ"ר. 500גדול מ 

  

  קבלן מעליותתנאי סף ל

  .3-בסיווג ב' 180קבלן רשום על פי חוק רישום הקבלנים בענף  .1

קבלן רישיון תקף לעסוק בהתקנת מעליות ובמתן שירותים להן, לפי צו הפיקוח על מצרכים ל .2

  .1984 - ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות) התשמ"ד 

ועד  1.1.2012נסיון קודם בהתקנת מעליות בשלושה פרוייקטים לפחות, בתקופה שמיום קבלן ל .3

  לפחות. ש"חמיליון  4אשר היקפו הכספי של כל פרוייקט עמד על למועד הגשת ההצעות, כ

  .2481על הקבלן להיות בעל תו תקן להתקנת מעליות עפ"י ת.י  .4

  .על הקבלן להיות בעל מחלקה הנדסית לתכנון ומתן סיוע הנדסי בהתקנות ובשירות .5

  מערכותתחום הל קבלני המשנהכתב התחייבות לחתימת  – ב9נספח 

  )אישור קבלני המשנה בהתאם להוראות המכרזהליך חר הזכייה, במסגרת ימולא וייחתם לא(

  

  לכבוד
  ומוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עיריית ירושלים

  שלום רב,

  פרויקט חניון שז"ר בירושליםהנדון: 
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, אשר זכה במכרז פומבי ")הקבלן(" משמש כקבלן משנה של ______________________, הח"מאני 

לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ומערכות  ,של מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 229/2018מס' 

לבצע על ידי הקבלן נשכרתי  ,במסגרת זו"). הפרויקט"-" והמכרזמבנים בחניון שז"ר בירושלים ("

  ").העבודותעבודות בתחום ________________________________ ("

פרויקט בכל הנוגע לביצוע העבודות, וכן את נוסח הריני לאשר כי אני מכיר את דרישות המכרז וה

"), החוזיםלחלק הכללי של המכרז האמור, על נספחיהם (" 8נספח ו 7נספח החוזים אשר צורפו כ

קבלן, לבצע את העבודות עבור הואני מקבל על עצמי למסמך המוקדמות,  19נספח ו 18 נספחולרבות 

   .בנוגע לעבודות רישות המכרז והחוזים האמוריםוזאת בהתאם לדאו מי מטעמם, מוריה, ועירייה ה

וזאת הקבלן וכלפי העירייה ומוריה, אנו מצהירים כי אחריותנו כקבלן משנה הינה ביחד ולחוד כלפי 

  .כל אחריות או חבות כלפינוהעירייה על או מבלי להטיל על מוריה 

או עם מי עמם חתום יבים למתחיהעירייה, אנו על ידי דרש לכך על ידי מוריה או יכמו כן, ככל שנ

ותנאיהם ביצוע העבודות, וזאת בהתאם לנוסח החוזים כהגדרתם לעיל על חוזה לישירות מטעמן, 

זאת ו ,לצורך ביצוע ההתקשרות)על ידי מוריה או העירייה יידרשו ר שא(למעט שינויים והתאמות 

   במחירי המכרז והחוזה (בניכוי הנחת הקבלן).

  

  בכבוד רב,

___________________  

    [   [ קבלן המשנה 
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  תצהיר עיון בתכניות המכרז –א 10נספח 

אני הח"מ, ____________________, נושא/ת  תעודת זהות שמספרה _______________, לאחר 

שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

  מצהיר/ה בזה כדלקמן:

_____________________ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/ית חתימה אצל אני משמש/ת  .1

 .המשתתף")" -__________________________ (להלן 

לביצוע עבודות  229/2018מס' מכרז פומבי המשתתף באני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת  .2

 על ידישפורסם  "),המכרז(להלן: " בחניון שז"ר ירושלים הנדסה אזרחית ומערכות מבנים

 .")מוריהמוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן: "

הריני לאשר כי במסגרת רכישת מסמכי המכרז קיבל המשתתף החסן נייד (דיסק און קי) הכולל  .3

לחוברת  ב10נספח את כלל קבצי הגיליונות והתכניות המפורטות ברשימת התכניות המצורפת כ

"), כי כלל הקבצים שבהחסן הנייד היו ות המכרזתכני(להלן: " PDFזו (כמסמך נפרד), בפורמט 

מוריה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי תקינים והמשתתף עיין בהם, וכי הוא מוותר בזאת 

 בקשר לקבלת התכניות המפורטות ברשימה הנ"ל.

בקפידה את כל המשתתף עיינו וקראו כי נציגיו המורשים של  כמו כן, הריני להצהיר ולאשר .4

בדקו בקפידה את כל כן , ותוכנםלמדו והבינו את , לרבות תכניות המכרז, זמכרהמסמכי 

אשר , יםוהמשפטי ים, התכנונייםוהנסיבות, הפיזי , ההתחייבויותהתנאים, הדרישותהפרטים, 

על ידו, והמשתתף מקבל אותם על  או על ביצוע הפרויקטהמשתתף עשויים להשפיע על הצעת 

 .עצמו ללא כל הסתייגות

המסמכים, הבנה של -ידיעה או אי-וותר בזאת מראש על כל טענה שעילתה באימהמשתתף  .5

על  או על ביצוע הפרויקט ודרישות, העשויים להשפיע על הצעתתכניות המכרז, התנאים או ה

 .ידו

בהסכם מוריה תנאי להתקשרות עם ככל שהצעתו תזכה במכרז, אזי כי  למשתתףידוע כן  .6

ל המסמכים להמצאת כעמידה בהוראות מסמכי המכרז והינו המכרז לביצוע העבודות נשוא 

 .חתימה על עותקים מודפסים של כלל תכניות המכרז , לרבותהנדרשים

ימים מיום קבלת הודעה  7כמו כן, ככל שהצעת המשתתף תזכה במכרז, הריני מתחייב כי בתוך  .7
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תתף או נציג הזכייה, או במועד מוקדם יותר עליו תורה מוריה, יגיע מורשה חתימה מטעם המש

שיוסמך מטעמו בכתב לעניין זה, אל משרדי מוריה ויחתום על כלל תכניות המכרז כפי שיומצאו 

 .למשתתף בעותק מודפס על ידי מוריה, וזאת כתנאי לחתימת החוזה עמו

  .למטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמתשהנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה  .8

  

  חתימת המצהיר/ה

  אישור

י הח"מ, _________________, עו"ד, מאשר בזה כי היום, _____________, הופיע/ה בפניי מר / אנ

גב' __________________________, אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה 

____________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את 

עשה כן יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות האמת, שאם לא ייעשה / ת

  האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפניי.

  

  חתימת המאשר
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  רשימת תכניות המכרז – ב10נספח 

  

  ]כמסמך נפרד [ מצורף 
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  נספח ביטוח לתקופת ההקמה  – 11נספח 

ן, ומבלי שמוריה נוטלת על עצמה מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או על פי כל די .1
"ביטוח עבודות אחריות כלשהי כלפי הקבלן, מוריה מביאה לידיעת הקבלן כי היא עורכת 

). בכפוף לתנאים, "ביטוח העבודות הקבלניות"ו/או  "הפוליסה" -(להלן בהתאמה  קבלניות"
ביטוח את סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בו, יכלול 

 פרקי הביטוח כמפורט להלן:

  ביטוח הרכוש -פרק א'  .1.1

מפני אבדן או נזק פיזיים תאונתיים פתאומיים ובלתי צפויים מראש באתר העבודה        
למבנה או לעבודות וזאת מסיבה כלשהי אשר אינה מוחרגת על פי תנאי הפוליסה. למען 

או כבד ו/או מתקני עזר שונים ו/או חל על ציוד קל ו/ אינוהסר ספק, מודגש, כי פרק זה 
אמצעים אחרים, המשמשים את הקבלן לצורך ביצוע העבודות, כאשר חובת ביטוחים 
לעניין רכוש אשר בבעלות ו/או אחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו מוטלת  עליהם 

  כמפורט להלן בנספח זה.

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .1.2

פי דין, בגין נזק גוף ו/או נזק -צד שלישי, המבטח חבות המבוטחים על ביטוח אחריות כלפי       
לרכוש צד שלישי, שנגרמו כתוצאה ותוך כדי ביצוע העבודות המבוטחות, בגבול אחריות 

למקרה ולתקופת הביטוח או כפי שייקבע ע"י מוריה, לפי שיקול ₪  10,000,000על סך 
  דעתה הבלעדי.

  םביטוח אחריות מעבידי -פרק ג'  .1.3

ו/או פקודת הנזיקין  1980-ביטוח חבות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם
(נוסח חדש)  בגין היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לעובד 

לעובד, ₪  20,000,000שאירעו תוך כדי או עקב עבודתו בפרויקט, בגבול אחריות על סך 
 ידי מוריה, לפי שיקול דעתה.-פי שייקבע עללמקרה ולתקופת הביטוח, או כ

ביטוח העבודות הקבלניות יורחב לכלול כמבוטח נוסף את הקבלן ואת קבלני המשנה הפועלים  .2
מטעמו (למעט מתכננים ו/או יועצים ו/או מפקחים), תמורת התחייבות הקבלן לשלם למוריה, 

נה להציע הצעות במכרז על פי דרישתה הראשונה, סכום השווה לסכום הנקוב במסמכי ההזמ
או בהליך תחרותי או במסמכי הפניה מטעם מוריה, מהתמורה המגיעה לקבלן, כהשתתפותו 
בהוצאות עריכת ביטוח העבודות הקבלניות. מבלי לגרוע מחובת הקבלן לשלם למוריה את 
השתתפותו בביטוח העבודות הקבלניות על פי דרישת מוריה, מוריה רשאית לפי שיקול דעתה 

די לנכות את הסכום המגיע לו כאמור מהתשלומים החלקיים על פי הסכם זה ו/או הבלע
מהתשלום הראשון. מוריה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות בדמי 
הביטוח, שיידרש מהקבלן מעבר לשיעור האמור לעיל, באופן יחסי, בשל שינויים, העשויים 

ריה בגין עריכת ביטוח העבודות הקבלניות, עקב לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי מו
הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לתקופת הביטוח הנקובה במסגרת 

  הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.
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למען הסר ספק מוצהר, כי אין בעריכת ביטוחי העבודות הקבלניות כאמור, כדי להטיל אחריות  .3
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה ה ו/או על העירייה ו/או על מדינת ישראל ו/או מורי

ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית  לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים  -אב לתחבורה) ו/או אריאל 

מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"
ו/או מי מטעמן של הנ"ל ו/או לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה ו/או על פי  מקרקעי ישראל

דין ו/או מאחריותו של הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנדרשים על פי דין ו/או אלה 
  המפורטים בסעיפי "ביטוחי הקבלן" להלן.

יב, בשמו ובשם קבלני משנה מטעמו, כי לא תהיה להם כל תביעה ו/או הקבלן מצהיר ומתחי .4
הרשות דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג כלפי מדינת ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או 

ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז  לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית  - ב לתחבורה) ו/או אריאל לתכנון בערים היסטוריות (תכנית א

ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח 
ו/או מי מטעמן של כל הנ"ל בקשר לתוכן ו/או היקף  ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל

הניתן על ידו והם מוותרים על כל תביעה  ו/או טיבו של ביטוח העבודות הקבלניות והכיסוי
 ו/או דרישה כאמור ומאשרים כי הם מנועים מלהעלות טענה כלשהי בהקשר זה. 

בקרות מקרה ביטוח הנגרם לפרויקט ו/או לעבודות ו/או בסביבתם ו/או הנגרם לאדם המועסק  .5
ן בלעדי בסכומי על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו יישא הקבלן באופ

 ההשתתפויות העצמיות (בהתאם למקרה) החלים בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

מובהר בזאת, כי על הקבלן לבדו תחול האחריות ו/או החבות לתקן, על חשבונו, כל נזק שנגרם  .6
לעבודות ו/או לרכושו ו/או לפצות ו/או לשפות כל צד שלישי שהוא לרבות מדינת ישראל ו/או 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים ו/או העירייה ו/או מוריה 
ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או  בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה  - אריאל 
ו פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל, בגין נזק העירונית אריאל בע"מ ו/א

פי האמור לעיל - שנגרם לו, גם אם נזקים כאמור אינם מכוסים במסגרת הביטוחים שנערכו על
הרשות ו/או על ידי כל ביטוח אחר שנערך על ידי מדינת ישראל ו/או מוריה, העירייה ו/או 

ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז  מרכז ירושלים בע"מ לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח
החברה העירונית לניהול קרית  - לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 

ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח 
  בלן.ו/או ע"י הק ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל

מוריה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, ככל  .7
שתמצא לנכון, לרבות הכללת גורמים נוספים כמבוטחים והתאמת הפוליסה לצרכים ו/או 

  להתחייבויות של מוריה מעת לעת.

בכל תנאיה  הקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת "ביטוח העבודות הקבלניות", להיות בקיא .8
(לפני תחילת העבודות), ולפעול כך שהתנאים בפוליסה זו לא יופרו באופן חלקי ו/או מלא 
ובכלל זה את כל הוראות החוקים והתקנות, בדבר בטיחות בעבודה לרבות "נוהל עבודות 
בחום", נוהלי בדיקה בדבר קיומם של אמצעים ו/או כבלים ו/או מתקנים תת קרקעיים וכן את 

ת מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש כל הוראו
לקיים באתר העבודות  וכן את  הדרישות והתנאים המוקדמים לביטוח לפי סקר ביטוח שנערך 
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אם נערך, לרבות כל הדרישות בנוגע להגנה על העבודות מפני נזקי אש, מים ,נזקי  –לפרויקט 
 טבע ו/או נזקים אחרים.

והמהווה חלק בלתי  א11נספח אם הקבלן מתחייב לחתום על ההצהרה המצ"ב מסומנת כבהת
  נפרד מההסכם. 

הקבלן מתחייב, כי הוא וכל  קבלני המשנה ו/או כל הבאים מטעמם יחויבו לפעול בהתאם 
לדרישות הדין ולאמור בסעיף זה לעיל ולהלן, לרבות בכל הקשור למילוי ההתחייבויות לפי 

  ה.הוראות נספח ז

הקבלן מתחייב להודיע למוריה באופן מידי על כל תביעה ו/או אירוע העשוי להוות עילה  .9
  לתביעה ולשתף פעולה עם מוריה, ככל שיידרש, לשם מימוש תביעת ביטוח. 

  ביטוחי הקבלן:

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לבצע ולקיים - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .10
ביטוחים המפורטים בסעיף זה, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן על חשבונו את ה

אישור ביטוחי (להלן: " ג11נספח -ובאישור על קיום ביטוחי הקבלן המצ"ב לחוזה זה ומסומן 
"), וזאת החל מיום העמדת אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של הקבלן ו/או הקבלן

בוע בחוזה זה (המוקדם מבניהם) ועד למתן תעודת פי הק-מיום תחילת ביצוע העבודות על
השלמה לעבודות ו/או מסירתן בפועל כמפורט ו/או התחלת שימוש ו/או יציאתו המושלמת 
והמלאה של הקבלן ו/או מי מטעמו מאתר העבודות (המאוחר מבניהם) ו/או עד לתום תקופת 

 ").ביטוחי הקבלןהבדק וכמפורט להלן (להלן: "

 לן לערוך את הביטוחים כמפורט להלן:בנוסף מתחייב הקב .11

  פי דין.-ביטוח חובה לכלי הרכב כנדרש על .11.1
ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות של מוריה, עקב השימוש  .11.2

בכלי רכב ע"י הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם בגבולות אחריות שלא יפחתו 
  למקרה ובמצטבר. ₪  500,000מסך של 

וח מקיף, לכיסוי נזק מכל סוג שהוא, לכלי הרכב של הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או ביט .11.3
 מי מטעמם. 

ביטוח "אש מורחב" לציוד ולרכוש של הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות פיגומים וכלי  .11.4
בערך כינון כמפורט באישור  –עבודה מכל סוג שהוא, אשר אינם חלק מהעבודות עצמן 

 ביטוחי הקבלן.
הצמ"ה לרבות כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות האחריות  ביטוח לכלי .11.5

 ביטוחי הקבלן.  המפורטים באישור
למען הסר ספק המונח "כלי רכב" כולל גם, אך לא רק, משאיות, מלגזות, ציוד מכני הנדסי 

  נייד, עגורנים, מנופים ניידים וכלי הרמה ניידים אחרים.

ביטוח חובה) יכללו סעיף מפורש, בדבר ויתור הביטוחים המפורטים בסעיף לעיל (למעט 
הרשות לפיתוח המבטח על זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או 

ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון  ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
ה העירונית לניהול קרית ספורט, החבר -בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 

תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים 
ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל ו/או  בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל
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למעט כלפי מי שגרם כלפי כל מי שמוריה ויתרה ו/או התחייבה לוותר כלפיו על תביעת תחלוף, 
  לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או ביטוח 
לרכושו ולציוד כמפורט לעיל (למעט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב מכל סוג) 

ו ובשם להלן והקבלן מצהיר ומתחייב, בשמ 22ובמקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור בסעיף  
קבלני המשנה מטעמו, כי הם מוותרים על זכותם להגיש דרישה ו/או תביעה כלשהן כנגד 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מדינת ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או 
ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב  מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ  -/או אריאל לתחבורה) ו
ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי 

ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל בקשר לנזק כלשהו שיגרם  ישראל
ת את הגורמים הנ"ל בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם לרכבים הנ"ל וכן הם מתחייבים לשפו

  לגורמים הנ"ל. 

למרות כל הוראה אחרת בחוזה  - בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר .12
זה על  נספחיו, הקבלן מתחייב בזה לערוך ולקיים ביטוחים אלה, כל ביטוח בפני עצמו, 

הסופית ובפועל של הפרויקט למוריה ו/או עד  שנים ממועד המסירה 7 -לתקופה שלא תפחת מ
פי הסכם זה ו/או על פי -לתום תקופת הבדק לפי המאוחר ו/או כל עוד מתקיימת אחריותו על

 דין ו/או עד לתום תקופת ההתיישנות (המאוחר מבין המועדים). 

 היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן .13
או לביטוח העבודות הקבלניות כאמור, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים 
ו/או הביטוח הנוסף כאמור כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים ייכלל סעיף ויתור על תחלוף 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה כלפי מדינת ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או 
ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית  שלים בע"מלפיתוח מרכז ירו

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים  -אב לתחבורה) ו/או אריאל 
בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות 

ח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל ו/או את בעלי הזכויות מקרקעי ישראל ו/או המנהל ו/או המפק
 האחרים ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למוריה ו/או לקבלן כי איזה מביטוחי הקבלן עומד להתבטל או  .14
אישור  עומד לחול בו שינוי לרעה מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא

  יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח כאמור.  30עריכת ביטוחים חדש, לפחות 

הקבלן יבצע את הביטוחים בחברת ביטוח מורשית כדין, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי  .15
- הפוליסות והוראותיהן, ישתף פעולה עם מוריה לשם שמירה ומימוש של זכויות מוריה על

  יות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.פיהם, וישלם את פרמ

הקבלן מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות  .16
נספח וביטוח ולקבל בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות הצהרתם על 

ו/או מוריה ו/או , טופס מסירת פוליסה לקבלן, וכן לפטור את מדינת ישראל ב11נספח ו א11
ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מהעירייה ו/או 

 -הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית 
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ו/או המנהל ו/או  אל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראלארי
המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל מאחריות לכל נזק ו/או אובדן לרכוש ו/או ציוד המובא 
על ידם או מטעמם לאתר העבודות. על הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי קבלני 

ודרישות חוזה זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין, והן את  המשנה יקיימו הן את הוראות
דרישות ביטוח מוריה וביטוחי הקבלן וימציאו אישורי קיום ביטוחים כאמור בהסכם זה 
חתומים ע"י מבטחי קבלני המשנה ולהמשיך ולהמציא אישורים חתומים לכל תקופה נוספת 

 כאמור בהוראות נספח זה. 

 14ת "אישור ביטוחי הקבלן" חתום ע"י מבטחיו, תוך הקבלן מתחייב להמציא למוריה א .17
ימים לפני מועד  14 -עשר) ימים ממועד חתימת חוזה זה, ובכל מקרה לא יאוחר מ-(ארבעה

כניסתו לאתר העבודות ו/או מועד תחילת ביצוע העבודות או החל מיום העמדת אתר העבודה 
את האישורים הנ"ל מידי תום לרשותו (המוקדם מבין כל המועדים). הקבלן מתחייב להציג 

תקופת ביטוח וכל עוד לא תמה מעורבותו בפרויקט ו/או כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין, 
 יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי האישור. 14 - ולא יאוחר מ

בכל מקרה של אי התאמה בין המפורט באישור ביטוח הקבלן שיומצא למוריה כאמור לבין  .18
ישות חוזה זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים ולהמציא למוריה אישור דר

ימים מדרישת מוריה. מוסכם ומותנה  5 -ביטוחי הקבלן מתוקן באופן מידי ולא יאוחר מ
במפורש כי אי המצאת אישורי עריכת הביטוח כנדרש לעיל, אינה פוטרת את הקבלן 

לפי חוזה זה, לרבות התחייבויות בדבר עמידה בלוחות מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו 
זמנים. מוריה תהיה רשאית למנוע מהקבלן להתחיל ו/או להמשיך בביצוע העבודות, היה 
ואישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם, כי הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד מדינת 

ושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז הרשות לפיתוח ירישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או 
ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)  ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או  -ו/או אריאל 
 ות מקרקעי ישראלהחברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רש

ו/או מי מטעמן, עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא 
  האישור כאמור.

מוסכם ומותנה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת אישור ביטוחי הקבלן  .19
ה ו/או ו/או בבדיקתו ו/או באישורו, כדי להטיל אחריות כלשהי על מדינת ישראל ו/או מורי

ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מהעירייה ו/או 
 -הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית 
ו/או מי מטעמן ו/או  /או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראלאריאל בע"מ ו

פי כל דין. הקבלן מצהיר -פי חוזה זה או על-בכדי להוות צמצום אחריותו של הקבלן על
ומאשר, כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה או טענה כלשהי מכל מין וסוג כלפי מדינת ישראל 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז או ו/או מוריה ו/או העירייה ו/
ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)  ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או  -ו/או אריאל 
 ושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראלהחברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח יר

ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל באשר לתוכן או להיקף ביטוחי הקבלן 
המפורטים לעיל, ו/או בגין הכיסוי שיינתן על ידם, וכי הוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או 
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כלשהי נגד הגורמים הנ"ל דרישה כנ"ל, והקבלן מאשר בזה, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה 
  בכל הקשור לכך. 

למען הסר ספק מוסכם, כי סוגי הכיסוי ו/או גבולות האחריות כמפורט באישורי הביטוח  .20
השונים, הינם בבחינת דרישה מזערית של מוריה, ועל הקבלן לבחון עצמאית את חשיפתו 

רצוי לו, ועליו לקבוע לסיכונים השונים ו/או לסוג החבות שיבטח ו/או לגובה הכיסוי הדרוש וה
  את כל האמור בהתאם לשיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים.

הרשות לפיתוח הקבלן מתחייב לשפות את מדינת ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או  .21
ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון  ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -לתחבורה) ו/או אריאל בערים היסטוריות (תכנית אב 
תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים 

ו/או מי מטעמן של כל הנ"ל בגין כל סכום שיושת  על מי  בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל
 ו הפועלים מטעמו.מהם עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/א

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן ומתחייב, בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו, כי לא  .22
תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מדינת ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או 

"מ ו/או ו/או הגיחון בע הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול  - המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 

קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח 
ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של  מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל

"ל בגין כל נזק שהם זכאים לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייבו לערוך כאמור לעיל, כל הנ
או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, לרבות לכל 
אבדן ו/או נזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עבורו 

ב, כלים, ציוד) לאתר העבודות, והם פוטרים את מי מהגורמים הנ"ל לעיל מכל (לרבות כלי רכ
 אחריות לנזק כאמור ומתחייבים לפעול למיצוי זכויותיהם על פי הפוליסות. 

לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה, או שלא  .23
 טוח, יחולו ההוראות הבאות:קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות הבי

(חמישה עשר) ימים,  15מוריה רשאית, אך לא חייבת, לאחר שנתנה לקבלן התראה של  .23.1
להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית 

 והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

 לעיל, יחולו כל הוצאותיו על הקבלן. 23.1עשה מוריה כאמור בפסקה   .23.2

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי  .23.3
  להטיל על מוריה חבות כלשהי.

סעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י  .24
 הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה.
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 נספח  11א – כתב וויתור

  __________אריךת

  לכבוד

  מדינת ישראל ו/או

   ו/או חברת אם ו/או חברות בנותחברה לפיתוח ירושלים בע"מ  -מוריה

הרשות לפיתוח ירושלים ובכלל זה  ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורותעיריית ירושלים  ו/או
ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים  ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות  - ריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל היסטו
ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או 

   רשות מקרקעי ישראל

 א.ג.נ., 

  כתב ויתורהנדון : 

ש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או כל הננו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כי אנו מוותרים מרא
הפועלים מטעמכם ו/או מזמיני העבודה ו/או כמנהלי פרויקט, בגין כל  אובדן ו/או נזק לכלי עבודה 
ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי (להלן: "הציוד"), 

י דין,  לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר נשוא שבבעלותנו ו/או באחריותנו על פי הסכם ו/או על פ
  .הסכם זה, על ידנו ו/או ע"י קבלני  משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו

ידוע לנו כי ביטוח עבודות קבלניות המבטח באמצעותכם ו/או באמצעות אחרים את עבודות 
ריותנו המובאים הפרויקט, מחריגות במפורש כל כיסוי ל"ציוד" שלנו ו/או בחזקתנו ו/או באח

לאתר ע"י קבלני משנה מטעמנו וחברת השמירה מטעמכם ו/או מטעם הקבלן הראשי עבורכם, 
המבצעת עבודות שמירה באתר, לא אמורה לשמור על ה"ציוד" ועל כן כל אבדן ו/או נזק שיהיה, 
 יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה כאמור, מכם ו/או

ביטוחיכם ואנו מתחייבים לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדדים שלישיים 
   ."כלשהם לרבות ספקים ו/או משכירים של "ציוד

הננו מתחייבים כלפיכם כי ככל ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר (לרבות באמצעות ספקים ו/או 
כב ביטוחי חובה כחוק וכל נזק שייגרם לאותו כלי קבלני משנה) נוודא תחילה כי קיימים לכלי הר

רכב מנועי ו/או ציוד הנדסי יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל 
  .תביעה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף ביטוחיכם

   בברכה,

  ת קבלן המשנה (הקבוצה)חתימה אישית של מנהל קבלן המשנה                                        חתימ

___________________________                         _____________________________ 
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 נספח 11ב - טופס מסירת תמצית ביטוח העבודות לקבלן

  שם ותאור הפרויקט

  

_________________________________________________  

  

תמצית הפוליסה לביטוח עבודות הפרויקט הנ"ל והריני מצהיר  הנני מצהיר בזאת כי קיבלתי
  כדלקמן:

  ידוע לי כי הפוליסה לא מכסה אובדן או נזק לכלי עבודה וכל ציוד אחר המשמש את

 הקבלן או מי מטעמו.

  קראתי את כל דרישות הביטוח, לרבות תנאים לקיום שמירה, נוהלי עבודה בחום, דרישות

 מה והנני מתחייב לפעול לפיהם.מיגון בפני פגעי טבע וכדו

 .למדתי את מגבלות הפוליסה ואני מודע להיקף הכיסוי הביטוחי 

  ידוע לי כי עליי לדווח בכתב למוריה ולמפקח מיד לאחר היוודע לי על כל אירוע העלול

 להוות עילה להפעלת הביטוח.

 ובדי הריני מתחייב להעביר תוכן מסמך זה לרבות כל תנאי הפוליסה המלאים לכל ע

 ומנהלי וכן לקבלני המשנה שלי ולוודא ביצוע.

  

  _________________________________    שם הקבלן:

  

  _________________________________  שם החותם:

  

  _________________________________    תאריך:
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  אישור עריכת ביטוחי הקבלן  - ג11נספח 

  תאריך: ___________

  לכבוד

  ראל ו/אומדינת יש

   ו/או חברת אם ו/או חברות בנותחברה לפיתוח ירושלים בע"מ  -מוריה

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות )"העירייה" (להלן:עיריית ירושלים  ) ו/או"מוריה" (להלן:
ו/או הגיחון  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מובכלל זה 

החברה העירונית  - לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל  בע"מ ו/או המרכז
לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או 

   פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל

  
  א.ג.נ., 

  ")הקבלן______ (להלן: "אישור על קיום ביטוחים ע"ש _____________הנדון: 

  

בקשר עם ביצוע עבודות כהגדרתן להלן עבור מוריה בפרויקט ועבודות ו/או שירותים נלווים 
  "ההסכם"). ", הנכס ו/או העבודותכמפורט בהסכם מיום ___________ (להלן בהתאמה: "

קבלן הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכה חברתנו לבקשת ה
את  הפוליסות שלהלן בין היתר, בגין עבודות 
___________________________________ו/או כל עבודה שתוטל על הקבלן בהתאם 

  להסכם ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של הפרויקט כמפורט להלן: 

  –פוליסה מס'.................לביטוח אחריות מקצועית   )1

טוח המכסה את אחריות הקבלן על פי דין, בגבול אחריות המבטח בגבולות אחריות הבי
למקרה ולתקופת ביטוח שנתית בגין הפר חובה מקצועית או טעות ₪  10,000,000ע"ס  

שמקורם ברשלנות, טעות, מחדל או השמטה של המבוטח ו/או מי מטעמו. הביטוח מכסה 
  מטעמו. אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים

הרשות לפיתוח הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או 
ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז  ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול  -לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 
פנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או קרית ספורט, תרבות ו

ו/או הבאים מטעמן בגין אחריותה  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל
בקשר עם ו/או בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו בכפוף לסעיף "אחריות 

  צולבת".
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וחר ממועד תחילת העבודות. הביטוח אינו התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יא
כולל כל הגבלה בקשר עם אי יושר עובדים ו/או הוצאת דיבה ו/או חריגה מסמכות ו/או 

  אובדן מסמכים. 

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, מוסכם כי תחול תקופת 
תוקף הביטוח ו/או בוטל  חודשים נוספים מהמועד בו פג 6גילוי נזקים ותביעות למשך 

הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך 
  תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.

   - חבות המוצר פוליסה מס'.................לביטוח  )2

בגין כל אדם אשר פעל בפרויקט מטעמו  לכיסוי חבותו של הקבלן על פי דין  (כולל חבות
ועבורו) בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה 
גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות ו/או מוצרים שייצר ו/או סיפק ו/או 

לאירוע ₪  15,000,000הציב ו/או התקין ו/או הרכיב בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  
ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל ו/או מוריה 

ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מוהעירייה ו/או 
 -הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 

ניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה החברה העירונית ל
בגין  העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל

אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליהן בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש 
ם שסיפק, טיפל, יצר, התקין שעלול להיגרם עקב העבודות כאמור ו/או בקשר עם המוצרי

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי 
המבוטח ומבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי מדינת ישראל ו/או מוריה והעירייה ו/או 

ע"מ ו/או הגיחון ב הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה  - ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 

העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית 
. הביטוח  אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל

ר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוח
חודשים מתום תוקף הביטוח  12מטעמו באתר העבודות. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

  אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. 

 ":פוליסה מס' .................................. לביטוח "אש מורחב )3

  ביטוח החל מיום............... ועד ליום.....................תקופת 

המבטח את  רכוש ו/או ציוד, פיגומים  מכל סוג, , בערכי כינון בעת הימצאו באתר 
העבודות כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, נזקי טבע, רעידת 

  אדמה ונזקי פריצה.

  דרישות כלליות לכל הפוליסות:

והינו קודם לכל ביטוח דומה אשר נערך  Primary)סוי בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני (הכי )1
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן על ידי מדינת ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או 

ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים  החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -/או אריאל היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו
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תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח 
ו/או לטובתן. אנו מוותרים על כל זכות  ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל

יתה מוקנית להשתתפות מבטחי מוריה בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב, ככל שזכות כזו הי
 , או אחרת.1981של חוק חוזה הביטוח התשמ"א  59לנו מכוח סעיף

הפרת תנאי הפוליסות על ידי מי הקבלן ו/או מי מטעמו לא תפגע בזכויות מדינת ישראל  )2
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ו/או מוריה והעירייה ו/או 

כז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או המר ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים  -לתחבורה) ו/או אריאל 

בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות 
  על פיהן. מקרקעי ישראל

ל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או בפוליסות הנ"ל בוטלה זכות השיבוב נגד מדינת ישרא )3
ו/או הגיחון בע"מ  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה  -ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 
העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית 

וכן נגד כל אדם  ריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראלא
הרשות לפיתוח ירושלים הפועל מטעם מי מהן בפרויקט, או שמוריה ו/או העירייה ו/או 

ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון  ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית  -חבורה) ו/או אריאל בערים היסטוריות (תכנית אב לת

ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח 
התחייבו בכתב לשפותם, למעט אדם או  מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל

 גוף אשר פעלו מתוך כוונת זדון.

מיה וההשתתפויות העצמיות, ולמילוי החובות הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפר רק )4
המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. חובה זו לא תחול על מדינת ישראל ו/או 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים מוריה ועל העירייה ו/או 
אב לתחבורה) ו/או  ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או  - אריאל 
החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי 

  בשום מקרה או סיבה שהיא.  ישראל

לרעה במשך תקופת הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא  תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי  )5
יום למוריה (למעט ביחס פוליסת עבודות קבלניות  60הביטוח, אלא בהודעה מראש של 

 שלא ניתנת לביטול אלא מחמת אי תשלום הפרמיה), בכתב, בדואר רשום. 

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת בכל הפוליסות. )6

  

יחידיהם ו/או מי /או וכן מדינת ישראל ו"מוריה" ו/או "העירייה" לעניין אישור זה כולל את 
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז את מטעמם ו/או עובדים ו/או מנהלים וכן 

ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)  ירושלים בע"מ
לים בע"מ ו/או החברה החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירוש - ו/או אריאל 

  . העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל

על כל  2013נוסח כל הפוליסות באישור זה למעט ביטוח אחריות מקצועית: תנאי "ביט"  
  ההרחבות הרלבנטיות.
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  ביטוח אחריות מקצועית נוסח...................

ים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי אישורנו זה כפוף לתנא
  האמור באישור זה.

______________  ______________  ______________  ______________  

  (תפקיד החותם)     (שם החותם)  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)
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  ו/או התפעול ביטוח לשירותי התחזוקה - 21נספח 

פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים, - עלו/או פי הסכם זה - הקבלן עלמבלי לגרוע מאחריות  .1

 בנספח זה להלן על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים המפורטים

), ומהווה "אישור עריכת הביטוח"להסכם ( א21נספח המצורף כ ביטוחהאישור עריכת וב

כוש כהגדרתו להלן, יחד עם הביטוחים ו/או הר, על כל תנאיו הימנוחלק בלתי נפרד 

, וזאת במשך כל תקופת ביטוחי הקבלן"להלן ייקראו כל הביטוחים " 2המפורטים בסעיף 

שלא תפחת נוספת , למשך תקופה ביטוח אחריות מקצועיתולעניין  פי ההסכם- ההתקשרות על

  .ההתקשרות וכל עוד קיימת לו אחריות על פי דיןשנים ממועד תום תקופת  7 - מ

ו/או  צמועמתחייב הקבלן לערוך ולקיים, ב , ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,לעיל לאמור בנוסף .2

, העבודות ביצועעם  בקשרביטוחי רכב בגין כלי הרכב המשמשים באמצעות מי מטעמו, 

 : כדלהלן

  פי דין.- על כנדרש חובה ביטוח 2.1

 -שלא יפחת מ )ריהמו לרבותשל צד שלישי כלשהו (במפורש  לרכוש נזק בגין אחריות ביטוח 2.2

 . העבודות ביצועהמשמשים במסגרת ו/או בקשר עם  הרכב כלי עקב, ₪ 500,000

 . העבודות ביצועהרכב המשמשים במסגרת  לכלי, שהוא סוג מכל נזק לכיסוי מקיף ביטוח 2.3

 2.3יף כמפורט בסערכוש  רשאי שלא לערוך ביטוח הקבלןכי  מוסכםהאמור לעיל,  למרות .3

מצהיר ומתחייב,  והקבלן להלן 13 בסעיף המפורט הפטור סעיף יחולזה במקרה כ אולםלעיל, 

מוותרים על זכותם להגיש דרישה ו/או תביעה כלשהן  הם כי, מטעמו מהפועלים מיבשמו ובשם 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים ו/או מוריה ו/או העירייה כנגד 

 - /או אריאל ומרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) /או הו"מ בע הגיחון/או ו בע"מ

ית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל יהחברה העירונית לניהול קר

בקשר לנזק כלשהו שיגרם "ל, הנ כל של םמטעמ מי/או ו בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 .לרכבים הנ"ל

כללו סעיף י) חובה ביטוח(למעט  לעיל 2 בסעיףהמפורטים ביטוחים מור לעיל, המבלי לגרוע מהא .4

") העירייהעיריית ירושלים (להלן: "/או ו מוריהמפורש, בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי 

/או ו"מ בע הגיחון/או ו הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או 

ית יהחברה העירונית לניהול קר -/או אריאל וון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) המרכז לתכנ

ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים 

כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק  יתורוהו"ל, אולם הנ כל של םמטעמ מי/או ו בע"מ

 בזדון. 
, ו/או הרכוש הקבלן לביטוחי משלים/או ו נוסף ביטוח בעריכת צורך יש הקבלן ולדעת היה .5

 רכוש ביטוח בכל. כאמור המשלים/או ו הנוסף הביטוח את ולקיים לערוך הקבלן מתחייב
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מוריה ו/או העירייה כלפי  התחלוף זכות על ויתור בדבר סעיף ייכלל, כאמור משלים/או ו נוסף

/או ו"מ בע הגיחון/או ו ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ הרשות לפיתוחו/או 

ית יהחברה העירונית לניהול קר -/או אריאל והמרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) 

ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים 

, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק "להנ כל של םמטעמ מיו /או בע"מ

בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף או משלים כאמור, יורחב שם המבוטח לכלול את מוריה ו/או 

העירייה וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאמור כאילו נערך 

 מבוטח. בנפרד עבור כל אחד מיחידי ה

יום  14 - , מתחייב הקבלן להמציא לידי מוריה, לא יאוחר ממוריהללא צורך בכל דרישה מצד  .6

, את אישור עריכת הביטוח, נשוא הסכם זהו/או התפעול התחזוקה  ביצועלפני מועד תחילת 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 

ואולם אי המצאתו לא תגרע העבודות  ביצועלתחילת ין הינה תנאי מתלה ומקדמי חתום כד

 .מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין

ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי  7 - לא יאוחר מ .7

הקבלן מתחייב לחזור  נוספת.ת ביטוח מוריה אישור עריכת ביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופ

ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועד הנקוב בסעיף זה לעיל, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 

 לעיל.  1חלה עליו חובת עריכת הביטוחים כאמור בסעיף 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לקבלן ו/או למוריה כי איזה מביטוחי הקבלן עומד להיות  .8

לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הקבלן מבוטל או עומד לחול בו שינוי 

יום לפני  30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לידי מוריה אישור עריכת ביטוח חדש, 

 מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים לעיל, לא מובהר, למען הסר ספק  .9

פי הסכם זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל חובת - תחייבויות הקבלן עלתפגע בה

פי ההסכם גם אם - תשלום שחלה על הקבלן והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על

 בשל אי הצגת אישורי עריכת הביטוח במועדם כאמור לעיל.  העבודות ביצועימנעו ממנו את 

בדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור , לת, אך לא חייבתמוריה רשאי .10

לעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הביטוחים 

הביקורת של זה. הקבלן מצהיר ומתחייב, כי זכות  נספחנשוא האישור להתחייבויותיו על פי 

 המטיל האינ על תיקונם כמפורט לעיל, ביחס לאישור עריכת הביטוח וזכותה להורותמוריה 

 בכל הקשורכל חובה ו/או אחריות שהיא מוריה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן של הנ"ל, על 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה ו/או הקבלןביטוחי ל

וזאת בין אם דרשו עריכת אחריות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, 

 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו. 
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, לשלם ידו כמתחייב בנספח זה- הנערכים עלהקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים  .11

פי ל מעת לעת יחודשוכי ביטוחי הקבלן  את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא

לא וכן , לעיל 1כל עוד חלה עליו חובת עריכת הביטוחים כאמור בסעיף בתוקף  ויהיו הצורך

לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת 

 מוריה אישורים על תשלומי הפרמיה. 

הרשות ו/או ה מוריה ו/או העירייאת  , בשמו ובשם מי מהפועלים מטעמו,הקבלן פוטר בזה .12

/או המרכז לתכנון ו"מ בע הגיחון/או ו לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

ית ספורט, תרבות יהחברה העירונית לניהול קר - /או אריאל ובערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) 

 מי/או ו רח ירושלים בע"מופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מז

מכל אחריות לאובדן ו/או נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, העלול  ,"להנ כל של םמטעמ

להיגרם מכל סיבה שהיא, לרכוש ו/או חומרים כלשהם המשמשים את הקבלן ו/או מי מטעמו 

/או , וכן לכל אבדן וביצוע העבודותידי הקבלן ו/או מי מטעמו, במסגרת - ו/או אשר הובאו על

נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, העלול להיגרם עקב הרכוש ו/או החומרים כאמור מכל סיבה 

וזאת בין אם נערכו ביטוחים בקשר לכך ובין אם לאו, ובמידה ונערכו ביטוחים כאמור שהיא, 

לשיפוי בגינם (או היה זכאי לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות  הקבלןאזי גם אם זכאי 

כל סיבה אחרת); אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק העצמית ו/או מ

 בזדון.
גבולות האחריות כמפורט באישור גובה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זה  .13

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת . עריכת הביטוח, הנם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן

הרשות לפיתוח ו/או מוריה ו/או העירייה או דרישה כלפי כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/

/או המרכז לתכנון בערים ו"מ בע הגיחון/או ו ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

ית ספורט, תרבות ופנאי יהחברה העירונית לניהול קר -/או אריאל והיסטוריות (תכנית אב לתחבורה) 

 מי/או ו ירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מבירושלים בע"מ ו/או החברה הע

האחריות  גבולותהיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זה גובה בכל הקשור ל, "להנ כל של םמטעמ

 האמורים. 

, הוא ביצוע העבודותו/או בקשר עם  הקבלן מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת .14

יתחייבו  כאמור סעיף לפיו קבלני המשנה עמם,יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות 

כל תקופת התקשרותם עם  וזאת למשך לערוך ולקיים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם

לעיל. לחלופין, מתחייב הקבלן  1, כאמור בסעיף ביטוח אחריות מקצועיתהקבלן ולעניין 

ה אשר פועלים ידו ולכלול את קבלני המשנ- להרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים על

מטעמו ו/או בשמו. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי 

 קבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על הקבלן.לנאות 

על הקבלן החובה הבלעדית לנשיאה בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית  .15



  בחניון שז"ר ירושלים  כות מבניםהנדסה אזרחית ומערלביצוע עבודות  229/2018מכרז פומבי מס' 

  

89  

  קראתי והבנתי __________________

  חתימה וחותמת המציע                                    

  

 

 הנקובים בביטוחי הקבלן. 

עקב  מי מהן  בגין כל סכום שיושת עלמוריה ו/או העירייה, את  לשפותבזאת מתחייב  הקבלן .16

 הפועלים מטעמו.מ מיו/או  הקבלןע"י  ותהפרת תנאי הפוליס

מובהר כי בכל הקשור לביטוח אש מורחב לרכוש ומערכות הפרויקט למוריה הזכות ו/או  .17

אלה  שיקול דעת בלעדי להחליט , למרותה אמור באישור עריכת הביטוחים, כי ביטוחים

יערכו על ידה או על ידי כל גורם אחר שיקבע על ידה, בהתאם לנסיבות, ובכל מועד אחר 

ובמקרה זה הקבלן לא יידרש לערוך ביטוחים אלה. במקרה זה התנאים יקבעו על ידי מוריה 

 האמורבמפורש, כי  מובהר. לרבות לעניין נשיאה בעלות הפרמיה ו/או השתתפויות עצמיות

בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה  מוותרבלבד, והקבלן  מוריה של המשקף את זכות

או בשל הנסיבות הכרוכות  ,בהעדרה, לעיל זה סעיף פי על מוריה זכויות במימוש שמקורה

 .אלה תיואי מימוש זכו או/ו במימוש

  .תהווה הפרה יסודית של ההסכם הוראות נספח ביטוח זהפרת ה .18
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 נספח 12א -  אישור עריכת ביטוח לשירותי התחזוקה ו/או התפעול

  תאריך..............

  לכבוד

  מדינת ישראל

  ) "מוריה" (להלן: ו/או חברת אם ו/או חברות בנותחברה לפיתוח ירושלים בע"מ  -מוריה

ובכלל זה ו/או הרשות  ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות )"העירייה" (להלן:עיריית ירושלים  ו/או

החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון  לפיתוח ירושלים ו/או עדן

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות  -בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 

ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות 

    ל;מקרקעי ישרא

  ............................ כתובות

  א.ג.נ., 

   

שירותי לבכל הקשור בין היתר, ") הקבלן(להלן: " ..................אישור עריכת ביטוחים ע"ש   הנדון:

, רכבת _______________________________בפרויקט ו/או תפעול  ה ו/או תחזוקהאחזק

  )."הפרויקט" -" והשירותים(בהתאמה להלן: "קלה ירושלים 

  

הננו מאשרים בזאת כי הקבלן מקיים באמצעותנו את הביטוח/ים המפורט/ים להלן למשך תקופת/ות 

"), כאשר היקף הכיסוי להלן אינו תקופת הביטוחהביטוח שצוינה/נו ליד הביטוח/ים כאמור (להלן: "

מקביל לו במועד עריכת "ביט" או נוסח -פי נוסח הפוליסות הידוע כ-נופל מהיקף הכיסוי הניתן על

  ., למעט אחריות מקצועית לפי נוסח................הביטוחים ו/או חידושם 

 פוליסה מס'........................... לתקופה מיום ................. עד ליום ........................ .1
               

ת הפרויקט בערך כינון מלא בסך לכיסוי רכוש ו/או מערכו -ביטוח "אש מורחב"            

מכל סוג  בבעלותה קבלן ו/או רכוש כלשהו ו/או ציוד ו/או מתקנים של_____________ ו/או 

, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות, אש, ברק, המובא לאתר בערך כינון

כלי טיס, פרעות,  עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה ע"י
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. מוריה , או מי שהיא תקבע, יקבעו כמוטב בלעדי לקבלת שביתות, נזק בזדון, נזקי פריצה ושוד

  תגמולי ביטוח ולניהול תביעות מול המבטח. 

  עד ליום ........................................  פוליסה מס'........................... לתקופה מיום .2
  

פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק -המבטח את חבות הקבלן על כלפי צד שלישיביטוח אחריות 

ובסביבתו, בגבול בפרויקט לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו 

אש, התפוצצות,  - אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ 

וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל  בהלה, מכשירי הרמה, פריקה

או משקה, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים, וכן 

  תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

 העירייה כמבוטחים נוספים. הביטוח מורחב לשפותו/או את  מוריהאת  לכלולהביטוח מורחב 

ו/או הגיחון בע"מ  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מאת 

החברה העירונית  - אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)ו/או 

 בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או ית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מילניהול קר

בגין אחריות   ו/או את מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראלו/או  ירושלים בע"מפיתוח מזרח 

שעלולה להיות מוטלת עליהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו, וזאת 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 צד ג'.  לבמפורש  יםנחשב  הגורמים לעילהמבוטח. בביטוח מצוין במפורש כי 

   פי הפוליסה.-לאירוע ובמצטבר על₪  20,000,000 גבול האחריות בסך של:

  עד ליום ......................................  פוליסה מס'........................... לתקופה מיום .3
  

ובדיו המועסקים על ידו בגין המבטח את חבות הקבלן כמעביד כלפי ע ביטוח אחריות מעבידים

פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם במלון 

פי הפוליסה. הביטוח -ובמצטבר עללעובד, לאירוע ₪  20,000,000 בסךובסביבתו, בגבול אחריות 

ות ורעלים וכן בדבר אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פתיונ

  העסקת נוער. 

 ובכללחברות בנות ו/או חברות קשורות  העירייה ו/אוו/או את  מוריההביטוח מורחב לשפות את 

ו/או הגיחון  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או זה 

החברה  -אריאל  /אוו המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)בע"מ ו/או 

 החברה העירונית אריאל ו/או ית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מיהעירונית לניהול קר
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היה ו/או את מדינת ישראל   רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או

מעביד  ונטען, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי הם נושאים בחובות

כלשהן ו/או באחריות שילוחית לעניין חבות הקבלן כלפי מי מעובדי הקבלן בגין אותה תאונת 

  עבודה ו/או מחלת מקצוע. 

 עד ליום ...................... פוליסה מס'.......................... לתקופה מיום .................... .4
  

דרישה שתוגש לראשונה  בשל תביעה ו/אוהמבטח את חבות הקבלן ביטוח אחריות מקצועית 

במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה  .שירותיםה במסגרת ו/או עקבמהפועלים מטעמו 

  .םאי יושר עובדי, מסמכות בתום לב , השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

   לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. ₪ 10,000,000גבול אחריות המבטח: 

 ובכללו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או את העירייה  מוריהאת  לשפותמורחב  הביטוח

ו/או הגיחון  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או זה 

החברה  -אריאל  ו/או רים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)המרכז לתכנון בעבע"מ ו/או 

 החברה העירונית אריאל ו/או ית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מיהעירונית לניהול קר

 בגיןו/או מדינת ישראל  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או

   מי מטעמו./או הקבלן ו /או מחדליו מעשישעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב  אחריות

הפוליסה כוללת  השירותים.מתן מועד למפרע:.................... אך לא יאוחר ממועד תחילת 

חודשים מתום תקופת הביטוח היה והפוליסה לא  6אופציה לרכישת תקופת גילוי מוארכת של 

  תחודש על ידי המבטח ו/או לא חודשה אצל מבטח אחר. 

 עד ליום ...................... ................ לתקופה מיום ....................פוליסה מס'. .5
  

חבות הקבלן על פי דין  (כולל חבות בגין כל אדם אשר פעל את  המבטח ביטוח חבות המוצר

ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין  תביעהבפרויקט מטעמו ועבורו) בשל 

/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות ו/או מוצרים שייצר ו/או סיפק ו/או פגיעה גופנית ו

  . הציב ו/או התקין ו/או הרכיב

  לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ₪  15,000,000המבטח: אחריות  גבול

עדן החברה  אוהעירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו//או הביטוח מורחב לשפות את מוריה ו

ח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית לפיתו
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החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים  -אב לתחבורה) ו/או אריאל 

בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי 

בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליהן בכל הקשור לפגיעה  ישראל ו/או מדינת ישראל

גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות כאמור ו/או בקשר עם המוצרים שסיפק, 

טיפל, יצר, התקין וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל 

ע מביטוח חבות הקבלן כלפי מדינת ישראל ו/או מוריה אחד מיחידי המבוטח ומבלי לגרו

והעירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או 

החברה  - הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 

שלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירו

  בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל . 

הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי 

ם חודשים מתום תוקף הביטוח אלא א 12מטעמו באתר העבודות. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

  ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
  

 עד ליום ...................... פוליסה מס'................. לתקופה מיום .................... .6
  

לכיסוי המערכות בסך של .................. מוריה, או מי שהיא תקבע,  כל הסיכונים" שבר מכאני"
  וטב בלעדי לקבלת תגמולי ביטוח ולניהול תביעות מול המבטח. יקבעו כמ

  

  דרישות כלליות:

הרשות לפיתוח ו/או העירייה ת סעיף ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או וכולל הפוליסות )7

המרכז לתכנון ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -אריאל  ו/או אב לתחבורה) בערים היסטוריות (תכנית

פיתוח מזרח ירושלים  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

סעיף זה לא יחול לטובת  ו/או מי מטעמםו/או מדינת ישראל  רשות מקרקעי ישראלו/או  בע"מ

 מי שגרם לנזק בזדון. 

אשר נערך על  דומהביטוח  לכלוהינו קודם  Primary)ות נחשב ביטוח ראשוני (בפוליס הכיסוי )8

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים ו/או  ו/או העירייה מוריה ידי

 ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)ו/או הגיחון בע"מ ו/או  בע"מ

החברה  ו/או לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מהחברה העירונית  - אריאל 

ו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל

 יסויבנטל הכ  מוריהלהשתתפות מבטחי  זכות כל. אנו מוותרים על ןלטובת/או ומדינת ישראל 
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של חוק חוזה הביטוח  59ת לנו מכוח סעיףשזכות כזו הייתה מוקני כלוהחיוב, כ חיהביטו

 , או אחרת.1981התשמ"א 

ו/או  מוריה והעירייה לא תפגע בזכויות הקבלן ו/או מי מטעמוהפרת תנאי הפוליסות על ידי מי  )9

ו/או הגיחון בע"מ ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול  - אריאל  ו/או (תכנית אב לתחבורה)המרכז לתכנון בערים היסטוריות 

פיתוח  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או ת ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מיקרי

  .על פיהןו/או מדינת ישראל  רשות מקרקעי ישראלו/או  מזרח ירושלים בע"מ

יתוח ירושלים ו/או עדן החברה הרשות לפו/או  ו/או העירייה מוריהנגד  בזכות השיבו בוטלה )10

המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית ו/או הגיחון בע"מ ו/או  לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

ית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים יהחברה העירונית לניהול קר - אריאל  ו/או אב לתחבורה)

רשות ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בע"מ

 מוריהשנגד כל אדם הפועל מטעם מי מהן בפרויקט, או  וכןו/ו מדינת ישראל  מקרקעי ישראל

 זדון. ונתמתוך כו פעלו, למעט אדם או גוף אשר םבכתב לשפות התחייבה

בלבד יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות, ולמילוי החובות  הקבלן רק )11

על העירייה ו/או ו מוריהנאי הפוליסה. חובה זו לא תחול על המוטלות על המבוטח בהתאם לת

ו/או הגיחון בע"מ ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול  - אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבורה)

פיתוח  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או ע"מת ספורט, תרבות ופנאי בירושלים ביקרי

בשום מקרה או סיבה ו/או מדינת ישראל  רשות מקרקעי ישראלו/או  מזרח ירושלים בע"מ

  שהיא. 

, כאשר המבטחאת אחריות  כלשהיוקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך  היה )12

לכיסוי ו/או אמצעי מיגון  קדמיםתנאים מו בותקיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לר

/או ו מוריה חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה, הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי חו/או ביטו

ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או  עירייהה

 -אריאל  ו/או רה)המרכז לתכנון בערים היסטוריות (תכנית אב לתחבוהגיחון בע"מ ו/או 

החברה העירונית  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

ו/או מדינת ישראל  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או אריאל

  דלעיל לא תצומצמנה ו/או תבוטלנה בשל כך. יהםוזכויות מטעמן הבאים/או ו

במשך תקופת  ולא יחול בהן שינוי לרעה הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ים כמתחייבי הננו )13

 . , בכתב, בדואר רשוםלמוריהיום  60הביטוח, אלא בהודעה מראש של 

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. )14

  

  מקצועית נוסח............  ריות: ביט.......... למעט אחעל כל ההרחבות הפוליסות נוסח
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הרשות לפיתוח ירושלים  ו/או ישראל מדינת לרבות ,זה אישור לצורךירייה" "הע-" ומוריההגדרת "
ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בערים 

ת ספורט, תרבות יהחברה העירונית לניהול קרי - היסטוריות (תכנית אב לתחבורה) ו/או אריאל 
החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או ופנאי בירושלים בע"מ ו/או 

  . ציבור נבחרי/או ו מנהלים/או ו עובדים /אוו - כולל  – רשות מקרקעי ישראל

  

זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור  אישורנו
  באישור זה.

  

  

______________  ______________  ______________  ______________  

 (תפקיד החותם)   (שם החותם)    (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)


