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 כללי .0

בזאת בהזמנה פונה "(, המזמין" או "מוריהלפיתוח ירושלים בע"מ )להלן: "חברה מוריה  .0.0
 ,ביצוע תכנון,ובכלל זה  המכרזלקבלת הצעות לביצוע כלל העבודות המפורטות במסמכי 

)על כל טמונות לאשפה  הידראוליות לדחסניות הרמה במות ואחזקה שלהתקנה , אספקה
מפורט במסמכי המכרז( בהתאם ל, מיכל חיצוני וכדו' מוטמנות לרבות דחסניות ,רכיביהן

 .("המתקנים"" או הדחסניות" :יחד להלן)

קומה  1רח' הלני המלכה ניתן לרכוש אצל גב' רות זנגי מחברת מוריה,  המכרזאת מסמכי  ./.0
התשלום לא  ש"ח, כאשר 000,/וזאת כנגד תשלום בסך  ,0/0/.01.0ירושלים, החל מיום , 3

 המכרזהוא רכישת מסמכי  מציע. מובהר כי תנאי להגשת ההצעה על ידי מציעיםיוחזר ל
   על ידו.

 :נספחים לחוברת זו .0.3

 . 6.1 אישור עו"ד או רואה חשבון בהתאם לתנאי סף - 0נספח 

 .6.2 נוסח להוכחת ניסיון בהתאם לתנאי סף - /נספח 

 .6.4 נוסח להוכחת ניסיון בהתאם לתנאי סף – 3נספח 

 .6.8.1אישור של יועץ בטיחות לפי תנאי סף  – א4נספח 

 .6.8.2 בהתאם לתנאי סף אישור מהנדס קונסטרוקציה או מהנדס מכונות – ב4נספח 

 . 6.8.2 תנאי סףחלופה השנייה שבבהתאם ל מהנדס מבניםשל  אישור – /-ב4נספח 

 .6.8.3 בהתאם לתנאי סףחשמל מהנדס  אישור – ג4נספח 

 .6.8.4 בהתאם לתנאי סףמטעם המציע ביחס לתכנון המציע  אישור – ד4נספח 

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

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

 נספח ביטוח.  - 7נספח 

 העבודות תיאור כללי של ./

והתקנה של  אספקהבהתאם למפורט במסמכי המכרז, הזוכה, במכרז זה יידרש לבצע  .0./
העבודות תכלולנה . רחבי העיר ירושליםכל ב ותתת קרקעי דחסניות טמונותלבמות הרמה 

  ."(הפרוייקט)להלן: " מתקניםהפיתוח סביב גם עבודות 

בנוסף, יכללו העבודות מתן שירות ותחזוקה לכלל המתקנים שיותקנו על ידי הזוכה  ././
חודשים ממועד  2/במסגרת הפרויקט, וזאת במהלך תקופת בדק, אחריות ותחזוקה של 

תקופת כל פרויקט שיבוצע מכח המכרז וקבלת תעודת השלמה לגביו )להלן: "המסירה של 
"(. יובהר, כי מעבר לקבוע במסמכי המכרז הזוכה לא יהיה זכאי לתוספת תשלום הבדק

במהלך תקופת הבדק הזוכה יהיה אחראי  בגין השירותים והעבודות במשך תקופה זו.
לאי סביר, אך למעט נזקים בגין לתקינות המתקנים מכל בחינה שהיא )כולל תיקוני ב

מתקנים יתקיים סיור עם נציגי העירייה לבדיקת תקינות החודשים  2/בתום ונדליזם(. 
, לשביעות רצון העירייה הזוכהללא תשלום על חשבון  מתקניםויבוצעו תיקונים לכל ה

 .אשר לאחריהם תבוצע מסירה סופית של המתקנים לעיריית ירושלים

 לשיקול דעתה המוחלטובכפוף  בחירת עיריית ירושלים ת, על פיבנוסף יכללו העבודו .3./
 שנים 00עד חודשים, ובסך הכל  /0נוספות של  ואחזקהאחריות תקופות  00, )אופציה(

 .להלן כמפורט במסמכי המכרזבהתאם להוראות ולתנאים , לאחריות ואחזקה נוספות
חלקים ואספקה של  ההחזקייצור, להזוכה במסגרת הצעתו מתחייב , מבלי לפגוע באמור

משנים עשר לתקופה שלא תפחת שיותקנו על ידו במסגרת הפרויקט  מתקניםוחלפים ל
תבחר עיריית ירושלים , וזאת אף אם וקבלת תעודת השלמה מתקןממועד מסירת ה שנים

 . לא תממש את האופציה לתקופת אחריות ואחזקה נוספת מעבר לתקופת הבדקש
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יועברו ויוסבו לפרויקט,  אישור מסירה2כי עם קבלת תעודת השלמה מובהר ומודגש, .2./
והחל  ,התחייבויות הזוכה לענין בדק, אחריות וכל כיוצא באלה ממוריה לעיריית ירושלים

ממועד הסבת והעברת הזכויות לעיריית ירושלים כאמור תהיה חבות ואחריות הזוכה 
 ישירות כלפי עיריית ירושלים.  

וכי מספר הפרויקטים בהליך  בחוזה מסגרתמובהר, כי ההליך הינו להתקשרות כאמור  .2./
אשר במסגרתם יוזמנו השירותים וכן היקף השירותים שיוזמנו בכל פרויקט, אינו ידוע. כן 
מובהר, כי בחירת מציע והתקשרות עמו בחוזה מסגרת כאמור, אינה מחייבת כלל ועיקר 

אין כל מחוייבות של מוריה כמו כן, עות אותו זוכה. את מוריה לבצע כל פרויקט באמצ
למסור עבודות בהיקף מינימאלי או בכלל לקבלן. בהגשת הצעתו מצהיר כל משתתף כי 

או בגין  יבוטל שההליך וככל אםענות קרא והבין את הוראות המכרז, וכי לא יהיו לו ט
 .שיוזמנו, ככל והשירותים שיוזמנו ממנויקטים מספר הפרו

המכרז העמידה עיריית ירושלים לטובת פרסום נכון למועד גרוע מהאמור יצוין כי, מבלי ל .2./
התקבלה החלטה עקרונית , וכי )במידות שונות(מתקנים  שלושהעבור פרויקט תקציב ה

ברחבי העיר ירושלים,  נוספות דחסניותמתקנים ו לבצע הטמנה שלירושלים  בעיריית
מצב  או הגאוגרפי ן, פיזור, מיקומןהדחסניות וכמות היקף ידוע לא זה בשלב כאשר

 איןכי  ,מודגש רעל אף האמו .ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות
תוזמן אספקה והתקנה של  בפועלהתחייבות כלפי המציעים כי כדי להוות באמור 

קבלת ב ,ין היתרב ות,תלוי בפועל תוהזמנביצוע ה .או בכלל ורכאמ המתקנים תשלוש
, הזוכהמאופן ביצוע העבודות על ידי  המזמינה או עיריית ירושלים רצוןהיתרים, שביעות 

ובכפוף , , קבלת הזמנות בפועל על ידי מוריה מעיריית ירושליםהעמדת תקציב מתאים, 
 .התקציב ולאישורי לזמן, העירייה של העדיפויות לסדרי בהתאם הבלעדי הדעת לשיקול

 האספק לפיכךו מסגרתבחוזה  הינו להתקשרות מכרז זה מובהר כימבלי לגרוע מהאמור,  .2./
חתומה בכתב, 2 פקודת עבודה יהיה מותנה במסירת הזמנת עבודה  מתקןכל של  הוהתקנ

בה יפורטו העבודות שיוזמנו מהזוכה בפועל במסגרת אשר  נפרדת על ידי מוריה לזוכה,ו
העבודה מהזוכה, לא תהיה לגביה תוזמן . ללא הזמנה כאמור לא ותנאיהן הסכם המסגרת

  .התקשרות לביצוע העבודה והזוכה לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בקשר אליה

מובהר גם כי מוריה רשאית להורות לזוכה לבצע עבודות פיתוח נוספות ברחבי העיר  .2./
הסדרת הגישה ל ,המתקניםבקשר לביצוע אם אלו נדרשות לפי שיקול דעתה ירושלים 

 . או בסביבתם אליהם

תנאי ההתקשרות עם הזוכה, לפי הענין, יהיו בהתאם לחוזה קבלנים של חברת מוריה,  .1./
במסמכי בנוסח אשר מצורף כחלק ממסמכי ההליך, בכפוף לשינויים בו על פי המפורט 

 מודגש כי מסמכי המכרז מהווים חלק מההסכם עם הזוכה. . המכרז

 המותנ השייקבע כזוכ ציעמהליך זה וההתקשרות עם ה , כאמור לעיל,כיעוד מודגש  .00./
 שלא היכול עיריית ירושליםכי ו ,במספר תנאים כאמור, אשר אין כל ודאות האם יתקיימו

אם וככל ובכלל זה  , כולן או חלקן,את ביצוע העבודות נשוא המכרזממוריה  בפועללהזמין 
שעיריית יהיו גבוהות מהמחיר במסגרת מכרז זה שהצעות המחיר שיינתנו למוריה 

בהגשת הצעתו, מצהיר  מציעלפיכך, כל עבודות. ביצוע הלשלם עבור  ירושלים תהיה מוכנה
כי הוא מנוע ומוותר מראש על כל דרישה או טענה אם וככל שההליך יבוטל או אם לא 

 .השייקבע כזוכ מהמשתתףיוזמנו כל עבודות 

מנהלי  ינוהל ויפוקח עבור מוריה על ידיבמסגרת חוזה המסגרת ביצוע הפרויקטים  .00./
יבצע את כל העבודות בתאום מלא ועל פי  הזוכהפרויקט, כפי שייקבעו על ידה מעת לעת. 
לא תהיה לו כל בהגשת הצעתו מצהיר המציע כי הנחיות מנהל הפרויקט מטעם מוריה ו

תביעה או תלונה או דרישה להארכת לוחות הזמנים לביצוע בקשר לממשק העבודות או 
לה. בכל מקרה של מחלוקת בנושאים אלו יכריע מנהל ההתנהלות בקשר עם הנחיות א

 . הזוכחלטתו תהיה סופית ותחייב את ההפרויקט וה

 האחזקההבדק ותקופת  תקופת .3

במסגרת התחייבויות כל זוכה תיכלל התחייבות למתן שירותי בדק אחריות כאמור לעיל,  .3.0
קבלת מועד חודשים מ 2/שבוצע על ידו וזאת למשך תקופה של  מתקןואחזקה לגבי כל 

יכללו את כל הנדרש על מנת  הזוכה כאמורשירותי . מתקןתעודת השלמה לגבי אותו 
לרבות ליקויים הנובעים מבלאי יהיה תקין ושמיש ) מתקןכאמור ה הבדקשבכל תקופת 

יחולו הוראות חוזה האחזקה  בתקופת הבדק (.בגין ונדליזםסביר, אך למעט נזקים 
  מסמכי המכרז.ל כמסמך ח'והשירות המצורף 
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על כל ) המוצעים על ידוהמתקנים חזקת ף כל מציע מפרט מלא ומפורט לגבי אלהצעתו יצר ./.3
, אשר אם ייושם לרבות פירוט הטיפולים התקופתיים והמונעים הנדרשים(רכיביהם, ו

יהיה תקין ושמיש במהלך כל התקופה לגביה ייתנו שירות ואחזקה על שהמתקן יביא לכך 
 מסמךזה יצורף כחלק מחוזה האחזקה, אחזקה (. מפרט הבדקתקופת  ידי הזוכה )לרבות

כל תקופה בו בדקבתקופת ה למתקנים. האחזקה והשירות שיינתנו על ידי הזוכה בקשר 'ח
חוזה האחזקה, ללהלן, יהיו בהתאם לעיל ונוספת שבה יוזמנו שירותי אחזקה כאמור 

  . כאמור צרף המציע להצעתויולמפרט האחזקה והשירות ש ,מסמך ח'

חודשים  2/)היינו, לאחר  כאמור לעיל הבדקלאחר תום תקופת  מתקניםלענין אחזקת ה .3.3
 יחולו ההוראות שלהלן:  (המתקןממסירת 

זוכה הלרכוש מ)אך לא החובה( זכות הלעיריית ירושלים תוקנה  - חלופה א' .3.3.0
)עד  נוספותרצופות לתקופות שסופקו על ידו  מתקניםשירותי אחזקה ואחריות ל

עבור אחזקה מתקן תשלום קבוע לכל וזאת בתמורה ל ,(סך הכל שנים נוספות 00
מחיר קבוע שנקבע  יהאותחזוקה שנתית בהיקף מלא, כאשר התשלום השנתי 

)המחירים שלהלן ישולמו  , כמפורט להלן'"(חלופה א)להלן: " על ידי המזמין 
 :בתוספת מע"מ כדין(

הרלבנטי:  מתקןההשלמה לתעודת קבלת ממועד  2 עד 3עבור שנים  (א
 .שיעור ההנחה שינקוב המציע בהצעתובניכוי , לשנה מתקןל ₪ 00,000

הרלבנטי:  מתקןתעודת ההשלמה לקבלת ממועד  2 עד 2עבור שנים  (ב
 .שיעור ההנחה שינקוב המציע בהצעתובניכוי , לשנה מתקןל ₪ 200,/0

הרלבנטי:  למתקןתעודת ההשלמה קבלת ממועד  /0עד  2עבור שנים  (ג
  .שיעור ההנחה שינקוב המציע בהצעתובניכוי , לשנה מתקןל ₪ 02,000

לגבי כל לגבי כל מתקן ובנפרד בנפרד  תופעל על ידי העירייההזכות כאמור 
 (. תקופת הבדקחודשים )לאחר תום  /0תקופה של 

הסכומים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות החשב 
כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע  ,001/לשנת סמה שפורהכללי 
אזי יהיה  ,מודגש כי אם תיבחר חלופה זו .הגשת ההצעה על ידי הקבלןבמועד 

על הזוכה לספק על חשבונו וללא כל תשלום נוסף את כל החלפים והחלקים 
ואחזקתו במצב תקין ושמיש בכל תקופת  המתקןשיידרשו לצורך תיקון 

 .  והאחריות ההתקשרות

אזי יכללו  זו אם יוזמנו מהקבלן שירותי אחזקה לפי חלופהיובהר, כי 
וכן המצאת אישור  ,לשלוש שניםאחת  מתקןצביעה של הבין היתר,  השירותים,

ייכללו גם שירותים אלו  .אחת לשנה מתקןמהנדס בטיחות לגבי תקינות ה
 בשירותים הנדרשים לתקופת הבדק.

במהלך  מתקניםוהשיטה לפיהם תבוצע התחזוקה ל כי המנגנון ,מודגשכן 
ייקבעו על ידי עיריית ירושלים מעת לעת והודעה על השיטה תקופת האחזקה 

, בכפוף לאמור לעיל בענין שנבחרה על ידי העירייה תימסר לזוכה בהמשך
 .רציפות הפעלתה

שלא להזמין מהזוכה שירותי אחזקה תחליט העירייה במקרה בו  – חלופה ב' ./.3.3
 ותבחרלעיל, בקשר עם המתקנים או חלקם,  3.3.1ואחריות כמפורט בסעיף 

שנים מתום  00משך ביהיה מחוייב  הזוכהבעצמה, מתקנים הבצע את אחזקת ל
י החלפים ייקבעו בהתאם לפים בלבד, כאשר מחירלאספקת הח תקופת הבדק

מודגש, כי במסגרת חלופה זו, הזוכה יהיה . '"(בחלופה )להלן: " למנגנון שלהלן
אחראי אך ורק לאספקת החלפים והחלקים כאמור, ללא כל שירותי אחזקה 

 מעבר לכך.

 ,המתקןבהצעתו יכלול כל משתתף רשימה של כלל החלפים והחלקים של 
לרבות מתקן ההרמה, משטח הדריכה ומתקן ההזנה ויתר המרכיבים של 

ושל עלותם, כאשר  , חיבורי התשתיות והפיתוח(לא כולל תא הבטוןהמתקן )אך 
מהעלות הכוללת  20%העלות הכוללת של כלל הרכיבים והחלפים לא תעלה על 

כל העלות של כאשר ו המתקן )ללא הפיתוח, תא הבטון וחיבורי התשתיות( של
מסך עלות החלפים2החלקים. הסכומים  2%חלק2חלף בודד בנפרד לא תעלה על 

, כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן במהלך כל תקופת ההתקשרות
כאשר מדד  ,001/לשנת שפורסמה בהתאם להוראות החשב הכללי  וזאת

 . על ידי הקבלן הגשת ההצעההבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע במועד 
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שהותקן על ידו  מתקןה מחוייב לאספקת חלפים וחלקים לגבי כל הזוכה יהי
עשר שנים ממועד קבלת תעודת שנים לתקופה שלא תפחת מבמסגרת הפרויקט 

הרלבנטי. הזוכה יהיה מחוייב לספק כל חלף וחלק שיוזמנו  מתקןהשלמה ל
ימי ( 3)שלושה על ידי מוריה או העירייה בתוך פרק זמן שלא יעלה על ממנו 
והזוכה יידרש להחזיק בארץ מלאי  ממועד הזמנת החלף2החלק הרבלנטי עבודה

 . חלפים מספק על מנת לעמוד בהתחייבותו כאמור

כל מציע יוותר בהגשת הצעתו, כלפי מוריה וכלפי עיריית ירושלים, על זכויות 
הקנין הרוחני מכל מין וסוג בחלפים, לרבות הזכויות כפטנט, כמדגם וכזכות 

שמוריה או עיריית ירושלים יוכלו לרכוש חלפים אלו או חלפים יוצרים, כך 
תחליפיים, מכל גורם שימצאו לנכון מבלי שלזוכה תהיה כל דרישה או טענה 

ימים  2לפי בקשת מוריה או עיריית ירושלים ימסור הזוכה, בתוך  בענין זה.
מקבלת הדרישה, כל שרטוט, פרטים ומידע שיידרשו לצורך מימוש האמור 

  .לעיל

תחליט שלא להזמין מהזוכה שירותי העירייה בנוסף, במקרה בו  - 'ג פהוחל .3.3.3
לעיל, בקשר עם המתקנים או חלקם,  חלופה א'אחזקה ואחריות כמפורט ב

אך לא , העירייה תהיה רשאיתבעצמה, מתקנים בצע את אחזקת הותבחר ל
להזמין מהזוכה שירותי שנים שלאחר תום תקופת הבדק,  00במשך חייבת, 

, "(. במקרה כאמור'ג חלופה)להלן: " במתקןיקון לכל תקלה או ליקוי ת
התשלום עבור החלקים2החלפים יהיה בהתאם למפורט בחלופה ב' לעיל ואילו 

 20/ תעריף אחיד של יהיה לפישל עובדי הזוכה התשלום עבור שעות עבודה 
 הנסיעה זמן כולל) קריאה לכל( המזמין הנחת ובניכוי, מע"מבתוספת )ש"ח 
 ובניכוי, מ"מע בתוספת) ח"ש 0/0 של נוסף ותשלום ,(ראשונה עבודה ושעת
  .לשעת העבודה הראשונה כאמור מעבר נוספת עבודה שעת לכל( המזמין הנחת

למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות החשב  יםצמוד וכאמור יהי ומיםהסכ
כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע  ,001/לשנת שפורסמה הכללי 
  על ידי הקבלן.  הגשת ההצעהבמועד 

למשאית וממנה,  המתקן במהלך ההרמה וההורדה של במתקן מובהר כי פגיעות פיזיות  .3.2
ואף לא במהלך התקופה  הבדקאינן באחריות הזוכה במהלך תקופת פגיעות ונדליזם כן ו

שירותי אחזקה לפי חלופה א' לעיל, ועבור תיקונים מסוג זה )ככל שיוזמנו( בגינה יוזמנו 
מודגש  לעיל. 'ג-וישולם לזוכה בנפרד בהתאם למנגנון המפורט בחלופות ב' )ככל שיוזמנו( 

 יכי בתקופת הבדק ובכל תקופה נוספת בה יוזמנו מהקבלן שירות ,למען הסר ספק
, למתקןליקוי, פגיעה ונזק יהיה הקבלן אחראי לתיקון כל  ,אחזקה לפי חלופה א לעיל

ופגיעות בגין  המתקן למשאיתבמהלך ההרמה וההורדה של  מתקןבלמעט פגיעות פיזיות 
 ונדליזם, לגביהם יחול האמור לעיל.

 מתקניםאופן אחזקת בנוסף, מודגש כי העירייה תהיה רשאית לבחור בחלופה אחת לגבי  .3.2
שיקול דעתה המוחלט. עוד פי לאחרים, הכל  מתקניםמסויימים ובחלופה אחרת לגבי 

 ,מסויימים בתחילה בחלופה א'מתקנים כי העירייה תהיה רשאית לבחור לגבי  ,יודגש
וכן ת, ואחראו לחלופות ה  חלופהלעצמם  מתקניםובהמשך לבחור לעבור לגבי אותם 

 . להיפך

מובהר ומודגש כי התחייבויות הזוכה לענין בדק, אחריות, שירות, אחזקה, אספקת  .3.2
וכל כיוצא באלה יוסבו ויועברו על ידי מוריה לעיריית ירושלים, ובהגשת הצעתו חלפים 

 כל משתתף מסכים להעברת והסבת הזכויות על ידי מוריה לעיריית ירושלים כאמור.

במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל התקופות בהן קיימות לזוכה התחייבויות לבדק,  .3.2
כל זוכה להחזיק ולקיים בישראל  יידרש, )בהתאם לחלופות שלעיל( אחריות ואחזקה

 . אשר יותקנו על ידו במסגרת מכרז זה מתקניםהנציגות שתכלול סדנה לתיקון 

בהגשת הצעתו מתחייב אזי  ,אם במועד הגשת ההצעה אין למציע נציגות כאמור בישראל .3.2
ככל שהצעתו תיבחר כהצעה זוכה תהיה הזכיה מותנית בכך שהוא יפתח נציגות המציע כי 

המכרזים כי הצעתו נבחרה ועדת קבלת הודעת מועד חודשים מ 3-מ לא פחות תוךכאמור ב
כהצעה זוכה, בתנאי שתיפתח על ידו נציגות כאמור. לא פתח מציע שהצעתו נקבעה 

אזי מבלי לגרוע מיתר זכויותיה לפי ההסכם, אמור, הכהצעה זוכה נציגות בתוך פרק הזמן 
 הלבחור בהצעה של מציע אחר כהצעו ולפסול בגין כך את הצעתרשאית מוריה תהיה 

 במכרז.  הזוכה
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסגרת התחייבויותיו לענין בדק, אחריות ואחזקה כאמור  .3.1
יהיה הזוכה חייב להגיע ולטפל בכל תקלה במתקנים שיותקנו על ידו )ואשר לגביהם חלה 

ת לאחזקה, חלופות תקופת הבדק והאחריות שלו או אשר לגביהם קיימת לזוכה התחייבו
שעות מקבלת הודעה על תקלה )שאינה תקלה בטיחותית( הדורשת את  2/( בתוך ג'א' או 

טיפולו. אם התקלה בגינה נדרש התיקון היא תקלה המהווה סיכון בטיחותי לציבור, יהיה 
שעות ממועד קבלת ההודעה על  2על הזוכה להגיע לאתר לצורך תיקון התקלה בתוך 

בגין כל שעה של איחור בעמידה במועדים כאמור ישלם הקבלן פיצוי בסך התקלה כאמור. 
 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין. 000

 בחוזה המסגרת תקופת ההתקשרות .4

לענין ביצוע הזמנות עבודה חדשות מכוחו, במכרז עם הזוכה  בחוזה המסגרתתקופת ההתקשרות 
. מוריה תהא רשאית להאריך חתימת החוזה בין מוריה לבין הזוכהממועד  חודשים 32על תעמוד 

 2/-לפי שקול דעתה, מעת לעת, לתקופה או לתקופות נוספות של עד ל ,תקופת ההתקשרותאת 
יום לפני  30עד  זוכהלשתישלח בהודעה בכתב וזאת חודשים במצטבר,  20-ועד לנוספים  חודשים

ההתקשרות, לרבות הארכות, ככל שיהיו, לא יוצאו לאחר תום תקופת ההתקשרות.  תקופת תום
, אך הזמנות שכבר הוצאו יטופלו ע"י הזוכה ויחולו עליהן חוזה המסגרתעוד הזמנות עבודה מכח 

 .כל הוראות מסמכי המכרז וההליך

  ביצוע העבודותקשר עם ב נוספיםדגשים  .5

 להוראותגם מופנית  מציעיםתשומת לב ה ,המכרזמסמכי  יתרמבלי לגרוע מהאמור ב .2.0
 : שלהלן

עדות ומאחר והעבודות אשר הזוכה יידרש לבצע במהלך תקופת ההתקשרות מי .2.0.0
גופים שונים ו2או במימון של גופים שונים, יידרש הזוכה, כתנאי לתשלום כל ל

, בקשר להמצאת ןת הגופים המממנים, ככל שישנוחשבון, לעמוד גם בדריש
מסמכים ו2או אישורים לחשבונות או עריכת בדיקות ביחס לעבודות אשר 

צירוף מסמכים כנדרש, תמנע את בוצעו על ידו. ידוע לזוכה כי אי הקפדה על 
תהיה לזוכה כל טענה או תביעה אישור החשבון ו2או העברת התשלום, מבלי ש

 בגין כך. 

מכל  מוריה של מוריה, תנכה םלחוזה הקבלני 20בהתאם לסעיף מובהר כי  ./.2.0
, נלוותהשתתפות בהוצאות עבור  0.3%-סך השווה ל חשבון שיגיש הקבלן

חברת בקרת וזאת מבלי לגרוע מחיובי הזוכה להתקשר עם  ,פיקוחו בדיקות
להביא  מציעיםעל ה .דרשות על ידו ועל חשבונונבדיקות ההאיכות ולקיים את 

 זאת בחשבון טרם הגשת הצעתם. 

כמו כן, תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הביטוחיות שבחוזה קבלנים  .2.0.3
מוריה, ולכך שנדרש שלזוכה במכרז יהיו ביטוחים כמפורט בנספח הביטוח 

 למסמכי המכרז. 7נספח אשר מצורף להלן כ

על המציעים חלה החובה לבדוק מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את  .2.0.2
, בנוסח ובגבולות האחריות, בהתאם הביטוחים הנדרשים במסגרת המכרז

להלן, על כל המשתמע והנגזר מכך. יובהר, כי כל הסתייגות  7נספח להוראות 
לגבי הדרישות הביטוחיות יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות כמפורט 

 .להלן ובתוך המועד שנקבע להגשת שאלות הבהרה 8בסעיף 

בשכונות מגורים מאוכלסות וקיימות מגבלות על ביצוע  יתבצעוהעבודות  .2.0.2
. בהגשת הצעתו, מאשר המציע כי הוא מודע לכל המגבלות בהן עבודות הבניה

בודות באזור מגורים, לרבות מכח תקנות למניעת הקיימות ביחס לביצוע ע
כי חלק מהעבודות עשויות  ,. כן מובהר/011-מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג

להתבצע בסמוך לצירי תנועה ראשיים עם עומסי תחבורה ועל המציעים 
 ערך גם לכך. ילה

 לוחות הזמנים לביצוע העבודות

המזמין לאישור הזוכה להציג יידרש  ,ימים קלנדריים מיום הודעה על זכייה 22בתוך  ./.2
 הצורך במידתו מותקן בישראל, זה מתקןכאשר  ,המפרט דרישות בכל העומדת דוגמה

כך שיצליח לקבל  ,המזמיןשיקבל מלהנחיות להערות ולבצע תיקונים והתאמות בהתאם 
 מיום מתן הערות המזמין בכתב.קלנדריים ימים  0/בתוך  מתקןל את האישור הסופי

 אמורכ הדוגמה השלמתל וכפופה ,מותנית תהיה במכרז זוכההשל  זכייההמובהר, כי 
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 ככל .על ידי הזוכה שהוצע למתקןאישור המזמין  קבלתלו, שנקבעפרק הזמן  בתוך לעיל
 הזכייה אזי, כאמור במועד שנקבע על ידי הזוכה שהוצע מתקןיאשר את ה אל שהמזמין

תהא אשר זכייתו תהא גם כן ) תחתיו אחר זוכה לבחורויהיה רשאי  והמזמין תפקע
  . (מותנית בקיום הדרישות האמורות

שהזוכה יתחייב )ייצור והתקנה( המרבי קצב הביצוע  לאחר אישור הדוגמה על ידי המזמין .2.3
חודשים לכל מתקן מרגע  2יהיה כפוף לקבלת הזמנות חתומות מהמזמין, בלעמוד בו, 

 העבודה ביצוע, כשועד למסירה סופית למזמיןמסירת צו התחלת עבודה 2 הזמנת ביצוע 
כן  .מהמזמין לביצוע הנחייה לזוכה הומצא בו מהמועד ימים 02 בתוך יחל מתקן כל לגבי

ידה והמזמין יתן צו התחלת כי תקופה זו תהיה בעבור כל מתקן בנפרד וכי במ ,מודגש
המתקנים ולכל העבודה תהיה במקביל על כל  עבודה 2 הזמנת עבודה למספר מתקנים

 מתקן יעמוד לוח זמנים עצמאי ללא קשר ליתר המתקנים.

בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי ברורה לו החשיבות העליונה שהמזמין רואה בעמידה  .2.2
בלוחות הזמנים. לא תשמע טענה מפי הזוכה בדבר אי ידיעה או אי מסוגלות לביצוע 

קבו בהצעת הזוכה, בשקלול , או במחירים אשר ננהעבודות במועדים המצויינים לעיל
 . ההנחה

ומסוגל לבצע את העבודות שיידרשו לעשות, ככל שיידרשו, במשך  ךעל הזוכה להיות ערו .2.2
 . , ובכל רחבי העיר ירושליםכל תקופת ההתקשרות

 תנאי סף .6

כי הוא עומד בכל הדרישות המפורטות להלן בסעיף זה. עמידת  מציעבהגשת הצעתו מאשר ה
מתחייב  מציעבכל שלב משלבי ההליך וה מוריהבדרישות תיבדק בהתאם לשיקול דעת  מציעה

להמציא למזמינה כל מידע שיידרש בענין. אי עמידה בכל אחד מן התנאים המפורטים להלן 
 :מציעתגרום לפסילת הצעתו של ה

לא עומדים ותלויים נגדו הליכי  ואשר שהתאגד ורשום כדין בישראלתאגיד הוא  מציעה .2.0
לות פירעון או פשיטת רגל, לפני הענין, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים. חד

של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות  יודגש כי אין להגיש הצעה כמיזם משותף
 . או בדרך של עסקה משותפת אחרות

לצרף להצעתו העתק של תעודת רישום תקפה  מציעעל ה :זהבתנאי  להוכחת עמידתו -
רשום  התאגידהמאשר כי המשתתף של או מרואה החשבון מעורך דינו מכתב בצירוף 

לא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות פירעון, לרבות פירוק, הקפאת  כיכדין בישראל ו
 . למסמכי ההזמנה 0נספח , בהתאם לנוסח המצורף כהליכים או כינוס נכסים

 הידראולית לדחסניות טמונות ותבמוהרכבה של ספקה אניסיון בייצור, הינו בעל  עמציה ./.2
אשר בוצעו, הושלמו ונמסרו  מתקנים /בהיקף של לפחות  ,במרקם עירוני פעיל בארץ

  .001/-001/בין השנים למזמין, 

לשם עמידה בתנאי סף זה,  – זהבסעיף  כאמוראינו יצרן מתקנים מציע והככל , לחילופין
בכל  יצרן מתקנים העונה על הדרישות שלעילבמסגרת הצעתו רשאי המשתתף להציג 
 על המשתתףבמצב דברים זה, . אשר ישמש כקבלן משנה מטעמוהנוגע לייצור המתקנים, 

בינו לבין יצרן המתקנים, אשר יכללו בו, בין היתר, גם הסכם טרום מכרז להצעתו לצרף 
 להלן. 7.6ההוראות המפורטות בסעיף 

 כאמורבעל ניסיון בהרכבה אינו הינו יצרן מתקנים אולם מציע והככל , חילופיןחילופי ל
קבלן במסגרת הצעתו רשאי המשתתף להציג  לשם עמידה בתנאי סף זה, – זהבסעיף  

המתקנים, אשר ישמש כקבלן משנה להרכבת העונה על הדרישות שלעיל בכל הנוגע משנה 
קבלן בינו לבין הסכם טרום מכרז להצעתו לצרף  על המשתתףבמצב דברים זה, מטעמו. 
 להלן. 7.6, אשר יכללו בו, בין היתר, גם ההוראות המפורטות בסעיף המשנה

עבודות הלצרף להצעתו אישור חתום בידי מזמין  מציעעל ה :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
)או בנוסח  למכרז /נספח המצורף כבנוסח או בידי מנהל הפרויקט של אותן עבודות 

, ויש בהם מציעהעתקים של חשבונות סופיים שאושרו לתשלום עבור ה או ,דומה(
כל מסמך אחר להנחת דעתו של מנהל  או, להעיד על ביצוע העבודות כאמור ועל מסירתן

  . להעיד על ביצוע העבודות כאמורכדי  והפרוייקט, שיש ב

לאחת מטעמו בקשר עם תנאי סף זה )בהתאם  קבלן משנהככל והמשתתף מעונין להציג  
מהחלופות לעיל(, על המשתתף לצרף אישורים על עמידתו של קבלן המשנה בדרישות 

 וכן(, רואישורים המעידים על ביצוע העבודות כאמזה בהתאם למפורט לעיל ) 6.2 סעיף
המשנה, בו יתחייבו הצדדים הדדית כי העבודה הסכם טרום מכרז בין המשתתף לקבלן 



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 .להלן 7.6מפורטות בסעיף ה ההוראותויכללו בו בין היתר גם  תבוצע ע"י קבלן המשנה

-קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות, התשכ"ט ינוה מציעה .2.3
 . /-בסיווג ג', )ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח( 00/ענף ב, 0121

 לשם עמידה בתנאי סף זה, –זה  סיווג קבלני כאמור בסעיף מציעואין ל ככל, לחילופין
הסיווג קבלן משנה מטעמו, אשר יש לו את במסגרת הצעתו רשאי המשתתף להציג 

   .הנדרש

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

מטעמו בקשר עם תנאי סף זה, על המשתתף  קבלן משנהככל והמשתתף מעונין להציג 
זה בהתאם למפורט  6.3 לצרף אישורים על עמידתו של קבלן המשנה בדרישות סעיף

 .)תעודת רישות תקפה כאמור( לעיל

, לרבות טיפול בסביבה אורבאנית סיון בביצוע עבודות תשתית ופיתוחייהיה בעל נ מציעה .2.2
בהיקף כספי  ,001/-001/בין השנים בתקופה ש ,היתרים אועבודה  שיונותירבקבלת 

, כאשר לפחות אחד יקרויותילא כולל מע"מ והת ,ש"חיון לימ 2מצטבר של לפחות 
  ."חמיליון ש 0.2מהפרויקטים המצטברים כאמור היה בהיקף כספי של לפחות 

לשם עמידה בתנאי סף  –זה  6.4סיווג קבלני כאמור בסעיף  מציעואין ל ככלו, לחילופין
הניסיון קבלן משנה מטעמו, אשר יש לו את במסגרת הצעתו רשאי המשתתף להציג זה, 

 . הנדרש

 קבלןג יצ, יבחר המשתתף להלעיל 6.4-ו 6.3, 6.2 שלשם עמידה בתנאי סףככל יובהר, כי 
ההרכבה והעבודות ביצוע עבודות צורך עמידה בדרישות הנוגעות ללמטעמו משנה 

 שלושת תנאי הסףלצורך עמידתו בכל קבלן משנה את אותו להציג עליו  –קבלניות ה
  .לגביהם יבחר להציג קבלן משנה מטעמו כאמורהאמורים 

כפוף להחלטת המזמין בהינו  ,משנה לעבודה בפועל בפרויקט נימובהר, כי אישור קבלכן 
 .להלן 7 בסעיף לאמור בהתאם הנדרש בכל ולעמידתו הפרויקט ומנהל

לצרף להצעתו אישור חתום בידי מזמין אותן  מציעעל ה :להוכחת עמידתו בתנאי זה  -
למכרז )או  3נספח המצורף כבנוסח עבודות או בידי מנהל הפרויקט של אותן עבודות 

, ויש מציעהעתקים של חשבונות סופיים שאושרו לתשלום עבור ה או ,בנוסח דומה(
כל מסמך אחר להנחת דעתו של  או, בהם להעיד על ביצוע העבודות כאמור ועל מסירתן

  . להעיד על ביצוע העבודות כאמורכדי  ומנהל הפרוייקט, שיש ב

מטעמו בקשר עם תנאי סף זה, על המשתתף  קבלן משנהככל והמשתתף מעונין להציג 
זה בהתאם למפורט  6.4 לצרף אישורים על עמידתו של קבלן המשנה בדרישות סעיף

 .)אישורים המעידים על ביצוע העבודות כאמור(  לעיל

 אשר בתוקף.   ISO 9001בתקן המציע עומד .2.2

לשם עמידה בתנאי  –לעיל  6.2בסעיף  כאמוראינו יצרן מתקנים מציע והככל , לחילופין
שהוצג על ידו במסגרת מתקנים היצרן את במסגרת הצעתו רשאי המשתתף להציג סף זה, 

  זה. 6.5סעיף דרישות לשם עמידתו בלעיל  6.2סעיף 

בתוקף על עמידתו של תו אישור לצרף להצע מציעעל ה :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
  . המציע בתקן הנדרש

מטעמו בקשר עם תנאי סף זה, על המשתתף  קבלן משנהככל והמשתתף מעונין להציג 
)יצרן  לעיל 6.2אישור על עמידתו של קבלן המשנה שהוצג על ידו במסגרת סעיף לצרף 

 .על עמידה בתקן( אישור)  זה בהתאם למפורט לעיל 6.5 בדרישות סעיף ,המתקנים(

או  002/-002/ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המשתתף, מפעילות שוטפת, בשנים  .2.2
חי"  עסק" הערת כי מובהר. לשנה ח"ש מיליון 00 של מסכום פחת לא 002/-002/ בשנים

 .תביא לפסילת הצעת המשתתףלפי הענין, , 002/או  002/בדו"חות הכספיים לשנת 

 כספיים דוחות של העתק להצעתו לצרף המשתתף על :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
 עמידתו להוכיח רשאי משתתף. 002/-006/ לשנים או 007/-005/ לשנים מבוקרים

, בנוסח בכתב מוריה כלפי יתחייב ואשר בו השולט תאגיד באמצעות גם זה בתנאי
 המשתתף הצעת מסמכי במסגרת המפורסם באתר מוריה תחת לשונית "מכרזים",

", שליטה" זה סעיף לצורך. במכרז שיזכה ככל, המשתתף להתחייבויות ערב להיות
   .0120-א"התשמ(, רישוי) הבנקאות בחוק זה מונח כהגדרת



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 , אשרהדמיותותכנון, מפרט טכני מפורט  מסמכים כדלקמן: להצעתו צירף מציעה .2.2
  ."(המציע תכנון)להלן: " הנדרשים במכרז זה מתקניםהאת המפרט הטכני של  יםתואמ

במקרה כאמור כש ,מתקניםה יצרן אינו המציע אם אף חלה זו דרישה ,ספק הסר למען
כקבלן משנה של המציע  שישמשתכנון שהוכן על ידי היצרן את ה להציגיידרש המציע 

 .  , כחלק מהתכנון המוצג מטעמולעיל /.2בסעיף  כאמור

תכנון, מפרט טכני מפורט  להצעתו לצרף המשתתף על :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
   .הנדרשים במכרז זה מתקניםאת המפרט הטכני של ה יםתואמ אשרהדמיות, ו

 אישורים כדלקמן:לעיל,  6.7ביחס לתכנון המציע כהגדרתו בסעיף  ,צירף להצעתוהמציע  .2.2

 א4 נספחבישראל, בנוסח הקבוע בעל פי הדין אישור של יועץ בטיחות מוסמך  .2.2.0
 למכרז.

מוסמכים על פי הדין האישור מהנדס קונסטרוקציה או מהנדס מכונות  ./.2.2
 למכרז. ב4נספח נוסח הקבוע בבבישראל, 

יצרן זר כקבלן הציג לעיל  6.2ובמסגרת סעיף  ,ככל שהמציע אינו יצרן - לחלופין
מטעם מהנדס לעיל  ב4 נספחבהקבוע יצורף אישור בנוסח משנה מטעמו, 
במקום מושבו של היצרן, בצירוף האישורים בדבר הסמכתו של מבנים מוסמך 
קונסטרוקטור( בעל רישיון מרשם ) מהנדס מבניםאישור של  וכןאותו מהנדס, 

 למכרז. /-ב4נספח נוסח הקבוע בהמהנדסים בישראל 

 ג4נספח , בנוסח הקבוע בעל פי הדין בישראל חשמל מוסמךאישור מהנדס  .2.2.3
  למכרז.

למכרז.  ד4נספח מטעם המציע ביחס לתכנון המציע, בנוסח הקבוע באישור  .2.2.2
לעיל הציג יצרן כקבלן משנה  6.2ככל שהמציע אינו יצרן, ובמסגרת סעיף 

 גם אישור מטעם היצרן בנוסח האמור. בנוסףמטעמו, יצורף 

כשהם  ד-א4נספחים את  להצעתו לצרף המשתתף על :להוכחת עמידתו בתנאי זה -
   .חתומים כנדרש

 , כנדרשלמכרז 5 נספחכ המצורף בנוסחמקורית  צירף להצעתו ערבות בנקאית מציעה .2.1
 במסמכי המכרז. 

צירף להצעתו אישור כדין או אישור רואה חשבון מטעמו על ניהול פנקסי  מציעה .2.00
חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( 

 .אישור זה היא תנאי לביצוע תשלומים כלשהם לזוכההמצאת יודגש, כי . 0122-התשל"ו

, ולפיהם: 0122-ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו/תנאי סעיף  מציעהתקיימו ב .2.00
או כל אחד מאלה לא הורשעו, במשך התקופה  מציעעד למועד הגשת ההצעה במכרז, ה

י חוק עובדים שהסתיימה שנה לפני מועד הגשת ההצעה במכרז, ביותר משתי עבירות לפ
ו2או לפי חוק שכר  0110-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 :  0122-מינימום, תשמ"ז

 .מציעבעל השליטה ב .2.00.0

 .מציעתאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של ה ./.2.00

 על תשלום שכר עבודה. מציעמי שאחראי מטעם ה .2.00.3

תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא שליטה  –נשלט שליטה מהותית  מציעאם ה .2.00.2
 .מציעמהותית בידי מי ששולט ב

תצהיר, בהתאם לדרישות על המשתתף לצרף להצעתו : זהלהוכחת עמידתו בתנאי  -
 6 נספחכבנוסח המצורף , 0176-ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו/סעיף 

 למסמכי הזמנה זו.

 המסמכים וכל(, משותף מיזם או שותפות ולא) אחת משפטית אישיות הוא המשתתף ./2.0
  בלבד ובחתימתו המשתתף של שמו על הוגשו, זה מכרז במסגרת, הוגשו אשר

 השתתף במפגש המציעים. המשתתף .2.03

 רכש את מסמכי המכרז.המשתתף  .2.02
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  דרישות מיוחדות לגבי צוות הנדסי, יועצים, קבלני משנה ופירוט אמצעים לביצוע העבודה .7

העסיק או להתקשר עם כל אחד מהגורמים ל מציעיידרש ה מציעביצוע העבודות על ידי הבמסגרת 
 , בין השאר, בדרישות ובהוראות שלהלן: עמודהבאים ול

בניהול  שנים לפחות 2: הזוכה יידרש להעסיק מנהל פרוייקט עם ניסיון של מנהל פרוייקט .2.0
     .פרויקטים של פיתוח ותשתית במרקם עירוני פעיל

: הזוכה יהיה חייב להעסיק מטעמו מהנדס ביצוע שהוא "מהנדס רשוי" ביצוע מהנדס ./.2
המהנדסים והאדריכלים בעל  שרישיונו בתוקף בתחום ההנדסה האזרחית הרשום בפנקס

 רוני פעיל.יבמרקם ע תשתיתפיתוח ושנים לפחות בביצוע עבודות  2ניסיון מוכח של 

נוכחות של מהנדס הביצוע ותחת מודגש כי לא יבוצעו עבודות הנדסיות בשטח ללא 
 פיקוחו.

שנים  3: הזוכה יעסיק מנהל עבודה רשום במשרד התמ"ת, בעל נסיון של מנהל עבודה .2.3
יפרט בהצעתו את זהות מנהל העבודה ויצרף להצעתו את קורות  מציעלפחות בתחום זה. ה

מובהר, כי בשונה ממנהל הפרוייקט חייו ומסמך המעיד על רישומו במשרד התמ"ת. 
 בו יעבוד.  לכל אתר עבודות אחד וממהנדס הביצוע, על הזוכה להעסיק מנהל עבודה 

. ממונה הבטיחות או מטעמו : הזוכה יתקשר עם ממונה בטיחות חיצוניממונה בטיחות .2.2
 יהיה אחראי על בטיחות כח האדם וכן על תנועת הציוד בפרוייקט. 

מנהל הפרויקט מטעם מוריה, מראש ובכתב, לזהות כל אחד מבעלי  הזוכה יקבל את אישור
התפקידים שיועסקו מטעמו כאמור לעיל, לאחר שהמציא למנהל הפרויקט מטעם מוריה 
אישורים לפיהם המוצעים על ידו עומדים בדרישות שלעיל. הזוכה יחליף כל בעל תפקיד מטעמו 

ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך  כאמור לעיל לפי דרישות מנהל הפרויקט מטעם מוריה
 ובכתב.ולא יחליפם מבלי לקבל את אישור מנהל הפרויקט מטעם מוריה, מראש  בהנמקה,

 , נוסף על האמור לעיל, גםלענין העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן )הזוכה( יחולו .2.2
 :  והתנאים הבאים ההוראות

לצורך ביצוע  –ככל שהמציע אינו קבלן, או אינו בעל הסיווג או הניסיון הנדרש  .2.2.0
על הזוכה להתקשר עם קבלן משנה  כל עבודות החפירה, ההנחה והפיתוח

ו2 או  וקבלת היתרי בניהשיהיה בעל נסיון בביצוע עבודות פיתוח  מטעמו
, בכפוף לאישור לעיל 6.4בסביבה אורבאנית כאמור בסעיף  רשיונות עבודה

 . להלן בסעיף זה לפי המפורטמראש ובכתב לזהות הקבלן כאמור מוריה 

קבלן משנה אשר ספק ו2או מוריה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לפסול  ./.2.2
קבלן ספק או ף הקבלן יבקש להעסיקו בפרויקט, או לדרוש מהקבלן להחלי

מועסק על ידו בפרויקט, יש לקבלן התקשרות עמו או אשר כבר משנה אשר כבר 
הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של מוריה ומבלי שתהיה חייבת לנמק 

מובהר למען הסר ספק כי האמור לעיל לא יחול לגבי קבלן משנה  החלטתה.
  לעיל.  2.3או  /.2לגביו הוגשו פרטים כאמור בסעיפים 

ריה תהא רשאית שלא לאשר העברת עבודה, מטלה או אחריות מכל סוג מו .2.2.3
שהוא לביצוע על ידי קבלן משנה ולדרוש את ביצוען על ידי הקבלן הזוכה עצמו, 

 וזאת מבלי שתידרש לנמק החלטתה. 

הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראה כאמור של מוריה ומצהיר כי הביא נושא  .2.2.2
אל מוריה בכל טענה, דרישה או תביעה  זה בחשבון בהגשת הצעתו ולא יבוא

 בענין זה. 

לא יהיה בביצוע עבודות על ידי קבלן משנה כדי לגרוע בכל צורה שהיא  .2.2.2
 . הזוכהמאחריות 

קבלן משנה, לצורך ביצוע עבודות כאמור, ימציא ספק או יצרן, בחר הזוכה להתקשר עם  .2.2
את על ידי מוריה קבלן משנה ספק או יצרן, הזוכה למוריה, כתנאי לאישור אותו 

 המסמכים המפורטים להלן, בהתייחס לכל אחד מבין קבלני המשנה: 

אסמכתאות לעמידת הספק בדרישות מוריה לשביעות רצונה של מוריה וכפי  .2.2.0
 שתורה מוריה. 
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העתק של תעודת רישום תקפה, המעידה על רישומו של קבלן המשנה, בכל  ./.2.2
דינו של קבלן המשנה המאשר מרשם הנדרש על פי כל דין בצירוף אישור מעורך 

 את רישומו כדין של קבלן המשנה.

כל המסמכים והמידע הנדרשים לפי מסמך זה או כפי שיידרש על ידי מנהל  .2.2.3
סיווגו המתאים של ו2או הפרויקט ולהנחת דעתו, בקשר עם הניסיון המקצועי 

ספק קבלן המשנה לעבודות על פי מסמכי מכרז זה, אותן הוא מיועד להספק או 
 . , לפי העניןבצעל או

הצהרה בכתב מטעם קבלן המשנה לפיה ברור לו כי ההתקשרות, על פי מכרז  .2.2.2
ולא יהיה קשר חוזי ישיר בינו לבין מוריה ולא תהיה לו כל  מציעזה, תהיה עם ה

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

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

בין קבלן המשנה או הספק לבין הזוכה ובו כלולות, לכל הפחות,  הסכם חתום .2.2.2
 ההוראות הבאות: 

לבין קבלן המשנה בקשר לביצוע  המציעהתקשרות מחייבת בין  .2.2.2.0
 העבודות;

לביצוע  המציעהצהרה של קבלן המשנה כי הוא התקשר עם  ./.2.2.2
העבודות על פי מכרז זה וזאת לאחר שלמד את פרטיו של המכרז, 
על בוריים, לרבות התנאים שנקבעו בו וסוג העבודות שיש לבצע 

לקבלן המשנה על קבלן המציע על פיו ואשר לפיו החוזה שבין 
 המשנה לבצען; 

הוא כשיר, על פי תנאי מכרז זה ועל פי כל דין, לבצע את העבודות  .2.2.2.3
ז זה אשר לפי תנאי ההתקשרות בין קבלן המשנה לבין נשוא מכר

 על קבלן המשנה לבצען;  המציע

למוריה לגבי קבלן  המציעהוא בדק את הפרטים אשר מסר  .2.2.2.2
 המשנה והוא מאשר את נכונותם; 

ולא  המציעברור לו כי ההתקשרות, על פי מכרז זה, תהיה עם  .2.2.2.2
טענה או  יהיה קשר חוזי ישיר בינו לבין מוריה ולא תהיה לו כל

 תביעה כלפי מוריה; 

, והמציעאחריות קבלן המשנה תהיה ביחד ולחוד כלפי מוריה  .2.2.2.2
וזאת מבלי להטיל על מוריה כל אחריות או חבות כלפי קבלן 

 מוריה; –המשנה. לענין זה יהיה החוזה חוזה לטובת צד ג' 

אם קבלן המשנה הוא היצרן או הקבלן המבצע, אזי יידרש אותו  .2.2.2.2
ל על עצמו במפורש גם את ההתחייבויות שעניינן קבלן משנה ליטו

בדק ואחריות וכן את כל ההתחייבויות הנוגעות לשירות ואחזקה, 
 הן בתקופת הבדק והן לאחר מכן;

האמור, מוריה תהיה רשאית לדרוש התקשרות ישירה בינה  ףעל א .2.2.2.2
 לבין קבלן המשנה או הספק כאמור; 

ספק או המסמכים כאמור לעיל לגבי כל יהיה להמציא את המידע ו המציעמודגש כי על 
 . , לפי העניןקבלן המשנההספק או קבלן משנה קודם וכתנאי לאישור 

כי הדרישות המפורטות בסעיף זה יחולו גם לגבי החלפת קבלני  ,מודגש למען הסר ספק .2.2
המשנה, וזאת, למען הסר ספק, מבלי שיהיה באמור כדי לחייב את מוריה או מנהל 

 הפרויקט להסכים להחלפת מי מקבלני המשנה.  
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לפי בקשת מנהל הפרויקט ימציא הזוכה לקבלן כל מסמך, נתון, אישור או תעודה  .2.2
 ת עמידת קבלני המשנה בתנאים כאמור. שיידרשו לצורך הוכח

 שאלות והבהרותמפגש מציעים,  .2

 בחדרמקום המפגש הוא  .בצהריים 00:/0בשעה  0/0/.0.0/ יוםמפגש מציעים יערך ב .2.0
 .  ירושלים. מובהר כי , 0, קומה 3כורש רח' בהישיבות של מוריה, 

, אל מנהל 00:/0שעה ב 0/0/./.06 יוםעד ל מציעיםתישלחנה על ידי השאלות והבהרות  ./.2
עדי הדר יזום, יעוץ , ממשרד ינון מליחי "(, מרהמפקחהפרוייקט מטעם מוריה )להלן גם: "

. יש לוודא אישור קבלת 02-1201000, באמצעות פקסימיליה מס' וניהול הנדסי בע"מ
ה בבקשות הבהרה כאמור, יהיה מנוע מציע שלא יפנ .02-12010/0הפקס' בטלפון מס': 

 .מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או אי התאמה במסמכי המכרז

 הדרישות בענין הסתייגויות הגשת אופן בענין לעיל לאמור המציעים לב תשומת .2.3
 שנקבע המועד בתוך מוגשות להיות כאמור הסתייגויות שעל ולכך, שבמכרז הביטוחיות

 .כאמור הבהרה שאלות להגשת

, ותישלחנה אל בכתב)או מטעמה( תשובות לשאלות ההבהרה תינתנה על ידי מוריה  .2.2
לחברה מספר פקסימיליה  מציע, ימסור כל מציעיםבפקסימיליה. במועד סיור ה מציעיםה

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

 ועליו בלבד. מציעה

יחייבו את מוריה ולא יהא כל תוקף שהוא  בכתבאך ורק תשובות והבהרות אשר יימסרו  .2.2
ל תשובה שתינתן בדרך אחרת. מוריה לא תהיה חייבת להשיב לשאלות או בקשה לכ

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

מטעם ישלחו ימסמכי התשובות לשאלות ההבהרה, שפרוטוקול מפגש המציעים וכן  .2.2
יצרפו אותם,  מציעים, וההמכרזלק ממסמכי , אם יישלחו, ייחשבו כחמציעיםמוריה אל ה

במסגרת הגשת  מציעיםחתומים על ידם כדין, כחלק מהמסמכים שיצורפו על ידי ה
 הצעתם במכרז.

 הגשת ההצעה .1

, 3קומה  1רח' הלני המלכה בההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי מוריה,  .1.0
 0002/001פומבי מס'  מכרזירושלים במעטפה סגורה ואטומה, אשר עליה יצויין "

ואחזקה של במות ביצוע אספקה, תכנון, אישור והתקשרות בחוזה מסגרת לל
, הכל כמפורט להלן. אין לציין על גבי המעטפות "הידראוליות לדחסניות טמונות לאשפה

 או כל כיתוב אחר מעבר לאמור לעיל.   מציעכל פרט המזהה את ה

 00:/0לא יאוחר מהשעה , 0/0/./.7/המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה ביום 
. מוריה רשאית להאריך את המועד האמור לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה בצהריים

  אליהם פנתה מוריה בבקשה לקבלת הצעות. מציעיםבמשלוח הודעות ל

למסמכי המכרז מצורף כתב כמויות ובו מחירי יחידה. על המציעים במכרז להציע שיעור  ./.1
, לרבות לענין המחירים לפי כולו כתב הכמויותלהנחה כולל, אשר יהווה הנחה ביחס 

בהתאם  כן יידרש המציע בהצעתו לקבוע את מחירי החלפים. חלופה א' וחלופה ג' לעיל
  .לאמור בחלופה ב' לעיל

לעיל, במעטפה אחת סגורה אשר  9.1יש את הצעתו עד למועד הנקוב בסעיף המציע יג .1.3
  תכיל בתוכה שתי מעטפות סגורות נוספות, עליהן יצוין:

 המכרזבמסגרת מסמכי  ףאשר תכלול את כתב הכמויות שצור - 0מעטפה מס'  .1.3.0
והכולל את מחירי העבודות השונות ואת המסמך המצורף כחלק ממסמכי 

וכותרתו "בקשה להשתתף והצהרה" ואשר בו יפרט הקבלן את שיעור  המכרז
העבודות המפורטות סעיפי המוצע על ידו, באחוזים, לביצוע כל  ההנחה הכולל

הצעת המעטפה ייכתב " בכתב הכמויות. הצעת המחיר תוגש בשני עותקים ועל
   .מובהר למען הסר ספק כי אין לתת "הנחה" שלילית או תוספת". המחיר

מודגש כי ההנחה שתצויין בהצעת המחיר תכלול את הן את עלות האספקה 
 .  בתקופת הבדק כאמור לעיל ן את עלות התחזוקההוהביצוע של המתקנים ו

 מתקןהרשימה של כלל החלפים והחלקים של תכלול מעטפה זו  ,בנוסף
   לעיל. 3.3.2 ועלויותיהם, בהתאם לאמור בסעיף
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]מובהר כי השימוש במונח מעטפה הוא לצורך נוחות ההגדרה  /מעטפה מס'  ./.1.3
אולם הואיל ומדובר בחומר רב הקבלן רשאי להגישו במארז מתאים אשר 

 יתר מסמכי ההצעה, שאינם ההצעה -[ /ייחשב לענין זה כמעטפה מס' 
מעטפת הכספית, יוגשו בעותק אחד, ויוכנסו למעטפה נפרדת ואטומה )להלן: 

(. המציע ירשום על המעטפה מצידה החיצוני את המילים המכרזמסמכי 
מסמכי  כללחתום על  מציע"מסמכי ההצעה ללא הצעת מחיר". מובהר כי על ה

 , בכל עמוד ועמוד. למעטפה זו תצורף גם הערבות.    המכרז

ל הצעת המחיר יסומן כ"מקור" ובמקרה של סתירה בין האמור בו לבין עותק אחד ש .1.2
 האמור בעותק הנוסף, האמור בעותק המקור יכריע.  

( 0המוצע על ידו בטופס ההצהרה )מסמך א' האחיד ההנחההמציע ינקוב את שיעור  .1.5
יתייחס לכל המחירים  מציעשיעור ההנחה המוצע על ידי הלכלל סעיפי כתב הכמויות. 

' א חלופה לפי שירותיםביחס ל גםיחול  וכן, בכתב הכמויות יחדיו ולכל אחד מהם בנפרד
. המחירים הינם במטבע ישראלי )ש"ח( "(שיעור ההנחה האחיד)להלן: " לעיל' ג וחלופה

מודגש כי המציע אינו רשאי לתת "הנחה" שלילית או תוספת למחירי . , ללא מע"מבלבד
  ".מתקןהעלות " –להלן ייקרא מרכיב זה ויות. כתב הכמ

לעיל. להלן ייקרא מרכיב  3.3.2כן יפרט המציע בהצעתו את עלות החלפים, כאמור בסעיף 
 ".מחירי החלפים" –זה 

מודגש כי המחירים, לאחר הפחתת ההנחה, מתייחסים לביצוע מלא ומושלם של כל  .1.2
. המחירים בהצעה, לאחר המכרזהפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי 

הפחתת ההנחה, יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות נשוא 
לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף  מציע, ההמכרזההזמנה בהתאם למפורט בחוזה ובמסמכי 

 מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.

ומרכיב  המתקןלגבי כל אחד מהרכיבים )מרכיב עלות  מציעהמחירים המוצעים ע"י ה .1.2
בכל , יהיו תקפים לגבי הרכיבים הרלבנטיים , לאחר הפחתת ההנחהעלות החלפים(

בקשר עם , למעט ולא תשולם כל תוספת התייקרות למחירים הנ"לתקופת ההתקשרות 
 3.3.2, 3.3.1לגביהם תחול הצמדה כאמור בסעיפים  לעיל 'ג-ו ', בהמחירים לפי חלופות א'

  . לעיל 3.3.3-ו

כי אלא אם נכתב במפורש אחרת, הצעתו אינה כוללת מידע חסוי כלשהו,  ,מצהיר מציעה .1.2
אחרים, על פי פנייתם, אולם זאת  מציעיםולפיכך, מוריה תהיה רשאית להציג הצעה זו ל

, כי ישנם סעיפים מציעאך ורק לאחר קבלת החלטה סופית של מוריה לגבי הזוכה. סבר ה
חסויים ולפיכך לא ניתן לחשוף אותם בפני צדדים שלישיים, יציין  בהצעתו אשר הנם

בחשבון  מציעבמפורש בהצעתו מהם אותם סעיפים, ומוריה תביא את עמדת ה מציעה
כי שיקול הדעת  מציעאחרים. מובהר ל מציעיםבהחלטתה האם לחשוף את המידע בפני 

ית לפעול בנושא לפי אם לחשוף את הצעתו, כולה או חלקה, מסור למוריה שתהיה רשא
 מציעכל טענה בענין זה, אף אם ייחשפו חלקים שה מציעשיקול דעתה, ולא תישמע מצד ה

 ציין שהם חסויים. 

 המכרזהאמור במסמכי  לכלאת הסכמתו  מציעבחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר ה .1.1
 ובתנאיהם ומסכים ומתחייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד

 על כל הכלול בהם.  המכרזמסמכי 

יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הבאים, והכול לשביעות רצון  מציעה .1.00
 המזמין:

 . מציעהמוצע על ידי ה הנחה, בו יצויין שיעור המציעטופס הצהרת ה .1.00.0

 לעיל.  3.3.2פירוט חלפים וחלקים ומחיריהם, כאמור בסעיף  ./.1.00

 .מציעכל מסמכי המכרז חתומים על ידי ה .1.00.3

 לעיל.  6ף המסמכים הנדרשים בהתאם לסעי .1.00.2

אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים  .1.00.2
. המצאת אישור זה היא תנאי 0122-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו

 לביצוע תשלומים כלשהם לזוכה.

 סה במקור. אישור על  ניכוי מס הכנ .1.00.2

, שיהיה בתוקף למועד מציעאישור של רואה חשבון ו2או יועץ משפטי של ה .1.00.2
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, המכרזעל מסמכי  מציעהגשת ההצעה, בדבר סמכותם של החותמים בשם ה
 בחתימתם, לכל דבר ועניין. מציעלחתום כאמור ולחייב את ה

 .המכרזאישור )קבלה( בגין רכישת מסמכי  .1.00.2

שהוצא על ידי המזמין, כשהוא חתום כל מסמך הבהרות להזמנה זו, ככל  .1.00.1
 .מציעיםובכלל זה סיכום סיור ה מציעבחתימת ה

 להלן.  10ערבות, כמפורט בסעיף  .1.00.00

 ערבות .00

נוסח התאם ליצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, במקור, ב מציעה .00.0
 "(.    הערבות)להלן: " המכרזמסמכי ל 5 נספחהערבות המצורף כ

טכניים, לפי שקול דעתה בערבות מוריה תהיה רשאית לקבל הצעה, אף אם נפלו פגמים  ./.00
הבנקאית, בכפוף להגשת ערבות בנקאית מתוקנת על ידי המציע, מבלי שתהיה ליתר 

טענה מכל סוג ומין ביחס להגשת ערבות בנקאית מתוקנת כאמור. בנוסף, אף  מציעיםה
במקרה שיהיה למוריה ספק בדבר תוקף הערבות, תהיה מוריה רשאית לבקש מהמציע 

מאשר כי הערבות תכובד על ידו והמצאת מכתב כאמור תהווה ריפוי מכתב מהבנק ה
כי אין הוא רואה  מציעכראוי של כל פגם שנפל בערבות. בהגשת הצעתו במכרז מצהיר ה

 בהליך.    מציעיםבאמור כל פגיעה בשוויון שבין ה

איזה  מציעמוריה תהיה רשאית לחלט את הערבות ולהגישה לגבייה, בכל מקרה בו יפר ה .00.3
יחזור בו מהצעתו קודם לבחירת  מציע, ובפרט אם ההמכרזפי מסמכי -תחייבויותיו עלמה

הזוכה או לא יחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח המקובל במוריה או לא ימציא למוריה 
את ערבות הביצוע כנדרש לפי חוזה ההתקשרות. הערבות תהיה בנוסח המצורף כחלק 

ה רשאית לדרוש מהזוכה להאריך את תוקף , ללא שינויים כלשהם. מוריהמכרזממסמכי 
 הערבות עד למועד שייקבע על ידה.  

חולטה הערבות, יחשב סכום הערבות שחולט כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, בלי כל  .00.2
 צורך בהוכחת כל נזק.  

להלן, אם מוריה לא תממש אותה על  16 בהתאם למפורט בסעיף  מציעהערבות תוחזר ל .00.2
 .   המכרזפי זכותה בהתאם למסמכי 

 

  תוקף ההצעה .00

 חודשים ממועד הגשתה.   שישהתעמוד בתוקף במשך  מציעהצעת ה

 

 שינויים, תוספות וסיכוני אי בהירות ./0

אינם רשאים להכניס שינוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה, בין בגוף  מציעיםה .0./0
מסמכי ההצעה ובין במסמך נלווה. במקרה בו הוספו שינויים ו2או הסתייגויות, כאמור, 

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

 לפסול את ההצעה. .0.0./0

 להתעלם מן השינויים ו2או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו מעולם. ./.0./0

להתייחס לשינויים ו2או להסתייגויות כאל פגם טכני בלבד, שהמזמין משלים  .0.3./0
 עמו.

לתקן את השינויים ו2או ההסתייגויות, ובלבד שאין בתיקון  מציעלדרוש מן ה .0.2./0
 מציעהצעה ו2או פרט מהותי מפרטיה. לא נענה הכאמור כדי לשנות את מחיר ה

 לעיל. 1.0.3 - 1.0.0לדרישת המזמין, כאמור, יחולו בהתאמה סעיפים קטנים  

במקרה שבו המזמין לא הודיע על נקיטה של אחת הפעולות המנויות לעיל, יראו בשינויים  ././0
ייה, תחייב ו2או בהסתייגויות אשר הוספו, כאמור, כאילו לא נכתבו כלל, ובמקרה של זכ

. למען הסר ספק, מובהר ללא השינויים ו2או ההסתייגויותההצעה שהוגשה  מציעאת ה
על האפשרות שהצעתו תיפסל ו2או  מציעבזה כי המזמין לא יהיה חייב להתריע בפני ה

 לאפשר לו לתקן את השינויים ו2או ההסתייגויות אשר הוספו על ידו.

יוזמתה, כל עוד לא חלף המועד שנקבע מוריה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ומ .3./0
.  שינויים המכרזלהגשת ההצעות במכרז זה, להכניס שינויים ו2או תיקונים במסמכי 
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 המכרזותיקונים אשר הוכנסו, כאמור, מיוזמתה של מוריה, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי 
באמצעות פקסימיליה, על פי הנוהל שנקבע למשלוח תשובות  מציעיםויישלחו אל ה

, כאמור, ייחתם על ידי כל מציעיםלשאלות הבהרה. כל מסמך שינויים שיישלח אל ה
 ויצורף להצעתו במכרז. מציע

 אי צירוף מסמכים להצעה .03

ורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה, עלולה הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים, האיש
המזמין שומר על זכותו להימנע מפסילתה של הצעה, כאמור, וזאת על פי שיקול דעתו להיפסל. 

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

  ובעקרון השוויון. המכרז

 סיכוני אי בהירות .04

לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל  מציעאינו גורע מחובת ה במסמכי המכרזהפירוט המצוי  .02.0
הבירורים הדרושים לו לשם הכנה והגשה של הצעתו. הגשת הצעה מהווה הצהרה של 

י כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה , כמציעה
נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין בעניין זה. 

ידיעה של פרט כלשהו לגבי -כל טענה בדבר טעות או אי מציעממילא, לא תישמע מצד ה
 בהם, או שאינו מופיע בהם.כל עניין הקשור בהזמנה ובנספחיה, או המופיע 

-מצהיר, כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכוני אי מציעבהגשת הצעתו ה ./.02
 .מציעבהירות כלשהם; ולכן כל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על ה

 בחינת ההצעות .05

 בשיטת החציון כמפורט להלן: ההצעה הזוכה  במכרז זה תיבחר .02.0

המוצע  האחיד בשלב הראשון הצעות המחיר במכרז ידורגו לפי שיעור ההנחה .02.0.0
בהן. במידה והתקבל מספר אי זוגי של הצעות אשר נמצאו כשירות, ההצעה 

של  אשר נמצאת באמצע הדירוג תהווה את החציון. במידה והתקבל מספר זוגי
שתי ההצעות בין וה את הממוצע הצעות אשר נמצאו כשירות, החציון יהו

 האמצעיות.  

)להלן: "החציון  0.02-לעיל ב 0.0./0בשלב השני יוכפל החציון האמור בסעיף  ./.02.0
 המשוקלל"(. 

המירבי מבין  האחיד ההצעה הזוכה במכרז תהיה ההצעה אשר הינה עם שיעור ההנחה ./.02
ע בה גדול ההצעות שהוגשו, הקרובה ביותר לחציון המשוקלל, ואשר אחוז ההנחה המוצ

 יותר מהחציון המשוקלל אך בהפרש המינימאלי. 

, 03.02%, 02%./0הצעות במכרז, עם שיעורי ההנחה הבאים  2דוגמא: במידה והתקבלו  .02.3
. החציון המשוקלל 02.0%החציון יעמוד על  2%.//, 0.22%/, %/.02, 02.0%, 02.0%

תהיה ההצעה אשר  לעיל, ההצעה הזוכה /./0. בהתאם לאמור בסעיף 02.20%יעמוד על 
  .0.22%/של  בה ננקב שיעור הנחה

הצעות לפחות וכי בכל מקרה בו  2מובהר כי הבחירה בשיטת החציון מותנית בקבלת  .02.2
יתקבל מספר נמוך יותר של הצעות, תהיה ההצעה הזוכה ההצעה הזולה ביותר מבין 

המזמין ההצעות הכשירות ללא התייחסות לחציון, וזאת בכפוף לתנאים המסמיכים את 
לפסול הצעות במקרים מסוימים או שלא לבחור כל הצעה שהיא, הכל כמפורט במסמך 

 זה. 

גבוה משיעורי ההנחה שנקבו בהם יהיה  כן מובהר, כי בכל מקרה בו החציון המשוקלל .02.2
מבין ההצעות הכשירות ללא  ביותר המציעים, תהיה ההצעה הזוכה ההצעה הזולה

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

תנאי לבחירת משתתף הוא עמידת המשתתף בתנאי הסף והוכחת הנדרש לפי מסמכי  .02.2
 ההזמנה לשביעות רצון המזמין.

"(. המזמין רשאי כשיר שנילזכייה )להלן: " נוסף ככשיר מציען רשאי להודיע על המזמי .02.2
שנבחר כזוכה לא  מציעלהתקשר בהסכם האמור עם הכשיר השני, במקרה בו יתברר כי ה

ויעמוד ימציא ערבות בנקאית כנדרש להבטחת הביצוע  ,בחוזה התקשרות עמויתקשר 
יבוטל בגין  ם הזוכהזה ההתקשרות עאו שחובתנאים המתלים לכניסת זכייתו לתוקף 

לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. אין באמור לעיל  ולמציעיםהפרתו על ידי הזוכה, 
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מבלי  -כדי לפגוע בזכותו של המזמין לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות 
ירת לבצע הליך חדש לבחירת זוכה לביצוע העבודות. אין בבח –לגרוע מכלליות האמור 

כשיר שני או בכריתת הסכם 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  .02.2
 , באופן שלדעת המזמין מונע הערכתה של ההצעה כדבעי. המכרזמסעיפי מסמכי 

, בכל אחד מציערשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של  כן יהיה המזמין-כמו .02.1
 מהמקרים הבאים:

המשתתף או מי ממנהליו הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק  .02.1.0
בחמש השנים  2/2-//2, 10/-10/, 300, 302, 330, 323 0122-העונשין, התשל"ז

 האחרונות.

נמוכים באופן משמעותי מאומדן  המחירים הנקובים בהצעה אינם סבירים ו2או ./.02.1
 המזמין לביצוע העבודות ו2או הנם לדעת המזמין פרי של תכסיסנות.

שהגיש את ההצעה לא יוכל לקיים את  מציעהמזמין הגיע למסקנה כי בפועל, ה .02.1.3
 ההתחייבויות נשוא הבקשה להצעות כנדרש.

או אדם אחר מטעמו  מציעכאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי ה .02.1.2
 נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

לא גילה  מציעאינה נכונה או שה מציעכאשר התברר למזמין כי הצהרה שמסר ה .02.1.2
למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי להשפיע על ההחלטה 

 כזוכה. מציעלהכריז על ה

שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי כאשר התרחש אירוע, אשר לפי  .02.1.2
לבצע  מציעלהשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו2או המקצועית של ה

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

צו כינוס נכסים ו2או צו פירוק ו2או צו צו פשיטת רגל או ניתנו  .02.1.2.0
, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים מציעקפאת הליכים נגד הה

 ממועד נתינתם;

הוטלו עיקולים )זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה  ./.02.1.2
)כולם או חלקם(, אשר לא הוסרו בתוך  מציעלפועל( על נכסי ה

 ששים יום ממועד הטלתם;

ניתנו צו כינוס נכסים ו2או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של  .02.1.2.3
מי מבעלי )ככל שאינו תאגיד( או כנגד  מציעהיטת רגל נגד פש

 , אשר לא הוסרו בתוך ששים ימים ממועד נתינתו.מציעהמניות ב

, וזאת ללא מציעאו יותר ממניות ה 2%/בוצעה העברה של  .02.1.2.2
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב  .02.1.2.2
 ע העבודות נשוא המכרז.הרלוונטיים לביצו

המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה, יהא  .02.00
אשר יהא. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבוע זוכה כלל וכן  מציעיםמספר ה

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

פרטים נוספים ו2או הבהרות נוספות לשביעות  מציעיםי לדרוש מההמזמין יהיה רשא .02.00
והצעתו במסגרת  מציערצונו המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את ה

 שיקוליו, כאמור.

לא יזכה או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי שנפל  מציעמובהר בזה, כי בכל מקרה בו  ./02.0
פל בהליכי הבקשה להצעות, לא יהיה בהחלטת מוריה על הזוכה או בשל פגם יסודי שנ

זכאי לקבל מאת המזמין פיצוי כלשהוא, למעט החזר הוצאות ישירות שהוציא  מציעאותו 
 והעמדת הערבות. המכרזלשם רכישת מסמכי 

היא תוצאה של פגם בהחלטת  מציעבכל מקרה בו יקבע בית משפט מוסמך, כי זכייתו של  .02.03
מיד את עבודתו על פי  מציעאו ההתקשרות, יפסיק אותו  המכרזהמזמין או בהליכי 

, אך ורק את התמורה בגין מציעהחוזה שנחתם עמו. במקרה כאמור, ישלם המזמין ל
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 מציעהעבודות שבוצעו על ידו, עד למועד הפסקת העבודה, כאמור, ומעבר לכך לא יהיה ה
 ויות עסקיות וכיו"ב.זכאי לכל פיצוי נוסף, לרבות בגין אובדני רווחים, אובדן הזדמנ

בפרטי הצעתם, לבקש הבהרות לגבי  מציעיםהמזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, לדון עם  .02.02
בודד ובין אם מדובר  מציע, בין אם מדובר במציעיםשונים ולבקש מה מציעיםהצעות 
בלבד(, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין  מציעים)לרבות עם חלק מה מציעיםבמספר 

במספר שלבים בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי הדיון ורשימת בשלב אחד ובין 
עימם יתקיימו מגעים או ינוהלו דיונים כאמור יקבעו על ידי המזמין. המזמין  מציעיםה

או לחלקם, לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או  מציעיםיודיע ל
יך כאמור. למען הסר ספק, אין בסמכות משופרת, אם וכאשר הוא ימצא לנכון לקבוע הל

 מציעיםזו של המזמין כדי לחייב את המזמין לנהל משא ומתן כאמור או כדי לאפשר ל
לחזור בו ממה  מציעלהסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי ההליך, או כדי לאפשר ל

 שכתב בהצעתו. 

שהצעתו נבחרה  מציעהמזמין יהיה רשאי לקבוע כי זכייה תהא מותנית בתנאים שעל ה .02.02
יהא לקיימם במועדים ובאופן שיקבע המזמין. במקרה זה תיחשב הזכייה כזכייה מותנית 
עד למילוי התנאים לשביעות רצון המזמין. לא עמד הזוכה בתנאים לשביעות רצון המזמין, 

להודיע לכשיר השני,  -אך לא חייב  -רשאי המזמין לבטל את זכייתו וכן יהיה הוא רשאי 
 כזה, על זכייתו. אם נקבע 

חייב לעדכן את המזמין בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול,  מציעה .02.02
במידע שמסר למזמין, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו להליך ועד למועד פרסום 

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

 והתקשרותהודעה על זכייה  .06

תימסר באמצעות פקסימיליה ובדואר רשום. גם לאחר קביעת הזוכה, רשאי הודעה לזוכה  .02.0
 המזמין, לבוא בדברים עם הזוכה, במטרה לתקן או לשפר את הצעתו. 

שייקבע כזוכה יחתום על חוזה ההתקשרות עם המזמין בנוסח החוזה הנהוג אצל  מציע ./.02
המזמין, וזאת בתוך לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד בו נשלחה אליו הודעת המזמין 
בדבר זכייתו, כאמור. עם החתימה על חוזה ההתקשרות, כאמור, ימציא הזוכה לידי 

"(, וזאת ערבות הביצוע)להלן: " רזהמכהמזמין ערבות ביצוע, בשיעור הנקוב במסמכי 
וכן אישורי ביטוח ו2או תוספות , תחת הערבות אשר הומצאה על ידו במצורף להצעתו

 . לפוליסות כמפורט בנספח הביטוח חתומים ותקפים כנדרש

מובהר, כי הערבות שהוגשה במצורף להצעה לא תוחזר לזוכה עד אשר ייחתם על ידו חוזה 
 , כאמור.ומסמכי הביטוח הביצועההתקשרות ותומצא ערבות 

הזוכה  שימסור ערבות הביצועמובהר כי על אף האמור בחוזה הקבלנים של מוריה, 
שקלים  אלף( ה)מא 000,000תעמוד על סכום של ההתקשרות בחוזה המסגרת  עםלמוריה 
 ערבותכי  הזוכה יידרש ,המסגרת חוזה פי על עבודה הזמנת מהזוכה תבוצעכאשר  חדשים.

 מקרה שבכל ובלבד, מהזוכה שהוזמנו העבודות מערך 3%-ל השווה סךתועמד על  ביצועה
 של תוקפו תקופת במהלך שלב בשום ,במכרז הזוכה שיעמיד הביצוע ערבות תפחת לא

 אלף( מאה) 000,000 של מסך ,(פיו על העבודה מהזמנות אחת כל)לרבות  המסגרת הסכם
ערבות הביצוע תשוחרר לזוכה בהתאם  .לצרכן המחירים למדד צמודיםשקלים חדשים, 

 ,עירייה ערבות לתקופת הבדקמוריה או ללהוראות החוזה, ולא לפני שהזוכה המציא ל
ההסכם למתן שירותי אחזקה המצורף למסמכי המכרז כמסמך המכרז ובהתאם להוראות 

 ח'. 

. בהגשת הצעתו מסכים המכרזמצורף כחלק ממסמכי  עם מוריהנוסח חוזה ההתקשרות 
 מציעבחוזה ההתקשרות בנוסח המצורף, ולא תשמע מצד ה מוריהלהתקשר עם  מציע כל

או אינו מסכים להתקשר  מוריהכל טענה לפיה אינו מכיר את תנאי חוזה ההתקשרות של 
 .  המכרזבחוזה בנוסח שצורף למסמכי  מהע

לא יעביר למוריה את המסמכים שיתבקשו על ידה )כגון: ערבות ביצוע,  ככל והזוכה .06.3
וחוזה חתום(, במועד שייקבע על  חתומים לפוליסות תוספות2או ו אישור קיום ביטוחים

ידה, תהא רשאית ועדת המכרזים, אך לא חייבת, לבטל את זכייתו ולהתקשר עם גורם 
אחר לרבות עם המציע אשר הצעתו הינה המתאימה ביותר אחרי ביטול הזכייה )גם אם 

(, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה של מוריה לנקיטת או כשירים נוספים כשיר שני ולא נבחר
צעדים כנגד אותו מציע אשר לא העביר את המסמכים הנדרשים במועד, לרבות חילוט 

 הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעתו. 

בסמוך  מציעאשר הצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בדואר רשום. כן תושב ל מציע .02.2
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או במצורף להצעתו. למי שנקבע ככשיר שני לאותו מועד הערבות שהומצאה על ידו, 
לאחר הודעת הזכייה, אלא אם יודיע לו  לששה חודשיםתוחזר הערבות עד ככשיר נוסף 

אי כניסת זכייתו של הזוכה המזמין קודם לחלוף המועד כאמור כי הוא נקבע כזוכה בשל 
ות עם ביטול הודעת הזכייה לזוכה הראשון או ביטול ההתקשרהראשון לתוקף או בשל 

ממועד הודעת או הכשיר הנוסף הזוכה הראשון. במקרה שכזה יחולו על הכשיר השני 
או  שנקבע ככשיר שני מציעהזכייה כל ההוראות החלות על הזוכה. המזמין רשאי לדרוש מ

עד למועד כאמור, אם וככל שתום תוקפה  אשהמצילהאריך את הערבות  ככשיר נוסף
, או הכשיר הנוסף כדי לבטל את מעמד הכשיר השני קודם למועד זה. אין בהשבת הערבות

לביצוע או בכשיר נוסף והכל מבלי לגרוע מזכות המזמין להחליט שלא לבחור בכשיר השני 
 העבודה אף במקרה של ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון.

אשר הצעתו לא תתקבל, יהיה רשאי לעיין, לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת  מציע .02.2
המכרזים בדבר ההצעה הזוכה, במסמכי ההצעה הזוכה ובמסמכים נוספים, בשים לב 

ש"ח, דמי  500, בכפוף לתשלום בסך /011-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ב0/לתקנה 
כאמור,  מציעיועמד החומר לעיון ה טיפול בבקשתו, אשר ישולמו למוריה מראש ובטרם

 ש"ח עבור צילום כל עמוד. 0ובנוסף תשלום של 

לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה לפיה והמסמך המחייב היחיד מבחינת  .02.2
המזמין הוא חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין המזמין לבין הזוכה. שום הודעה אחרת, 

ם מחייב בין הזוכה למזמין ולא תקנה כל טענת פה, לא תיצור הסכ-בין בכתב ובין בעל
 השתק או מניעות כלפי המזמין.  

 ביטול זכייה .07

מי כשהוכרז  מציעבכל אחד מהמקרים הבאים, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו של  .02.0
 שהצעתו נבחרה:

פי מסמכי ההזמנה, -כאשר המשתתף שהוכרז כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו על .02.0.0
ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה על  00ובכלל זה גם התחייבותו לחתום בתוך 

חוזה ההתקשרות ולהמציא לידי המזמין בתוך המועד האמור ערבות ביצוע 
 תקפים.ו2או תוספות לפוליסות חתומים וואישורי ביטוח 

או אדם אחר מטעמו  מציעכאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי ה ./.02.0
 נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

שהיא בעבירה על פי איזה כל ערכאה המשתתף או מי ממנהליו הורשעו ב .02.0.3
-10/, 300, 302, 330, 323: 0122-מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

 בחמש השנים האחרונות. 2/2-//2, 10/

ה מותנית בתנאים והמציע לא קיים את התנאים בהם כאשר הזכייה היית .02.0.2
 הותנתה זכייתו. 

במסגרת הצעתו אינה נכונה או  מציעהתברר למזמין כי הצהרה שמסר ה .02.0.2
לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי להשפיע  מציעשה

 כזוכה. מציעעל ההחלטה לבחור ב

של המזמין, יש בו כדי להשפיע התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי  .02.0.2
לבצע את  מציעבאופן מהותי על היכולת הפיננסית ו2או המקצועית של ה

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

ניתנו צו כינוס נכסים ו2או צו פירוק ו2או צו הקפאת הליכים נגד  .02.0.2.0
 ששים ימים ממועד נתינתם; , אשר לא בוטלו בתוךמציעה

הוטלו עיקולים )זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה  ./.02.0.2
)כולם או חלקם(, אשר לא הוסרו בתוך  מציעלפועל( על נכסי ה

 ששים יום ממועד הטלתם;

ניתנו צו כינוס נכסים ו2או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של  .02.0.2.3
לא הוסרו בתוך , אשר מציעפשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות ב

 ששים ימים ממועד נתינתו.

, וזאת ללא מציעאו יותר ממניות ה 2%/בוצעה העברה של  .02.0.2.2
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב  .02.0.2.2
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 הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז.

י לחלט את הערבות שמסר במקרה של ביטול זכייה, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשא ./.02
במצורף להצעתו, כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר המזמין זכאי לו,  מציעה

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

 של חריגה מתקציב הפרויקט ביטול  ההזמנה או הזכייה או שינוי בהיקף ההתקשרות במקרה .02

מובהר בזה למשתתפים, במפורש, כי ביצוע הפרויקט והעבודות נשוא פניה זו מותנים  .02.0
כות לבטל בעמידה קפדנית ביעדי תקציב שנקבעו לו. לפיכך, שומר המזמין לעצמו את הז

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

 בפרויקט.

מבלי לגרוע מסמכותו, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט על  ./.02
ט מסויים במהלך תקופת ההתקשרות, גם לאחר שניתן צו בפרוייקצמצום היקף עבודות 

או על חלוקת הביצוע לשלבים, הכול על מנת לעמוד בהיקף התחלת עבודה לזוכה, 
 התקציבי המאושר ובכפוף לשיקול דעת המזמין. 

לעיל, תהיה שמורה גם לאחר שנחתם חוזה  18.2 - 18.1סמכות המזמין, כאמור בסעיפים  .02.3
כאמור יבוצע לאחר שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה.  ככל שהקיצור  מציעהתקשרות עם ה

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

זה )לפי כל אחד מסעיפי המשנה שבו(, לא  18בכל מקרה של קבלת החלטה, על פי סעיף  .02.2
טענות ו2או תביעות כלשהן כלפי המזמין, בקשר עם קבלת  מציעיםתהיינה למי מה

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

 הודעות  .01

בהצעתו את כתובת משרדו הרשום לצורך קבלת הודעות בהליך ואת שמו של יציין  מציעה .01.0
 .מציעאיש הקשר של ה

הודעות ישלחו בדואר רשום או בפקסימיליה. הודעה שנשלחה בדואר תיחשב כאילו הגיעה  ./.01
שעות ממועד משלוחה והודעה שנשלחה בפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה  22ליעדה תוך 
 המשלוח.שעות ממועד  2/ליעדה תוך 

 שונות .0/

 בהגשת הצעתו רואים את הקבלן כמצהיר ומתחייב בהצהרות ובהתחייבויות כדלקמן:

כי ידוע לו שהמזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  .0.0/
והכרעה זו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, מבלי שתהא למי 

על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם, ורואים את כל זכות או רשות לערער  מציעיםמה
 כמסכים מראש להחלטת המזמין בדבר קבלת או דחיית הצעה כלשהי. מציעה

ורק המסמכים  המכרזכי ידוע לו שהמזמין רשאי להכניס בכל עת, שינויים במסמכי  ./.0/
 הסופיים, כפי שיחתמו על ידי המזמין ועל ידי המציע שייבחר יחייבו את המזמין.

בזאת כי כל מסמכי בקשה זו הנם רכושו של המזמין, הם מושאלים למציע לשם  מובהר .0.3/
הכנת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך הגשת ההצעות, בין אם יגיש את 

ו2או  המכרזההצעה ובין אם לא יגיש. המציע אינו רשאי בכל מקרה, להעתיק את מסמכי 
 הצעתו למזמין.להשתמש בהם לכל מטרה אחרת לבד מהגשת 

מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי ידוע לו שבמידה והצעתו תזכה, היא תועמד  מציעה .0.2/
במכרז אשר יבקשו זאת, מבלי שתהיינה לו טענות מכל סוג ומין כלפי  מציעיםלעיון יתר ה

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

כי  מציעבצד כל מקום שלדעתו הוא חסוי את המילה "חסוי". מובהר כי גם אם ציין ה
האחרים,  מציעיםפרטים בהצעתו חסויים כאמור, מוסמך המזמין לחשוף פרטים אלה ל

 ל טענה כלפיו. תהיה כ מציעלפי שקול דעתו הבלעדי, ומבלי של
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 מסמכים .0/

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

הזמנה להגיש הצעות. במקרה של סתירה בין האמור במסמך  –מסמך א': חלק כללי זה  .0.0/
ליך המכרזי ואילו לענין זה לבין האמור במסמך ב' יגבר האמור במסמך זה בכל הנוגע לה

 .ומסמך ג' הביצוע של העבודות יהיו עדיפות הוראות מסמך ב'

)לרבות רשימת חלפים וחלקים ומחיריהם שתצורף בהתאם  : הצעת הקבלן0מסמך א' ./.0/
 . לעיל( 3.3.2להוראות סעיף 

 מסמך ב' : חוזה קבלנים של חברת מוריה בע"מ ונספח הבטיחות. .0.3/

 : תנאים כלליים על נספחיו, מפרטים מיוחדים ואופני מדידה, על נספחיו. 0מסמך ג' .0.2/

ם )"באוגדן הכחול"( : מפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו הרלוונטיי/מסמך ג' .0.2/
 במהדורתם האחרונה, שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת. 

תנאים כלליים ומפרט טכני לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה של עיריית  :3מסמך ג' .0.2/
 ירושלים.  

 מפרט מסירות לעיריית ירושלים :2מסמך ג' .0.2/

   .מפרט שימור עצים :2מסמך ג' .0.2/

 מפרט טכני לעבודות הגיחון.   :2מסמך ג' .0.1/

 מפרט כללי לגינון והשקיה של עיריית ירושלים.  :2מסמך ג' .0.00/

   כתב הכמויות. מסמך ד': .0.00/

 נוסח חוזה אחזקה ושירות.  : 'חמסמך  ./0.0/

אולם הם יצורפו כחלק  המכרזאינם מצורפים בפועל למסמכי  2ו ג' 2,2, ג' ג', 2, ג'3ג', /מסמכים ג'
כי הוא מכיר מסמכים אלו  מציעממסמכי החוזה בדרך של אימוץ ובהגשת הצעתו מצהיר כל 

ובקיא באמור בהם ולא תישמע מצידו כל טענה, דרישה או תביעה המבוססת על אי הכרות של 
 הוראות המסמכים האמורים.  

 

 בכבוד רב,

 

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
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 6.0אישור עו"ד 2 רואה חשבון בהתאם לתנאי סף  - 0נספח 
 
 

 לכבוד
 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

 1רח' הלני המלכה 
 ירושלים

 
 שלום רב, 

 
  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז' מס פומבי מכרזהנדון: 

 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות הידראוליות במות של ואחזקה
 

 

כעו"ד2רו"ח של המשתתף ________________________________ במכרז שבנדון, הריני 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. 

 
 ___________________תאריך: 

 
 בכבוד רב,                

 
   
  ____________________ 

 עו"ד2רו"ח  חתימה וחותמת   
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 /.6ף נוסח להוכחת ניסיון בהתאם לחלופה שבתנאי ס - א/נספח 
 

 שם המציע: _______________

 שם הפרויקט: __________________

 שם מזמין העבודה: _______________

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

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

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

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

o מקום ביצוע הפרויקט_________________ : 

o ?יש לסמן(  כן 2 לא : האם הפרויקט בוצע במרקם עירוני פעיל( 

o  הידראולית  ותבמבקשר עם  המציע ביצע את העבודות הבאות ,הפרויקטבמסגרת האם

  (V )יש לסמן :? לדחסניות טמונות

  ]  [        ייצור .א

 ]  [    ספקהא .ב

 ]  [     הרכבה .ג

 

 : אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

 שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה וחותמת: _______________

 

 : אישור מזמין העבודה2מנהל הפרויקט לגבי נכונות הפרטים שלעיל

 טל': _________ __________שם מלא: ___________תפקיד: __________ חתימה וחותמת: 

 

 



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 6.4ף נוסח להוכחת ניסיון בהתאם לחלופה שבתנאי ס - 3 נספח
 

 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 מועד סיום הפרויקט (dd/mm/yy_______________ :) 

o  ביצוע הפרויקטמקום_________________ : 

o מיום ( של העבודות שבוצעו בפרויקט, בתקופה שוהתייקרויות ההיקף הכספי )ללא מע"מ

 : _______________ועד לסיומו 0/.010.0

o  שיונותיר, לרבות טיפול בקבלת בסביבה אורבאנית תשתית ופיתוחעבודות האם הפרויקט כלל 

 לסמן( )יש כן 2 לא  :? היתרים אועבודה 

 

 

 : אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

 שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה וחותמת: _______________

 

 : אישור מזמין העבודה2מנהל הפרויקט לגבי נכונות הפרטים שלעיל

 טל': _________ שם מלא: ___________תפקיד: __________ חתימה וחותמת: __________

 

  



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 6.2.0אישור יועץ בטיחות לפי תנאי סף  - א4 נספח
 

 לכבוד
 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

 1רח' הלני המלכה 
 ירושלים

 
 שלום רב, 

 
  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז' מס פומבי מכרזהנדון: 

 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות הידראוליות במות של ואחזקה
 

, "( למכרז שבנדוןהמציע)להלן: " _____________________________לשם הגשת הצעת _______

 כדלקמן:בפניכם הריני לאשר 

 (. מתאימים )מצ"ב אישוריםהמוסמך על פי הדין בישראל אני יועץ בטיחות  .0

לרבות כלל התכניות והפרטים  למסמכי המכרז 6.7 הגדרתו בסעיףכבחנתי את תכנון המציע  ./

ביחס למרכיבי הבטיחות למניעת נפילה לתוך המתקן, והריני לאשר , "(המתקן)להלן: " הכלולים בו

 הבטיחות, בכל התקנים החלים על פי דין ובטוח לשימוש.כי המתקן עומד בכל דרישות 

 
 תאריך: ___________________

 
 בכבוד רב,                

 
   
  ____________________ 

 חתימה וחותמת    



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 /.6.2 לפי תנאי סף מהנדסאישור  - ב4 נספח
 

 לכבוד
 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

 1רח' הלני המלכה 
 ירושלים

 
 שלום רב, 

 
  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז' מס פומבי מכרזהנדון: 

 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות הידראוליות במות של ואחזקה
 

"( למכרז שבנדון, המציעלשם הגשת הצעת ____________________________________ )להלן: "

 כדלקמן:הריני לאשר בפניכם 

אני מהנדס קונסטרוקציה 2 מהנדס מכונות המוסמך על פי הדין בישראל )מצ"ב אישורים  .0

 מתאימים(. 

לרבות כלל התכניות והפרטים  ,למסמכי המכרז 6.7בחנתי את תכנון המציע כהגדרתו בסעיף  ./

, והריני לאשר כי התכנון של כל רכיבי המתקן )מתקן חיצוני, פנימי, "(המתקן)להלן: " הכלולים בו

מתקן הזנה עילי ומשטח דריכה( מבטיח כי המתקן על כל רכיביו מתאים לעומסים בהם צפוי 

 .יעמדו בהתאם לשימוש המתוכנן בהםורכיביו שהמתקן 

לאשר כל מרכיבי המתקן הנ"ל עומדים בדרישות התקן הישראלי וכי המתקן על כל כמו כן, הריני  .3

 שנה לפחות, בהתאם לייעוד המתקן. /0רכיביו תוכנן לעמוד לתקופה של 

 
 תאריך: ___________________

 
 בכבוד רב,                

 
   
  ____________________ 

 חתימה וחותמת    



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 /.6.2 תנאי סףחלופה ב' בלפי מהנדס אישור  - /-ב4 נספח
 

 לכבוד
 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

 1רח' הלני המלכה 
 ירושלים

 
 שלום רב, 

 
  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז' מס פומבי מכרזהנדון: 

 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות הידראוליות במות של ואחזקה
 

"( למכרז שבנדון, המציעלשם הגשת הצעת ____________________________________ )להלן: "

 הריני לאשר בפניכם כדלקמן:

 המוסמך על פי הדין בישראל )מצ"ב אישורים מתאימים(.  מבניםאני מהנדס  .0

למסמכי המכרז, לרבות כלל התכניות והפרטים  6.7בחנתי את תכנון המציע כהגדרתו בסעיף  ./

"(, והריני לאשר כי כל מרכיבי המתקן עומדים בדרישות התקן המתקןהכלולים בו )להלן: "

 לייעוד המתקן.שנה לפחות, בהתאם  /0הישראלי וכי המתקן על כל רכיביו תוכנן לעמוד לתקופה של 

 
 תאריך: ___________________

 
 בכבוד רב,                

 
   
  ____________________ 

 חתימה וחותמת    

 



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 6.2.3 תנאי סףלפי מהנדס חשמל אישור  - ג4 נספח
 

 לכבוד
 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

 1רח' הלני המלכה 
 ירושלים

 
 שלום רב, 

 
  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז' מס פומבי מכרזהנדון: 

 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות הידראוליות במות של ואחזקה
 

"( למכרז שבנדון, המציעלשם הגשת הצעת ____________________________________ )להלן: "

 הריני לאשר בפניכם כדלקמן:

 אני מהנדס חשמל המוסמך על פי הדין בישראל )מצ"ב אישורים מתאימים(.  .0

למסמכי המכרז, לרבות כלל התכניות והפרטים  6.7בחנתי את תכנון המציע כהגדרתו בסעיף  ./

המתקן עומדים  ם החשמליים שלרכיביהכל תכנון "(, והריני לאשר כי המתקןלים בו )להלן: "הכלו

שנה לפחות,  /0בדרישות התקן הישראלי וכי המתקן על כל רכיביו תוכנן לעמוד לתקופה של 

 בהתאם לייעוד המתקן.

 
 תאריך: ___________________

 
 בכבוד רב,                

 
   
  ____________________ 

 חתימה וחותמת    

 



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 6.2.4 תנאי סףהמציע לפי אישור  - ד4 נספח
 

 לכבוד
 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

 1רח' הלני המלכה 
 ירושלים

 
 שלום רב, 

 
  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז' מס פומבי מכרזהנדון: 

 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות הידראוליות במות של ואחזקה
 

"( למכרז שבנדון, המציעלשם הגשת הצעת ____________________________________ )להלן: "

 הריני לאשר בפניכם כדלקמן:

 , במכרז שבנדון.)מחק את המיותר( המציע 2 היצרן מטעם המציעאני  .0

למסמכי המכרז, לרבות כלל התכניות  6.7תכנון המציע כהגדרתו בסעיף הריני לאשר ביחס ל ./

בהתאם לדרישות המפרט תוכננו  מתקןכל מרכיבי הכי "(, המתקןוהפרטים הכלולים בו )להלן: "

 ,סולת עירונית מעורבתכמיכל לאחסון פהמתקן לייעודו של  הטכני, מחומרים ובאופן שיתאימו

זיה הנוצרת מהמגע עם ולרבות עמידות לפגעי מזג אויר, זיהום ממגע עם פסולת ותשטיפי אשפה, קור

ובעת פינוי הפסולת המתקן תשטיפי האשפה וזעזועים וחבטות הנגרמים בעת השלכת הפסולת לתוך 

 .המתקןמתוך 

 
 ______תאריך: _____________

 
 בכבוד רב,                

 
   
  ____________________ 

 חתימה וחותמת    



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 נוסח הערבות הבנקאית - 5נספח 

 
 תאריך _____________         לכבוד

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
 1רח' הלני המלכה 

 ירושלים
 1ערבות בנקאית מס' ______________  הנדון:

 

מאה עשרים ש"ח )במילים:  0/2,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

______ )להלן: ____________________ -רשו מ"(, שתדסכום הערבותאלף ש"ח( )להלן: "וחמישה 

במות לביצוע מסגרת  בחוזהלהתקשרות  0002/001' מס פומבי מכרזב מציע"( בקשר עם הצעת המציעה"

 . ירושליםטמונות לאשפה  דחסניותהידראוליות ל

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  המחירים לצרכן סכום הערבות יהיה צמוד למדד 

 ינוארבחודש  02-שהתפרסם ב 001/שנת  דצמברחודש לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין 

 )או בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי". 0/0/

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

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

רש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, הסכום השווה למכפלת ההפ -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.

מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  משלושה ימיםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 

מצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת ה

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

 .מציעהתשלום תחילה מאת ה

 תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.( בלבד ולאחר )כולל 0/0.7.0/עד ליום ערבות זו תישאר בתוקפה 

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.

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

 , ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.מברק

 ., למעט לעיריית ירושליםערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

 

 

 בנק  תאריך

 

 

  

                                                 

 לתשומת לב 1 

 הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש הצעה. 
 



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 6.00 תצהיר פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים בהתאם לתנאי סף - 6נספח 
 

_________________, אני הח"מ, ______________________, נושא2ת תעודת זהות שמספרה 
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר2ה בזה כדלקמן:

אני משמש2ת _____________________ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה2מורשית חתימה אצל  .0
 .המשתתף"(__________________________ )להלן: "

אני עושה תצהירי זה בהתאם להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאים הקבועים בבקשה להציע  ./
 מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001' מס פומבי מכרזהצעות בקשר לביצוע עבודות במסגרת 

 לאשפה טמונות לדחסניות הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה
 "(.להצעותהבקשה )להלן: " בירושלים

 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; 0122 -ו2או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  0110 -והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין המשתתף הורשע ביותר משתי   
, אך בין 0122 -ו2או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  0110 -והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

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

 לתצהירי זה נכון גם לגבי כל אחד מאלה:  3האמור בסעיף  .2 

 בעל השליטה במשתתף. .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"(.

ממנהליו לא הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין, המשתתף או מי  .2
 בחמש השנים האחרונות. 2/2-//2, 10/-10/, 300, 302, 330, 323 0122-התשל"ז

את החלופה הרלבנטית  X-]על המציע לסמן בנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  . 2
 : מבין שתי החלופות שלהלן[

 חוק)להלן: " 0112-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1הוראות סעיף   
 "(, לא חלות על המציע.זכויות שוויון

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא  חלותלחוק שוויון זכויות  1הוראות סעיף  
עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה כאמור,  000 -יותר מ מעסיק

 ר ומתחייב, כדלקמן: המציע מצהי

במידה והצעתו תזכה במכרז והוא יתקשר עם המזמין לביצוע העבודות, יפנה המציע  (0)
למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  1לפי סעיף 

ייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה המציע התח - לחילופין (/)
לחוק שוויון זכויות  1והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ( לעיל נעשתה עמו התקשרות שלגביה פעל ליישומן. 0בהתאם להוראות סעיף )

 כמשמעותה בחוק שיווין זכויות. -זה  2הגדרת "מעסיק" לענין סעיף 

מתחייב בזאת כי היה ויתקשר עם המזמין מכח מכרז זה, יעביר העתק מהתצהיר המציע 
ימים  30זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  2לפי סעיף 
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 מההתקשרות. 

 הנני מצהיר2ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. . 2

 
 

 חתימת המצהיר2ה
 

 אישור

אני הח"מ, _________________, עו"ד, מאשר בזה כי היום, _____________, הופיע2ה בפניי מר2גב' 
__________________________, אשר זוהה2תה על פי תעודת זהות שמספרה 
____________________ 2 המוכר2ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו2ה כי עליו2ה לומר את האמת, 

תעשה כן יהא 2 תהא צפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר2ה את נכונות האמור שאם לא ייעשה 2 
 בתצהיר זה וחתם2ה עליו בפניי.

 
 

 חתימת המאשר
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 נספח ביטוח – 7נספח 
 לצורך סעיפי הביטוח בלבד: 

 
הרשות לפיתוח ירושלים ו2או עדן החברה לפיתוח קרן קיימת לישראל ו2או ו2או מוריה –" מוריההגדרת "

אב לתחבורה( ו2או  תכניתמרכז ירושלים בע"מ ו2או הגיחון בע"מ ו2או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו2או החברה העירונית  -אריאל 

ו2או מנהלים ו2או עובדים  כן,אריאל בע"מ ו2או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו2או רשות מקרקעי ישראל ו
 ו2או  מנהל הפרויקט ו2או המפקח.של הנ"ל נבחרי ציבור 

 
נבחרי  וכן,ו2או עובדים ו2או מנהלים חברות עירוניות עיריית ירושלים ו2או ל: הכוונה , "העירייההגדרת "

 .של הנ"ל ציבור
 

לו על הצדדים אף אם יחו  להלן  יובהר כי התחייבויות הקבלן לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור
אישורי הביטוח )אישר ביטוח אחיד( מכוח החוק לפיקוח על   הוראות בדבר המצאת נוסח אחר של

או כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר ספק נוסח אחר של  0120 -שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א
יטוחים בהתאם אישור ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ב

למצוין בהסכם על נספחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בנספח זה לבין האמור באישור הביטוח 
 .לגרום לשינוי ביטוחיו כל מנת להתאימם להוראות הסכם זה הקבלןהאחיד, מתחייב 

 
2או ביצוע ו ו2או אישור ו2או תכנון ו2או אספקה" הכוונה ל: הפרויקט" ו"המתקנים", "העבודותהגדרת "

מיכל  ו2או דחסניות מוטמנות אך לא רק, לרבות אחזקה של במות הידראוליות לדחסניות טמונות לאשפה
 ברחבי העיר ירושלים ו2או כל עבודה נלווית. חיצוני

 
ולקיים, על  פי חוזה זה ו2או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .0

ו2או  עבודותסיום הפי הקבוע בחוזה זה ועד ל-מיום תחילת ביצוע העבודות עלחשבונו, וזאת החל 
את  המאוחר מבין השניים, ,"(סיום העבודות)להלן: " ו2או תום תקופת הבדק מסירתן לעירייה

, בחברת ב'-7נספח כשלהלן ו2או בנספח הביטוח המצ"ב ומסומן  םעיפיהביטוחים המפורטים בס
 -ו" ביטוחי הקבלן: "בהתאמה )להלן ים אשר לא יפחתו מן המפורט להלןבתנאו ,כדיןביטוח מורשית 

 : "(ביטוח העבודות"
 

, מיום תחילת ביצוע מקצועית אחריות ביטוחבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס ל .0.0
  ; שלאחר סיום העבודות שנים 2 -ולא פחות מ דין כל פי על ואחריות קיימת עוד כלהעבודות ו

 
 עוד כלו לביטוח חבות המוצר, מיום המסירה המלאה או החלקית של העבודותבהתייחס  ./.0

 ;במלואן ו2או בחלקן שלאחר סיום העבודות שנים 2 -ולא פחות מ דין כל פי על ואחריות קיימת
 

מתחייב הקבלן לערוך את  מראשאושרה ע"י מוריה במידה ונערכת פוליסה משולבת ואשר  .0.3
 ;.א לעיל0 אמור בס'למשך התקופה כהביטוחים 

 
 :אסמכתאות כדלקמןהקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים כאמור לעיל ולהמציא  ./

 
בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון,  -  אישור קיום ביטוח -א'-7נספח  .0./

אישור המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " 001-0-2/ביטוח וחיסכון 
  "(.קיום ביטוחי הקבלן

מובהר בזאת כי אישור קיום ביטוח אשר יוצג כאסמכתא לביטוחי הקבלן לא גורע מחובת 
 חוזה זה. הביטוח בהוראות כל הקבלן לעמוד ב

 
קיום ביטוחי הקבלן הוראות אשר אינן כלולות באישור  - תוספת לפוליסות – ב'-7נספח  ././

תוספת לפוליסות )להלן: "מבטחת הקבלן חתומה ע"י  באמצעות "תוספת לפוליסות" יומצאו
 "(. ביטוחי הקבלן

 
מובהר כי הקבלן רשאי להמציא רק את התוספות לפוליסה, ללא אישור קיום ביטוח, ובלבד 
שהתוספות יכללו את כל הוראות הביטוח כך שהקבלן יעמוד בכל דרישות הוראות הביטוח בחוזה זה 

 לרבות נספחי הביטוח. 
 

  .מוריה, הקבלן מתחייב להמציא עותק פוליסות כולל מפרטמבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת 
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 ,ולקיים מטעמו לערוך המשנה קבלנילדרוש מ או2ו בעצמו, לערוך בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן .3
בגין כל אחד מכלי הרכב )כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך ו2או בקשר 

 :"(ביטוחי הרכב)להלן " עם ביצוע העבודות, את הביטוחים כמפורט להלן

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על .3.0

שלא יות אחר ותביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו, בגבולכולל  ביטוח מקיף ./.3
 . לכלי ₪ 220,000סך של יפחתו מ

" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, )צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכוניםביטוח "ציוד מכני הנדסי"  .3.3
כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות  הביטוח כוללסיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. 

על אף האמור בסעיף זה, רשאי הקבלן לא לערוך ביטוח צמ"ה . לכלי ₪ 0,000,000אחריות של 
חתום על ידו  ג'-7כנספח הקבלן מתחייב להמציא את כתב הוויתור מסומן אך הוא מתחייב 

 .טרם תחילת ביצוע העבודות

כמפורט ף ו2או ביטוח צ.מ.ה רשאי שלא לערוך ביטוח מקי מוסכם כי הקבלןלמרות האמור בסעיף זה, 
 02פורש ביטוח אחריות כלפי צד שלישי(, ובמקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור בסעיף )למעט במ לעיל

 .להלן כאילו נערכו הביטוחים במלואם

יכללו סעיף מפורש, בדבר ויתור המבטח על זכות )למעט ביטוח חובה( ביטוחי הקבלן כאמור לעיל 
ו2או  ושמוריה ו2או העירייה ויתרו2או כלפי כל מי  ו2או העירייה ו2או מי מטעמן מוריההתחלוף כלפי 

 למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. כלפיו, על תביעת תחלוף  לוויתור והתחייב
הגדרת "כלי רכב" כולל במפורש מנופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות, נגררים וגוררים וכן כלים 

 נעים ממונעים מכל סוג. 
 

מועד קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה קודם הקבלן מתחייב להמציא לחברה לשביעות רצונה לפי  .2
לתחילת עבודות כלשהן באתר ו2או פריקת חומרים כלשהם בו )המועד המוקדם בין השניים( וכתנאי 

ה את אישור קיום ביטוחי הקבלן ואת התוספת לפוליסות מוקדם לתחילת פעילותו בהתאם לחוזה ז
 . ביטוחי הקבלן ו2או עותק מפוליסות ביטוחי הקבלן

 
את התוספת לפוליסות ביטוחי הקבלן 2או ו ביטוחאישור קיום  את ולהמציא להמשיך מתחייב הקבלן

וביטוח  מקצועית אחריות ולעניין תקף זה חוזה עוד כל ל"הנ ו2או עותק מפוליסות ביטוחי הקבלן
  .על תתי סעיפיו לעיל 0 בסעיף כאמור נוספת לתקופה חבות המוצר

 
ו2או התוספת  הביטוחאישור קיום מקרה של אי התאמה בין האמור במוסכם בין הצדדים כי בכל  .2

זה, מתחייב הקבלן לשנות את הוראות ביטוחי הקבלן ולהתאימם  נספחלבין הוראות לפוליסות 
 זה.  נספחלהוראות 

 
תוספת לפוליסות ביטוחי הקבלן 2או הו הביטוחאישור קיום הקבלן מסכים ומאשר כי אין בבדיקת  .2

ו2או התאמתם לדרישות מוריה ו2או העירייה ו2או הבאים מטעמן,  י הקבלןביטוחסות ו2או עותק פולי
ו2או הבאים מטעמן ו2או לצמצם את אחריות הקבלן  על הגורמים הנ"ל כדי להטיל אחריות כלשהי על 
 פי חוזה זה ו2או על פי כל דין.

 
ביטוח בכל הקשור  כי מוריה תקבע כמוטב היחיד והבלעדי לקבלת תגמולי בזאת מובהר ומוסכם .2

והפוליסות תכלולנה הוראה  2רכוש עליו עובדיםלאבדן או נזק הנגרם לעבודות ו2או לרכוש סמוך
 בהתאם. 

 
זה, הינם  בנספחגבולות האחריות כמפורט קביעת כי סוגי והיקפי הכיסויים ו2או  בזאת מוסכם .2

המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה  בבחינת דרישת מינימום
בכל  ו2או מי מטעמן. לקבלן לא תהא כל טענה ו2או דרישה כלפי מוריה ו2או העירייה ו2או לפי דין

הקשור לגבולות האחריות האמורים ו2או כל טענה אחרת בנושא גובה ו2או היקף הכיסוי הביטוחי 
 שהוצא על ידי הקבלן.

 
על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים  .1

בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מוריה מכל סכום 
 שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

 
, לרבות המלצות הסקר על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן על פי נספח הביטוח כאמור .00

החיתומי שייערך בקשר עם העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה. הקבלן יהיה 
בגין תגמולי ביטוח שנמנעו עקב הפרה של תנאי  ןאחראי כלפי מוריה ו2או העירייה ו2או מי מטעמ

 הפוליסה ע"י הקבלן ו2או מי מטעמו.
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רחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או ככל שלדעת הקבלן קיים צורך לה .00

פי -משלימים עלהביטוחים הנוספים ו2או הביטוחים את ההקבלן רשאי לערוך לעצמו  משלימים,
נוסף ו2או משלים שייערך על ידי הקבלן ו2או רכוש בכל ביטוח  וניסיונו ועל חשבונו.  שיקול דעתו

יף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי מוריה ו2או כלל סעילטובתו, בקשר עם העבודות, י
למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון וכל ביטוח חבות נוסף ו2או משלים  ,העירייה ו2או הפועלים מטעמן

, העירייה בגין אחריות עקב מעשה ו2או מחדל של הקבלן ו2או מי מטעמו2או מוריה ואת יורחב לשפות 
 .בכפוף לסעיף אחריות צולבת

 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה  ./0

 קבלני עם בהתקשרותו כי מתחייב הקבלןאו חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, 
 יתחייבו כאמור המשנה קבלני לפיו סעיף, עמם ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהיה הוא משנהה

 . הקבלן עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת לפעילותם ביחס נאותים ביטוחים ולקיים לערוך
 

הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח כמו כן, 
ולקבל בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות בהתאם להוראות הפוליסות, וכן 

את מוריה ו2או העירייה ו2או כל הפועלים מטעמן, מאחריות לכל נזק לרכוש ו2או ציוד המובא  לפטור
על ידם או מטעמם לאתר העבודות. על הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי הקבלנים יקיימו 

 את הוראות ודרישות חוזה זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין,  והן את דרישות הקבלן.
 

בגין  העירייה ו2או ק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי מוריהלמען הסר ספ
העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי ספק משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו2או 
לפצות אותן  בגין כל אובדן ו2או נזק ו2או הפסד שייגרם להן, במישרין ו2או בעקיפין, עקב העבודות 

ו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו2או נזק ו2או הפסד כאמור מכוסה באיזו שבוצע
 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 
בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול לגרום לכך,  למוריההקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח,  .03

 .תחת ביטוחי הקבלן ו2או בדבר נסיבות העלולות לגרום להגשת תביעה
 

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה  .02
החובה לעדכן את סכומי הביטוח בפוליסה באופן מיידי, ולשלוח למוריה את אישור המבטח על ביצוע 

 העדכון האמור. 
 

טח לא ישחרר את למען הסר ספק מוסכם במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המב .02
מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח  הקבלן

אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכיסוי הפגיעה או הנזק 
ביעה כלפי שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. בכל מקרה, לקבלן לא תהא שום טענה ו2או ת

 מוריה ו2או העירייה ו2או הבאים מטעמן לגבי גובה תגמולי הביטוח, ככל שיהיו.
 

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן להמציא  .02
לעיל, בידי  0אישור ממבטח הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף 

 מוריה ו2או כל גוף אחר שמוריה תורה עליו. 
 

כי לא תהיה  שמו ובשם קבלני המשנה מטעמו,ומתחייב, ב מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן .02
כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה נגד מוריה ו2או העירייה ו2או כל מי הפועלים מטעם הגורמים  להם

 ולערוך כאמור לעיל, או שהי שהתחייבלשיפוי בגינו על פי הביטוחים  םזכאי םהנ"ל, בגין כל נזק שה
צמיות הנקובות בפוליסות, לרבות לכל אבדן ו2או נזק לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות הע םזכאי

, אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו2או מטעמו ו2או עבורו )לרבות כלי רכב, כלים
מכל אחריות  הנ"ל מהגורמים מיאת  ים בזאתפוטר והם, העבודות( לאתר וציוד מכני הנדסי מנופים

ולקבלן לא תהא כל טענה או  על פי הפוליסות הםזכויותילפעול למיצוי  יםלנזק כאמור ומתחייב
בגין נזק כאמור. יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת  הנ"ל מהגורמיםדרישה כלפי מי 
האמור בסעיף זה יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור  זדון.באדם שגרם לנזק 

 ו2או הבאים מטעמן. העירייה2או מאחריות כלפי מוריה ו
 

או  הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול ביטוחי .02
אישור קיום ביטוחי הקבלן חליפי ואת  למוריהחלקם ו2או על אי חידושם מתחייב הקבלן להמציא 

ים לרבות את חליפי בלןהתוספת לפוליסות ביטוחי הקבלן החליפיים ו2או עותק מפוליסות ביטוחי הק
 .לעיל 0כאמור בסעיף כיסוי אחריותו המקצועית וכיסוי בגין חבות המוצר של הקבלן
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הקבלן מתחייב לשפות את מוריה ו2או את העירייה בגין כל סכום שיושת עליהן עקב הפרת תנאי  .01
 הפוליסות ע"י הקבלן ו2או הפועלים מטעמו.

 
נקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם ל ועל הקבלן והבאים מטעמ -מניעת פגיעות .0/

, מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו2או לרכושו של כל אדם ו2או גוף שהוא בקשר עם העבודות
ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, 

חוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות ה
וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור 
לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

 שעל פי החוקים הנ"ל.
 

מוריה שומרת את זכותה לבצע , הביטוח אישורי החדשה בעניין הרגולציה רלאו כיבזאת,  מוסכם .0/
שינויים בנספח הביטוח ובלבד שלא יהיה בכך כדי לשנות את היקף גבולות האחריות וסכומי הביטוח 

. הקבלן מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה נגד המזמין הקבלןשל 
 בהקשר זה.  

 
מעיקרי החוזה והפרתו ו2או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הקבלן תהווה הפרה  םהינ לעיל 0/-0סעיפים  .//

 יסודית של החוזה.
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 אישור קיום ביטוחי הקבלן –א' -7נספח 

 (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
 ביטוח עבודות קבלניות 2בהקמה- יםאישור קיום ביטוח

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים 

יסת הביטוח למעט במקרה שבו שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מעמד מבקש 
 האישור *

מען הנכס המבוטח 2 כתובת 
 * האישור מבקש המבוטח ביצוע העבודות *

 קבלן הביצוע  ☐
 קבלני משנה  ☐
 שוכר ☐
   מזמיןאחר:  ☒

חברה לפיתוח ירושלים  -מוריה  שם 
הרשות ו2או העירייה ו2או   בע"מ

לפיתוח ירושלים ו2או עדן 
החברה לפיתוח מרכז ירושלים 
בע"מ ו2או הגיחון בע"מ ו2או 
המרכז לתכנון בערים היסטוריות 

אב לתחבורה( ו2או  תכנית)
החברה העירונית  -אריאל 

לניהול קרית ספורט, תרבות 
ופנאי בירושלים בע"מ ו2או 
החברה העירונית אריאל בע"מ 

ו פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו2א
 כן,ו2או רשות מקרקעי ישראל ו

עובדים ו2או מנהלים ו2או נבחרי 
ו2או  מנהל של הנ"ל ציבור 

)להלן:  הפרויקט ו2או המפקח
 "(מוריה"

חברות עיריית ירושלים ו2או ו2או 
ו2או עובדים ו2או עירוניות 

של  נבחרי ציבור וכן,מנהלים 
 "(העירייההנ"ל )להלן: "

מבוטחים נוספים: ו2או קבלנים 
 ו2או קבלני משנה.

 ת.ז.2 ח.פ. ת.ז.2 ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים 

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד' 

גבול האחריות2 סכום 
 הביטוח2 שווי העבודה

תאריך 
 סיום

תאריך 
 תחילה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

מספר 
 הפוליסה

פרקי 
 הפוליסה

 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

 סכום מטבע

302 ,301 ,30/ ,
303 ,302 ,302 ,
302 ,302 ,3/2 ,
3/2 ,330 

      

כל הסיכונים 
עבודות 
 קבלניות
הרחבות 

לדוגמה )ניתן 
לפרט בהתאם 

לפרקי 
 הפוליסה(:
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 גניבה ופריצה     כלול 

 רכוש עליו     2 
 עובדים

 רכוש סמוך     3 

רכוש      4 
 בהעברה

 פינוי הריסות     5 

רכוש מחוץ      6 
 לחצרים

 7     

הוצאות 
תכנון, 

מדידה, 
פיקוח 

והשגחה של 
אדריכלים, 

מהנדסים 
ומומחים 

 אחרים

 8     

ציוד קל, 
מתקנים ומני 

עזר 
ותכולתם, 

תבניות 
 ופיגומים

     כלול 

נזק עקיף 
מתכנון לקוי, 

חומרים 
לקויים, 

 עבודה לקויה

 9     

נזק ישיר 
מתכנון לקוי, 

חומרים 
לקויים, 

 עבודה לקויה

      

הוצאות 
להחשת נזק 

ותיקונים 
 זמניים

רעידת אדמה      כלול 
 ונזקי טבע

30/ ,302 ,302 ,
302 ,302 ,30/ ,
302 ,302 ,302 ,
3// ,3/2 ,3/1 

 צד ג'     10 

החלשת רעד      11 
 ומשען

נזק תוצאתי      12 

                                                 
 סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 2
 ד ממנוסכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפר 3
 סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 4
 סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 5
 בלתי נפרד ממנוסכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק  6
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 7
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 8
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 9

 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 10
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 11
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 12
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שייגרם עקב 
פגיעה 

בכבלים ו2או 
מתקנים תת 

 קרקעיים

     כלול 

חבות בגין נזק 
גוף הנובע 
משימוש בכלי 
רכב מנועי 
שאינו חייב 

בביטוח 
  חובה. 

      

חבות בגין נזק 
לרכוש הנובע 
משימוש בכלי 
רכב מנועי 
מעל לגבולות 

האחריות 
בפוליסת רכב 

סטנדרטית 
הנהוגה ביום 

מקרה 
הביטוח בסך 

/,200,000 ₪ . 

      

החריג בדבר 
תביעות 

תחלוף של 
המוסד 
לביטוח 

לאומי 
 מבוטל.

₪  0,000,000     

הגנה 
בהליכים 

)פרק  פליליים
 ב' וג'(

302 ,302 ,301 ,
302 ,302 ,301 ,
3/2 

אחריות      13 
 מעבידים

30/ ,302 ,300 ,
ביטוח חבות      14  /33, 3/2

 מוצר 
300 ,30/ ,303 ,
302 ,3/2 ,3/2 ,
3/2 ,3/2 ,33/ 

 15     
ביטוח 

אחריות 
 מקצועית

 

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

 עבודות קבלניות גדולות –בניה  – 002

 

 ביטול 2 שינוי הפוליסה *

                                                 
 התאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנוביקבעו  גבולות האחריות 13
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 14
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 15
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לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 20שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 , ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצרלעבודות קבלניות טבלת סכומי ביטוח וגבולות אחריות
 *(₪ -)סכומים ב

 

 הנושא
 

 
עבודות בהיקף עד 

3,000,000 

עבודות בהיקף 
3,000,000-
6,000,000 

 
 עבודות בהיקף

6,000,000-
1,000,000 

 
 עבודות בהיקף

1,000,000-
0/,000,000 

 עבודות בהיקף
0/,000,000-
05,000,000 

 

ביטוח עבודות 
 קבלניות:

 
  

 
 

 

 רכוש סמוך

מסכום  00%
 הביטוח

מינימום 
0,000,000 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 3,000,000מינימום 

 

 רכוש עליו עובדים

מסכום  00%
 הביטוח

מינימום 
0,000,000 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 3,000,000מינימום 

 

 פינוי הריסות

מסכום  00%
 הביטוח

מינימום 
0,000,000 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 3,000,000מינימום 

 

נזק ישיר כתוצאה 
מתכנון לקוי, חומרים 
 לקויים , עבודה לקויה 

מסכום  00%
 הביטוח

מינימום 
0,000,000 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

 

הוצאות תכנון, פיקוח, 
מדידה, והוצאות הכנת 

 תביעה

מסכום  00%
 הביטוח

מינימום 
0,000,000 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

 

 ביטוח צד שלישי
גבולות אחריות )תובע, 

 מקרה ותקופה(
2,000,000 2,000,000 

2,000,000 
 

2,000,000 00,000,000 
 

 0,000,000 0,000,000 200,000 200,000 200,000 הרחבת החלשת משען
 

הרחבת נזק תוצאתי 
עקב פגיעה בכבלים 

ו2או מתקנים תת 
 קרקעיים

200,000 200,000 200,000 0,000,000 0,000,000 
 

 ביטוח חבות מעבידים 
גבולות אחריות )תובע, 

 מקרה ותקופה(
/0,000,000 /0,000,000 /0,000,000 /0,000,000 /0,000,000 

 

ביטוח אחריות 
 מקצועית
)מקרה  גבולות אחריות
 ותקופה(

/,000,000 /,000,000 /,000,000 /,000,000 2,000,000 
 

 ביטוח אחריות מוצר
)מקרה  גבולות אחריות
 ותקופה(

/,000,000 /,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

 
להחליט במסגרת כל הזמנת עבודה, לדרוש או הזכות  אתלעצמה  תשומר מוריה כי ,בזאת ומוסכם מוצהר* 

ו2או לדרוש , מקצועית לאחריות2או ו המוצר לחבות ביטוחשלא לדרוש מהקבלן ביטוח עבודות קבלניות ו2או 
של  מסויםו2או להיקף  לסוגביטוח כאמור, בסכומים נמוכים מאלה הנקובים בטבלה, וכל זאת בהתייחס 

 הבלעדי הדעת שיקול לפי והכל, חשיפות שמקורן בכל הזמנת עבודה עבודות, בהתאם לנסיבות, תכולות ו2או
בזאת על כל טענה,  מוותרבלבד, והקבלן  מוריהשל  המשקף את זכות האמורבמפורש, כי  מובהר. והמוחלט

או בשל הנסיבות  מימושן, בהעדר, לעיל זה סעיף פי על מוריה זכויות במימוש שמקורהתביעה או דרישה 
 . אלה תיואי מימוש זכו או2ו במימושהכרוכות 

 



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 תוספת לפוליסות ביטוחי הקבלן -ביטוח  -ב' -7נספח 
 

ו2או הרשות לפיתוח ירושלים ו2או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ מוריה  –" מוריההגדרת "
החברה  -אב לתחבורה( ו2או אריאל  תכניתו2או הגיחון בע"מ ו2או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )

העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו2או החברה העירונית אריאל בע"מ ו2או 
של עובדים ו2או מנהלים ו2או נבחרי ציבור  כן,פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו2או רשות מקרקעי ישראל ו

 ו2או  מנהל הפרויקט ו2או המפקח.הנ"ל 
 

נבחרי  וכן,ו2או עובדים ו2או מנהלים חברות עירוניות עיריית ירושלים ו2או ל: הכוונה , "העירייה"הגדרת 
 .של הנ"ל ציבור

 
2או ביצוע ו ו2או אישור ו2או תכנון ו2או אספקה" הכוונה ל: הפרויקט" ו"המתקנים", "העבודותהגדרת "

מיכל  ו2או דחסניות מוטמנות אך לא רק, לרבות אחזקה של במות הידראוליות לדחסניות טמונות לאשפה
 ברחבי העיר ירושלים ו2או כל עבודה נלווית. חיצוני

 
 :פוליסה מס'.............. כה"ס לביטוח עבודות קבלניות .0

 ו2או נוסח מקביל לתנאי ביט נוסח הפוליסה לא יפחת מתנאי ביט . 
  חודשים.  2/ –תקופת תחזוקה מורחבת 

  יום.  30 –תקופת הרצה 
  ................. סכום הביטוח לעבודות הפרויקט₪.  

  :מוריה ו2או העירייה ו2או הקבלן ו2או  מנהל הפרויקט ו2או המפקח ו2או מבוטחים נוספים
  קבלנים וקבלני משנה )בכל דרגה(.

 :הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאים 

 '16פוף לביטוח חסרהרחבות על בסיס "נזק ראשון" למקרה ולתקופה שאינו כ – פרק א: 
  של מסכום הביטוח ובסך  00%שלא יפחת מסך של בסך  -רכוש בהעברה.₪___________ 

  של בסך -הוצאות תכנון ופיקוח .₪____________ 
 00%שלא יפחת מסך של בסך  - ציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי 

 ____________₪.של מסכום הביטוח ובסך 

  במלוא סכום הביטוח. - מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקוייםנזק עקיף 
  בסך  –פינוי הריסות₪____________ 

 .פריצה2גניבה 
  בסך  -הוצאות הכנת תביעה.₪____________ 

  בסך  -נזק ישיר.₪____________ 
  בסך  –סמוך נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש₪____________. 
  .רעידת אדמה ונזקי טבע 

  לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה
 למוריה בלבד וזאת קביעה בלתי חוזרת וכן מוריה תיקבע כמוטב לקבלת תגמולי הביטוח. 

 'ביטוח חבות כלפי צד שלישי  – פרק ב- 

   וח. למקרה ובמצטבר לתקופת הביט ₪ 17______________ -גבולות אחריות 

  אחריות צולבת"סעיף". 
  ,פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה

פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה,  פרעות, 
 נזק בזדון וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

 2או עובדיהם ו2או מנהליהם ו2או רכוש כלשהו בבעלותם ו2או מוריה ו2או העירייה ו
 באחריותם ו2או פיקוחם יחשבו כצד שלישי.

 )18הפוליסה כוללת את ההרחבות שלהלן )למקרה ולתקופה: 
 בסך -רעד והחלשת משען כיסוי ל  _____________₪ . 

                                                 
 מצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנוסכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה ה 16
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 17
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנובהרחבות  גבולות האחריות 18



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה.  
  חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות בפוליסת

  .₪ 200,000,/רכב סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח בסך 
 בסך  - כיסוי נזק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה בכבלים ו2או מתקנים תת קרקעיים

 וכן כיסוי כל נזק תוצאתי אחר במידה שהנזק הישיר מכוסה. ₪ __________
 החריג בדבר תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי מבוטל. 
  על על פיה( תחול ההרחבה הכללית בדבר הגנה בהליכים פליליים )לרבות גבול האחריות

גבול בואף תכלול הוצאות ייצוג מפני חקירה והליכים מנהליים אחרים ופרק ג' פרק ב' 
 .לתקופהולמקרה  ₪ 0,000,000של  אחריות

  

 ביטוח חבות מעבידים  – ג' פרק–  

  לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 19_________ גבולות אחריות בסך של 
 
 :לביטוח אחריות מקצועית פוליסה מס'................. ./

  ן. על פי דיאחריות  

  למקרה ולתקופת ביטוח ₪ 20 ____________ בסך -גבולות אחריות . 
  .הרחב שיפוי כלפי מוריה ו2או העיריה 

 לסעיף "אחריות צולבת". כפיפות 
  אי יושר עובדים ו2או הוצאת דיבה ו2או חריגה מסמכות בדבר: הביטוח אינו כולל כל הגבלה

 ו2או אובדן מסמכים. 
  חודשים. /0 -תקופת גילוי 
  התאריך הרטרואקטיבי- .................... ................ 

 . _____________ נוסח הפוליסה 
 

  :חבות המוצרלביטוח  פוליסה מס'................. .3

 ן. אחריות על פי די  

  ולתקופת ביטוח למקרה ₪ 21 ____________ בסך -גבולות אחריות . 
 .הרחב שיפוי כלפי מוריה ו2או העיריה 
 לסעיף "אחריות צולבת". כפיפות 

  חודשים. /0 -תקופת גילוי 
  התאריך הרטרואקטיבי- . ................................... 

  .נוסח הפוליסה לא יפחת מתנאי ביט 
 
 : ביטוחי הקבלן שלעיל יכללו את ההוראות שלהלן .2

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. (0
תגמולי ביטוח הנובעים מנזק לעבודות עצמן ו2או לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים ישולמו למוריה  (/

 בלבד ו2או על פי הוראותיה המפורשות בכתב. 
כלפי מוריה ו2או העירייה ו2או לטובתן וקודם  Primary)הכיסוי בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ) (3

 .לשיתוף בביטוחים אלהזכות  והמבטחת מוותרת על
 הפרת תנאי הפוליסות על ידי מי הקבלן ו2או מי מטעמו לא תפגע בזכויות מוריה והעירייה על פיהן. (2
בוטלה זכות השיבוב נגד מוריה ו2או העירייה וכן נגד כל אדם הפועל מטעם מי מהן בפרויקט, או  (2

 ון.מוריה ו2או העירייה התחייבו בכתב לשפותם, למעט אדם או גוף אשר פעלו מתוך כוונת זדש
הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות, ולמילוי החובות המוטלות על  (2

המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. חובה זו לא תחול על מוריה ועל העירייה בשום מקרה או סיבה 
 שהיא. 

אנו מתחייבים כי אם תחליט מוריה להפסיק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, במהלך  (2
ביטוח, או אם יוכרז הקבלן כחדל פירעון ו2או ייכנס להליכי פירוק ו2או כינוס נכסים, תקופת ה

                                                 
 וה חלק בלתי נפרד ממנובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהויקבעו  גבולות האחריות 19
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 20
 בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנויקבעו  גבולות האחריות 21



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

תישאר פוליסה זו, על כל תנאיה, בתוקף מלא ורציף, תעבור מידית לבעלות מוריה, ואנו נפעל על פי 
 הוראות המזמין בכתב, לעניין שינויים בשם המבוטח ו2או המוטבים על פי הפוליסה.

כי הפוליסות הנ"ל לא  תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, הננו מתחייבים  (2
יום למוריה )למעט ביחס פוליסת עבודות קבלניות שלא ניתנת לביטול  20אלא בהודעה מראש של 

 אלא מחמת אי תשלום הפרמיה(, בכתב, בדואר רשום. 
חמת אי תשלום הפרמיה, תינתן במקרה של ביטול הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות מ

 היכולת לשלמה במקום הקבלן כדי למנוע את ביטול הכיסוי. למוריה
 
 
 
 

  



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 , ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצרלעבודות קבלניות טבלת סכומי ביטוח וגבולות אחריות
 *(₪ -)סכומים ב

 

 הנושא
 

 
עבודות בהיקף עד 

3,000,000 

עבודות בהיקף 
3,000,000-
6,000,000 

 
 עבודות בהיקף

6,000,000-
1,000,000 

 
 עבודות בהיקף

1,000,000-
0/,000,000 

 עבודות בהיקף
0/,000,000-
05,000,000 

 

ביטוח עבודות 
 קבלניות:

 
  

 
 

 

 רכוש סמוך

מסכום  00%
 הביטוח

מינימום 
0,000,000 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 3,000,000מינימום 

 

 רכוש עליו עובדים

מסכום  00%
 הביטוח

מינימום 
0,000,000 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 3,000,000מינימום 

 

 פינוי הריסות

מסכום  00%
 הביטוח

מינימום 
0,000,000 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 3,000,000מינימום 

 

נזק ישיר כתוצאה 
מתכנון לקוי, חומרים 
 לקויים , עבודה לקויה 

מסכום  00%
 הביטוח

מינימום 
0,000,000 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

 

הוצאות תכנון, פיקוח, 
מדידה, והוצאות הכנת 

 תביעה

מסכום  00%
 הביטוח

מינימום 
0,000,000 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 0,000,000מינימום 

מסכום  00%
 הביטוח

 000,000,/מינימום 

 

 ביטוח צד שלישי
גבולות אחריות )תובע, 

 מקרה ותקופה(
2,000,000 2,000,000 

2,000,000 
 

2,000,000 00,000,000 
 

 0,000,000 0,000,000 200,000 200,000 200,000 הרחבת החלשת משען
 

הרחבת נזק תוצאתי 
עקב פגיעה בכבלים 

ו2או מתקנים תת 
 קרקעיים

200,000 200,000 200,000 0,000,000 0,000,000 
 

 ביטוח חבות מעבידים 
)תובע, גבולות אחריות 

 מקרה ותקופה(
/0,000,000 /0,000,000 /0,000,000 /0,000,000 /0,000,000 

 

ביטוח אחריות 
 מקצועית
)מקרה  גבולות אחריות
 ותקופה(

/,000,000 /,000,000 /,000,000 /,000,000 2,000,000 
 

 ביטוח אחריות מוצר
)מקרה  גבולות אחריות
 ותקופה(

/,000,000 /,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

 
להחליט במסגרת כל הזמנת עבודה, לדרוש הזכות  אתלעצמה  תשומר מוריה כי ,בזאת ומוסכם מוצהר* 

ו2או , מקצועית לאחריות2או ו המוצר לחבות ביטוחאו שלא לדרוש מהקבלן ביטוח עבודות קבלניות ו2או 
ו2או להיקף  לסוגלדרוש ביטוח כאמור, בסכומים נמוכים מאלה הנקובים בטבלה, וכל זאת בהתייחס 

 שיקול לפי והכל, של עבודות, בהתאם לנסיבות, תכולות ו2או חשיפות שמקורן בכל הזמנת עבודה מסוים
 מוותרקבלן בלבד, וה מוריהשל  המשקף את זכות האמורבמפורש, כי  מובהר. והמוחלט הבלעדי הדעת

 בהעדר, לעיל זה סעיף פי על מוריה זכויות במימוש שמקורהבזאת על כל טענה, תביעה או דרישה 
 .אלה תיואי מימוש זכו או2ו במימושאו בשל הנסיבות הכרוכות  ,מימושן

  



 הידראוליות במות של ואחזקה  ביצוע, אישור, תכנון, לאספקה מסגרת בחוזה להתקשרות 0002/001 מכרז
 בירושלים לאשפה טמונות לדחסניות

 כתב ויתור –ג' -7נספח 
 

 תאריך : __________
       לכבוד

 

 
 

 
 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות
 

בכלי רכב ו2או ציוד  ______________באתר בעבודתי ככל שאשתמש הריני להצהיר בזאת כי  .א

מכני הנדסי אשר בבעלותי ו2או בשימושי לרבות כל ציוד אחר ו2או מתקנים המשמשים אותי 

 ."(הציוד" או "האתרהנ"ל )להלן בהתאמה : "בביצוע העבודות באתר 

 הריני להתחייב כדלקמן: .ב

 מי מטעמםו2או  מנהל הפרויקט ו2או המפקחו2או את ו2או העירייה  מוריההנני פוטר את  .0

מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידי ו2או 

 עבורי, כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוונת זדון.

 מי מטעמןו2או  מנהל הפרויקט ו2או המפקח2או את וו2או העירייה  מוריההנני פוטר את  ./

מכל אחריות לגבי פריצה ו2או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על זכות השיבוב 

 במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוונת זדון. הגורמים הנ"לכלפי 

על ידי, היה ותעלה טענה ו2או דרישה ו2או תביעה מצדי ו2או קבלני משנה המועסקים  .3

ו2או העירייה  מוריהבניגוד לאמור לעיל, ו2או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את 

בכל תשלום ו2או הוצאה שיישאו בהם לרבות  מנהל הפרויקט ו2או המפקחו2או את 

 הוצאות משפטיות.

הננו מתחייבים כלפיכם כי ככל  ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר )לרבות באמצעות  .2

ו2או קבלני משנה(  נוודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב, בין היתר, ביטוחי חובה ספקים 

, זה חוזהב בהוראות הביטוחגוף ורכוש כמתחייב כחוק, ביטוח בגין נזקי "צד שלישי" 

וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב מנועי ו2או ציוד הנדסי יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו 

 ל כל תביעה ו2או דרישה מכם ו2או שיתוף ביטוחיכם.הבלעדית ואנו מוותרים מראש ע

 
 
 

_______________________ 
 חתימה ושם  הקבלן המצהיר

 
 
 
 

הרשות לפיתוח ירושלים ו2או עדן החברה ו2או העירייה ו2או   בע"מחברה לפיתוח ירושלים  -מוריה 
אב  תכניתלפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו2או הגיחון בע"מ ו2או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו2או  -לתחבורה( ו2או אריאל 
עובדים  כן,ו פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו2או רשות מקרקעי ישראל והחברה העירונית אריאל בע"מ ו2א

 "(מוריה)להלן: " ו2או  מנהל הפרויקט ו2או המפקחשל הנ"ל ו2או מנהלים ו2או נבחרי ציבור 
 

של הנ"ל )להלן:  נבחרי ציבור וכן,ו2או עובדים ו2או מנהלים חברות עירוניות עיריית ירושלים ו2או ו2או 
 "(העירייה"


