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  כללי

פוה בזאת בהזמה ), "המזמין" ו/או "מוריה"בע"מ (להלן:  לפיתוח ירושלים ברהחמוריה  .1.1
ביצוע עבודות לזה ובכלל כלל העבודות המפורטות במסמכי ההזמה ביצוע לצעות הלקבלת 

ביוי, לרבות עבודות להקמת שי אגפים הצמודים למבה הקיים וביית קומה וספת על פי 
 תוח בשכות בקעה, ירושלים. ופי שיפוץכל שטח המבה, עבודות 

את מסמכי ההזמה להציע הצעות יתן לרכוש אצל גב' רות זגי מחברת "מוריה", כיכר  .1.2
מע"מ),  ש"ח (כולל 3,000תשלום בסך כגד  וזאת 27.10.2019שלים, החל מיום , ירו2ספרא 

 כאשר התשלום לא יוחזר למשתתפים. מובהר כי תאי להגשת ההצעה על ידי משתתף הוא
 רכישת מסמכי ההזמה על ידו. 

מוריה תהא רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה של מציע אשר היה למוריה סיון  .1.3
ועד למועד הגשת  1.1.2014בתקופה שמיום  -לרבות בפרויקט שהסתיים זה מכבר  -רע עמו 

רע כולל, בין היתר: אי עמידה מצד המציע בהתחייבויות,  סיון - ההצעות. לעין סעיף זה 
כולל בקשר ללוחות זמים, טיב העבודה, תביעות בלתי סבירות, עבודה בלתי רציפה, הפסקות 
עבודה אשר לא אושרו על ידי מוריה, הפרה של הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה, או כל עין 

 משמעותי אחר.

לזוכה לבצע עבודות וספות באתר העבודה או בסמוך לו,  למזמין תוה האופציה להורות .1.4
הורתה  .עד לכפל ההיקף הכספי הקוב בכתב הכמויותאו דרכי גישה, לרבות ביצוע כביש 

במחירים הקובים בהצעתו  עבודותיחויב הזוכה בביצוע ה ה כאמור,מוריה על מימוש האופצי
ימצא סעיף זהה בכתב  לאככל ש כי, מובהר יכוי ההחה) ללא כל תוספת מחיר.(לאחר 

 היחידה מחיר יקבע, או שלא צוין מחיר היחידה הרלווטיתהכמויות לעבודות הדרושות ו/
 ומבלי, 15% של קבועה בהחה), ביותר העדכי( ותשתיות ביה דקל למחירון בהתאם

, ראשי קבלן תוספת לרבות( דקל במחירון הקבועות כלשהן תוספות או/ו מקדמים שישולמו
 להתות רשאית מוריהמובהר כי עוד  ).ב"וכיוצ קטות לעבודות תוספת, לילה עבודות תוספת

 בחוזה הקבוע לשיעור בהתאם) ביצוע ערבות( בקאית ערבות בהפקדת האופציה מימוש את
 .האופציה במסגרת שוספו בעבודות ובהתחשב מוריה של הקבלים

כן יודגש, כי כתב הכמויות המצורף כולל סעיפים שאים לסיכום אשר במועד פרסום המכרז  .1.5
עדיין אים מתוקצבים. ככל שיתקבל התקציב המתאים, תהא מוריה רשאית, לפי שיקול 

בהצעתו  הקבלן את אותן עבודות באותם המחירים שקבדעתה הבלעדי, להורות לזוכה לבצע 
 בכתב הכמויות לאחר יכוי ההחה). (דהייו, המחירים הקובים 

תיאור העבודות היו כמופיע במסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב בכל מסמכי המכרז  .1.6
 PDFכקבצי  וכן בתכיות המצורפות לתיק המכרזם ובכלל זה במסמך המוקדמות, מפרטי

כמפורט בהחסן ייד ייעודי ("דיסק או קי") שיימסר למציעים עם רכישת מסמכי המכרז, ו
תיאור מספר דגשים ולהלן  ,במסמכי המכרז . מבלי לגרוע מהאמורלהלן ב5-א ו5נספחים ב

  :כללי של העבודות

 חדרי, אם כיתותעבודות הביוי שואות המכרז כוללות, בין היתר, עבודות להקמת  .1.6.1
 תכליתי רב אולם, רותיםיש חדרי ,ספח חדרי, מוגים מרחבים, טכולוגיה

השיפוץ כוללות, בין היתר,  עבודות  עבודות. מדרגות חדרי) וביצוע אודיטוריום(
וביצוע  ואיסטלציה חשמל מערכות החלפת, מבהשלד  חיזוק, ביסוס, הריסה
, היתר ביןות, וכולל דום 2- כ של שטח על מתפרסות הפיתוח ת. עבודותקלו תקרות
 אלמטים קתוהת בייה, וקירות גדרות פירוק, הקיים החיה במערך שיויים
 .המכרז מסמכייתר ו בתכיות על פי המפורט הכלשוים, 

דרכי הגישה אל שטחי העבודה וההתארגות, יהיה  תכון אתר העבודה, כולל .1.6.2
 .וקבלת אישורו לתכון האמור באחריות הקבלן, תוך תיאום עם המפקח

, ציוד גדרות בטיחות, מחסים,, יהיה צורך להעתיק ותביצוע העבוד ככל שבמהלך .1.6.3
ת ללא מגבלעל באחריות ועל חשבון הקבלן, , תבוצע העתקה זו וכיוצ"ב חומרים

  שתידרשה.מספר ההעתקות 

על הקבלן לאפשר  .רגל הולכי של תועה עם מאוכלס באזור מבוצעות העבודות .1.6.4
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 לאורך כל ביצוע העבודות מעבר בטוח להולכי רגל ומכויות. 

ולדווח למהל הפרויקט , אליו שהועברו הביצוע תכיות את לבדוק מחויב הקבלן .1.6.5
  .הכמויות ובכתבי במסמכים סתירה, תאמה- איכל  עללפי תחילת הביצוע 

במרכז שכות מגורים. בהגשת הצעתו מתבצעות עבודות התשומת לב הקבלן כי  .1.6.6
מצהיר כל משתתף כי הוא מכיר את המגבלות והוראות הדין בקשר לביצוע עבודות 

מגבלות הוגעות לשעות עבודה ורעשי העבודה, ובכלל זה בשכות מגורים, ואת ה
 . 1992-את תקות למיעת מפגעים (מיעת רעש), התש"ג

במסגרת על הקבלן לבדוק את כל הושאים האמורים קודם להגשת הצעתו ולהביאם בחשבון  .1.7
  הצעתו.

להתחיל בעבודות במועד קבלת צו התחלת עבודה מן המזמין ולסיים את  יהיההקבלן על  .1.8
 , משרד החיוךעיריית ירושליםת כל האישורים והמסמכים הדרשים מכולל השגהעבודות, 

או כל גורם אחר עליו תורה  כל גורם אחר, כולל מסירה לאגף החיוך בעיריית ירושלים/או מו
 הזמנים לוח(להלן: " עבודה התחלת צו קבלת ועדממ חודשים) (שנים עשר 12בתוך  מוריה

, אישורי אכלוס וכל אישור או טופס 4קבלת טופס , משמעו כאמור סיום העבודות ").המקורי
 דרש מעיריית ירושלים, ממשרד החיוך ו/או כל מסמך אחר שדרש לפי החיות מוריה. 

 וההליך היתר ביה טרם יתןכי לאגף החדש הצפון מערבי  מודגש כמפורט בפרק המוקדמות,  .1.9
במקרה  .של הפרויקט בשי שלביםהגשת היתר שיויים, ולפיכך יתכן ביצוע בשלב מצא 

 ההוראות הבאות: לעיין האגף הצפון מערבי (בלבד) לעיל, יחולו 1.8ב לסעיף כאמור, ובשים ל

 החודשים ששת במהלך האגף הצפון מערבי עבודות לביצוע הוראה שתתקבל ככל .1.9.1
  . המקורי הזמים לוח בתוך להשלימן חייב הזוכה יהיה., ע.ה.צ מקבלת הראשוים

 אזי. ע.ה.צ מתן ממועד החודשים מששת יותר לאחר תתקבל לביצוע שההחיה ככל .1.9.2
 ממועד חדשיםה תשש לבין ההחיה מתן מועד שבין בפער הביצוע משך יתארך

  .ע.ה.צ

 לסיים יהיה הקבלן על אזי, עבודות אותן את לבצע החיה הקבלן יקבל שלא ככל .1.9.3
, כאמור בסעיף חודשים 12 בתוך 4 טופס וקבלת העבודות מסירת, העבודות כלל את
 .לעיל 1.8

מין רואה בביצוע בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי ברורה לו החשיבות העליוה שהמז .1.10
  הפרויקט בלוח הזמים שקבע.

" ו/או מנהל הפרויקטהפרויקט מוהל בעבור המזמין על ידי מהל הפרויקט (להלן: " .1.11
"), כמפורט במסמכי החוזה, והקבלן יהיה מחויב לפעול בקשר עם העבודות על פי המפקח"

 הוראות והחיות המפקח, כמפורט במסמכי ההזמה והחוזה. 

תאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם לחוזה קבלים של חברת "מוריה", בוסח  .1.12
אשר מצורף כחלק ממסמכי ההזמה, בכפוף לשיויים בו על פי המפורט במסמכי ההזמה 

 בכלל ובמסמך התאים הכלליים המיוחדים בפרט. 

) א(70 לסעיף ייחסבהת: מוריה של הקבלים בחוזה המופיעים ליכויים המציעים לב תשומת .1.13
 והוצאות, בדיקות, בקרה לצורך הקבלן שיגיש חשבון מכל 0.3% תכה מוריה כי מובהר לחוזה
 במסגרת, חשבוו על לבצע הקבלן מחוייב בהן לבדיקות קשר וללא, מקרה בכל וזאת, לוות
 על כי מובהר הקבלים לחוזה) ב(70 לסעיף בהתייחס כי המציעים לב תשומת. האיכות בקרת
 פי על הדרשים הביטוחים יתר כל את וכן הקבליות העבודות ביטוח את לרכוש יהיה הזוכה
 .החוזה

כמו כן, תשומת לב המציעים מופית לדרישות הביטוחיות שבחוזה קבלים מוריה, ולכך  .1.14
שדרש שלזוכה במכרז יהיו ביטוחים כמפורט בספח הביטוח המתאים בחוזה קבלים מוריה 

 למסמכי המכרז. 7נספח שר מצורף להלן כ), וא2019(מהד' 
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 הביטוחים את לרכוש יכולתם את מבטחיהם עם מראש לבדוק החובה חלה המציעים על .1.15
 על, להלן 7 נספח להוראות בהתאם , בנוסח ובגבולות האחריות,המכרז במסגרת הנדרשים

 להעלות יש הביטוחיות הדרישות לגבי הסתייגות כל כי, יובהר. מכך והנגזר המשתמע כל
 ולהגישה, המציע של המבטחת ידי על עקרוני באופן החתום ביטוח עריכת אישור באמצעות
 שאלות להגשת שנקבע המועד ובתוך להלן 3 בסעיף כמפורט ההבהרות הליך במסגרת
 .הבהרה

גורמים וספים, מלבד המזמין, יידרש לבצע עבודות עבור  בהליךהקבלן אשר ייקבע כזוכה  .1.16
ובהם חברת החשמל לישראל, חברת הגיחון, עיריית ירושלים, בזק, רשות העתיקות ועוד. 

לביצוע עבודות ו/או מוסמכים מאושרים מורשים ו/או לפיכך על המשתתפים להיות קבלים 
לן מובהר כי יתן יהיה לבצע עבודות אלו באמצעות קב. הגורמים המפורטים לעילעבור 

משה, ובלבד שהוא יאושר על ידי המזמין, בכפוף להמצאת הסמכות ואישורים כדרש מטעם 
מבלי להלן.  2.7 הגופים האמורים, למזמין, ולאחר עמידתו בכל התאים הקבועים בסעיף 

לגרוע מהאמור מובהר כי יתכן וחלק מהעבודות עבור גורמים וספים כאמור, תבוצעה 
במסגרת התקשרות פרדת בין הזוכה לבין אותם הגופים. בהגשת הצעתו מתחייב כל מציע 

וספים לביצוע עבודות תשתית כאמור, באותם גורמים עם להתקשר, במידת הצורך, 
 דהייו המחירים הקובים בכתב הכמויות לאחר יכוי ההחה). המחירים שקבו בהצעתו (

 : נספחים לחוברת זו .1.17

  . 5.1  תאי סףבהתאם לעו"ד או רואה חשבון אישור  - 1נספח 

  .5.3 תאי סף להוכחת יסיון בהתאם לוסח  - 2נספח 

  . 5.5וסח ערבות המכרז, בהתאם לתאי סף  - 3נספח 

  . 5.7  בהתאם לתאי סף לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים תצהיר - 4נספח 

   .תצהיר עיון בתכיות המכרז - א5נספח 

  רשימת תכיות המכרז והחסן ייד ("דיסק און קי"). - ב5נספח 

  אשי הצוות המקצועי. רשימת - 6נספח 

  . ספח ביטוח - 7נספח 

הנדסי, יועצים, קבלני משנה ופירוט אמצעים לביצוע  צוותקט, ימנהל הפרודרישות מיוחדות לגבי  .2
  העבודה

במסגרת ביצוע העבודות על ידי המשתתף יידרש המשתתף לעמוד, בין השאר, בדרישות ובהוראות 
  שלהלן: 

הרשום בפקס שהוא מהדס אזרחי  מהדסמטעמו יהיה חייב להעסיק זוכה ה: מהדס ביצוע .2.1
עבודות הדסה ת בתחום עבודו בביצוע לפחות שים 5 סיון שליבעל  המהדסים והאדריכלים

פרטי יצרף את המשתתף יפרט בהצעתו את זהות המהנדס האמור,  .בתחום מבים אזרחית
 .רישיון בתוקף של המהנדסו פרטי נסיונוקורות חיים שלו, 

שים לפחות  5סיון של יבעל , במשרד התמ"תם רשוהזוכה יעסיק מהל עבודה : מהל עבודה .2.2
קורות להצעתו את ויצרף  זהות מנהל העבודהאת  בהצעתויפרט המשתתף . בתחום מבים

 .במשרד התמ"ת ורישומומסמך המעיד על  וחיים של

על המשתתף לציין את זהות ממונה בטיחות : הזוכה יעסיק ממוה בטיחות. ממוה בטיחות .2.3
  . מטעמו ולצרף קורות חיים שלו

הזוכה יתקשר עם חברת בקרת איכות חיצוית בעלת סיון של  :חברת בקרת איכות חיצוית .2.4
. תאי ההתקשרות צריכים לכלול התחייבות של החברה מביםחמש שים לפחות בתחום 
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להעמיד לרשות הזוכה צוות בקרת איכות של שלושה עובדים לפחות אשר אחד מהם מודד 
ל זמן ביצוע העבודות. עוד מוסמך. על צוות בקרת האיכות להיות באתר ביצוע העבודות, בכ

מובהר כי ההתקשרות עם חברת בקרת האיכות טעוה את אישור המזמין או המפקח מטעמו 
וכי בכל מקרה שבו לא תאושר התקשרות הזוכה עם חברת בקרת האיכות אשר הוצעה על ידו 
במסמכי ההצעה, יידרש הזוכה להתקשר עם חברת בקרת איכות אחרת, ללא תוספת תמורה, 

על המשתתף לציין את זהות חברת  להחת דעתה ובהתאם להחיותיה של מוריה.הכל 
 .הבקרה החיצונית ולצרף פירוט על אודות החברה

בחוזה למכרז.  6נספח על המציעים למלא את פרטי הגורמים המקצועיים האמורים ב .2.5
 ההתקשרות שייחתם בין המזמין לבין הקבלן שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה יתחייב הקבלן

 האמורים לעיל. ים להעסיק את הגורמ

  :  לענין העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן (הזוכה) יחולו ההוראות והתנאים הבאים .2.6

כל קבלן משה בפרויקט על ידי הקבלן, יהיה קבלת אישור מהל  להעסקתתאי  .2.6.1
להעסקת הקבלן כקבלן משה בפרויקט לצורך ביצוע  מראש ובכתבהפרויקט 

לביצוע על ידי אותו קבלן משה, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה  העבודות המיועדות
 אחרת במסמכי המכרז.

מהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפסול קבלן משה אשר הקבלן יבקש  .2.6.2
להעסיקו בפרויקט, או לדרוש מהקבלן להחליף קבלן משה אשר כבר מועסק על 

מהל הפרויקט ומבלי שיהיה חייב ידו בפרויקט, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של 
  למק החלטתו. 

מהל הפרויקט יהיה רשאי שלא לאשר העברת עבודה, מטלה או אחריות מכל סוג  .2.6.3
שהוא לביצוע על ידי קבלן משה ולדרוש את ביצוען על ידי הקבלן הזוכה עצמו, 

  וזאת מבלי שיידרש למק החלטתו. 

ל הפרויקט ומצהיר כי הביא הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראה כאמור של מה .2.6.4
ושא זה בחשבון בהגשת הצעתו ולא יבוא אל מוריה בכל טעה, דרישה או תביעה 

  בעין זה. 

לא יהיה בביצוע העבודות על ידי קבלן משה כדי לגרוע בכל צורה שהיא מאחריות  .2.6.5
 הקבלן. 

תאי כ זוכהלהתקשר עם קבלן משה, לצורך ביצוע עבודות כאמור, ימציא ה הזוכהבחר  .2.7
לאישור אותו קבלן משה את המסמכים המפורטים להלן, בהתייחס לכל אחד מבין קבלי 

  המשה: 

אישורים לפיהם קבלן המשה הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל ואשר לא  .2.7.1
עומדים ותלויים גדו הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כיוס 

 כסים. 

ם תקפה, המעידה על רישומו של קבלן המשה, בכל מרשם העתק של תעודת רישו .2.7.2
הדרש על פי כל דין בצירוף אישור מעורך דיו של קבלן המשה המאשר את 

  רישומו כדין של קבלן המשה.

כל המסמכים והמידע הדרשים לפי מסמך זה או כפי שיידרש על ידי מהל  .2.7.3
חת דעתו, בקשר עם הגו המתאים של קבלן סיון המקצועי וסיוויהפרויקט ולה

 המשה לעבודות על פי מסמכי מכרז זה, אותן הוא מיועד לבצע. 

הצהרה בכתב מטעם קבלן המשה לפיה ברור לו כי ההתקשרות, על פי מכרז זה,  .2.7.4
תהיה עם המשתתף ולא יהיה קשר חוזי ישיר ביו לבין מוריה ולא תהיה לו כל 
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תהיה ביחד ולחוד כלפי מוריה טעה או תביעה כלפי מוריה; אחריות קבלן המשה 
והקבלן הזוכה, וזאת מבלי להטיל על מוריה כל אחריות או חבות כלפי קבלן 

 מוריה.  -המשה. לעין זה יהיה החוזה חוזה לטובת צד ג' 

מודגש כי על הקבלן יהיה להמציא את המידע והמסמכים כאמור לעיל לגבי כל קבלן משה 
 קודם וכתאי לאישור קבלן המשה. 

מודגש למען הסר ספק כי הדרישות המפורטות בסעיף זה יחולו גם לגבי החלפת קבלי  .2.8
המשה, וזאת, למען הסר ספק, מבלי שיהיה באמור כדי לחייב את מוריה או מהל הפרויקט 

 להסכים להחלפת מי מקבלי המשה.  

שיידרשו  לקבלן כל מסמך, תון, אישור או תעודה הזוכהלפי בקשת מהל הפרויקט ימציא  .2.9
 לצורך הוכחת עמידת קבלי המשה בתאים כאמור. 

  שאלות והבהרות וסיור קבלנים .3

 וזאת עד ליום yoni@nerya.co.il דוא"ל והבהרות יש להפות בכתב בלבד באמצעותשאלות  .3.1
 על ויפקח יהלאשר  בע"מריה הדסה ממשרד  יוי טסלר מראל , 12:00שעה ב 7.11.2019

יש  .")המפקחבקשר לעבודות המפורטות במסמכי ההזמה (להלן: " הפרויקט מטעם המזמין
בבקשות הבהרה לפות לא יבחר שמציע ש. 054-3007343 פוןטלדוא"ל בלוודא אישור קבלת ה

כאמור, יהיה מוע מלהעלות בעתיד טעה בדבר אי בהירות, סתירה, או אי התאמה במסמכי 
 מכרז בקשר עם כך.ה

 הביטוחיות הדרישות בעין הסתייגויות הגשת אופן בעין לעיל לאמור המציעים לב תשומת .3.2
 ביטוח עריכת אישור באמצעות מוגשות להיות כאמור הסתייגויות שעל ולכך, שבמכרז
  .כאמור הבהרה שאלות להגשת שקבע המועד בתוך המבטחת ידי על עקרוי באופן החתום

, ותישלחה אל בכתבמוריה המפקח או תשובות לשאלות ההבהרה תיתה על ידי  .3.3
המשתתפים בפקסימיליה. במועד סיור הקבלים, ימסור כל משתתף לחברה מספר 
פקסימיליה ושם של איש קשר אשר אליו יש לשלוח את התשובות לשאלות ההבהרה. 

על פי התוים שמסרו תחול על האחריות לדאוג לכך שיתן יהיה לקבל תשדורת פקסימיליה 
  המשתתף ועליו בלבד.

ולא יהא כל תוקף שהוא לכל אך ורק תשובות והבהרות אשר יימסרו בכתב יחייבו את מוריה  .3.4
מוריה לא תהיה חייבת להשיב על אף האמור לעיל מובהר כי  תשובה שתיתן בדרך אחרת.
כל בסיס לטעה של השתק  תשובה שלא תיתן בכתב לא תיצורלשאלות או בקשה להבהרות. 

 .כלפי מוריה מיעותאו 

המפגש אולם הישיבות של מוריה  מקום .12:00בשעה  27.10.2019 ביום סיור קבלנים יערך .3.5
ירושלים. לאחר מכן יתקיים סיור באתר ביצוע , 2חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, ככר ספרא 

גשת הצעה. יחד עם זאת חובה ואיה תאי לה אינההקבלים  העבודות. השתתפות בסיור
יובהר כי מציע שיבחר שלא להגיע לסיור יהיה מוע מלהעלות בעתיד כל טעה בקשר לאי 
הבת הוראות המכרז וכד' בשל אי השתתפותו בסיור הקבלים. פרוטוקול הסיור יהווה חלק 
בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו להצעתם, בין אם השתתפו בסיור ובין אם 

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

שלח מוריה אל ת, שכמו גם סיכום סיור הקבלים מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה .3.6
, והמשתתפים יצרפו אותם, ההזמההמשתתפים, אם יישלחו, ייחשבו כחלק ממסמכי 

הגשת הצעתם חתומים על ידם כדין, כחלק מהמסמכים שיצורפו על ידי המשתתפים במסגרת 
 במכרז.

  הגשת ההצעה .4

 , ירושלים2ההצעות תוגשה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי "מוריה", כיכר ספרא  .4.1
 עבודות לביצוע 168/2019' מס פומבי מכרז"עליה יצויין במעטפה סגורה ואטומה, אשר 

כמפורט להלן. אין  , הכל"ירושלים, בקעה שכונת", פלך" ספר בבית ופיתוח שיפוץ, בינוי
 לציין על גבי המעטפות כל פרט המזהה את המשתתף או כל כיתוב אחר מעבר לאמור לעיל.  
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. בצהריים 12:00יאוחר מהשעה לא  17.11.2019 המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה ביום
במשלוח רשאית להאריך את המועד האמור לתקופה וספת על פי שיקול דעתה  מוריה

 בבקשה לקבלת הצעות.  תפים אליהם פתה מוריההודעות למשת

סגורה אשר תכיל מעטפה אחת לעיל, ב 4.1 את הצעתו עד למועד הקוב בסעיףהמציע יגיש  .4.2
   עליהן יצוין:וספות, שתי מעטפות סגורות בתוכה 

 ההזמהאשר תכלול את כתב הכמויות שצורף במסגרת מסמכי  - 1מעטפה מס'  .4.2.1
 ההזמהוהכולל את מחירי העבודות השוות ואת המסמך המצורף כחלק ממסמכי 

ההחה " ואשר בו יפרט הקבלן את שיעור והצהרהוכותרתו "בקשה להשתתף 
על  המוצע על ידו, באחוזים, לביצוע כל העבודות המפורטות בכתב הכמויות. הכולל

לתת "החה"  איןמובהר למען הסר ספק כי . "הצעת המחירהמעטפה ייכתב "
 . או תוספת שלילית

[מובהר כי השימוש במוח מעטפה הוא לצורך וחות ההגדרה אולם  2מעטפה מס'  .4.2.2
הואיל ומדובר בחומר רב הקבלן רשאי להגישו במארז מתאים אשר ייחשב לעין זה 

יתר מסמכי ההצעה, שאים ההצעה הכספית, יוגשו בעותק אחד,  - ]2כמעטפה מס' 
 סו למעטפההמציע ירשום ההזמנהמעטפת מסמכי פרדת ואטומה (להלן: ויוכ .(

". מסמכי ההצעה ללא הצעת מחירעל המעטפה מצידה החיצוי את המילים "
למעטפה , בכל עמוד ועמוד. ההזמהמסמכי  כלמובהר כי על המשתתף לחתום על 

("דיסק או קי") עם תכיות  ההחסן היידוכן יצורף לה גם  הערבותתצורף גם  זו
 .מכרז

עותק אחד של הצעת המחיר יסומן כ"מקור" ובמקרה של סתירה בין האמור בו לבין האמור  .4.3
  בעותק הוסף, האמור בעותק המקור יכריע.

מטבע ישראלי בלבד, ללא מע"מ. שיעור הקובים בכתב הכמויות הים בהמחירים מובהר כי  .4.4
ס לכל המחירים בכתב הכמויות יחדיו ולכל אחד מהם המוצע על ידי המשתתף יתייח ההחה

  בפרד.  

מודגש כי המחירים, לאחר הפחתת ההחה, מתייחסים לביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות  .4.5
. המחירים בהצעה, לאחר הפחתת ההחה, ההזמהוההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי 

העבודות שוא ההזמה בהתאם  יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע
, המשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום וסף מעבר למחיר ההזמהלמפורט בחוזה ובמסמכי 

  שיקבע בהצעתו. 

המחירים המוצעים ע"י המשתתף, לאחר הפחתת ההחה, יהיו תקפים עד לסיום העבודה ולא  .4.6
אם להוראות על אף האמור, מובהר כי בהת תשולם כל תוספת התייקרות למחירים ה"ל.

מגון החשב הכללי, כפי שפורסם בשת במקרים בהם מתקיימים תאי  ,החוזה (סעיף ד')
דד הידוע במועד , כאשר המדד יהיה מדד הסלילה והגישור, ומדד הבסיס יהיה המ2009

   . חתימת החוזה עם הקבלן (לאחר אישור ועדת המכרזים)

המשתתף מצהיר כי אלא אם כתב במפורש אחרת, הצעתו איה כוללת מידע חסוי כלשהו,  .4.7
ולפיכך, מוריה תהיה רשאית להציג הצעה זו למשתתפים אחרים, על פי פייתם, אולם זאת 
אך ורק לאחר קבלת החלטה סופית של מוריה לגבי הזוכה. סבר המשתתף, כי ישם סעיפים 

כך לא יתן לחשוף אותם בפי צדדים שלישיים, יציין בהצעתו אשר הם חסויים ולפי
המשתתף במפורש בהצעתו מהם אותם סעיפים, ומוריה תביא את עמדת המשתתף בחשבון 
בהחלטתה האם לחשוף את המידע בפי משתתפים אחרים. מובהר למשתתף כי שיקול הדעת 

בושא לפי  אם לחשוף את הצעתו, כולה או חלקה, מסור למוריה שתהיה רשאית לפעול
שיקול דעתה, ולא תישמע מצד המשתתף כל טעה בעין זה, אף אם ייחשפו חלקים 

 שהמשתתף ציין שהם חסויים. 

 ההזמההאמור במסמכי  לכלבחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המשתתף את הסכמתו  .4.8
ומסכים ומתחייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה מוע מלהעלות כל טעה כגד  הםובתאי
 . על כל הכלול בהם ההזמהמסמכי 

 תנאי סף .5
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 המשתתף עמידת. זה בסעיף להלן המפורטות הדרישות בכל עומד הוא כי המשתתף מאשר הצעתו בהגשת

 להמציא מתחייב והמשתתף ההליך משלבי שלב בכל המזמיה דעת לשיקול בהתאם תיבדק בדרישות
 של הצעתו לפסילת תגרום להלן המפורטים התאים מן אחד בכל עמידה אי. בעין שיידרש מידע כל למזמיה

  :המשתתף

 הליכי גדו ותלויים עומדים לא ואשר בישראל כדין ורשום שהתאגד תאגיד הוא המשתתף .5.1
 הצעה להגיש אין כי יודגש. כסים כיוס או הליכים הקפאת, פירוק לרבות, פרעון חדלות
 . של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות אחרות משותף כמיזם

 תקפה רישום תעודת של העתק להצעתו לצרף המשתתף על ו בתנאי זה:עמידת להוכחת -
 1נספח , בהתאם לנוסח המופיע בהמשתתף של אה חשבוןרומאו  דינו מעורך אישור בצירוף

  .  לחוברת המכרז

- כ"טקבלן רשום על פי חוק רישום קבלים לעבודות הדסיות באיות, התש הואהמשתתף  .5.2
  לפחות. 3) בסיווג ג'ביה(עף ראשי  100בעף , 1969

ם תקפה רישו תעודת של העתק להצעתו לצרף המשתתף על ו בתנאי זה:עמידת להוכחת  -
   .המעידה על רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים, בסיווג האמור

ועד למועד הגשת ההצעות, "עבודות ביה"  1.1.2014ביצע, במהלך התקופה שמיום  המשתתף .5.3
ש"ח לפחות, ללא  מיליון 14, בהיקף כספי של שהסתיים כהגדרתן להלן, בפרוייקט אחד

, בתקופה האמורה, שהיקף כל שהסתיימו ביצע עבודות בייה בשלושה פרוייקטים אומע"מ, 
ש"ח לפחות, ללא מע"מ. כאמור לעיל בדיקת היקף  מיליון 7אחד מהפרוייקטים עמד על 

 הפרויקטים תהיה בערכים ומיאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם ממרכיב המע"מ. 

למילים "עבודות ביה" תהיה המשמעות הבאה: עבודות ביית מבה לשימוש ציבורי (כגון 
ס, מועדון, גן ילדים, מעון יום, מרכז קהילתי, בית כ"די באחת  - סת, מקווה בית ספר, מת

יחידות דיור  8-קומות לפחות ו 4החלופות האמורות) וכן מבה מגורים ככל והוא כולל 
לפחות. וסף לאמור, כל פרוייקט שיאושר על ידי המזמין, טרם הגשת ההצעות, כמבה העוה 

ת על ההגדרה, ייחשב אף הוא ככזה. להסר ספק מובהר כי עבודות שיפוץ אין כללות בהגדר
 "עבודות ביה". 

אישור חתום בידי מזמין אותן  על המשתתף לצרף להצעתו :להוכחת עמידתו בתנאי זה  -
 או ,מכרזל 2נספח המצורף כבנוסח  עבודות או בידי מנהל הפרויקט של אותן עבודות

או מטען  חתומים על ידי נציג מטעם מזמין אותן עבודותסופיים  חשבונותהעתקים של 
להעיד על כדי  ויש בש, כל מסמך אחר להנחת דעתו של מנהל הפרוייקט או ,מנהל הפרויקט

  ביצוע העבודות כאמור. 

או בשים  2015-2017 של המשתתף, מפעילות שוטפת, בשיםהשתי מחזור ההכסות ממוצע  .5.4
מובהר כי הערת "עסק חי" בדו"חות . לשה ש"חמיליון  30לא פחת מסכום של  2016-2018
 תביא לפסילת הצעת המשתתף. , לפי העין, 2018או  2017לשת הכספיים 

מלאים,  העתק של דוחות כספייםלצרף להצעתו ף המשתת על :זה להוכחת עמידתו בתנאי   -
י משתתף רשאי להוכיח עמידתו בתנא. 2016-2018או לשנים  2015-2017לשנים מבוקרים, 

בכתב במסגרת מסמכי  ה גם באמצעות תאגיד השולט בו ואשר יתחייב כלפי מוריהז 5.5
הצעת המשתתף להיות ערב להתחייבויות המשתתף, ככל שיזכה במכרז. לצורך סעיף זה 

 .  1981-"שליטה", כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א

 במסמכי כדרש, למכרז 3נספח בוסח המצורף כ מכרז ערבות להצעתו צירף המשתתף .5.5
  . המכרז

 לחוק בהתאם ורשומות חשבוות פקסי יהול על כדין אישור להצעתו צירף המשתתף .5.6
המצאת אישור יודגש, כי . 1976-ו"התשל) חשבוות יהול אכיפת( ציבוריים גופים עסקאות

 .זה היא תאי לביצוע תשלומים כלשהם לזוכה

, 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב'2-ו) ב(ב2 פיםסעי תאי במשתתף התקיימו .5.7
 במשך, הורשעו לא מאלה אחד כל או המשתתף, במכרז ההצעה הגשת למועד עד: בהםו
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 חוק לפי עבירות משתי ביותר, במכרז ההצעה הגשת מועד לפי שה שהסתיימה התקופה
 חוק לפי או 1991-א"תש), הוגים תאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור( זרים עובדים

  :  1987-ז"תשמ, מיימום שכר

  .במשתתף השליטה בעל .5.7.1

  .המשתתף של לזה במהותו דומה שותפיו או מיותיו בעלי שהרכב תאגיד .5.7.2

  .עבודה שכר תשלום על המשתתף מטעם שאחראי מי .5.7.3

 שליטה הוא גם שלט אשר אחר תאגיד -  מהותית שליטה שלט המשתתף אם .5.7.4
  .במשתתף ששולט מי בידי מהותית

 סעיף לדרישות בהתאם, תצהיר לצרף להצעתוף המשתת על :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
  .למכרז 4נספח כ המצורף בנוסח, 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק) ב(ב2

 אשר המסמכים וכל), משותף מיזם או שותפות ולא( אחת משפטית אישיות הוא המשתתף .5.8
 .   בלבד ובחתימתו המשתתף של שמו על הוגשו, זה מכרז במסגרת, הוגשו

  .המכרז מסמכי את רכש המשתתף .5.9

  אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .6

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

   המוצע על ידי המשתתף. בו יצוין שיעור ההחהטופס הצהרת המשתתף,  .6.1.1

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

  אישור על  יכוי מס הכסה במקור.  .6.1.3

אישור של רואה חשבון ו/או יועץ משפטי של המשתתף, שיהיה בתוקף למועד הגשת  .6.1.4
ההצעה, בדבר סמכותם של החותמים בשם המשתתף על מסמכי ההזמה, לחתום 

  כאמור ולחייב את המשתתף בחתימתם, לכל דבר ועיין.

  מסמכי ההזמה.אישור (קבלה) בגין רכישת  .6.1.5

כל מסמך הבהרות להזמה זו, ככל שהוצא על ידי המזמין, כשהוא חתום בחתימת  .6.1.6
 המשתתף ובכלל זה סיכום סיור הקבלים.

 ,על ידי המציע (חתימה וחותמת) יםחתומכשהם  , על ספחיהם,כל מסמכי המכרז .6.1.7
הייד למכרז, וצירוף ההחסן  ב'5- א' ו5נספחים חתימה על  -ולעין תכיות המכרז 

 ("דיסק און קי").

  להלן.  7ערבות, כמפורט בסעיף  .6.1.8

 ערבות .7

המשתתף יצרף להצעתו ערבות בקאית אוטוומית ובלתי מותית, במקור, אשר הוצאה  .7.1
מבק או מחברת ביטוח בעלת רשיון מבטח ישראלי לפי לבקשת המשתתף לפקודת המזמין, 

המצורף וסח הערבות בהתאם ל 1981-חוק הפיקוח על שירותים פיסיים (ביטוח), התשמ"א
   ").הערבות(להלן: " 3נספח  - כחלק ממסמכי ההזמה להצעות

מוריה תהיה רשאית לקבל הצעה, אף אם פלו פגמים טכיים, לפי שקול דעתה בערבות  .7.2
הבקאית, בכפוף להגשת ערבות בקאית מתוקת על ידי המציע, מבלי שתהיה ליתר 
המשתתפים טעה מכל סוג ומין ביחס להגשת ערבות בקאית מתוקת כאמור. בוסף, אף 

רשאית לבקש מהמציע מכתב  מוריהבות, תהיה במקרה שיהיה למוריה ספק בדבר תוקף הער
מהבק המאשר כי הערבות תכובד על ידו והמצאת מכתב כאמור תהווה ריפוי כראוי של כל 
פגם שפל בערבות. בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המשתתף כי אין הוא רואה באמור כל 

 פגיעה בשוויון שבין המשתתפים בהליך.   

ות ולהגישה לגבייה, בכל מקרה בו יפר המשתתף איזה המזמין יהיה רשאי לחלט את הערב .7.3
פי מסמכי ההזמה, ובפרט אם המשתתף יחזור בו מהצעתו קודם לבחירת -מהתחייבויותיו על
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הזוכה או לא יחתום על הסכם ההתקשרות בוסח המקובל אצל המזמין או לא ימציא 
בוסח המצורף כחלק למזמין את ערבות הביצוע כדרש לפי חוזה ההתקשרות. הערבות תהיה 

מהזוכה להאריך את תוקף לדרוש ממסמכי ההזמה, ללא שיויים כלשהם. המזמין רשאי 
  הערבות עד למועד שייקבע על ידו.  

יחשב סכום הערבות שחולט כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, בלי כל  ,חולטה הערבות .7.4
   צורך בהוכחת כל זק. 

אם המזמין לא יממש אותה על פי להלן,  13סעיף בהתאם למפורט בשתתף תוחזר למהערבות  .7.5
  ההזמה.   בהתאם למסמכי  זכותו

   תוקף ההצעה .8

    חודשים ממועד הגשתה. שישההצעת המשתתף תעמוד בתוקף במשך 

  שינויים ותוספות .9

בין בגוף המשתתפים אים רשאים להכיס שיוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה,  .9.1
מסמכי ההצעה ובין במסמך לווה. במקרה בו הוספו שיויים ו/או הסתייגויות, כאמור, יהיה 

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

  לפסול את ההצעה. .9.1.1

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

  להסתייגויות כאל פגם טכי בלבד, שהמזמין משלים עמו.להתייחס לשיויים ו/או  .9.1.3

לדרוש מן המשתתף לתקן את השיויים ו/או ההסתייגויות, ובלבד שאין בתיקון  .9.1.4
כאמור כדי לשות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי מפרטיה. לא עה המשתתף 

  לעיל. 9.1.1-9.1.3לדרישת המזמין, כאמור, יחולו בהתאמה סעיפים קטים 

רה שבו המזמין לא הודיע על קיטה של אחת הפעולות המויות לעיל, יראו בשיויים במק .9.2
ו/או בהסתייגויות אשר הוספו, כאמור, כאילו לא כתבו כלל, ובמקרה של זכייה, תחייב את 

. למען הסר ספק, מובהר בזה כי ללא השיויים ו/או ההסתייגויותהמשתתף ההצעה שהוגשה 
להתריע בפי המשתתף על האפשרות שהצעתו תיפסל ו/או לאפשר לו המזמין לא יהיה חייב 

 לתקן את השיויים ו/או ההסתייגויות אשר הוספו על ידו.

מוריה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ומיוזמתה, כל עוד לא חלף המועד שקבע להגשת  .9.3
תיקוים אשר ההצעות במכרז זה, להכיס שיויים ו/או תיקוים במסמכי ההזמה.  שיויים ו

הוכסו, כאמור, מיוזמתה של מוריה, יהיו חלק בלתי פרד מתאי ההזמה ויישלחו אל 
המשתתפים באמצעות פקסימיליה, על פי הוהל שקבע למשלוח תשובות לשאלות הבהרה. 
כל מסמך שיויים שיישלח אל המשתתפים, כאמור, ייחתם על ידי כל משתתף ויצורף 

  להצעתו במכרז.

  מסמכים להצעה אי צירוף .10

הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים, האישורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה, עלולה להיפסל. 
להימע לפות אל המציעים לצורך הבהרה או השלמה של מסמכי ההצעה וכן המזמין שומר על זכותו 

את על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובמקרים בהם יסבור המזמין כי מפסילתה של הצעה, כאמור, וז
השמטת מסמך כלשהו עשתה בשוגג, ואין במתן האפשרות להשלים את המסמך שהושמט משום 

  . פגיעה בהליכי הפיה לקבלת הצעות לפי מסמכי הזמה אלו ובעקרון השוויון

  סיכוני אי בהירות .11

הפירוט המצוי בהזמה איו גורע מחובת המשתתף לערוך בעצמו ועל חשבוו את כל  .11.1
הבירורים הדרושים לו לשם הכה והגשה של הצעתו. הגשת הצעה מהווה הצהרה של 
המשתתף, כי כל העובדות והסיבות ידועות והירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה 

הוא לא הסתמך על מצגי המזמין בעיין זה. ממילא, חוצה לשם הכת ההצעה והגשתה, וכי 
ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עיין -לא תישמע מצד המשתתף כל טעה בדבר טעות או אי

  הקשור בהזמה ובספחיה, או המופיע בהם, או שאיו מופיע בהם.
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- בהגשת הצעתו המשתתף מצהיר, כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכוי אי .11.2
מודגש כי בכל מקרה  רות כלשהם; ולכן כל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על המשתתף.בהי

בו יחול עיכוב, שלא עקב הפרת הקבלן הזוכה את חיוביו, בקבלת אישור חברת החשמל, ביחס 
לקבלן המשה, תהא מוריה רשאית לגרוע את תכולת עבודות החשמל (כולן או חלקן) 

וכה תהיה כל זכות לקבלת כספים ו/או תשלומים ו/או מתכולת החוזה, מבלי שלקבלן הז
  . םהחזרים כלשה

  בחינת ההצעות .12

 במכרז זה תיבחר ההצעה הזוכה בשיטת החציון כמפורט להלן:  .12.1

בשלב הראשון הצעות המחיר במכרז ידורגו לפי שיעור ההחה המוצע בהן. במידה  .12.1.1
והתקבל מספר אי זוגי של הצעות אשר מצאו כשירות, ההצעה אשר מצאת 
באמצע הדירוג תהווה את החציון. במידה והתקבל מספר זוגי של הצעות אשר 

 יות.  מצאו כשירות, החציון יהווה את הממוצע בין שתי ההצעות האמצע

 החציון" (להלן: 1.15-לעיל ב 12.1.1בשלב השי יוכפל החציון האמור בסעיף  .12.1.2
 "). המשוקלל

ההצעה הזוכה במכרז תהיה ההצעה אשר היה עם שיעור ההחה המירבי מבין ההצעות  .12.2
הקרובה ביותר לחציון המשוקלל, ואשר אחוז ההחה המוצע בה גדול יותר מהחציון שהוגשו, 

 . המיימאלי המשוקלל אך בהפרש

, 13.18%, 12.05% הצעות במכרז, עם שיעורי ההחה הבאים 7דוגמא: במידה והתקבלו  .12.3
. החציון המשוקלל יעמוד 16.1%החציון יעמוד על  22.7%, 21.55%, 18.2%, 16.1%, 14.1%

לעיל, ההצעה הזוכה תהיה ההצעה אשר בה קב  12.2. בהתאם לאמור בסעיף 18.51%על 
 . 21.55%שיעור החה של 

הצעות לפחות וכי בכל מקרה בו יתקבל  4מובהר כי הבחירה בשיטת החציון מותית בקבלת  .12.4
מספר מוך יותר של הצעות, תהיה ההצעה הזוכה ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות 
הכשירות ללא התייחסות לחציון, וזאת בכפוף לתאים המסמיכים את המזמין לפסול הצעות 

 א לבחור כל הצעה שהיא, הכל כמפורט במסמך זה. במקרים מסוימים או של

 בהם שקבו ההחה משיעורי גבוה יהיה המשוקלל החציון בו מקרה בכל כי, מובהר כן .12.5
 התייחסות ללא הכשירות ההצעות מבין ביותר הזולה ההצעה הזוכה ההצעה תהיה, המציעים

 או מסוימים במקרים הצעות לפסול המזמין את המסמיכים לתאים בכפוף וזאת, לחציון
  . זה במסמך כמפורט הכל, שהיא הצעה כל לבחור שלא

מסמכי ההזמה  תאי לבחירת משתתף הוא עמידת המשתתף בתאי הסף והוכחת הדרש לפי .12.6
 לשביעות רצון המזמין.  

המזמין רשאי "). כשיר שני" :יה (להלןיוסף ככשיר לזכ משתתףלהודיע על המזמין רשאי  .12.7
לא  המשתתף שבחר כזוכהור עם הכשיר השי, במקרה בו יתברר כי להתקשר בהסכם האמ

יתקשר עמה בחוזה התקשרות וימציא ערבות בקאית כדרש להבטחת הביצוע או שחוזה 
ההתקשרות עמו יבוטל בגין הפרתו על ידי הזוכה, ולמתמודדים לא תהא כל טעה או תביעה 

לפעול בכל דרך חוקית אחרת ו של המזמין אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותבקשר לכך. 
לבצע הליך חדש לבחירת זוכה לביצוע  -מבלי לגרוע מכלליות האמור  -במקרה זה, לרבות 

אין בבחירת כשיר שי או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טעה  .העבודות
  זוכה במקרה כאמור.הכגד  למזמיןשתעמודה 

בהצעה מסוימת, בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף המזמין רשאי לא להתחשב כלל  .12.8
  מסעיפי מסמכי ההזמה, באופן שלדעת המזמין מוע הערכתה של ההצעה כדבעי. 

כן יהיה המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של משתתף, בכל אחד -כמו .12.9
  מהמקרים הבאים:

מהסעיפים הבאים בחוק המשתתף או מי ממהליו הורשעו בעבירות לפי אחד  .12.9.1
בחמש השים  422-425, 290-291, 300, 304, 330, 383 1977-העושין, התשל"ז

 .האחרוות
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  שיעור ההחה המוצע איו סביר או היו פרי של תכסיסות לדעת המזמין. .12.9.2

המזמין הגיע למסקה כי בפועל, המשתתף שהגיש את ההצעה לא יוכל לקיים את  .12.9.3
  הצעות כדרש.ההתחייבויות שוא הבקשה ל

כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להחת דעתו, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו  .12.9.4
  תן או הציע שוחד, מעק או טובת האה כלשהי בקשר עם הזכייה.

כאשר התברר למזמין כי הצהרה שמסר המשתתף איה כוה או שהמשתתף לא  .12.9.5
יע על ההחלטה גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי להשפ

  להכריז על המשתתף כזוכה.

כאשר התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי להשפיע  .12.9.6
באופן מהותי על היכולת הפיסית ו/או המקצועית של המשתתף לבצע את 
העבודות, כולן או חלקן. לעיין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע" כאמור, בין היתר, גם 

 ים:המקרים הבא

יתו צו כיוס כסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים גד  .12.9.6.1
  המשתתף, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד תיתם;

הוטלו עיקולים (זמיים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה  .12.9.6.2
לפועל) על כסי המשתתף (כולם או חלקם), אשר לא הוסרו בתוך 

  ששים יום ממועד הטלתם;

כיוס כסים ו/או צו למיוי אמן במסגרת הליך של פשיטת  יתו צו .12.9.6.3
רגל גד מי מבעלי המיות במשתתף, אשר לא הוסרו בתוך ששים 

  ימים ממועד תיתו.

או יותר ממיות המשתתף, וזאת ללא  25%בוצעה העברה של  .12.9.6.4
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.

צ"ב הרלווטיים שללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיו .12.9.6.5
  לביצוע העבודות שוא המכרז.

, יהא מספר המזמין איו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה .12.10
וכן לבטל את  כלל הזכות שלא לקבוע זוכה. המזמין שומר לעצמו את המשתתפים אשר יהא

  לעדי.ההליך בכל עת, עד לחתימת הסכם עם הזוכה, בהתאם לשיקול דעתו הב

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים וספים ו/או הבהרות וספות לשביעות רצוו  .12.11
המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליו, 

  כאמור.

מובהר בזה, כי בכל מקרה בו משתתף לא יזכה או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי שפל  .12.12
זוכה או בשל פגם יסודי שפל בהליכי הבקשה להצעות, לא יהיה אותו בהחלטת מוריה על ה

משתתף זכאי לקבל מאת המזמין פיצוי כלשהוא, למעט החזר הוצאות ישירות שהוציא לשם 
  רכישת מסמכי ההזמה והעמדת הערבות.

בכל מקרה בו יקבע בית משפט מוסמך, כי זכייתו של משתתף היא תוצאה של פגם בהחלטת  .12.13
בהליכי ההזמה או ההתקשרות, יפסיק אותו משתתף מיד את עבודתו על פי  המזמין או

החוזה שחתם עמו. במקרה כאמור, ישלם המזמין למשתתף, אך ורק את התמורה בגין 
העבודות שבוצעו על ידו, עד למועד הפסקת העבודה, כאמור, ומעבר לכך לא יהיה המשתתף 

 וחים, אובדן הזדמויות עסקיות וכיו"ב.זכאי לכל פיצוי וסף, לרבות בגין אובדי רו

 , לבקש הבהרות לגביםבפרטי הצעת פיםלדון עם משתתהמזמין רשאי, על פי שיקול דעתו,  .12.14
ולבקש מהמשתתפים, בין אם מדובר במשתתף בודד ובין אם מדובר  הצעות משתתפים שוים

יהם, בין במספר משתתפים (לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד), לתקן או לשפר את הצעות
בשלב אחד ובין במספר שלבים בין לפי בחירת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי הדיון ורשימת 

המזמין  .המזמיןיקבעו על ידי  יתקיימו מגעים או יוהלו דיוים כאמורהמשתתפים עימם 
ין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקת או ילמשתתפים או לחלקם, לפי הע יודיע
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למען הסר ספק, אין בסמכות זו  לכון לקבוע הליך כאמור. הוא ימצאר משופרת, אם וכאש
כאמור או כדי לאפשר למשתתפים  שא ומתןלהל מ המזמיןכדי לחייב את  המזמיןשל 

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

 המשתתף שהצעתו בחרהיה תהא מותית בתאים שעל יזכהמזמין יהיה רשאי לקבוע כי  .12.15
יה מותית עד ייה כזכיחשב הזכי. במקרה זה תהמזמין קבעייהא לקיימם במועדים ובאופן ש

ן המזמין, רשאי לא עמד הזוכה בתאים לשביעות רצוהמזמין. למילוי התאים לשביעות רצון 
להודיע לכשיר השי, אם קבע  -ב אך לא חיי -  יהיה הוא רשאילבטל את זכייתו וכן  המזמין

  . כזה, על זכייתו

בכתב וללא דיחוי לגבי כל שיוי אשר יחול, אם יחול,  המזמיןחייב לעדכן את  המשתתף .12.16
, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו להליך ועד למועד פרסום למזמיןבמידע שמסר 

  ה ההתקשרות עמו. חוזעד לחתימה על  - בדבר הזוכה, ואם קבע כזוכה  המזמיןהחלטת 

  הודעה על זכייה והתקשרות .13

 ם לאחר קביעת הזוכה, רשאיהודעה לזוכה תימסר באמצעות פקסימיליה ובדואר רשום. ג .13.1
  . , לבוא בדברים עם הזוכה, במטרה לתקן או לשפר את הצעתוהמזמין

משתתף שייקבע כזוכה יחתום על חוזה ההתקשרות עם המזמין בוסח החוזה ההוג אצל  .13.2
המזמין, וזאת בתוך לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד בו שלחה אליו הודעת המזמין בדבר 

עם החתימה על חוזה ההתקשרות, כאמור, ימציא הזוכה לידי כמו כן, זכייתו, כאמור. 
"), וזאת תחת ערבות הביצועוב במסמכי ההזמה (להלן: "בשיעור הקהמזמין ערבות ביצוע, 

 הערבות אשר הומצאה על ידו במצורף להצעתו, וכן אישורי ביטוח חתומים ותקפים כדרש. 

מובהר, כי הערבות שהוגשה במצורף להצעה לא תוחזר לזוכה עד אשר ייחתם על ידו חוזה 
  , כאמור.ההתקשרות ויומצאו ערבות הביצוע ומסמכי הביטוח התקפים

וסח חוזה ההתקשרות של המזמין מצורף כחלק ממסמכי ההזמה. בהגשת הצעתו מסכים 
כל משתתף להתקשר עם המזמין בחוזה ההתקשרות בוסח המצורף, ולא תשמע מצד 
המשתתף כל טעה לפיה איו מכיר את תאי חוזה ההתקשרות של המזמין או איו מסכים 

  צורף למסמכי ההזמה.  להתקשר עם המזמין בחוזה בוסח ש

יקבל על כך הודעה בדואר רשום. כן תושב למשתתף בסמוך  ,משתתף אשר הצעתו לא תתקבל .13.3
למי שקבע ככשיר שי תוחזר לאותו מועד הערבות שהומצאה על ידו, במצורף להצעתו. 

יודיע לו המזמין קודם לחלוף ה, אלא אם ילאחר הודעת הזכי לשלושה חודשיםהערבות עד 
או ביטול  יה לזוכה הראשוןיכי הוא קבע כזוכה בשל ביטול הודעת הזככאמור המועד 

ה י. במקרה שכזה יחולו על הכשיר השי ממועד הודעת הזכיההתקשרות עם הזוכה הראשון
. המזמין רשאי לדרוש מהמשתתף שקבע ככשיר שי להאריך כל ההוראות החלות על הזוכה

וככל שתום תוקפה קודם למועד זה. אין בהשבת  את הערבות שהמציע עד למועד כאמור, אם
הערבות כדי לבטל את מעמד הכשיר השי, והכל מבלי לגרוע מזכות המזמין להחליט שלא 

 לבחור בכשיר השי לביצוע העבודה אף במקרה של ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון.

ת של ועדת משתתף אשר הצעתו לא תתקבל, יהיה רשאי לעיין, לאחר קבלת החלטה סופי .13.4
המכרזים בדבר ההצעה הזוכה, במסמכי ההצעה הזוכה ובמסמכים וספים, בכפוף לתשלום 

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

והמסמך המחייב היחיד מבחית  זוכה לפיהה כקיבול הצעת הילא יראו את הודעת הזכי .13.5
שום הודעה אחרת, בין המזמין הוא חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין המזמין לבין הזוכה. 

ולא תקה כל טעת השתק או  ןפה, לא תיצור הסכם מחייב בין הזוכה למזמי- בכתב ובין בעל
 המזמין.  מיעות כלפי 

  ביטול זכייה .14

בכל אחד מהמקרים הבאים, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו של משתתף שהוכרז שמי  .14.1
 שהצעתו בחרה:
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פי מסמכי ההזמה, -שהוכרז כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו עלכאשר המשתתף  .14.1.1
ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה על  10ובכלל זה גם התחייבותו לחתום בתוך 

המציא לידי המזמין בתוך המועד האמור ערבות ביצוע חוזה ההתקשרות ול
 ואישורי ביטוח תקפים.

כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להחת דעתו, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו  .14.1.2
 .תן או הציע שוחד, מעק או טובת האה כלשהי בקשר עם הזכייה

עיפים שהיא בעבירה על פי איזה מסכל ערכאה המשתתף או מי ממהליו הורשעו ב .14.1.3
 422-425, 290-291, 300, 304, 330, 383: 1977-הבאים עפ"י חוק העושין, התשל"ז

 בחמש השים האחרוות.

התברר למזמין כי הצהרה שמסר המשתתף במסגרת הצעתו איה כוה או  .14.1.4
שהמשתתף לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי להשפיע 

 .כהעל ההחלטה לבחור במשתתף כזו

התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי להשפיע באופן  .14.1.5
מהותי על היכולת הפיסית ו/או המקצועית של המשתתף לבצע את העבודות, כולן 

 :או חלקן. לעיין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע", בין היתר, גם המקרים הבאים

צו הקפאת הליכים גד יתו צו כיוס כסים ו/או צו פירוק ו/או  .14.1.5.1
 המשתתף, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד תיתם;

הוטלו עיקולים (זמיים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה  .14.1.5.2
לפועל) על כסי המשתתף (כולם או חלקם), אשר לא הוסרו בתוך 

 ששים יום ממועד הטלתם;

של פשיטת  יתו צו כיוס כסים ו/או צו למיוי אמן במסגרת הליך .14.1.5.3
רגל גד מי מבעלי המיות במשתתף, אשר לא הוסרו בתוך ששים 

 .ימים ממועד תיתו

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

שללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב הרלווטיים  .14.1.5.5
  לביצוע העבודות שוא המכרז.

 במקרה של ביטול זכייה, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות שמסר 14.1
המשתתף במצורף להצעתו, כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר המזמין זכאי לו, 
במקרה כאמור, על פי כל דין. סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לכיסוי 

 זקי המזמין, ללא צורך בהוכחת זק.

   ביטול  ההזמנה או הזכייה או שינוי בהיקף ההתקשרות 15

מובהר בזה למשתתפים, במפורש, כי ביצוע הפרויקט והעבודות שוא פיה זו מותים  15.1
שומר המזמין לעצמו את הזכות לבטל  בעמידה קפדית ביעדי תקציב שקבעו לו. לפיכך,

את הפיה במסגרת הזמה זו או את הזכייה, במקרה בו יבוטל האישור התקציבי לפרויקט 
  או במקרה שבו ההצעות שהוגשו תחרוגה מן האומדן לביצוע העבודות בפרויקט.

מבלי לגרוע מסמכותו, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט על  15.2
צמצום היקף העבודות הדרש ו/או על חלוקת הביצוע לשלבים, הכול על מת לעמוד 

 בהיקף התקציבי המאושר ובכפוף לשיקול דעת המזמין. 

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

לאחר חתימת חוזה ההתקשרות יבוצעו הפעולות כאמור בהתאם ובכפוף לאמור בחוזה 
 ההתקשרות.

זה (לפי כל אחד מסעיפי המשה שבו), לא  15בכל מקרה של קבלת החלטה, על פי סעיף  15.4
תהייה למי מהמשתתפים טעות ו/או תביעות כלשהן כלפי המזמין, בקשר עם קבלת 
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עתם מצהירים המשתתפים, כי ברור להם שתאי זה הוא ההחלטה כאמור. בהגשת הצ
  תאי יסודי להגשת ההצעות, והם מאשרים את הסכמתם לתאי זה מראש.

  ודעותה  16

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

ששלחה בדואר תיחשב כאילו הגיעה  הודעות ישלחו בדואר רשום או בפקסימיליה. הודעה 16.2
שעות ממועד משלוחה והודעה ששלחה בפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה  48ליעדה תוך 
 שעות ממועד המשלוח. 24ליעדה תוך 

  שונות 17

  בהגשת הצעתו רואים את הקבלן כמצהיר ומתחייב בהצהרות ובהתחייבויות כדלקמן:

עה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא המזמין איו מחויב לקבל את ההצכי ידוע לו ש 17.1
למי והכרעה זו תוה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, מבלי שתהא 

ורואים את , כל זכות או רשות לערער על שיקולי המזמין או לטעון כגדם מהמשתתפים
  כמסכים מראש להחלטת המזמין בדבר קבלת או דחיית הצעה כלשהי. המשתתף

רשאי להכיס בכל עת, שיויים במסמכי ההזמה ורק המסמכים  מזמיןכי ידוע לו שה 17.2
  שייבחר יחייבו את המזמין. המציעהסופיים, כפי שיחתמו על ידי המזמין ועל ידי 

לשם  למציעהם רכושו של המזמין, הם מושאלים  בקשה זומובהר בזאת כי כל מסמכי  17.3
, בין אם יגיש את ההצעותהגשת הכת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך 

איו רשאי בכל מקרה, להעתיק את מסמכי ההזמה ו/או  המציעההצעה ובין אם לא יגיש. 
 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת לבד מהגשת הצעתו למזמין.

המשתתף מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי ידוע לו שבמידה והצעתו תזכה, היא תועמד  17.4
ו זאת, מבלי שתהייה לו טעות מכל סוג ומין לעיון יתר המשתתפים במכרז אשר יבקש

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

יין ולכתוב בצד כל מקום שלדעתו הוא חסוי את המילה "חסוי". מובהר כי גם אם צ
המשתתף כי פרטים בהצעתו חסויים כאמור, מוסמך המזמין לחשוף פרטים אלה 

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

 מסמכים 18

עיל ומהווים ביחד את מסמכי ההזמה (ל לבקשה לקבלת הצעותלהלן פירוט המסמכים המצורפים 
  :")מסמכי ההזמנההלן: "ול

במקרה של סתירה בין  .הזמה להגיש הצעות + ספחים -חלק כללי זה  ':1מסמך א 18.1
האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' יגבר האמור במסמך זה בכל הוגע להליך 

  .המכרזי ואילו לעין הביצוע של העבודות יהיו עדיפות הוראות מסמך ב'

 הצעת הקבלן. א':מסמך  18.2

  ברת מוריה בע"מ וכן ספח בטיחות וספח ביטוח.  מסמך ב' : חוזה קבלים של ח 18.3

 .מוקדמות על ספחיו :2'גמסמך  18.4

 .שאר המסמכים כפי שמפורטים ומופיעים במסמך המוקדמות 18.5

אים מצורפים בפועל למסמכי ההזמה אולם הם יצורפו כחלק ממסמכי החוזה המכרז  מסמכיחלק 
בדרך של אימוץ ובהגשת הצעתו מצהיר כל משתתף כי הוא מכיר מסמכים אלו ובקיא באמור בהם 
ולא תישמע מצידו כל טעה, דרישה או תביעה המבוססת על אי הכרות של הוראות המסמכים 

 האמורים.  

  בכבוד רב,                    
    מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ                                                     



   168/2019מכרז פומבי מס' 
    ופיתוח בבית ספר "פלך", שכות בקעה, ירושלים שיפוץביוי,  עבודותלביצוע 

  
  קראתי והבתי __________________

  המציע חתימה וחותמת                                    
  
16  
 

 

  5.1אישור עו"ד / רואה חשבון בהתאם לתנאי סף  -  1נספח 
  
  

  לכבוד
  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

   2ככר ספרא 
  ירושלים

  
  שלום רב, 

  
, בקעה שכונת", פלך" ספר בבית ופיתוח שיפוץ, בינוי עבודות לביצוע 168/2019' מס פומבי מכרזהדון: 

  ירושלים
  

, הריי לאשר כי לפי שבדוןכעו"ד/רו"ח של המשתתף ________________________________ במכרז 

מיטב ידיעתי ובדיקתי, התאגיד רשום כדין בישראל וכי לא תלויים ועומדים גדו הליכי חדלות פירעון, לרבות 

  קפאת הליכים או כיוס כסים. פירוק, ה

  
  תאריך: ___________________

  
  בכבוד רב,                            

  
        

  ____________________  

  עו"ד/רו"ח  חתימה וחותמת     
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  5.3 נוסח להוכחת ניסיון בהתאם לחלופה שבתנאי סף  -  2נספח 
  

  שם הקבלן המציע: _______________

  שם הפרויקט: __________________

  שם מזמין העבודה: _______________

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________  

  
  

o מועד תחילת ביצוע הפרויקט )dd/mm/yy(_____________ :  

o  הפרויקט סיוםמועד )dd/mm/yy(_______________ :  

o ועד לסיומו 1.1.2014בתקופה שמיום , ההיקף הכספי (ללא מע"מ) של העבודות שבוצעו בפרויקט :

_______________ 

o  (יש לסמן) כן / לא *:כהגדרתן להלן עבודות בניההאם הפרויקט כלל עבודות מסוג 

עבודות ביית מבה לשימוש ציבורי (כגון בית ספר, מת"ס, מועדון, גן ילדים, מעון ": עבודות בניה* "

באחת החלופות האמורות) וכן מבה מגורים ככל והוא כולל די  -יום, מרכז קהילתי, בית כסת, מקווה 

 יחידות דיור לפחות.  8-קומות לפחות ו 4

  

  

  : אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

  : _______________וחותמת שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה

  

  : שלעיל לגבי נכונות הפרטים מנהל הפרויקט/מזמין העבודהאישור 

  : _____________וחותמת שם מלא: ____________ תפקיד: ____________ חתימה
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 נוסח הערבות הבנקאית -  3נספח 
  

  תאריך _____________
  לכבוד

  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
  2כיכר ספרא 

  ירושלים
  

 1ערבות בנקאית מס' ______________     הנדון:

מאות וחמישים  שלוש: במילים( ש"ח 350,000סכום עד לסכום כולל של או ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל 

") המשתתף" :(להלן _________________________ -"), שתדרשו מסכום הערבות) (להלן: "ש"ח אלף

", פלך" ספר בבית ופיתוח שיפוץ, ביוי עבודות לביצוע 168/2019' מס פומבי מכרזבבקשר עם הצעת המשתתף 

  .ירושלים, בקעה שכות

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית תשומות הבייה סכום הערבות יהיה צמוד למדד 

 אוקטוברבחודש   15-שהתפרסם ב 2019שת  טמברפסחודש המדד בגין לסטטיסטיקה. לעיין ערבות זו, יהא 

   י".בסמוך למועד זה), "המדד היסוד (או 2019

  "המדד החדש" לעיין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרוה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעיין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו 

בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק  הסכום השווה למכפלת ההפרש -הפרשי ההצמדה 

במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה מוך מהמדד היסודי, שלם לכם את הסכום הקוב בדרישתכם עד 

  לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

מיום קבלת דרישתכם על ידיו לפי כתובתו  משלושה ימיםלפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר 

וית לעיל, או שלם לכם כל סכום הקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי המצ

הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה למק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

  תחילה מאת המשתתף.

   יך זה תהיה בטלה ומבוטלת.) בלבד ולאחר תאר(כולל 2020.3.1 עד ליוםערבות זו תישאר בתוקפה 

המצוית לעיל, לא יאוחר  כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידיו בכתב לפי כתובתו

  מהתאריך ה"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סיפו.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או מברק, 

  ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

  ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה.

  

  
  / חברת ביטוחבק    תאריך

  
  
  
  
  

                                                 
  לתשומת לב  1

שתצורף לה ערבות הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש הצעה. הצעה 
    פסולה תראה כאילו הוגשה ללא ערבות בנקאית ודינה להיפסל.
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  5.7 בהתאם לתנאי סף  פי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר  -  4נספח 
  

אי הח"מ, ______________________, ושא/ת תעודת זהות שמספרה _________________, לאחר 
שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה 

  כדלקמן:

משמש/ת _____________________ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/מורשית חתימה אצל אי   .1
  .המשתתף")__________________________ (להלן: "

הקבועים בבקשה להציע הצעות אי עושה תצהירי זה בהתאם להוכחת עמידתו של המשתתף בתאים   .2
 בבית ופיתוח שיפוץ, ביוי עבודות לביצוע 168/2019' מס פומבי מכרזבקשר לביצוע עבודות במסגרת 

  ").הבקשה להצעות(להלן: " ירושלים, בקעה שכות", פלך" ספר

  את החלופה המתאימה מבין שתי החלופות שלהלן: X-יש לסמן ב  .3

המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין     
  או; 1987 - ו/או לפי חוק שכר מיימום, תשמ"ז  1991 -והבטחת תאים הוגים), תש"א 

המשתתף הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין     
"ים), תשאים הוגימום, תשמ"ז  1991 -א והבטחת תאך בין 1987 -ו/או לפי חוק שכר מי ,

  מועד ההרשעה האחרוה ועד למועד הגשת הצעתו של המשתתף חלפה למעלה משה.

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

  בעל השליטה במשתתף.  א.

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

  מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה.  ג.

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

- המשתתף או מי ממהליו לא הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העושין, התשל"ז  .5
  בחמש השים האחרוות. 422-425, 290-291, 300, 304, 330, 383 1977

את החלופה הרלבנטית  X-[על המציע לסמן בכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז   . 6
  : מבין שתי החלופות שלהלן]

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

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

  ומתחייב, כדלקמן: 

ודות, יפה המציע במידה והצעתו תזכה במכרז והוא יתקשר עם המזמין לביצוע העב )1(
למכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי 

 לשם קבלת החיות בקשר ליישומן. -לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9סעיף 

המציע התחייב בעבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  - לחילופין )2(
לחוק שוויון זכויות  9והשירותים החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף 

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

  ויות.כמשמעותה בחוק שיווין זכ -זה  6הגדרת "מעסיק" לעין סעיף 
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המציע מתחייב בזאת כי היה ויתקשר עם המזמין מכח מכרז זה, יעביר העתק מהתצהיר לפי 
ימים  30זה, למכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  6סעיף 

  מההתקשרות. 

  הי מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  . 7

  
  המצהיר/החתימת 

  

  אישור

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

שאם לא ייעשה / תעשה כן יהא / תהא צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק, אישר/ה את כוות האמור בתצהיר 
  זה וחתם/ה עליו בפיי.

  
  

  חתימת המאשר
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  תצהיר עיון בתכניות המכרז -א 5נספח 

אי הח"מ, ____________________, ושא/ת  תעודת זהות שמספרה _______________, לאחר 

כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה  שהוזהרתי

  כדלקמן:

אי משמש/ת _____________________ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/ית חתימה אצל  .1

 המשתתף")." -__________________________ (להלן 

, ביוי עבודות לביצוע 168/2019' מס פומבי מכרזבהמשתתף אי עושה תצהירי זה במסגרת הצעת  .2

מוריה  שפורסם על ידי "),המכרז(להלן: " ירושלים, בקעה שכות", פלך" ספר בבית ופיתוח שיפוץ

 ").מוריהחברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן: "

הריי לאשר כי במסגרת רכישת מסמכי המכרז קיבל המשתתף החסן ייד (דיסק און קי) הכולל את  .3

להלן, בפורמט  ב5נספח קבצי הגיליוות והתכיות המפורטות ברשימת התכיות המצורפת ככלל 

PDF " :ים והמשתתף עיין בהם, וכי תכניות המכרז(להלןייד היו תקיכי כלל הקבצים שבהחסן ה ,("

מוריה בקשר לקבלת התכיות המפורטות על כל טעה, דרישה או תביעה כלפי הוא מוותר בזאת 

ל.ברשימה ה" 

בקפידה את כל מסמכי המשתתף עייו וקראו כי ציגיו המורשים של  כמו כן, הריי להצהיר ולאשר .4

, הדרישותהפרטים, בדקו בקפידה את כל כן , ותוכםלמדו והביו את , לרבות תכיות המכרז, מכרזה

עשויים להשפיע על הצעת אשר , יםוהמשפטי ים, התכוייםוהסיבות, הפיזי , ההתחייבויותהתאים

  על ידו, והמשתתף מקבל אותם על עצמו ללא כל הסתייגות. או על ביצוע הפרויקטהמשתתף 

המסמכים, תכיות הבה של -ידיעה או אי-מוותר בזאת מראש על כל טעה שעילתה באיהמשתתף  .5

 דו.על י או על ביצוע הפרויקט ודרישות, העשויים להשפיע על הצעתהמכרז, התאים או ה

בהסכם לביצוע מוריה תאי להתקשרות עם ככל שהצעתו תזכה במכרז, אזי כי  למשתתףידוע כן  .6

, ל המסמכים הדרשיםלהמצאת כעמידה בהוראות מסמכי המכרז והיו המכרז העבודות שוא 

 חתימה על עותקים מודפסים של כלל תכיות המכרז. לרבות

ימים מיום קבלת הודעה  7מתחייב כי בתוך  כמו כן, ככל שהצעת המשתתף תזכה במכרז, הריי .7

הזכייה, או במועד מוקדם יותר עליו תורה מוריה, יגיע מורשה חתימה מטעם המשתתף או ציג 

שיוסמך מטעמו בכתב לעיין זה, אל משרדי מוריה ויחתום על כלל תכיות המכרז כפי שיומצאו 

 חוזה עמו.למשתתף בעותק מודפס על ידי מוריה, וזאת כתאי לחתימת ה

 למטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.שהי מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה  .8

  
  חתימת המצהיר/ה

  אישור

אי הח"מ, _________________, עו"ד, מאשר בזה כי היום, _____________, הופיע/ה בפיי מר / גב' 

שמספרה  __________________________, אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות

____________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, 

שאם לא ייעשה / תעשה כן יהא / תהא צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק, אישר/ה את כוות האמור בתצהיר 

  זה וחתם/ה עליו בפיי.

  חתימת המאשר
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   רשימת תכניות המכרז -  ב5נספח 

  אדריכלות
מספר   שם הגיליון

  גיליון
1_01  הריסה -מרתף  

2_01  ב יה -מרתף  
3_01  תקרה-מרתף  
4_01  ריהוט -מרתף  
5_01  ריצוף -  מרתף  

1_02  הריסה - קומת קרקע  
2_02  ב יה - קומת קרקע  
3_02  תקרה - קומת קרקע  
4_02  ריהוט - קומת קרקע  
5_02  ריצוף - קומת קרקע  

1_03  הריסה 1- קומה  
2_03  ב יה 1- קומה  
3_03  תקרה 1- קומה  
4_03  ריהוט 1- קומה  
5_03  ריצוף - 1 קומה  

2_04  ב יה 2- קומה  
3_04  תקרה 2- קומה  
4_04  ריהוט - 2 קומה  
5_04  ריצוף - 2 קומה  
 5  ית גגותתוכ

 6  חתכים
 7  חזיתות

1_08  מדרגות ראשיות  
2_08  מדרגות אגף חדש  

3_08  מדרגות חירום  
 9  פרישות שירותים

ות חלו ,מעטפת ,יןפרטי ב
  ומפת ים

D-01  

D-02  מדרגות ותקרות ,גגות ,יןפרטי ב  
   1-16 רשימות גרות
   45- 1 יוםרשימות אלומי

   64- 1 רשימות מסגרות
  

  פיתוח
מספר   שם הגיליון

  גיליון
 P_01  ית הריסה ופירוקתכ

 P_02  יהית פיתוח ובתכ
 P_03  ון והשקיהגליון גי

 P_04  פרטי פיתוח
  

  סטרוקציהנקו
מספר   שם הגיליון

  גיליון
 1  ית יסודות יסודותכת

 2  3.40-  ית מפלסתכ
 3  0.15- ית מפלסתכ
 4  3.19+ ית מפלסתכ
 5  6.77+ ית מפלסתכ
 6  10.22+ ית מפלסתכ

 7  ית גג פוליגלתכ
 8  פריסת קיר מערבי

 9  מ"ית ממתכ
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  כבישים

מספר   שם הגיליון
  גיליון

 001  יהית חתכ
 002  וחה ופרטיםית תתכ

 003  יית גידור זמתכ
  

  ומיזוג אווירה וארתב
  
מספר   שם הגיליון  

  גיליון
   מיזוג אויר

  ראדון 1
  קומת מרתף

  תכ ית שטח 100  תברואה
   מיזוג אויר

  קומת קרקע 101
  תברואה

   סכמת מים
  וכיבוי אש 102

 
  קומת קרקע 103  ראון

   מיזוג אויר

201 
  ראדון

  'א קומה
  3.00+ מפלס

   תברואה
  מיזוג אויר 301

  'קומה ב
   תברואה

401 
  מיזוג אויר

  ראדון
  קומת גג
 3  מרתף

 303  'קומה ב
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  חשמל
מספר   שם הגיליון

  גיליון
1E  קומת מרתף -ית חשמלתכ  
1L  קומת מרתף -ית תאורהתכ  
1T  קומת מרתף -ית תשתיותתכ  

2E  קומת קרקע -ית חשמלתכ  
2L  קומת קרקע - ית תאורהתכ  
2T  קומת קרקע -ית תשתיותתכ  

3E  'קומה א - ית חשמלתכ  
3L  'קומה א-  ית תאורהתכ  
3T  'קומה א-  ית תשתיותתכ  

4E  'קומה ב - ית חשמלתכ  
4L  'קומה ב - ית תאורהתכ  
4T  'קומה ב -ית תשתיותתכ  

5E  קומת גג -ית חשמלתכ  
 20  י"ית פיתוח תשתיות חחתכ

 10  #1 לוח חשמל ראשי
 11  #2 לוח חשמל קומתי
 12  #3 לוח חשמל קומתי
 13  4' #לוח חשמל קומה ב

 14  #12 לוח חשמל
 15  22,#21# ילוח חשמל מש

 16  42,31#,#32# ילוח חשמל מש
  #41 הלוח חשמל מש

  לוח חלוקה ראשי 17
 30  ות חשמל ראשיתסכמת הז

בחרום ות עשן סכמת לפיקוד חלו
  ובשגרה

31 

  
  מעליות

  מספר גיליון  שם הגיליון
op-vp -286716  כללית  

ob-vb -286716  יהב  
fp -fb-286716  יהחזית כללית וב  
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  פרטי צוות מקצועי וחברת בקרת איכות -  6נספח 
  

", פלך" ספר בבית ופיתוח שיפוץ, ביוי עבודות לביצוע 168/2019' מס פומבי מכרזלהוראות בהתאם 
, או הח"מ ________________ מצהירים בזה בכתב, כי אלה הגורמים ירושלים, בקעה שכות

במשך ביצוע העבודות שוא ההליך וכי זו חברת בקרת האיכות עמה תקשר, המציע שיועסקו על ידי 
  במידה והצעתו תזכה במכרז:

  
מס' שנות   ת.ז./ ח.פ.  שם  

  סיון קודםינ
האם  -ביקורת מציע 

צורפו המסמכים 
  הנדרשים?

        מהדס ביצוע
רישיון מהדס בתוקף 

  + קורות חיים

        עבודהמהל 
קורות חיים + מסמך 

המעיד על רישום 

  במשרד התמ"ת

ממוה 

בטיחות ויועץ 

  בטיחות

      
  קורות חיים

חברת בקרת 

איכות 

  חיצוית

      
חברה + שם  פרופיל

  איש הקשר

  
יש לצרף את המסמכים הנלווים (קו"ח/ פרופיל חברה/ תעודות) בהתאם לנדרש * 

   , ביחס לכל אחד מהגורמים דלעיל.2בסעיף 
  
  

  חתימת המציע
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  נספח ביטוח -  7נספח 
  

 -₪ 20,000,000ועד ₪  10,000,000פירוט הוראות בנושא הביטוח לעבודות שהיקפן הכספי הוא מעל 
  ביטוח עבודות קבלניות נערך ע"י הקבלן

פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך, לבצע -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
ולקיים, על חשבוו, את הביטוחים המפורטים בסעיף זה, בחברת ביטוח מורשית כחוק, 

לחוזה זה  בתאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי הקבלן המצ"ב
" בהתאמה) וזאת אישור ביטוח העבודותו/או " "ביטוחי הקבלן(להלן: "' ספח ... -ומסומן 

פי הקבוע בחוזה זה ועד למתן תעודת השלמה לעבודות - החל מיום תחילת ביצוע העבודות על
ו/או תום תקופת הבדק, ולעיין ביטוחים חבות המוצר ואחריות מקצועית לתקופה וספת 

 שים לאחר סיום העבודות.  7 - שלא תפחת מ

בוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, בגין כל אחד  .2
מכלי הרכב (כולל ציוד מכי הדסי החייב בביטוח חובה) אשר ישמשו אותו לצורך ו/או בקשר 

 עם ביצוע העבודות, את הביטוחים כמפורט להלן:

 או/ו הקבלן ברכבי השימוש עקב גופית פגיעה בגין, דין פי-על כדרש חובה ביטוח .2.1
  .העבודות שלבי בכל מטעמם מי או/ו משה קבלי

 י"ע רכב בכלי השימוש עקב, כלשהו שלישי צד של לרכוש זק בגין אחריות ביטוח .2.2
 של בסך אחריות בגבול, העבודות שלבי בכל, מטעמם מי או/ו משה קבלי או/ו הקבלן

  . למקרה ח"ש 500,000

 מי או/ו משה קבלי או/ו הקבלן לרכבי, שהוא סוג מכל זק לכיסוי, מקיף ביטוח .2.3
 . מטעמם

 אולם לעיל כמפורט מקיף ביטוח לערוך שלא רשאי הקבלן, זה בסעיף האמור למרות .2.4
 או/ו ישראל מדית כלפי כלשהי תביעה להגיש זכותו על מוותר הקבלן כזה במקרה

 או/ו ירושלים לפיתוח הרשות או/ו") העירייה: "להלן( ירושלים עיריית או/ו מוריה
 בערים לתכון המרכז או/ו מ"בע הגיחון או/מו"בע ירושלים מרכז לפיתוח החברה עדן

 קרית ליהול העירוית החברה - אריאל או/ו) לתחבורה אב תכית( היסטוריות
 פיתוח או/ו מ"בע אריאל העירוית החברה או/ו מ"בע בירושלים ופאי תרבות, ספורט
 לזק בקשר מטעמן הבאים או/ו ישראל מקרקעי רשות או/ו מ"בע ירושלים מזרח

 שייגרם הפסד או/ו זק כל בגין לשפותן מתחייב הוא וכן ל"ה לרכבים שיגרם כלשהו
 כאמור ים/לרכב רכוש זק בגין לשפות או/ו לפצות יתבעו או שיידרשו במקרה להן

 .כאמור מקיף ביטוח תחת מכוסה להיות היה יכול אשר

 האחריות בגבולות שלישי צד כלפי לאחריות כיסוי לרבות ה"הצמ לכלי ביטוח .2.5
 לערוך לא הקבלן רשאי, זה בסעיף האמור אף על, הקבלן ביטוחי באישור המפורטים

 מסומן הוויתור כתב את להמציא מתחייב הקבלן מתחייב הוא אך ה"צמ ביטוח
 .העבודות ביצוע תחילת טרם ידו על חתום 1'ג כספח

  
ביטוחי הקבלן כאמור לעיל יכללו סעיף מפורש, בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי מדית 
ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים 

 - ריאל בע"מו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב לתחבורה) ו/או א
החברה העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית אריאל 

ו/או כלפי כל מי  בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או מי מטעמן
שלים בע"מ שמוריה ו/או העירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירו

החברה  -ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב לתחבורה) ו/או אריאל 
העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או 

לפיו לוותר על תביעת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל ויתרה ו/או התחייבה כ
  תחלוף למעט כלפי אדם שגרם לזק בזדון. 
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הקבלן מתחייב להמציא לחברה לשביעות רצוה לפי מועד קבלת צו התחלת עבודה ובכל  .3
מקרה קודם לתחילת עבודות כלשהן באתר ו/או פריקת חומרים כלשהם בו (המועד המוקדם 

חוזה זה, את אישור עריכת הביטוח בין השיים) וכתאי מוקדם לתחילת פעילותו בהתאם ל
, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח או המבטחים, אשר ערכו את הביטוחים. הקבלן 2ספח ...'

מתחייב לערוך את ביטוח חבות המוצר ממועד מסירת מכלול העבודות לידי מוריה וכתאי 
וזה זה תקף הקבלן מתחייב להמשיך ולהמציא את האישור ה"ל כל עוד ח-מקדים למסירה זו

לעיל. כמו כן מתחייב  1ולעיין חבות המוצר ואחריות מקצועית לתקופה וספת כאמור בסעיף 
הקבלן להחזיק את כיסוי ביטוח חבות המוצר זה בתוקף במשך כל התקופה בה עלולה להיות 
מוטלת עליו אחריות בגין עבודות הקבלן לאחר השלמתן. ידוע לקבלן כי עריכת הביטוחים 

ם באישור הביטוח והמצאת האישור כאמור על כל תאיו הים מעיקרי החוזה, ואי המפורטי
 עריכת הביטוחים ו/או המצאת האישור במועד יהוו הפרה יסודית שלו. 

הקבלן מתחייב לשמור את ולעמוד בכל תאי הביטוחים כדרש על ידי המבטח ו/או מוריה ,  .4
ישות המבטח. לא עשה כן הקבלן, רשאית לשלם בדייקות את הפרמיה, וכן לפעול בהתאם לדר

תהא מוריה לפרוע את תשלומי הפרמיות במקומו, והקבלן חייב יהא לשפותה בגין כל תשלום 
כאמור, וזאת לאחר דרישה ראשוה ומבלי לפגוע בכל סעד ותרופה הקיימים לחברה מכוח כל 

 דין או חוזה.

באישור קיום ביטוחי הקבלן  מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור .5
לבין הוראות חוזה זה, מתחייב הקבלן לשות את הוראות ביטוחי הקבלן ולהתאימם להוראות 
חוזה זה. הקבלן מסכים ומאשר כי אין בבדיקת אישורי הביטוח ו/או התאמתם לדרישות 

ה לפיתוח מדית ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החבר
מרכז ירושלים בע"מו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב 

החברה העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ  - לתחבורה) ו/או אריאל 
ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי 

הבאים מטעמן, כדי להטיל אחריות כלשהי על מוריה ו/או על העירייה ו/או  ישראל ו/או
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או 

החברה העירוית ליהול  -המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב לתחבורה) ו/או אריאל 
בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או פיתוח  קרית ספורט, תרבות ופאי

מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או הבאים מטעמן ו/או לצמצם את אחריות 
 הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

מובהר ומוסכם כי מוריה תקבע כמוטב היחיד והבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור  .6
או זק הגרם לרכוש ו/או לעבודות ו/או לרכוש סמוך והפוליסות תכלולה הוראה  לאבדן

 בהתאם. 

מוסכם כי סוגי והיקפי הכיסויים ו/או גבולות האחריות כמפורט בחוזה זה ו/או באישורי  .7
הביטוח השוים, הים בבחית דרישת מיימום, ועל הקבלן לבחון עצמאית את חשיפתו 
לסיכוים השוים ו/או לסוג החבות ו/או לגובה הכיסוי הדרוש והרצוי בסיבות העיין, ועליו 

בהתאם לשיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים. הקבלן רשאי לערוך לעצמו  לקבוע את כל האמור
פי שיקול דעתו ויסיוו וזאת לשם ביטוח - ביטוחים וספים ו/או ביטוחים משלימים על

חשיפותיו וצרכיו הביטוחיים בצורה אותה לרבות הגדלת גבולות אחריות וסכומי ביטוח של 
זאת שבכל ביטוח וסף ו/או משלים שייערך על הביטוחים הקיימים, אולם מוצהר ומוסכם ב

ידי הקבלן ו/או לטובתו, בקשר עם העבודות, תיכללה מדית ישראל ו/או מוריה והעירייה 
ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ 

החברה העירוית  -ו/או אריאל  ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב לתחבורה)
ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או 
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל כמבוטחות וספות והביטוח יכלול 

העירייה ו/או  סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי מדית ישראל ו/או מוריה ו/או
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או 

החברה העירוית ליהול  -המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב לתחבורה) ו/או אריאל 
תוח קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או פי

 מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או הפועלים מטעמן.

הקבלן מתחייב לשפות את מדית ישראל ו/או מוריה ו/או את העירייה ו/או הרשות לפיתוח  .8
ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכון 
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החברה העירוית ליהול קרית ספורט,  - בורה) ו/או אריאל בערים היסטוריות (תכית אב לתח
תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים 
בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל בגין כל סכום שיושת עליהן עקב הפרת תאי הפוליסות ע"י 

 הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.

וראה מהוראות חוזה זה לעיין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות שוא מבלי לגרוע מכל ה .9
חוזה זה או חלק ממו יבוצעו על ידי קבלי משה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי 
קבלי המשה תהייה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתאים 

 י הקבלן. ולסכומים הדרשים באישור עריכת ביטוח

הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבלים מטעמו את האמור בחוזה זה לעיין אחריות וביטוח  .10
ולקבל בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות בהתאם להוראות 
הפוליסות, וכן לפטור את מדית ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או כל הפועלים מטעמן 

תוח ירושלים, עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ, הגיחון בע"מ, ובכלל זה הרשות לפי
החברה העירוית ליהול  -המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב לתחבורה) אריאל 

קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ, החברה העירוית אריאל בע"מ, פיתוח מזרח 
ות לכל זק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או ירושלים בע"מ, ורשות מקרקעי ישראל, מאחרי

מטעמם לאתר העבודות. על הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי הקבלים יקיימו הן את 
  הוראות ודרישות חוזה זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין, והן את דרישות ביטוחי הקבלן.

פי מדית ישראל ו/או מוריה, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הושא באחריות כל .11
עיריית ירושלים וכן הרשות לפיתוח ירושלים, עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ, 

החברה  - הגיחון בע"מ, המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב לתחבורה) אריאל 
ע"מ, העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ, החברה העירוית אריאל ב

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ, ורשות מקרקעי ישראל בגין העבודות שוא חוזה זה, לרבות 
עבודות אשר יבוצעו על ידי ספק משה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות אותן בגין כל 
אובדן ו/או זק ו/או הפסד שייגרם להן, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי 

זק ו/או הפסד כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל מי מקבל ה, בין אם אובדן ו/אוי המש
 ובין אם לאו.

הקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח, לחברה בקרות אבדן או זק או אירוע העלול לגרום  .12
לכך, ו/או בדבר סיבות העלולות לגרום להגשת תביעה גד הקבלן ו/או מדית ישראל ו/או גד 

יה ו/או גד העירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים מור
בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב לתחבורה) ו/או 

החברה העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה  - אריאל 
ע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל , ולפעול העירוית אריאל ב

לשם חקירת האירוע וסיבותיו, ושמירת ומימוש של זכויותיה. מוסכם בזאת במפורש כי דמי 
 ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הקבלן יהיו באחריותו של הקבלן בלבד.

ה ולבצע את כל הפעולות שתידרשה בוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב להודיע במידי לחבר .13
להשבת המצב לקדמותו מיד לאחר קרות האירוע לרבות פיוי פסולת והריסות. הקבלן יישא 
בכל ההוצאות שתידרשה להשבת המצב לקדמותו. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא 

ו מוריה בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח וכי מדית ישראל ו/א
ו/או העירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או 

 - הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב לתחבורה) ו/או אריאל 
החברה העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית 

בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל לא תהייה חייבות אריאל 
 לספק כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה גד  .14
ו/או עדן החברה לפיתוח מדית ישראל ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים 

מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב 
החברה העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ  - לתחבורה) ו/או אריאל 

קעי ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקר
ישראל ו/או כל מי הפועלים מטעם הגורמים ה"ל, בגין כל זק שהוא זכאי לשיפוי בגיו על פי 
הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי בגיו אלמלא ההשתתפויות 
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העצמיות הקובות בפוליסות, לרבות לכל אבדן ו/או זק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 
קבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו (לרבות כלי רכב, כלים ומופים) לאתר הפרויקט, המובא ע"י ה

והוא פוטר את מוריה ו/או את העירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח 
מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב 

חברה העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ ה - לתחבורה) ו/או אריאל 
ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי 
ישראל ו/או מי מטעמן ו/או מי מהאמורים לעיל מכל אחריות לזק כאמור ומתחייב לפעול 

טור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות. יובהר כי פ
 לזק מתוך כוות זדון.

האמור בסעיף זה יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי  .15
מדית ישראל ו/או מוריה והעירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח 

"מ ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע
החברה העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ  - לתחבורה) ו/או אריאל 

ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי 
  ישראל ו/או הבאים מטעמן.

טוחים המפורטים באישור ביטוחי הקבלן או איזה מהם ו/או היה והקבלן לא יערוך את הבי .16
לא ישלם בעדם ו/או פוליסות הביטוח לא תהייה תואמות את האמור בחוזה זה, תהיה מוריה 
זכאית לפי שיקול דעתה ומבלי לגרוע מחבות ו/או אחריות הקבלן בעיין זה, להפסיק את 

ם האמורים או חלק מהם ו/או לשלם ביצוע עבודות הקבלן לאלתר ו/או לערוך את הביטוחי
את הפרמיה, במקום הקבלן ועל חשבוו ולקזז כל סך ששילמה מכל סכום המגיע לספק. 
מוסכם כי האמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על מדית ישראל ו/או מוריה 

ים בע"מ ו/או ו/או העירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושל
 - הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות (תכית אב לתחבורה) ו/או אריאל 

החברה העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית 
אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או על מי מטעמן 

טור את ספק מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. הקבלן או לפ
ישפה את מדית ישראל ו/או מוריה ו/או את העירייה ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן 
החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכון בערים היסטוריות 

החברה העירוית ליהול קרית ספורט, תרבות ופאי  -ה) ו/או אריאל (תכית אב לתחבור
בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או 
רשות מקרקעי ישראל , מיד עם דרישה הראשוה, בכל סכום ששילמו, וסכום השיפוי כאמור 

  וראות חוזה זה.ייחשב חוב המגיע להן מאת הקבלן על פי ה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא לחברה אישור על קיום ביטוחים  .17
חליפי, חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם 
ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים לעיל לרבות את 

 י חבות המוצר ו/או אחריותו המקצועית של הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות מתחילתם.כיסו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יישא בעצמו בכל הוצאה בלתי מבוטחת, בלתי  .18
מכוסה או שלא שולמה על ידי המבטח אשר ערך את הפוליסות אשר הקבלן דרש לערכן, וכן 

כיסוי ביטוחי במקרה של תביעה שהוגשה בגין כל זק שהוא בסכומי ההשתתפות העצמית בכל 
 אחראי לו על פי החוזה ו/או מכוח כל דין.

שולם תשלום כלשהו על ידי חברת הביטוח, בשיעור המוך משיעורו בפועל של הזק או הפגם  .19
בעבורו וכגדו שולם התשלום, חייב יהא הקבלן לשלם את יתרת הסכום המגיע כפיצוי או 

זק או הפגם עד למלוא שיעורוכיסוי ה 

על הקבלן והבאים מטעמה לקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרשים  -מיעת פגיעות .20
לשם מיעת פגיעה, אבדן או זק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם 

 העבודות.

תאי מתאיו ע"י  סעיף זה על כל סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת .21
 הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה.
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   כתב ויתור - ) ב(1'ד נספח

  ₪ 20,000,000ועד ₪  10,000,000לעבודות שהיקפן הכספי הוא מעל 

  לכבוד

  או חברת אם ו/או חברות בותחברה לפיתוח ירושלים בע"מ ו/ מוריה

  ו/או חברות בות ו/או חברות קשורות ו/או עיריית ירושלים

  
,.א.ג  

  
  כתב ויתור הדון :

  
ו/או כל הו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כי או מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם 

אובדן ו/או זק לכלי עבודה ו/או מכוות ו/או ציוד ו/או מתקים לרבות כלי הפועלים מטעמכם בגין כל 
סעיפי האחריות והביטוח בחוזה מיום............... ") כמתחייב בהציודרכב וכל ציוד מכי הדסי (להלן: "

  וכמפורט להלן:

לכלים, ציוד, כלי עבודה, מכוות, מתקים וכל ציוד ורכוש אחר שהובאו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או 
עבורו לאתר (למעט חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה כחלק מהפרויקט )ומבלי לגרוע מכלליות 

עגורים, מתקי הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים וכל  האמור, לרבות מופים,
  ציוד הדסי אחר ואשר איו מהווה כחלק מעבודות הפרויקט.

 לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר שוא חוזהו/או על פי דין,  שבבעלותו ו/או באחריותו על פי חוזה
 ו ו/או עבורו.משה ו/או אחרים מטעמזה, על ידו ו/או ע"י קבלי 

  
ו/או  וביא כלי רכב מועי כלשהוא לאתר (לרבות באמצעות ספקיםכי ככל  הו מתחייבים כלפיכם

וודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב, בין היתר, ביטוחי חובה כחוק, ביטוח בגין זקי "צד קבלי משה) 
ם לאותו כלי רכב מועי ו/או ציוד שלישי" גוף ורכוש כמתחייב בספח "הביטוח" לחוזה, וכל זק שייגר

הדסי יחול עליו בלבד ועל אחריותו הבלעדית ואו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם 
  ו/או שיתוף ביטוחיכם.

  
  

_________________                                             ___________________________  
 

  חתימה כולל חותמת  - חתימת הקבלן                                                         חתימה של מהל הקבלן
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כולל עבודות ₪  20,000,000ועד ₪  10,000,000אישור קיום ביטוחים לעבודות מעל  - ) ג(1'ד נספח
  קבלניות 

  
  _תאריך: ________                    

  לכבוד
   /או חברת אם ו/או חברות בותחברה לפיתוח ירושלים בע"מ ו מוריה
  )"מוריה" (להלן:

   ו/או חברות בות ו/או חברות קשורות או עיריית ירושליםו/
  )"העירייה" (להלן:

  
,..א.ג  

  
  מבוטחינו: _________________ (להלן: "הקבלן")  הדון:

  
הקבלן את הו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכה חברתו לבקשת 

הפוליסות שלהלן בין היתר בגין ביצוע עבודות ____________________________ ו/או כל 
") בעיר ירושלים העבודותהעבודות הלוות לכך ו/או אשר יתווספו בהתאם להחיות מוריה (להלן: "

ן ") הכול בכפוף ובהתאם לחוזה מס' ......... שחתם ביהאתרבאתר _______________ (להלן "
") ע"ש הקבלן ו/או מוריה ו/או העירייה ו/או כמפורט החוזההצדדים ביום .................... (להלן: "

  להלן:
  

  פוליסה מס'.............. כה"ס לביטוח עבודות קבליות .1
  

מהל הפרויקט ו/או /או שם המבוטח בפוליסה זו יכלול את מוריה ו/או העירייה ו/או הקבלן ו
ם וקבלי משה (בכל דרגה) ו/או הגיחון בע"מ ו/או תכית אב לתחבורה המפקח ו/או קבלי

החברה העירוית ליהול  -ירושלים (העמותה לתכון, פיתוח ושימור אורבי) ו/או אריאל 
קריית ספורט ו/או תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או 

  מקרקעי ישראל. פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות
  

  תקופת ביטוח החל מיום............... ועד ליום.....................
  

חודשים החלה על כל פרקיה וכן תקופת הרצה בת  24פוליסה זו כוללת תקופת תחזוקה בת 
  חודש ימים. 

 
  הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאים:

  
  פרק א'

  
רכוש ו/או ציוד ו/או מתקים המשמשים לביצוע ביטוח העבודות עצמן לרבות חומרים וכל 

העבודות, וכולל חומרים אשר יסופקו על ידי מוריה ו/או מי מטעמה במלוא ערכם. סכום 
  הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודה הקבלית.

  
  ₪ סכום הביטוח לעבודות הפרויקט ................. 

  
הכיסויים הבאים (למקרה ולתקופה) על בסיס "זק  הביטוח הורחב, בין היתר, לכלול גם את

  ראשון" שאיו כפוף לביטוח חסר:

   ₪ 4,000,000 -מ יפחת ולא הביטוח מסכום 20% של בסכום בהעברה רכוש .1.1

 -מ יפחת ולא הביטוח מסכום 20% של של בסכום זק במקרה ופיקוח תכון הוצאות .1.2
 .הביטוח לסכום מעל ₪ 4,000,000

 .₪ 4,000,000 של בסכום הסופי מהפרויקט חלק שאים עזר ומבי מתקים, קל ציוד .1.3

 .הביטוח סכום במלוא לקויים וחומרים לקויה עבודה, לקוי מתכון עקיף זק .1.4
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 לסכום מעל ₪ 4,000,000 -מ יפחת ולא הביטוח מסכום 20% של בסכום הריסות פיוי .1.5
 .הביטוח

 .גיבה/פריצה .1.6

 .₪ 1,000,000 של בסכום תביעה הכת הוצאות .1.7

 .₪ 4,000,000 -מ יפחת ולא הביטוח מסכום 20% של בסך ישיר זק .1.8

 מסכום 20% של בסכום המבוטח ליחידי השייך סמוך ולרכוש עובדים עליו לרכוש זק .1.9
 גורעת איה זו הרחבה, הביטוח לסכום מעל ₪ 4,000,000 - מ יפחת ולא הביטוח
' ג צד כלפי אחריות ביטוח פי-על המבוטח מיחידי מי את לשפות המבטח מחובת
 אורכו עובדים שעליו לרכוש הגרם לזק בקשר חבות בגין להלן') ב( בפרק כאמור
 .כאמור שסמוך

 -מ יפחת ולא הביטוח מסכום 20% של בסכום זמיים ותיקוים זק להחשת הוצאות .1.10
4,000,000 ₪  

 רעידת אדמה וזקי טבע.  .1.11
  

    פרק ב'
אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ו/או זק ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי 

העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו עקב ובמהלך ביצוע העבודות, 
למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. פרק ₪  20,000,000 -בגבולות אחריות בסך שלא יפחת מ

צות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה זה איו כולל כל הגבלה בדבר חבות הובעת מאש, התפוצ
פרעות, זק , וטעיה, מתקים סיטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה

בזדון וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. בוסף הביטוח לא יכלול הגבלה בגין 
ה ו/או העירייה רכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח ורכוש עליו עובדים. בכל מקרה מורי

ו/או עובדיהם ו/או מהליהם ו/או רכוש כלשהו בבעלותם ו/או באחריותם ו/או פיקוחם יחשבו 
  כצד שלישי.

  
חבות  ,₪ 4,000,000הביטוח כולל כיסוי לזק הובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך 

חבות בגין זק לרכוש בגין זק גוף הובע משימוש בכלי רכב מועי שאיו חייב בביטוח חובה, 
הובע משימוש בכלי רכב מועי מעל לגבולות האחריות ההוגים בפוליסת רכב סטדרטית 

כיסוי זק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה בכבלים ₪,  1,000,000ההוגה ביום מקרה הביטוח בסך 
לאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪ 4,000,000ו/או מתקים תת קרקעיים, בגבול אחריות בסך 

  טוח וכן כיסוי כל זק תוצאתי אחר במידה שהזק הישיר מכוסה.הבי
הביטוח על פי פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו ערך בפרד עבור 

  כל אחד מיחידי המבוטח.

   פרק ג'

וחוק האחריות למוצרים  ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי פקודת הזיקין
לתובע, ₪  20,000,000פגומים כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות בסך של 

למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. פרק זה איו כולל כל הגבלה בדבר קבלים, קבלי משה 
  ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, פיתיוות ורעלים, העסקת וער ושעות עבודה.

  וליסה מס'...............לביטוח מקיף "כל הסיכוים" צמ"ה לכליםפ .2
 תקופת ביטוח החל מיום............... ועד ליום.....................

בגין צמ"ה ₪,  1,000,000כולל אחריות כלפי צד ג' בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 
זק פיסי בלתי צפוי. למען הסר  מפי אובדן או -שיובאו ע"י הקבלן לאתר ביצוע העבודות 

ספק, מובהר, כי הכיסוי כולל גם זקים לציוד המבוטח, אשר גרמו עקב רעידת אדמה, זקי 
טבע, גיבה, פריצה, שוד, זק בזדון, הפרעת הסדר הציבורי, המשמש לביצוע העבודות. הכיסוי 

  כולל גם זק חלקי ו/או גיבת חלקים.

  .לביטוח אחריות מקצועיתפוליסה מס'................ .3
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הביטוח המכסה את אחריות הקבלן על פי דין, בגבול אחריות המבטח בגבולות אחריות ע"ס 
למקרה ולתקופת ביטוח שתית בגין הפר חובה מקצועית או טעות שמקורם ₪  5,000,000

ברשלות, טעות, מחדל או השמטה של המבוטח ו/או מי מטעמו. הביטוח מכסה אחריות 
 מעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו.הקבלן ל

הביטוח מורחב לשפות את מוריה ו/או העירייה ו/או הגיחון בע"מ ו/או תכית אב לתחבורה 
החברה העירוית ליהול  -ירושלים (העמותה לתכון, פיתוח ושימור אורבי) ו/או אריאל 

ריאל בע"מ ו/או קריית ספורט ו/או תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית א
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או הבאים מטעמם של ה"ל בגין 
אחריותם בקשר עם ו/או בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו בכפוף לסעיף 

  "אחריות צולבת".
איו כולל התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת העבודות. הביטוח 

כל הגבלה בקשר עם אי יושר עובדים ו/או הוצאת דיבה ו/או חריגה מסמכות ו/או אובדן 
  מסמכים. 

במקרה שהביטוח בחברתו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, מוסכם כי תחול תקופת 
חודשים וספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח  6גילוי זקים ותביעות למשך 

ברתו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת בח
  גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו מסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.

  

  פוליסה מס'.................לביטוח חבות המוצר  .4
ועבורו)  (כולל חבות בגין כל אדם אשר פעל בפרויקט מטעמוחבותו של הקבלן על פי דין  לכיסוי

בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשוה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופית ו/או זק 
לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות ו/או מוצרים שייצר ו/או סיפק ו/או הציב ו/או התקין 

לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח ₪  8,000,000 ל אחריות שלא יפחת מסך שלו/או הרכיב בגבו
הביטוח מורחב לשפות את מוריה ו/או העירייה ו/או את הגיחון בע"מ ו/או תכית אב  שתית.

החברה העירוית  -לתחבורה ירושלים (העמותה לתכון, פיתוח ושימור אורבי) ו/או אריאל 
ליהול קריית ספורט ו/או תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ 

ושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל בגין אחריות אשר עלולה להיות ו/או פיתוח מזרח יר
מוטלת עליהם בכל הקשור לפגיעה גופית ו/או זק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות 
כאמור ו/או בקשר עם המוצרים שסיפק, טיפל, יצר, התקין וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת 

ע מביטוח חבות חד מיחידי המבוטח ומבלי לגרולפיו חשב הביטוח כאילו ערך עבור כל א
והעירייה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאיו מאוחר מתאריך הקבלן כלפי מוריה 

 12תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 
מעיק כיסוי כמתחייב חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר 

  מהאמור בסעיף זה. 
  

  דרישות כלליות לכל הפוליסות

תגמולי ביטוח הובעים מזק לעבודות עצמן ו/או לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים ישולמו  .5
  למוריה בלבד ו/או על פי הוראותיה המפורשות בכתב. 

והיו קודם לכל ביטוח דומה אשר ערך על  Primary)הכיסוי בפוליסות חשב ביטוח ראשוי ( .6
ידי מוריה ו/או העירייה ו/או לטובתן. או מוותרים על כל זכות להשתתפות מבטחי מוריה 

של חוק חוזה  59בטל הכיסוי הביטוחי והחיוב, ככל שזכות כזו הייתה מוקית לו מכוח סעיף
 , או אחרת.1981הביטוח התשמ"א 

 את. חריג רשלות רבתי מבוטל בז .7

הפרת תאי הפוליסות על ידי מי הקבלן ו/או מי מטעמו לא תפגע בזכויות מוריה והעירייה על  .8
 פיהן.

במקרה של ביטול הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבליות מחמת אי תשלום הפרמיה,  .9
  תיתן לחברה היכולת לשלמה במקום הקבלן כדי למוע את ביטול הכיסוי.

מוריה ו/או העירייה ו/או הגיחון בע"מ ו/או תכית אב לתחבורה בוטלה זכות השיבוב גד  .10
החברה העירוית ליהול  -ירושלים (העמותה לתכון, פיתוח ושימור אורבי) ו/או אריאל 
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קריית ספורט ו/או תרבות ופאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירוית אריאל בע"מ ו/או 
י ישראל וכן גד כל אדם הפועל מטעם מי מהן פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקע

בפרויקט, או שמוריה ו/או העירייה התחייבו בכתב לשפותם, למעט אדם או גוף אשר פעלו 
 מתוך כוות זדון.

רק הקבלן בלבד יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות, ולמילוי החובות  .11
ו לא תחול על מוריה ועל העירייה המוטלות על המבוטח בהתאם לתאי הפוליסה. חובה ז

 בשום מקרה או סיבה שהיא. 

היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר  .12
קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון 

טעה, הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מוריה ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מ
  והעירייה ו/או הבאים מטעמן וזכויותיהם דלעיל לא תצומצמה ו/או תבוטלה בשל כך.

הו מתחייבים כי הפוליסות ה"ל לא תבוטלה ולא יחול בהן שיוי לרעה במשך תקופת  .13
קבליות שלא  יום למוריה (למעט ביחס פוליסת עבודות 60הביטוח, אלא בהודעה מראש של 

  יתת לביטול אלא מחמת אי תשלום הפרמיה), בכתב, בדואר רשום. 
 

  וסח הפוליסות: ביט.......... למעט אחריות מקצועית וסח............ 
  

  לרבות עובדים ו/או מנהלים ו/או נבחרי ציבור -  "העירייה" לצורך אישור זה-הגדרת "מוריה" ו
  

ים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייג
  באישור זה.

  
______________  ______________        ______________        

  (תפקיד החותם)  (שם החותם)            (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)
  


