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  רותהע

לאיתור  נים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתניםהמפרטים הכלליים המצוי

  .הכניסה לאתר חופשית לכולם www.online.mod.gov.il באתר

  

קשור לביצוע, ופרטי צוות כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל המסמך ה

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובחתימתו על המסמך הקבלן המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה 

בא להוסיף על האמור בחוזה מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן 

נים של מוריה או כל . בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלהקבלנים של מוריה

חיובים מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת 

  ביחס לקבלן.  מחמירים יותר

  

  פרטי קשר:

  

  025331533  טל':  תפנית ניהול בניה    ניהול פרוייקט:

  025342266  פקס:                

  

                ___________________  

ימת הקבלןחותמת וחת              
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  תנאים כלליים מיוחדים - 1-מסמך ג'

  במבני ציבור ביצוע עבודות הנגשה  - תיאור העבודה  00.01

שיפוץ והנגשה במבני ציבור לביצוע עבודות מתייחסת  העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה

  העבודה כוללת בין היתר: . בהיבטים של נגישות מבנים, תשתיות וסביבה שונים,

   .שלד בניין ות הריסה ופינויעבוד )1

   .עבודות גמר )2

   .עבודות גמר בחדרי מדרגות )3

   .עבודות גמר במממי"ם )4

   .רותיםיעבודות גמר בחדרי ש )5

  .חדרים עבודות גמר )6

   .מסגרות בנין בשלב השלד )7

  מעטפת הבניין, כולל חיפויים, קירות מסך, דלתות וחלונות, מערכות איטום שונות. )8

  .ודרכי גישה כבישיםמעברים ציבוריים,  )9

  .חפיתו )10

   .מערכות מים וניקוזים )11

  .ותשתיות שונות מערכות חשמל )12

 .אבזור אדריכלי ואבזור נגישות )13

 ככל שיידרש.  -  שרותי קבלן ראשי )14

  

  תיאור כללי של העבודות

, הישונים של העירימבני ציבור עבודות להנגשת  מבצעתמוריה  חברת עירית ירושלים באמצעות

  בהתאם לחוק הנגישות.

 במבנה או במספר מבנים שונים באזורים שונים ובמקביל. יבוצעוהעבודות הקבלן לכך ש מת לבתשו

לא תשמענה טענות מצד יקבע ע"י מנהל הפרויקט. ע"י אותו קבלן מס' המבנים שיבוצעו במקביל 

לתו לבצע מס' מבנים במקביל או להגבלת מס' המבנים שהוא נדרש לבצע ואי יכהקבלן בנוגע ל

  הוא נדרש לבצע במקביל.רש להעמיד מס' צוותי ביצוע בהתאם למס' המבנים שידיבלן במקביל. הק

  

תמשיך להתקיים לאורך ביצוע העבודות ועל אשר הפעילות בהם , במבנים פעילים תתבצענההעבודות 

קיימים אשר בהם ו/או בתוך מבנים  סמוךהעבודה תבוצע בהקבלן להיערך לכך בהתאם. מובהר כי, 

פגיעה, הפרעה או מטרד לנוחות כל ביצוע העבודות לא תהיה  במהלך. הקבלן מתחייב כי פעילות שוטפת

הציבור ו/או לפעילות במבנים הקיימים, שביל וכיו"ב או ברכוש ציבורי או פרטי המצוי בתחומי אתר 

העבודות או בסמוך אליו, והכול למעט מקרים מיוחדים שהפרעה כאמור לעיל היא בלתי נמנעת נוכח 

נקט הקבלן אלו אף במקרים מיוחדים כפוף לכך שך לקיים את התחייבויות הקבלן לפי ההסכם, ובהצור

ורק לאחר קבלת אישור מראש ככל הניתן,  הפרעהה אתהאמצעים הנדרשים על מנת לצמצם  לבכל

 מנהל הפרויקט.ובכתב מ

  

  עבודות נגישותהגדרת 
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ים, התגברות על הפרשי גובה בדרכים פתחים, שער, דלתותכולל הנגשת דרכים אל המבנה ובתוכו, 

מעליות ובהתאם לדרישות התקן והתקנות, חניות, שרותי נכים, התאמת , מעלונים, שונים וכגון רמפות

  וכד'. אביזריםרכישת ציוד, , מעליות, שבילים, מדרגות, פינות ישיבה

רות בכל הקשור פש לא תהינהומודגש כי  "לרמת הסנטימטר"מקסימאלי  וקתקני הנגישות דורשים די

  על מידות בהתאם.והקפדה  הנגישות לעמידה בתקני

מידות על פי תקן נדרשות בתחום הבינוי למידות פנים וחוץ רוחב ואורך של אלמנטי הבינוי וכן בכל 

  '.הנוגע לשיפועים תקניים של משטחים שונים וכגון רמפות ו/או רכבים שיפועיים וכדו

יה, צהסניטפרטי למיקום מדויק של פרטי הבינוי השונים,  ותמתייחסמידות על פי תקן ההקפדה על 

 ,מדפים, אביזרי הנגישות במיקומם בתוך המבנה ומחוצה לו וכגון מיקום מדויק של אסלות, כיורים

  משטחי אזהרה, פסי אזהרה וכד'. ,זים ומעקות וקוטרםחמאחזי הנגישות וכד' מיקום מא

  

  יםרהאת 00.02

הנגשת מבנים תשתיות  המהות העבודות הינכי הקבלן מבין ה אישור כי הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהוו

ובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים וסביבה במבנים קיימים ופעילים של עירית ירושלים 

   הללו על אופן ומהלך העבודות, נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה.

  

בביצוע עבודות התאמה והנגשה במבנים כה הכרומבין את המורכבות הוא כמו כן הקבלן מצהיר כי 

שמירה כולל  ,על כל המשתמע מכך בהםפות המשך הפעילות יקיימים ובסמוך להם תוך שמירה על רצ

דרכי הכניסה והיציאה, הוראות הביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע על 

דו במחירי היחידה שהגיש, כפי שהם אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון על יוכי גם העבודה, 

. בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בחוזה המסגרתמפורטים 

  בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כאמור בסעיף זה.

  

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים

ביבתו ויתקן על חשבונו כל נזק הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים באתר ובס

העלול להיגרם להם כתוצאה מבצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות 

ביוב וכד'), על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על  , תשתיות,הקבלן (לרבות צינורות מים

  אופן הטיפול בו.

  

מתחייב לתקנם על כי הוא כאמור ועל ידו ומתקנים  לנזק שיגרם למבנה מלאה חריותהקבלן יישא בא

המפקח ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שנגרמו המנהל/חשבונו, לשביעות רצון 

  כתוצאה מהנזק הנ"ל.

  

  עבודות בשעות לא שגרתיות

היות והעבודות נדרשות לביצוע במבנים קיימים תוך שמירה על פעילות רציפה במבנים ובמבנים 

  סמוכים הקבלן יידרש לביצוע עבודות ערב ולילה ללא שתשולם לקבלן תוספת תשלום בגין האמור.

  

  תוכניות
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 הנחיותלבהתאם  תתבצענהמובהר כי במבנים מסוימים לא ימסרו תוכניות לביצוע. העבודות 

  .המנהל/המפקח

  

 מידות בתכניות

בכל ו ןקבלת עם מידות על הקבלן לבדוק ולבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכני .א

ביצוע העבודות על פי התוכניות ובכל מקרה שתמצא טעות, אי התאמה, אי טרם  ,מקרה

בהירות או סתירה בתכניות, בשרטוטים, במפרט או בכתב הכמויות עליו להודיע על כך מיד 

למפקח אשר יחליט, לפי איזו מהן תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית 

  ומכרעת.

  על הקבלן לבדוק התאמת התכניות למבנים ולמערכות הקיימות.  .ב

על הקבלן המבצע מערכות אינסטלציה, חשמל וכו' לבדוק ולוודא גם התאמת תכניות 

רוקציה של העבודה. במקרה של אי התאמה יש לנהוג המערכות לתכניות האדריכלות והקונסט

  .לעיל לפי סעיף א'

ו/או לא יפנה למפקח ו/או לא ימלא אחר  ה עליו לגלותשהי אם הקבלן לא יגלה ליקוי כאמור .ג

ישא הקבלן בכל תשלום, עלות או הוצאה שייגרמו בגין ובקשר לכך, בין י יהחלטתו הנ"ל, אז

אם הם נראים מראש ובין אם לאו, ובכלל זה בכל הקשור והכרוך בעבודות הפירוק ו/או 

 התיקון שיידרשו.

  

 אותציוד וחומרים, עבודה ומוצרים, דוגמ

חשיבות רבה לטיב לדיוק ורמת המוצר המוגמר. על הקבלן להביא בחשבון כי כל כאמור לעיל, קיימת 

ובפרט כל  התואם את התקן הרלבנטי איכותיוכיו"ב, בין להרכבה ובין לבצוע, יהיו מסוג  מוצר, אביזר

סופיות ע"י  כמו כן על הקבלן להביא בחשבון כי תהליך בחירת דוגמאות מוצרי ואביזרי הנגישות.

והמזמין ולרבות גוונים, פרטים וכיו"ב במבנה הוא כורח וכי עליו יהיה להכין האדריכל , המנהל

דוגמאות, דוגמאות חוזרות, חלופות הן כשלעצמן והן כשילוב של מספר אלמנטים בכמה וריאציות 

ה בגין עניין זה, לא עשה כן, לא תעמוד לו טענ .ללא כל תוספת תשלום בגין האמורמראש, מבעוד זמן ו

  לעניין לוח הזמנים וכל הנובע ממנו.

  

  בויות על פי חוזהיהסבה או המחאה של הזכויות וההתחי

לחוברת ההזמנה להציע הצעות, עליו  3 בהתאם לאמור בסעיףככל שהקבלן מעניין להפעיל קבלן משנה 

ימים מיום  7תוך , 3המשנה המוצע ויתר התנאים הנדרשים לפי סעיף  להגיש את כל פרטי קבלןיהיה 

  קבלת צו תחילת העבודה.

  

  האתר ושילוט ידורג  00.03

. בנוסף )הקבלנים של מוריה לחוזה 18 סעיף ראו( וראות חוזה קבלנים מוריההאתר ישולט בהתאם לה

מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע 

  להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. העבודות, על הקבלן 

קיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות המפקח, את השילוט יעל הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט ונ

  במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. 

  המפקח.  וזה והנחיותוצע בהתאם להוראות החהגידור יב
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  . עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן

  

  התארגנות בשטח  00.04

 יעל הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות אתר

 די הקבלן והמפקחוכן משר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד

ה יעל התכנית להיות תואמת לדרישות העירי , הצבת עגורנים וכד'.ידרשו ע"י מנהל הפרויקטשבמידה 

  תר הבניה, ובהתאם להוראות המפקח.ו/או הי

  

במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ו/או 

הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר  ל חשבוןככל שיידרש ע"י וע של המפקח, תבוצע העתקה כזו

  . תותר אך ורק מהדרך הציבורית יםמובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר ההעתקות/ההזזות הללו.

  

הקבלן יתחיל בביצוע ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. לכל מבנה יום  14תקופת ההתארגנות תעמוד על 

ההתארגנות את האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת  דה. בכללעבו הזמנתוהתארגנות מיד עם קבלת 

כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת 

שיון ו/או ההיתר הנדרש, וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר יהר

ידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, ג

  הדברים הנדרשים. 

  

  שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין  00.05

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים לתחום 

בלן לכך שהעבודה תתבצע במבנים תשומת לב הק העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

קיון ועל סדרי בטיחות לאורך כל תקופת הביצוע לשביעות רצון יפעילים ועליו להקפיד על שמירה על הנ

  מנהל הפרויקט והמפקח.

  

 סידורי ניקוז  00.06

די של בונו לניקוז מיבמשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חש

לחוזה  26 סעיף ראו לעניין זה החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. כל שטחי

  הקבלנים של מוריה. 

  

לצורך זה על  ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת.על הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר 

לרבות פתיחת הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים 

  תעלות, חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.

על הקבלן לוודא כי הניקוז  נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. היה ויגרם

  אינו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. 

  

  לוח זמנים ודיווח  00.07
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לוח בהתאם להוראות החוזה והמכרז. כל מבנה ומבנה, להנגשת רף לו"ז שלדי יצ הקבלן .א

הזמנים ייעשה עד לרמת פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי 

, , רכש מוצרים, הזמנת ציוד ומסירהםעצמ יםהעבודות על פי החוזה לרבות העבודות באתר

 משאבים וכו'.

  :בין היתר כלולל ועשוי ם להנחיית המפקח,יערך בהתא לוח הזמנים .ב

  רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי. )1

  לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. )2

 ודות והזמנים בהם יידרשו האמצעיםרשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העב )3

  והציוד באתר העבודה.

   ח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.על הקבלן לעדכן את לו )4

או חשבון  1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  )5

  מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.

ווחים יבמהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לד .ג

  זמנות וכו'.לגבי התקדמות העבודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, ה

 המפקח. דרך המפורטות בו וזאת לאחר אישורלרבות אבני ה, מחייבלוח זמנים זה  .ד

תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך להגשת החשבון.  .ה

ח זמנים ה בחוזה על הקבלן לעדכן את הלוארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדר

  אחת לשבועיים.

ידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים במ .ו

 הנוגעים בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא. 

  

  סיום הפרויקט, מסירה והשלמה

  סיום העבודה

כתנאי לאישור תשלום כלשהו בגין העבודות, על הקבלן מיד עם גמר ביצוע העבודה ו/או בסיומה, 

סתום את כל הבורות שבאתר, לבצע ניקוי מהאתר, ל הארעיים והמבניםת כל המחסנים א להוציא

יסודי של האתר ולהחזיר את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו ובכלל זה לתקן את כל הפגמים 

מצבם להחזירם לאו בסמוך להם  שונים שבהם ביצע עבודותיוהשנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה 

את מצב פני השטח  להחזירוכן , מופרעתוך יצירת מארג נופי בלתי  עבודתושלפני תחילת ביצוע 

   לקדמותו.

  

, ינקה הקבלן מהאתר ומסביבתו כל להלן 00.16ומבלי לגרוע באמור בסעיף  במסגרת עבודות הניקיון

י הביוב ופסולת בניין, אשפה, חומר חפור ומיותר באתר ושאריות חומרי בניין. הקבלן ישטוף את קו

הכבישים,  ,ותה את שוחות הניקוז וכן ינקה וישפשף את כל הרצפות והמרצפות, הדלתות והחלונוינק

כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים סיר י ,בסביבתובמבנה ו מדרכות, שטחי החוץ ושטחי החניותה

ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה, ישטוף את הרצפות והחלונות, השוליים וכל חלקי החרסינה 

 תוספת מחיר כל אמור ללאה כל - כיוצ"ב יש לרצפות וליטוש וואקס לעץ וטפו במים וסבון, יבצע פוליש

  . ומבלי שתשמע כל טענה או דרישה או תביעה ביחס לכל האמור בסעיף זה

  

  שלבי מסירת העבודה למזמין טרום מסירה
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ספקטים, הקטלוגים, עותקים של כל הפרו 3, למסור למפקח העבודה למזמין, על הקבלןמסירת  טרם

הוראות ההפעלה והאחזקה המונעת של כל הציוד, האביזרים והמרכיבים השונים של עבודות הקבלן 

מהווה תנאי  אמורל המפקחלפי דרישת המפקח ולקבל את חתימתו המאושרת להם. אישורו של 

  לאישור קבלת העבודה ע"י המזמין. מקדים 

  

כתבי אחריות לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה  ,זהלמסור למפקח, בהתאם לתנאי החועל הקבלן 

ולפעולה תקינה של המתקנים המושלמים. בנוסף לכתבי האחריות הנ"ל, על הקבלן לספק כתבי 

אחריות על שם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל. מסירת כתבי האחריות 

רשאי יהיה קבלן מאחריותו לאותו ציוד והמזמין של ספקי הציוד לידי המזמין, לא משחררת את ה

   , לפי שיקול דעתו.ו משניהם יחדא החלפתם מהקבלן או מהספקלדרוש את לתבוע את הנזקים ו/או 

  

 )AS MADE(הקבלן ימסור למפקח ספרי מתקן ותכניות עדות להלן,  00.17מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

  שאושרו על ידו, והיועצים הנוגעים בדבר. 

  

י כל היועצים הנוגעים קט אושרו ע"שכל העבודות שביצע במסגרת הפרוי הקבלן ימסור למפקח אישור

ימסור למפקח אישור על כך שהעבודות שביצע אושרו ע"י נציגי הרשויות השונות הקבלן כמו כן, . בדבר

   רשויות מקומיות וכל רשות אחרת הנוגעת לעניין. הנוגעות בדבר כגון: חברת חשמל, "בזק",

   

  מסירת עבודה ע"י הקבלן וקבלתה ע"י המזמין 

ך קביעת לצור על סיום עבודת הקבלן על הקבלן להודיע למפקחמבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים, 

המסירה, על הקבלן להיות נוכח עם כל קבלני המשנה אותם העסיק  ביום. יום מסירת העבודה למזמין

המפקח רשאי שלא לקבל את העבודה אם לדעתו  , באתר.)'כוחשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה ו(בעבודה 

, אלא ת העבודהלא תתבצע מסיר כאמורבמקרה והעבודה או חלקים ממנה, לא הושלמו במלואם, 

ייערך פרוטוקול בו יפורטו כל הליקויים, התיקונים או ההשלמות שעל הקבלן להשלים ופרק הזמן 

  . ת נוספות של המפקח, ככל שישנןערושייקבע לכך. כמו כן יירשמו בפרוטוקול ה

  

אשר ביצועם קט, ן חלקים מהפרויכי חלה החובה על הקבלן למסור למזמי מובהר בזאתעל אף האמור 

   יידרש לכך ע"י המפקח.ש ככליקט בשלמותו, הסתיים לפני גמר הפרו

  

ור ע"י פרק הזמן שנקבע כאמ הקבלן לא יבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוךככל ש

לבצע את ההשלמות בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון ולחייב את רשאי המזמין יהיה  ,המפקח

קיזוז מכל סכום שיגיע אם באמצעות בין  14% תקורות והוצאות בסך הקבלן בעלויות ביצוען בתוספת

הקבלן  בכל דרך אחרת לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע. ובין באמצעות גבייהלקבלן בכל עת 

כי חיוב הקבלן בעלויות כאמור לעיל,  מובהר. לעיונו את פירוט ההוצאות האמורותיהיה זכאי לקבל 

 לא יעמוד בלו"ז שנקבעשמוריה תהא רשאית להטיל להשית עליו ככל שללא קשר לפיצוי הכספי  יהא

  ר לו. והחיוב יהיה במצטב
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את כל שלבי העבודה לרבות תיקונים או  העבודה תימסר למזמין רק לאחר שהקבלן השלים באופן סופי

", AS-MADE, מסר למפקח את תכניות עדות "לעילניקה את האתר כאמור  ,יידרשוש ככלהשלמות 

כל שמידה העבודה תתקבל ע"י המזמין רק ב). במקרים בהם נדרש לכך(תעודת אכלוס ו ספר מתקן

 להלן:(לן אישור השלמה למבנה האמור בסעיף זה בוצע לשביעות רצונו של המפקח והמפקח מסר לקב

   כי לא יאושר חשבון סופי לפני מסירת המבנה. מובהר .)"מסירת המבנה"

  

ובאישורו של  במקרים מיוחדים על פי שיקול דעתו של המפקח ,אף האמור לעיל המזמין יהיה רשאי על

ות וזאת למהמורשה מטעם המזמין, לאשר את הפעלת המבנה, גם לפני סיום ביצוע התיקונים או ההש

יבצע וישלים את התיקונים או ההשלמות כאמור בפרוטוקול  לפיה הקבלן כנגד קבלת התחייבות בכתב

למען הסר ספק, במקרה זה לא יינתן לקבלן אישור השלמה כאמור ולא תבוצע . עד לפרק הזמן הנדרש

  מסירת מבנה לצורך חישוב תקופת הבדק, או לצורך אישור חשבון סופי . 

  

  דרש לצרף לחשבון סופימסמכים שנ

  הקבלנים להלן מסמכים שנדרש לצרף לחשבון הסופי:מבלי לגרוע מהאמור בחוזה 

  ים בעירייה.י. טופס מסירה חתום ע"י כל הגורמים הרלוונט1

  .פרויקטב שלקח חלקיועץ בטיחות או כל יועץ אחר במידה /. אישור קונסטרוקטור2

קבלן והמפקח ובליווי אסמכתאות נלוות(סקיצות .חישובי כמויות מפורטים וחתומים על ידי ה3

  כניות עדות וכד').יצוע, מדידה בשטח על ידי מפקח, תמתוכניות ב

  מאושרות על ידי המתכננים, ככל שיידרש. as madeוכניות ת. 4

  . תוצאות בדיקות מעבדה ככל שיידרש.5

  .ככל שיידרש. הכנת ספר מתקן 6

  נים, דוד חשמלי וכו').. תעודת אחריות ככל שסופק מוצר (מזג7

  . ערבות בדק.8

  . אישור סילוק ופינוי פסולת לאתר מורשה ככל שיידרש וכן אישור הטמנה במידה ופונה אסבסט.9

  . אישור העירייה על גמר תיקוני שנת בדק ככל שיידרש.10

  / תעודת גמר ככל שידרש4. טופס 11

  

  השלמה, בדק ותיקונים

הקבלנים, מבלי לגרוע מהאמור בחוזה  האמור בחוזה הקבלנים.י לפ תקבעבדק התקופת הבדק וערבות 

 תפחתולא  להוראות החוזהמתן תעודת השלמת העבודה בהתאם  מיום ימנהמניינה של תקופת הבדק 

  .יםחודש 12- מ

      

  צוות הניהול של הקבלן באתר  00.08

לצורכי  ,המפקח תקופת הביצוע ולפי דרישותכל העבודה, על חשבונו, במשך  יהקבלן יעסיק באתר

  צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז. ניהול, תיאום ופיקוח על העבודה את 

  

  לביצוע העבודותדרישות מחייבות   00.09

להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלנים לעיין היטב בהוראות החוזה 

   והמכרז, תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה.
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ביצוע תחילת  טרםולמסור אותו למנהל הפרויקט  יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע .א

 העבודות.

 מקבלת צו תחילת עבודה.יום  7יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך  .ב

יום  14הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ, תוך  .ג

 ירה במסמכים ובכתבי הכמויות.על חוסרים, אי התאמה, סת

 על הקבלן לקבל את אישור המפקח מראש לפני הזמנת ציוד. .ד

לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים, בתוך  .ה

התכנית  עבודה. הזמנתמיום קבלת ימים  7תוך  - ין ורט במפרט הכללי ואם לא צוהמועד המפ

לקבוצות עבודה  ידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקהיח האדם שותתאר בין השאר את כ

  ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.

ביותר, כולל כוח אדם,  להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה .ו

  חשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.אמצעי מ

  

  ודותדרכי תנועה והתארגנות בשטח העב   00.10

מגרשים תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה  יםמובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר

בתיאום ולפי הוראות המפקח  יםהקבלן יתארגן באתר מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין. ,אחרים

  .(מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד')

  

מתחילת ימים  7הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח, בתוך דרש ע"י המפקח, במידה שי

  העבודה.

  

את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של הקבלן אחראי להשיג 

רי הקבלן ו/או לרבות חומ המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של

  הבניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.

  

הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה. כל הקשור לתחזוקת הגדרות, 

כלול במחיר הצעתו של הקבלן ולא ישולם  יםדרכי הגישה החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר

  בנפרד.

ע, כמו כן לוחות זמניים בכל קומה זמני ראשי לפי כל כללי המקצו הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל

  עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.

  

עבור  , סביב המבנה ובאזור ההתארגנות,הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח

 ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים כל הקבלנים שיעבדו באתר.

  לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בענין זה. 

   

  חשבונות ממוחשבים   00.11

הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, כאשר מוריה רשאית ליתן הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט 

מנים מעודכנים לחשבונות יצורפו לוחות זהנחיות ועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. 

כתנאי לאישור החשבון  ,ומסונכרנים בהתאם לביצוע. בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים על ידי מפקח
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ימציא מעבר לכל דרישות הבטיחות וכמופיע במסמכי החוזה הקבלן  על ידי המנהל האחראי במוריה.

  ר החשבוןדוח מנהל עבודה אחראי לבטיחות המאשר את כל סידורי הבטיחות כתנאי לאישו

    

  מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים   00.12

ועל הקבלן לעשות באתר ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה 

ולאפשר המשך פעילות רציפה של המבנים  כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג

הנחיה עבודה או הוראות קבלת תחיל בעבודה ללא אין לה הסמוכים והמבנה בו מתבצעת העבודה.

לתשומת לב הקבלן, יועץ בטיחות מטעם המזמין יבצע  אחרת בכתב ממנהל הפרויקט ו/או המפקח.

ביכורים תכופים באתר. על הקבלן למלא אחר דרישות יועץ הבטיחות באופן מידי ולשביעות רצונו 

, מוריה תהא רשאית להשית ביע יועץ הבטיחותורצון המפקח. במקרה שלא יתוקנו ליקויים עליהם הצ

  קנסות בהתאם לחוזה הקבלנים של מוריה. הקבלן על 

  

  יומן עבודה  00.13

לחוזה  2ל בהתאם לאמור בסעיף והכ יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן

ן עבודה ממוחשב בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומיצוין, כי  הקבלנים של מוריה.

  ללא תמורה נוספת. ,שתיבחראחרת מערכת מידע מערכת הרמדור או בכל ב

  

  אחריות למתקנים/מבנים קיימים  00.14

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על 

נדרש הקבלן לתקן לאלתר ועל  חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור,

חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, 

 ותאלא אם המפקח הורה לו אחרת. מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה (כביש האספלט) קיימ

י צנרות/כבלים בעת ביצוע תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומ

  עבודותיו. 

 

  מים וחשמל  00.15

ן הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה שנדרשת ינוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניב

שא הקבלן בלבד, בכל העלויות יהפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, י

ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל הנדרשות והנובעות מכך. עוד מובהר כי 

הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים 

  שא בו הקבלן בלבד.יו/או חשמל, לצורך האמור, י

  

  העבודה  יקיון אתרישמירה על נ  00.16

בתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסבי

בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין  העבודה, לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים.

ו/או הוראה של גורם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני 

שיון) בקשר יגבלות מטעמה (נוסף על אלה שנקבעו ברהנדסי כבד אחר, מוריה רשאית להוסיף מ

זור מומטר, ותוך ניטור תחת אכל הפעלה של מגרסה תיעשה  .להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור

אבק ורעש. בכל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה 
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לציבור, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להוציא  כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה מטרד

  פיצוי. למהאתר את המגרסה (או הציוד) או לחדול מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי 

  

 האמורות לשביעות רצונו של המפקחמבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות 

תר מן הפסולת המפקח לבצע את ניקוי האותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה 

המזמין או מי ת את ההוצאות בכל דרך שתראה לו. על חשבון הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבוולסלקה 

מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת 

מניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ל כאמור.

בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר  העבודה ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות.

רואים את כל עבודות הניקיון  הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו.

  שולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא ת

  

  AS MADEתכניות עדות   17.00

) ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריה. AS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות (

בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של מקטעים מתוך העבודה 

הגשת תכניות עדות לכל מקטע בנפרד, לפי  –הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים  ו/או במקרה של

  הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. 

המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים העבודה / התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע 

ת ובפורמט של תכניות התכניות יוגשו בכמו והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות.

  הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה, לצורך ביצוע העבודות. 

  

לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון המקורי של 

התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם את כל הסטיות 

מידה או גובה בכל המקומות שלידם  ) העתקים כל אחת.5מקורי, וימסרם למפקח בחמישה (מהתכנון ה

שלא יופיע בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן ו המסומנים בתוכניות

עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר  שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן.

התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו מסמכים  זאת על חשבונו. לקבלן וכל

  .מהווה תנאי בסיסי לקבלת חשבון סופי תנאי זה. המזמיןנוספים בהתאם לדרישות 

  

  [הסעיף בוטל]  00.18

  

  ישיבות תיאום  00.19

תיאום במועד ת הלהשתתף בכל ישיבו יםהקבלן חייבמנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם על 

  .המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצועובתדירות שיקבע ע"י 

  

  תעודת אחריות  00.20

למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל  על הקבלן

תה יאותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הי

  דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.
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תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה (ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד). תעודות 

  האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

  

  תנאים ביטחוניים  00.21

 טעונה בדיקה ואישור בטחוני על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר .א

כמו כן מובהר כי יתכן שכניסת הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד.  - 

עובדים לחלק מן המבנים תהיה טעונה בהצגת אישור משטרה או גורם בטחוני אחר בהתאם 

בדיו באחריות הקבלן מסירת הפרטים האישיים של כל עולדרישת העיריה ומנהל הפרויקט. 

 .כוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמיןו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין ה

על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת באופן  .ב

חלקי בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת הצעתו. הגשת 

מיד עם קבלת ההודעה על קביעת הצעתו כזוכה בבקשה  רשימת עובדים הינה חובת הקבלן

  להציע הצעות.

 ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.ובדי הקבלן ע .ג

הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התנאים והדרישות וההגבלות  .ד

 קב האמור לעיל.ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף ע בנספח בטחוןהמפורטים בסעיף זה ו

המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את הנימוקים  .ה

 לפסילת מי מהמועמדים.

הקבלן מצהיר בזאת, כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה לטענה  .ו

 כלשהי לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

  

  מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"  00.22

על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו של  ן שם מסחרי או שם היצרן או הספק,אם צוי .א

לפני מילוי  הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק,

 המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

 הטיב, הסוג, בלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות,במידה והק .ב

מפרטי יצרנים ותעודות מכון  האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, הצורה, המבחר,

ו/או היועץ הרלוונטי  . האדריכלו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח התקנים לאישור האדריכל

המוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש  באם החומר, יםהבלעדי יםהקובע ויהי ו/או המפקח

עבור חומרים ו/או ציוד  כלשהו תשלוםל יהיה זכאימובהר כי הקבלן לא  במפרטים ובתכניות.

 שלא אושרו ע"י המפקח. 

 חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות,, כי יןלמען הסר ספק יצו .ג

. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. התכניות ו/או כתב ובכתב הכמויות במפרטים,

לא  אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד', לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע, הכמויות,

 תתקבל לאחר מכן.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים  .ד

יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת  אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה

 ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח. האדריכל
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שיקול הדעת הבלעדי ליישום ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ידי האדריכל מובהר כי ב .ה

חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות  דרישות המסמכים במכרז /

 הנמקה כלשהי. ללא מתן או חלקן,

ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר,  ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, באם האדריכל .ו

יהיה הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר 

 וזאת ללא הסתייגויות. היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש,

/ מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת  קיבלה את אישור המפקח כל סטייה בטיב החומר שלא .ז

העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא 

 עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

  

 תיאומי פתחים ומעברים  00.23

 אומי פתחים, שרוולים (לרבות אספקתם), מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניותית

  הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

  

  עבודות באזורים שונים

ים שונים, המקום בו תבוצע ין בכתבי הכמויות ובסעיפהתמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צולצורך 

היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר (בתנאי שבמקום אחר כאמור,  ,העבודה

הכמויות עבודה זהה) והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות  לא צוינה בכתבי

  עבורה, ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.

  

  הכנת פתחים ו/או מעברים

 ינו בתכניות, בין אם המזמין הורהכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוכל המעברים, פתחים, חריצים ו

ך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחירי היחידה של לבצעם, או בין אם יבוצעו על סמ

מעברים לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים,  הבטונים, לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד

   שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום.ו/או שרוולים 

  

 בדיקות מעבדה  00.24

למסירת שורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או לן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת איהקב ככלל,

 70לפי סעיף  מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן,העבודות לגורם מטעם המזמין. האמור אינו גורע 

  לחוזה קבלנים מוריה, לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. 

  

  כותרות  00.25

מסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק להן הכותרות שב

  בפירוש תוכן המסמכים.

    

  יחיד ורבים  00.26

  כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.

                ___________________  

    חותמת וחתימת הקבלן


