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.1

.2

כללי
.1.1

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ )להלן" :מוריה" או "המזמין"( ,פו ה בזאת
בהזמ ה לקבלת הצעות לביצוע כלל העבודות המפורטות במסמכי ההזמ ה ובכלל זה
לבי וי והרחבת בית ספר קיים ,לרבות ביצוע עבודות חפירה וחציבה ,עבודות שלד,
עבודות גמר ,עבודות מעטפת ב יין ועבודות פיתוח בשכו ת קרית משה ,ירושלים.

.1.2

את מסמכי ההזמ ה להציע הצעות יתן לרכוש אצל גב' רות ז גי מחברת מוריה ,רח'
הל י המלכה  ,9ירושלים ,קומה  ,3החל מהמועד המפורט בסעיף  3להלן ,וזאת כ גד
תשלום בסך  3,000ש"ח )כולל מע"מ( ,כאשר התשלום לא יוחזר למשתתפים .מובהר,
כי ת אי להגשת ההצעה על ידי משתתף הוא רכישת מסמכי ההזמ ה על ידו.

.1.3

כמשתתף במכרז יחשב ,כל עוד לא הסתיים המועד להגשת הצעות ,כל מי שרכש את
מסמכי המכרז .הסתיים המועד להגשת הצעות במכרז ,יחשב כמשתתף בהליך כל מי
שהגיש למוריה הצעה במכרז.

הגדרות
"המזמין" או "מוריה"  -מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ.
"מ הל הפרויקט" או " המפקח"  -מי שימו ה מעת לעת על ידי המזמין ל הל ולפקח על ביצוע
העבודות המפורטות בהזמ ה זו או כל אדם אחר אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה.
הזוכה יהיה מחויב לפעול בקשר עם העבודות על פי הוראות וה חיות המפקח .לע ין מכרז זה,
מ הל הפרויקט יהא מר אהרון מור ממשרד מור  450בע"מ.
"המציע"  -מי שהגיש הצעה ,בין אם תקבלה הצעתו ובין אם לאו .המציע יהיה האישיות
המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.
"הזוכה"  -מי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם לביצוע העבודות
המפורטות בהזמ ה זו.
"ההצעה"  -ההצעה אשר תוגש על ידי המציע ,על כל ספחיה ,וכל השי ויים ,העדכו ים,
ההבהרות וההשלמות שיתווספו לה בהתאם להוראות המכרז.
"מסמכי המכרז"  -כמפורט בסעיף  23להלן.

.3

לוחות זמ ים
.3.1

לוח הזמ ים להליך המכרז יהיה כדלקמן:
החל מיום 29.12.2020

רכישת מסמכי המכרז

יום  ,29.12.2020בשעה ,12:30
ברח' בזל  ,3ירושלים

מועד ומקום מפגש מציעים

.3.2

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

יום  ,10.1.2021בשעה 12:00
בצהריים

מועד אחרון להגשת הצעות

יום  ,7.2.2021בשעה 12:00
בצהריים

מובהר ,כי על אף האמור לעיל ,מוריה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,
לש ות את לוחות הזמ ים להליך ,וזאת בהודעה שתפורסם באתר האי טר ט של מוריה
  ,www.moriah.co.ilתחת לשו ית המכרז.2
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.4

השירותים ה דרשים
.4.1

מוריה מופקדת על יהול וביצוע פרויקט בי וי ,הרחבה והרמת אגף וסף לבי"ס " עם
ב ות" בשכו ת קרית משה ,ירושלים.

.4.2

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,להלן מספר דגשים ותיאור כללי של העבודות:
.4.2.1

העבודות מושא המכרז כוללות ,בין היתר ,את העבודות הבאות :עבודות עפר,
עבודות הריסות ופירוקים ,עבודות בטון יצוק באתר ,עבודות קו סטרוקציה,
עבודות ב יה ,עבודות איטום ,עבודות גרות אומן ומסגרות פלדה ,עבודות
למתק י תברואה ,עבודות חשמל ,עבודות לקווי מים ביוב ותיעול ,עבודות
טיח ,עבודות ריצוף וחיפוי ,עבודות צביעה ,עבודות אלומי יום ,עבודות אבן,
עבודות מיזוג אוויר ,עבודות למתק י הסקה ,עבודות מעליות ,עבודות
למערכות כיבוי אש וכריזה ,עבודות סלילה ,עבודות פיתוח ,גי ון והשקיה
ועוד.

.4.2.2

ב וסף ,באחריות הקבלן לדאוג לפיתוח ופי ולריהוט חוץ בשטחי החוץ ,לרבות
גידור ,ספסלים ,שולח ות ,אשפתו ים ,ברזיות ,מתק י משחק סככה ורשת צל
וכיו"ב .הכל כמפורט בתוכ יות ובמסמכי המכרז.

.4.2.3

הקבלן יידרש לבצע חיבורי מערכות לתשתיות עירו יות ,ולקבל היתרים
ורישיו ות מכל הרשויות הרלוו טיות לביצוע העבודה ,כל שיידרש עד לקבלת
טופס  ,4תעודת גמר ואכלוס ומסירת המב ה והפיתוח למזמין ולעיריית
ירושלים.

.4.2.4

הקבלן דרש לגדר את אתר העבודות טרם תחילת העבודות וכל יתר העבודות
ה דרשות בהתאם לתוכ ית בטיחות האתר המצורפת למסמכי המכרז.

.4.2.5

תכ ון אתר העבודה ,כולל דרכי הגישה אל שטחי העבודה וההתארג ות ,יהיה
באחריות הקבלן ,תוך תיאום עם המפקח וקבלת אישורו לתכ ון האמור .ככל
שבמהלך ביצוע העבודות יהיה צורך להעתיק ,מחס ים ,ציוד וחומרים ,תבוצע
העתקה זו על באחריות ועל חשבון הקבלן ,ללא מגבלת מספר ההעתקות
שתידרש ה.

.4.2.6

העבודות מבוצעות בבית ספר פעיל בשעות הלימודים ,ותוך שתלמידי בית
הספר ישהו בסמוך לאתר העבודות ,ועל כן טרם כ יסה לביצוע העבודות ,על
הקבלן לגדר את כל אתר העבודה באופן שלא תתאפשר הכ יסה לגורמים
שאי ם מצוות הפרויקט ,וכן לבצע את כל יתר העבודות ה דרשות בהתאם
לתוכ ית בטיחות האתר המצורפת למסמכי המכרז.
לכל אורך ביצוע העבודות ,על הקבלן לשתף פעולה עם ה הלת ביה"ס ו ציגיה.
תשומת לב המציעים ,כי ייתכ ו ימים או שעות בהן יידרש הקבלן להימ ע
מביצוע עבודות רועשות ,כגון :ימי זיכרון ,מועדי בחי ות ,ימי טקסים
מיוחדים ,ימים וספים בהתאם להוראות מ הל הפרויקט וכדו' .לקבלן לא
תהיה כל טע ה או אפשרות לדרישה לתוספות שכר בגין כך ,או בגין עצירת
עבודות רועשות כאמור.

.4.2.8

ב וסף ,מובהר ,כי אתר העבודות הי ו בבית ספר יסודי פעיל ,לפיכך הקבלן
דרש להעסיק באתר העבודה אך ורק עובדים או ות י שירותים אשר
מחזיקים באישור העסקה על פי החוק למ יעת העסקה של עבריי י מין
במוסדות מסוימים ,התשס"א – .2001
מאחר והעבודות יבוצעו במהלך שעות פעילות בית הספר ,על הקבלן להעביר
לידי מ הל הפרויקט רשימה של כל העובדים בפרויקט ,תפקידם ,וכן מספרי
הזהות שלהם .הקבלן יעדכן את הרשימה מראש ביחס לכל עובד חדש
שיתווסף לצוות העובדים .מ הל הפרויקט יעביר את פרטי העובדים למחלקת
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.4.2.10
.4.2.11

הביטחון בעירייה או למשטרת ישראל באם יידרש לכך.
באחריות הקבלן לדאוג ולוודא כי לכל אורך תקופת הביצוע יישמר מעבר
רציף ,גיש ובטיחותי לכ יסת ויציאת תלמידות ,א שי הצוות וכן כל אדם אחר
אשר בבית הספר.
אתר העבודה ממוקם בסמוך לב י י מגורים ,מב י ציבור ,מעברים להולכי
רגל ,שצפ"ים וכבישים עירו יים .מובהר כי במהלך ביצוע העבודות הקבלן
דרש להבטיח ת ועה סדירה בכבישים אלו ,לאפשר לאורך כל ביצוע העבודות
מעבר בטוח להולכי רגל ,ולשמור על כל ת אי הבטיחות בעבודה ה דרשים
בתוך מגרש מאוכלס ופעיל.

.4.2.12

אתר העבודות הי ו בסמוך לרחוב פרבשטיין ,באחריות הקבלן לפעול להג ת
המדרכה להולכי הרגל ,ולפרוץ פתח לכ יסת משאיות .ב וסף ,באחריות
הקבלן לפעול לגידור הפא ל האקוסטי כמפורט בדו"ח האקוסטיקה .לא
תשולם כל תוספת בגין האמור.

.4.2.13

תשומת לב הקבל ים ,כי במהלך ש ת  2021יבוצעו עבודות להרחבת רחוב
פרבשטיין )להלן" :עבודות ההרחבה"( .הקבלן דרש לפעול לתיאום הביצוע
עם הקבלן אשר יבצע את עבודות ההרחבה בהתאם להוראות מ הל הפרויקט
והמזמין.

.4.2.14

הקבלן מחויב לבדוק את תכ יות הביצוע שהועברו אליו ,ולדווח למ הל
הפרויקט על כל אי-התאמה ,סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.

.4.2.15

כל עבודה המתוארת בתוכ יות המצורפות למסמכי המכרז תחייב את הקבלן,
אולם אין זה מן ההכרח כי העבודה ה דרשת תמצא את ביטויה בכתב
הכמויות המצורף למסמכי ההליך .כמו כן ,מובהר כי כון למועד פרסום
המכרז לא התקבלו מלוא האישורים התקציביים והאחרים לביצוע מלא
ושלם של כלל העבודות הכלולות במסמכי המכרז .על המשתתפים לקחת
בחשבון במסגרת הגשת הצעתם כי ייתכן שהעבודות שיבוצעו בפועל
במסגרת הפרויקט תהיי ה חלקיות בלבד ובשלבים שו ים ,וכן ייתכן
שתידרש ה הפסקות עבודה שו ות במהלך הפרויקט לצורך הסדרת
האישורים התקציביים והאחרים ,כל זאת בהתאם לשיקול דעתו המוחלט
של המזמין ולא תהיה למשתתפים כל טע ה או דרישה בע ין.

.4.2.16

ב וסף ,למזמין תו ה האופציה לדרוש מהקבלן ליתן שירותי גידור ,שמירה
ואחזקה לפרויקט ,כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לה חיית המפקח.

.4.2.17

תשומת לב הקבלן כי העבודות מתבצעות במרכז שכו ת מגורים .בהגשת
הצעתו מצהיר כל משתתף כי הוא מכיר את המגבלות והוראות הדין בקשר
לביצוע עבודות בשכו ת מגורים ,ואת המגבלות ה וגעות לשעות עבודה ורעשי
העבודה ,ובכלל זה את תק ות למ יעת מפגעים )מ יעת רעש( ,התש "ג.1992-

.4.3

תיאור העבודות הי ו כמופיע במסמכי המכרז .על המציעים לעיין היטב בכל מסמכי
המכרז ובכלל זה במסמך המוקדמות ,מפרטים וכן בתכ יות המצורפות לתיק המכרז
כקבצי  PDFבהחסן ייד ייעודי )"דיסק און קי"( שיימסר למציעים עם רכישת מסמכי
המכרז ,וכמפורט ב ספחים 5א ו5-ב המצורפים למסמכי הזמ ה זו.

.4.4

למזמין תו ה האופציה )זכות ברירה( להורות לזוכה לבצע עבודות וספות באתר
העבודה או בסמוך לו ,וזאת עד לכפל היקפו הכספי של הפרויקט כפי שקבוע בכתב
הכמויות המצורף למסמכי המכרז ,לרבות בדרך של הכפלת היקפם הכספי של כל אחד
מהפרטים שבכתב כמויות .הורתה מוריה על מימוש האופציה כאמור ,יחויב הזוכה
בביצוע העבודות במחירים ה קובים בהצעתו )לאחר יכוי הה חה( ללא כל תוספת
מחיר .מובהר כי מוריה רשאית להת ות את מימוש האופציה בהפקדת ערבות ב קאית
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)ערבות ביצוע( בשיעור הקבוע בחוזה הקבל ים של מוריה ובהתחשב בעבודות ש וספו
במסגרת האופציה .למען הסר ספק מובהר ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע או לפגוע
בזכותו של המזמין להורות במידת הצורך על פקודות שי ויים בהתאם לפרק ח' לחוזה
הקבל ים במסגרת האופציה או מחוצה לה.
.4.5

ת אי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם לחוזה הקבל ים של מוריה ב וסח
אשר מצורף כחלק ממסמכי ההזמ ה ,בכפוף לשי ויים בו על פי המפורט במסמכי
ההזמ ה בכלל ובמסמך הת אים הכלליים המיוחדים בפרט.

.4.6

תשומת לב המשתתפים לדרישות הביטוחיות המפורטות ב ספח  7לחוברת הזמ ה זו,
ולכך ש דרש שלזוכה במכרז יהיו ביטוחים כמפורט ב ספח הביטוח האמור ,בסכומים
ובגבולות האחריות המתאימים כמפורט בטבלה שב ספח שם.

.4.7

לצורך מתן השירותים ,יעמיד הזוכה בהתאם לדרישות המכרז והמזמין את א שי הצוות
הבאים ,כאשר מובהר כי א שי הצוות לא יועסקו באף פרויקט אחר למעט הפרויקט
מושא המכרז לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט:
.4.7.1

מה דס ביצוע :הזוכה יהיה חייב להעסיק מטעמו מה דס אזרחי שהוא מה דס
הרשום בפ קס המה דסים והאדריכלים בעל יסיון של  5ש ים לפחות בביצוע
עבודות בתחום עבודות ה דסה אזרחית בתחום מב ים.
המציע יפרט בהצעתו את זהות המה דס ,יצרף את פרטי קורות החיים ופרטי
יסיו ו וכן תעודת רישום של המה דס.

.4.7.2

מ הל עבודה :הזוכה יעסיק מ הל עבודה רשום במשרד התמ"ת ,בעל יסיון
של  5ש ים לפחות בתחום מב ים.
המציע יפרט בהצעתו את זהות מ הל העבודה ,יצרף את פרטי קורות החיים
ופרטי יסיו ו ומסמך המעיד על רישומו במשרד התמ"ת.

.4.7.3

ממו ה בטיחות :הזוכה יעסיק ממו ה בטיחות.
המציע יפרט בהצעתו את זהות ממו ה הבטיחות ,ויצרף את פרטי קורות
החיים ופרטי יסיו ו

.4.7.4

חברת בקרת איכות חיצו ית :הזוכה יתקשר עם חברת בקרת איכות חיצו ית
בעלת יסיון של חמש ש ים לפחות בתחום מב ים .ת אי ההתקשרות צריכים
לכלול התחייבות של החברה להעמיד לרשות הזוכה צוות בקרת איכות של
שלושה עובדים לפחות אשר אחד מהם מודד מוסמך .על צוות בקרת האיכות
להיות באתר ביצוע העבודות ,בכל זמן ביצוע העבודות .עוד מובהר כי
ההתקשרות עם חברת בקרת האיכות טעו ה את אישור המזמין או המפקח
מטעמו וכי בכל מקרה שבו לא תאושר התקשרות הזוכה עם חברת בקרת
האיכות אשר הוצעה על ידו במסמכי ההצעה ,יידרש הזוכה להתקשר עם
חברת בקרת איכות אחרת ,ללא תוספת תמורה ,הכל לה חת דעתה ובהתאם
לה חיותיה של מוריה.
המציע יפרט בהצעתו את זהות חברת הבקרה החיצו ית ויצרף פירוט על
אודות החברה.

.4.7.5

.5

על המציעים למלא את פרטי הגורמים המקצועיים האמורים ב ספח  6למכרז
ולצרף לגבי כל אחד מהם את המסמכים ה דרשים כמפורט לעיל .בחוזה
ההתקשרות שייחתם בין המזמין לבין המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה,
יתחייב הזוכה להעסיק את הגורמים האמורים לעיל.

לוחות זמ ים להשלמת הפרויקט
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.6

.5.1

הזוכה יהיה חייב להתחיל בעבודות במועד קבלת צו התחלת עבודה מן המזמין ולסיים
את העבודות ,לרבות השגת כל האישורים והמסמכים ה דרשים מעיריית ירושלים,
משרד החי וך או מכל גורם אחר ,וכולל מסירה לאגף החי וך בעיריית ירושלים או כל
גורם אחר עליו תורה בתוך  20חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה .סיום העבודות
כאמור ,משמעו קבלת טופס  ,4אישורי אכלוס וכל אישור או טופס דרש מעיריית
ירושלים ,ממשרד החי וך ו/או כל מסמך אחר ש דרש לפי ה חיות מוריה.

.5.2

מודגש ,כי לוח זמ ים זה מחייב עבודה אי ט סיבית ורציפה ,ששה ימים בשבוע )כולל
יום ו' וערבי חג( ,וכן עבודות לילה ככל שיידרש .למען הסר ספק מובהר כי אין לעבוד
בשבתות ובחגי ישראל .המציע דרש לקחת את האמור בחשבון בעת הגשת הצעתו ,והוא
לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין האמור לעיל ,ובכלל זה בגין הצורך לעבוד
בשתיים או שלוש משמרות ,ככל שיהיה בכך צורך .הזוכה בלבד יהיה אחראי לכל
האישורים וההיתרים שיידרשו בקשר לכל האמור לעיל.

.5.3

בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן ,כי ברורה לו החשיבות העליו ה שהמזמין רואה בביצוע
הפרויקט בלוח הזמ ים ש קבע.

התמורה
.6.1

על המציע ל קוב את אחוז הה חה המוצע על ידו ,ביחס למחירים המופיעים בכתב
הכמויות המצורף למסמכי המכרז .מובהר ,כי המחירים ה קובים בכתב הכמויות הי ם
במטבע ישראלי בלבד ,ללא מע"מ .שיעור הה חה המוצע על ידי המציע יתייחס לכל
המחירים בכתב הכמויות יחדיו ולכל אחד מהם ב פרד.

.6.2

מובהר כי מחירי כתב הכמויות ,ב יכוי ה חת הזוכה ,מתייחסים לביצוע מלא ומושלם
של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי ההזמ ה ,והם יהוו את המחיר
הסופי עבור השירותים ה דרשים ויהוו התמורה הסופית לרבות כל ההוצאות מכל מין
וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ובמתן השירותים מושא ההזמ ה בהתאם
למפורט בחוזה ובמסמכי המכרז ,והזוכה לא יהיה זכאי לתמורה וספת מעבר למחיר
שיקבע בהצעתו.

.6.3

מחירי כתב הכמויות ,לאחר הפחתת הה חה ,יהיו תקפים עד לסיום העבודה ,ולא
תשולם כל תוספת התייקרות למחירים ה "ל.

.6.4

מובהר ,כי למזמין תו ה הרשות לרדד את תכולת העבודות במכרז ,על ידי הורדת
סעיפים או פרקים מתוך כתב הכמויות ,בין היתר בשל שיקולים תקציביים ומצב
הפרויקט לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

.6.5

תשומת לב המציעים ,כי במכרז זה יחולו הת אים האמורים ב ספח ח'  -תוספת לחוזה
קבל ים ,מב י חי וך ,ובין היתר הת אים המיוחדים הקבועים בו לע יין גובה ערבות
הביצוע ) ,(6%התשלומים ,אב י הדרך לתשלום ,לוחות הזמ ים ,שיעור הפיקדון )(5%
ועוד.

.6.6

בהתאם לסעיף )3ו() (2לחוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז 2017-ית ת בזאת
הודעה למשתתפי המכרז כי הפרויקט ממומן במימון מלא על ידי משרד החי וך ו/או
עיריית ירושלים ו/או תכ ית אב לתחבורה .ל וכח האמור יחולו מועדי התשלום כקבוע
ב ספח ח' לחוזה  -תוספת לחוזה קבל ים מוריה )מב י חי וך( ,כל מציע מצהיר
ומתחייב בהגשת הצעתו כי קרא ,הבין והסכים לאמור וכי לא תשמע על ידו כל טע ה
בע ין.

.6.7

תשומת לב המציעים ל יכויים המופיעים בחוזה הקבל ים של מוריה ,ובי יהם -
.6.7.1

בהתייחס לסעיף )70א( לחוזה  -מובהר כי מוריה ת כה  0.9%מכל חשבון
שיגיש הזוכה לצורך בקרה ,בדיקות ,והוצאות לוות ,וזאת בכל מקרה ,וללא
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קשר לבדיקות בהן מחוייב הזוכה לבצע על חשבו ו ,במסגרת בקרת האיכות
.6.7.2

.7

בהתייחס לסעיף )70ב( לחוזה הקבל ים – מובהר כי על הזוכה יהיה לרכוש
את ביטוח העבודות הקבל יות וכן את כל יתר הביטוחים ה דרשים על פי
החוזה ,ובהתאם ל ספח  7להלן.

ת אי סף
בהגשת הצעתו מאשר המציע כי הוא עומד בכל הדרישות המפורטות להלן בסעיף זה .עמידת
המציע בדרישות תיבדק בהתאם לשיקול דעת המזמין בכל שלב משלבי ההליך והמציע מתחייב
להמציא למזמין כל מידע שיידרש בע יין.
.7.1

המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים גדו הליכי
חדלות פירעון ,לרבות פירוק ,הקפאת הליכים או כי וס כסים.
-

.7.2

להוכחת עמידתו בת אי זה :על המציע לצרף להצעתו העתק של תעודת רישום
תקפה וכן אישור מעורך הדין או מרואה החשבון של המציע ,בהתאם ל וסח
המצורף כ ספח  1למסמכי הזמ ה זו.

המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבל ים לעבודות ה דסיות ב איות ,התשכ"ט-
 ,1969בע ף ) 100ע ף ראשי ב יה( בסיווג ג' 4לפחות.
-

.7.3

להוכחת עמידתו בת אי זה :על המציע לצרף להצעתו העתק של תעודת רישום
תקפה המעידה על רישומו כקבלן בפ קס הקבל ים ,בסיווג האמור.

המציע ביצע ,במהלך התקופה שמיום  1.1.2015ועד למועד הגשת ההצעות" ,עבודות
ב יה" כהגדרתן להלן ,בפרויקט אחד שהסתיים ,בהיקף כספי של  10.5מיליון ש"ח
לפחות; ולחלופין  -המשתתף ביצע במהלך התקופה האמורה ,עבודות ב יה כאמור
בפרויקטים שהסתיימו ,אשר היקפם המצטבר עמד על  21.5מיליון ש"ח לפחות ,ואשר
היקף אחד מהפרויקטים המצטברים כאמור ,לא פחת מהיקף כספי של  7מיליון ש"ח.
בדיקת היקף הפרויקטים ה "ל תהיה בערכים ומי אליים ללא הצמדה כלשהי,
ובהתעלם ממרכיב המע"מ.
למילים "עבודות ב יה" תהיה המשמעות הבאה :עבודות לב יית מב ה חי וך ,תרבות או
דת הפתוח לשימוש הציבור )כדוגמת :בית ספר ,מת "ס ,מועדון ,גן ילדים ,מעון יום,
מרכז קהילתי ,בית כ סת ,מקווה(; או ב יית מב ה לשימוש משרדי ,תעשייתי או מסחרי
בשטח של לפחות  2,500מ"ר; או ב יית מב ה מגורים ככל שהוא כולל  4קומות לפחות
ו 8-יחידות דיור ,או פרויקט מגורים ככל והוא כולל ב יי ים בעלי  3קומות לפחות ו12-
יחידות דיור לפחות בכלל המב ים בפרויקט .וסף לאמור ,כל פרויקט שיאושר על ידי
המזמין ,טרם הגשת ההצעות ,כמב ה העו ה על ההגדרה ,ייחשב אף הוא ככזה .למען
הסר ספק מובהר ,כי עבודות שיפוץ אי ן כללות בהגדרת "עבודות ב יה".
ככל שיוצגו פרויקטים שהחלו לפ י יום  ,1.1.2015יוכר לצורך בחי ת עמידת המציע
בת אי הסף אך ורק הערך הכספי של העבודות שבוצעו מיום  1.1.2015ועד למועד הגשת
ההצעות .על המציע להבהיר בהצעתו מהו היקף העבודות שבוצע בתקופה האמורה.
קביעת התאמת הפרויקטים המוצגים על ידי המציע להגדרה האמורה תיעשה על ידי
מ הל הפרויקט ,ובהגשת הצעתו המציע מוותר על כל טע ה ב ושא זה.
להוכחת עמידתו בת אי זה :על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

א.

ספח  2למכרז ,כשהוא מלא וחתום על ידי המציע ,ביחס לכל עבודה או פרויקט
המוצגים על ידי המציע לשם הוכחת עמידתו בת אי סף זה.

ב.

אסמכתא על ביצוע העבודה כ דרש בסעיף ,באמצעות  -אישור חתום בידי מזמין
אותן עבודות או בידי מ הל הפרויקט של אותן עבודות ב וסח המצורף כ ספח 2
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למכרז )חלק תחתון( או ב וסח אחר שיש בו כדי להעיד על ביצוע העבודות
כאמור; או העתקים של חשבו ות סופיים חתומים על ידי מזמין אותן עבודות או
מ הל הפרויקט; או כל מסמך אחר לה חת דעתו של מ הל הפרויקט ,שיש בו כדי
להעיד על ביצוע העבודות כאמור.
.7.4

ממוצע מחזור ההכ סות הש תי של המציע ,מפעילות שוטפת ,בש ים  2016-2018או
בש ים  2017-2019לא פחת מסכום של  13.5מיליון ש"ח לש ה .מובהר כי הערת "עסק
חי" בדו"חות הכספיים לש ת  2018או  ,2019לפי הע ין ,תביא לפסילת הצעת המציע.
להוכחת עמידתו בת אי זה :על המציע לצרף להצעתו העתק של דוחות כספיים
מלאים ומבוקרים ,לש ים  2017-2019או לש ים  .2016-2018מציע רשאי להוכיח
עמידתו בת אי  7.4זה גם באמצעות תאגיד השולט בו ואשר יתחייב כלפי מוריה
בכתב במסגרת מסמכי הצעת המציע ,בהתאם ל וסח ההצהרה המפורסם באתר
האי טר ט של מוריה תחת לשו ית מכרזים )טפסים( ,להיות ערב להתחייבויות
המציע ,ככל שיזכה במכרז .לצורך סעיף זה "שליטה" ,כהגדרת מו ח זה בחוק
הב קאות )רישוי( ,התשמ"א.1981-

.7.5

המציע צירף להצעתו ערבות מכרז מקורית ,כ דרש במסמכי המכרז ובהתאם ל וסח
המצורף כ ספח  3למסמכי הזמ ה זו.

.7.6

המציע צירף להצעתו אישור כדין על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות בהתאם לחוק
עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות( התשל"ו.1976-

.7.7

התקיימו במציע ת אי סעיף 2ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
-

.7.8

המציע רכש את מסמכי המכרז.
-

.7.9
.8

להוכחת עמידתו בת אי זה  :על המציע לצרף להצעתו תצהיר ,בהתאם לדרישות
סעיף 2ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-ב וסח המצורף כ ספח
 4למסמכי הזמ ה זו.
להוכחת עמידתו בת אי זה :על המציע לצרף להצעתו אישור )קבלה( בגין רכישת
מסמכי ההזמ ה.

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

אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה
המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הבאים:
.8.1

טופס הצהרת המציע ,בו יצוין שיעור הה חה המוצע על ידי המציע וכן כתב הכמויות
המצורף למסמכי ההזמ ה )במעטפה פרדת ,כמפורט בסעיף  11להלן(.

.8.2

המסמכים ה דרשים בהתאם לסעיף  7לעיל )ת אי סף( ,על תתי סעיפיו.

.8.3

אישור על יכוי מס הכ סה במקור.

.8.4

אישור של רואה חשבון או יועץ משפטי של המציע ,שיהיה בתוקף למועד הגשת ההצעה,
בדבר סמכותם של החותמים בשם המציע על מסמכי ההזמ ה ,לחתום כאמור ולחייב
את המציע בחתימתם ,לכל דבר וע יין.

.8.5

כל מסמך הבהרות להזמ ה זו ,ככל שהוצא על ידי המזמין ,כשהוא חתום בחתימת
המציע.

8
קראתי והב תי __________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי
 4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

.8.6

.9

.10

כל מסמכי המכרז ,על ספחיהם ,כשהם חתומים על ידי המציע )חתימה וחותמת( ,ולע ין
תכ יות המכרז – חתימה על ספחים 5א' ו5-ב' למכרז וצירוף ההחסן ה ייד )"דיסק און
קי"(.

ערבות
.9.1

המציע יצרף להצעתו ערבות ב קאית אוטו ומית ובלתי מות ית ,במקור ,מב ק או
מחברת ביטוח בעלת רישיון מבטח ישראלי לפי חוק הפיקוח על שירותים פי סיים
)ביטוח( ,תשמ"א 1982-כמפורט ב וסח הערבות המצורף כ ספח  3למסמכי הזמ ה זו
)להלן" :הערבות"(.

.9.2

מוריה תהיה רשאית לקבל הצעה ,אף אם פלו פגמים טכ יים ,לפי שקול דעתה בערבות
הב קאית ,בכפוף להגשת ערבות ב קאית מתוק ת על ידי המציע ,מבלי שתהיה ליתר
המציעים טע ה מכל סוג ומין ביחס להגשת ערבות ב קאית מתוק ת כאמור .ב וסף ,אף
במקרה שיהיה למוריה ספק בדבר תוקף הערבות ,תהיה מוריה רשאית לבקש מהמציע
מכתב מהב ק המאשר כי הערבות תכובד על ידו והמצאת מכתב כאמור תהווה ריפוי
כראוי של כל פגם ש פל בערבות .בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע כי אין הוא רואה
באמור כל פגיעה בשוויון שבין המציעים בהליך.

.9.3

מוריה תהיה רשאית לחלט את הערבות ולהגישה לגבייה ,בכל מקרה בו יפר המציע איזה
מהתחייבויותיו על-פי מסמכי ההזמ ה ,ובפרט אם המציע יחזור בו מהצעתו קודם
לבחירת הזוכה ,לא יחתום על הסכם ההתקשרות ב וסח המקובל במוריה ,לא ימציא
למוריה אישורי ביטוח תקפים כ דרש במכרז או לא יקיים כל הוראה אחרת ה דרשת
במסמכי המכרז לצורך מימוש ההתקשרות עם הזוכה .הערבות תהיה ב וסח המצורף
כחלק ממסמכי ההזמ ה ,ללא שי ויים כלשהם .מוריה רשאית לדרוש מהזוכה להאריך
את תוקף הערבות עד למועד שייקבע על ידה.

.9.4

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

.9.5

הערבות תוחזר למציע בהתאם למפורט בסעיף  17להלן ,אם מוריה לא תממש אותה על
פי זכותה בהתאם למסמכי ההזמ ה.

שאלות והבהרות ומפגש מציעים
.10.1

שאלות והבהרות יש להפ ות בכתב בלבד אל מ הל הפרויקט באמצעות דוא"ל
 mor@mor450.comוזאת עד המועד הקבוע בסעיף  3לעיל .יש לוודא אישור קבלת
הדוא"ל בטלפון .052-6450450 :מציע שיבחר שלא לפ ות בבקשות הבהרה כאמור ,יהיה
מ וע מלהעלות בעתיד טע ה בדבר אי בהירות ,סתירה ,או אי התאמה במסמכי המכרז
בקשר עם כך.

.10.2

תשומת לב המציעים לאמור לעיל בע ין הדרישות הביטוחיות שבמכרז ,ולכך שעל
המציעים להגיש הסתייגויות ב ושא זה בתוך המועד ש קבע להגשת שאלות הבהרה
כאמור.

.10.3

תשובות לשאלות ההבהרה תי ת ה על ידי מוריה בכתב ,ותישלח ה אל המשתתפים
בדוא"ל .על המשתתפים לוודא את תקי ות כתובת הדוא"ל אשר תימסר על ידם
במסגרת רכישת מסמכי המכרז וכן במסגרת פ ייתם בשאלות ההבהרה.

.10.4

אך ורק תשובות והבהרות אשר יימסרו בכתב יחייבו את מוריה ולא יהא כל תוקף שהוא
לכל תשובה שתי תן בדרך אחרת .על אף האמור לעיל ,מובהר כי מוריה לא תהיה חייבת
להשיב לשאלות או בקשה להבהרות .תשובה שלא תי תן בכתב לא תיצור כל בסיס
לטע ה של השתק או מ יעות כלפי מוריה.
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.10.5

מפגש מציעים – מועד ומיקום המפגש הי ם כקבוע בסעיף  3לעיל .על אף האמור,
תשומת לב המשתתפים כי בשל מגבלות הקורו ה ,ייתכן שיוחלט על ביטול מפגש
המציעים הפיזי ,ובמקומו יועבר מפגש המציעים באופן וירטואלי באמצעות שידור
אי טר טי מרחוק ,וללא התכ סות פרו טלית .על המשתתפים לעקוב אחר ההודעות
שיתפרסמו בע יין זה באתר האי טר ט של מוריה תחת לשו ית המכרז.

.10.6

עוד מובהר ,כי השתתפות במפגש המציעים אי ה חובה ואי ה מהווה ת אי להגשת
הצעה .יחד עם זאת יובהר ,כי מציע שיבחר שלא להגיע למפגש יהיה מ וע מלהעלות
בעתיד כל טע ה בקשר לאי הב ת הוראות המכרז וכדומה בשל אי השתתפותו במפגש
המציעים .פרוטוקול המפגש יהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל המציעים
לצרפו להצעתם ,בין אם השתתפו במפגש ובין אם לאו ,כשהוא חתום על ידם בכל עמוד
)חתימה וחותמת(.

.10.7

מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה ,כמו גם מפגש המציעים ,שתשלח מוריה אל
המשתתפים ,אם יישלחו ,ייחשבו כחלק ממסמכי ההזמ ה ,והמציעים יצרפו אותם,
חתומים על ידם כדין ,כחלק מהמסמכים שיצורפו על ידי המציעים במסגרת הגשת
הצעתם במכרז.

הגשת ההצעה
.11.1

ההצעות תוגש ה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי מוריה ,רח' הל י המלכה ) 9קומה
 ,(3ירושלים במעטפה סגורה ואטומה ,אשר עליה יצוין "מכרז פומבי מס' 62/2020
לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל24-
כיתות( ובי וי  4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים" ,הכל כמפורט להלן .אין
לציין על גבי המעטפות כל פרט המזהה את המציע או כל כיתוב אחר מעבר לאמור לעיל.

.11.2

המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה התאריך והשעה הקבועים בסעיף  3לעיל .מוריה
רשאית להאריך את המועד האמור לתקופה וספת על פי שיקול דעתה במשלוח הודעות
למשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז קודם למועד ההחלטה על דחיית המועד כאמור.

.11.3

המציע יגיש את הצעתו עד למועד האמור ,במעטפה אחת סגורה אשר תכיל בתוכה שתי
מעטפות סגורות וספות ,עליהן יצוין:
.11.3.1

מעטפה מס'  - 1אשר תכלול את כתב הכמויות שצורף במסגרת מסמכי
ההזמ ה והכולל את מחירי העבודות השו ות ואת המסמך המצורף כחלק
ממסמכי ההזמ ה וכותרתו "בקשה להשתתף והצהרה" ואשר בו יפרט המציע
את שיעור הה חה הכולל המוצע על ידו ,באחוזים ,לביצוע כל העבודות
המפורטות בכתב הכמויות .על המעטפה ייכתב "הצעת המחיר" .מובהר למען
הסר ספק כי אין לתת "ה חה" שלילית או תוספת.

.11.3.2

מעטפה מס'  - 2יתר מסמכי ההצעה ,שאי ם ההצעה הכספית ,יוגשו בעותק
אחד ,ויוכ סו למעטפה פרדת ואטומה )להלן" :מעטפת מסמכי ההזמ ה"(.
המציע ירשום על המעטפה מצידה החיצו י את המילים "מסמכי ההצעה ללא
הצעת מחיר" .מובהר כי על המציע לחתום על כל מסמכי ההזמ ה ,בכל עמוד
ועמוד .למעטפה זו תצורף גם הערבות וכן יצורף לה ההחסן ה ייד )"דיסק או
קי"( עם תכ יות מכרז.

.11.4

המציע מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי ידוע לו שבמידה שהצעתו תזכה ,היא תועמד
לעיון יתר המציעים במכרז אשר יבקשו זאת ,מבלי שתהיי ה לו טע ות מכל סוג ומין
כלפי המזמין ,לרבות טע ות ביחס לחסיון המסמכים ,פגיעה בסודות מסחריים וכד'.

.11.5

בתוך כך ,המציע מצהיר ,כי אלא אם כתב במפורש אחרת ,הצעתו אי ה כוללת מידע
חסוי כלשהו ,ולפיכך ,מוריה תהיה רשאית להציג הצעה זו למציעים אחרים ,על פי
פ ייתם ,אולם זאת אך ורק לאחר קבלת החלטה סופית של מוריה לגבי הזוכה .סבר
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המציע ,כי יש ם סעיפים בהצעתו אשר ה ם חסויים ולפיכך לא יתן לחשוף אותם בפ י
צדדים שלישיים ,יציין המציע במפורש בהצעתו מהם אותם סעיפים ,ומוריה תביא את
עמדת המציע בחשבון בהחלטתה האם לחשוף את המידע בפ י מציעים אחרים .מובהר
למציע כי שיקול הדעת אם לחשוף את הצעתו ,כולה או חלקה ,מסור למוריה שתהיה
רשאית לפעול ב ושא לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולא תישמע מצד המציע כל טע ה בע ין
זה ,אף אם ייחשפו חלקים שהמציע ציין שהם חסויים.

.12

.11.6

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי
ההזמ ה ובת איהם ומסכים ומתחייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה מ וע מלהעלות כל
טע ה כ גד מסמכי ההזמ ה על כל הכלול בהם.

.11.7

בהגשת הצעתו מצהיר המציע כי ידוע לו שהמזמין רשאי להכ יס בכל עת ,שי ויים
במסמכי ההזמ ה ורק המסמכים הסופיים ,כפי שיחתמו על ידי המזמין ועל ידי המציע
שייבחר יחייבו את המזמין.

שי ויים ותוספות
.12.1

.13

המציעים אי ם רשאים להכ יס שי וי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה ,בין בגוף
מסמכי ההצעה ובין במסמך לווה .במקרה בו הוספו שי ויים או הסתייגויות ,כאמור,
יהיה המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעשות כל אחת מאלה:
.12.1.1

לפסול את ההצעה.

.12.1.2

להתעלם מן השי ויים או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו מעולם.

.12.1.3

להתייחס לשי ויים או להסתייגויות כאל פגם טכ י בלבד ,שהמזמין משלים
עמו.

.12.1.4

לדרוש מן המציע לתקן את השי ויים או ההסתייגויות ,ובלבד שאין בתיקון
כאמור כדי לש ות את מחיר ההצעה או פרט מהותי מפרטיה .לא ע ה המציע
לדרישת המזמין ,כאמור ,יחולו בהתאמה סעיפים קט ים  12.1.3-12.1.1לעיל.

.12.2

במקרה שבו המזמין לא הודיע על קיטה של אחת הפעולות המ ויות לעיל ,יראו
בשי ויים או בהסתייגויות אשר הוספו ,כאמור ,כאילו לא כתבו כלל ,ובמקרה של
זכייה ,תחייב את המציע ההצעה שהוגשה ללא השי ויים או ההסתייגויות .למען הסר
ספק ,מובהר בזה כי המזמין לא יהיה חייב להתריע בפ י המציע על האפשרות שהצעתו
תיפסל או לאפשר לו לתקן את השי ויים או ההסתייגויות אשר הוספו על ידו.

.12.3

מוריה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ומיוזמתה ,כל עוד לא חלף המועד ש קבע
להגשת ההצעות במכרז זה ,להכ יס שי ויים או תיקו ים במסמכי ההזמ ה .שי ויים
ותיקו ים אשר הוכ סו ,כאמור ,מיוזמתה של מוריה ,יהיו חלק בלתי פרד מת אי
ההזמ ה ויישלחו אל המשתתפים באמצעות דוא"ל או פקסימיליה ,על פי ה והל ש קבע
למשלוח תשובות לשאלות הבהרה .כל מסמך שי ויים שיישלח אל המשתתפים ,כאמור,
ייחתם על ידי כל מציע ויצורף להצעתו במכרז.

אי צירוף מסמכים להצעה
הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים ,האישורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה ,עלולה
להיפסל .על אף האמור ,המזמין שומר על זכותו לפ ות אל המציעים לצורך הבהרה או השלמה
של מסמכי ההצעה וכן להימ ע מפסילתה של הצעה ,כאמור ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי,
ובין היתר במקרים בהם יסבור המזמין כי השמטת מסמך כלשהו עשתה בשוגג ,ואין במתן
האפשרות להשלים את המסמך שהושמט משום פגיעה בהליכי הפ יה לקבלת הצעות לפי מסמכי
הזמ ה אלו ובעקרון השוויון.

.14

סיכו י אי בהירות
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.15

.16

.14.1

הפירוט המצוי בהזמ ה אי ו גורע מחובת המשתתף לערוך בעצמו ועל חשבו ו את כל
הבירורים הדרושים לו לשם הכ ה והגשה של הצעתו .הגשת הצעה מהווה הצהרה של
המציע ,כי כל העובדות וה סיבות ידועות ו הירות לו ,כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה
חוצה לשם הכ ת ההצעה והגשתה ,וכי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין בע יין זה.
ממילא ,לא תישמע מצד המציע כל טע ה בדבר טעות או אי-ידיעה של פרט כלשהו לגבי
כל ע יין הקשור בהזמ ה וב ספחיה ,או המופיע בהם ,או שאי ו מופיע בהם.

.14.2

בהגשת הצעתו המציע מצהיר ,כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכו י אי-
בהירות כלשהם .לכן ,כל סיכון כאמור ,אם יתממש ,יוטל על המציע .מודגש כי בכל
מקרה בו יחול עיכוב ,שלא עקב הפרת הזוכה את חיוביו ,בקבלת אישור חברת החשמל
ביחס לקבלן המש ה ,תהא מוריה רשאית לגרוע את תכולת עבודות החשמל )כולן או
חלקן( מתכולת החוזה ,מבלי שלזוכה תהיה כל זכות לקבלת כספים או תשלומים או
החזרים כלשהם.

תוקף ההצעה
.15.1

הצעת המציע תעמוד בתוקף במשך שישה חודשים ממועד הגשתה.

.15.2

על אף האמור ,במשך שישה חודשים וספים )דהיי ו ,עד תום  12חודשים ממועד הגשת
ההצעות( ,יהיה רשאי המזמין לפ ות לפי שיקול דעתו הבלעדי אל מציע אשר לא זכה
במכרז ,ובמידה שהמציע יסכים לכך ,להכריז עליו כזוכה וסף או חלופי במכרז ,וזאת
אף אם הוא לא הוגדר כ"כשיר ש י" לביצוע העבודות.

אופן בדיקת ההצעות
.16.1

ת אי לבחירת מציע ,הוא עמידת המציע בת אי הסף והוכחת ה דרש לפי מסמכי
ההזמ ה לשביעות רצון המזמין.

.16.2

במכרז זה תיבחר ההצעה הזוכה בשיטת החציון כמפורט להלן:
.16.2.1

בשלב הראשון הצעות המחיר במכרז ידורגו לפי שיעור הה חה המוצע בהן.
במידה והתקבל מספר אי זוגי של הצעות אשר מצאו כשירות ,ההצעה אשר
מצאת באמצע הדירוג תהווה את החציון .במידה והתקבל מספר זוגי של
הצעות אשר מצאו כשירות ,החציון יהווה את הממוצע בין שתי ההצעות
האמצעיות.

.16.2.2

בשלב הש י יוכפל החציון האמור בסעיף  16.2.1לעיל ב) 1.15-להלן" :החציון
המשוקלל"(.

.16.3

ההצעה הזוכה במכרז תהיה ההצעה אשר הי ה עם שיעור הה חה המירבי מבין ההצעות
שהוגשו ,הקרובה ביותר לחציון המשוקלל ,ואשר אחוז הה חה המוצע בה גדול יותר
מהחציון המשוקלל אך בהפרש המי ימאלי.

.16.4

דוגמא :במידה והתקבלו  7הצעות במכרז ,עם שיעורי הה חה הבאים ,13.18% ,12.05%
 22.7% ,21.55% ,18.2% ,16.1% ,14.1%החציון יעמוד על  .16.1%החציון המשוקלל
יעמוד על  .18.51%בהתאם לאמור בסעיף  12.2לעיל ,ההצעה הזוכה תהיה ההצעה אשר
בה קב שיעור ה חה של .21.55%

.16.5

מובהר כי הבחירה בשיטת החציון מות ית בקבלת  4הצעות לפחות וכי בכל מקרה בו
יתקבל מספר מוך יותר של הצעות ,תהיה ההצעה הזוכה ההצעה הזולה ביותר מבין
ההצעות הכשירות ללא התייחסות לחציון ,וזאת בכפוף לת אים המסמיכים את המזמין
לפסול הצעות במקרים מסוימים או שלא לבחור כל הצעה שהיא ,הכל כמפורט במסמך
זה.
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.17

.18

.16.6

כן מובהר ,כי בכל מקרה בו החציון המשוקלל יהיה גבוה משיעורי הה חה ש קבו בהם
המציעים ,תהיה ההצעה הזוכה ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות הכשירות ללא
התייחסות לחציון ,וזאת בכפוף לת אים המסמיכים את המזמין לפסול הצעות במקרים
מסוימים או שלא לבחור כל הצעה שהיא ,הכל כמפורט במסמך זה.

.16.7

המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבוע זוכה כלל וכן לבטל את ההליך בכל עת ,עד
לחתימת הסכם עם הזוכה ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

הודעה על זכייה והתקשרות
.17.1

הודעה לזוכה תימסר באמצעות דוא"ל ודואר רשום .גם לאחר קביעת הזוכה ,רשאי
המזמין ,לבוא בדברים עם הזוכה ,במטרה לתקן או לשפר את הצעתו.

.17.2

מציע שייקבע כזוכה יחתום על חוזה ההתקשרות עם המזמין ב וסח החוזה ה הוג אצל
המזמין ,וזאת בתוך לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד בו שלחה אליו הודעת המזמין
בדבר זכייתו ,כאמור .עם החתימה על חוזה ההתקשרות כאמור ,ימציא הזוכה לידי
המזמין אישורי ביטוח או תוספות לפוליסות כמפורט ב ספח הביטוח ,חתומים ותקפים
כ דרש.

.17.3

מובהר ,כי הערבות שהוגשה במצורף להצעה לא תוחזר לזוכה עד אשר ייחתם על ידו
חוזה ההתקשרות ויומצאו כלל האישורים והמסמכים ה דרשים ,לרבות מסמכי
הביטוח התקפים ,כאמור.

.17.4

וסח חוזה ההתקשרות של המזמין מצורף כחלק ממסמכי ההזמ ה .בהגשת הצעתו
מסכים כל מציע להתקשר עם המזמין בחוזה ההתקשרות ב וסח המצורף ,ולא תשמע
מצד המציע כל טע ה לפיה אי ו מכיר את ת אי חוזה ההתקשרות של המזמין או אי ו
מסכים להתקשר עם המזמין בחוזה ב וסח שצורף למסמכי ההזמ ה.

.17.5

מציע אשר הצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה באמצעות דוא"ל ודואר רשום .כן
תושב למציע ,בסמוך לאותו מועד ,הערבות שהומצאה על ידו ,במצורף להצעתו .למי
ש קבע ככשיר ש י תוחזר הערבות עד לשלושה חודשים לאחר הודעת הזכייה ,אלא אם
יודיע לו המזמין קודם לחלוף המועד כאמור כי הוא קבע כזוכה בשל ביטול הודעת
הזכייה לזוכה הראשון או ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון .במקרה שכזה ,יחולו
על הכשיר הש י ממועד הודעת הזכייה כל ההוראות החלות על הזוכה .המזמין רשאי
לדרוש מהמציע ש קבע ככשיר ש י להאריך את הערבות שהמציע עד למועד כאמור ,אם
וככל שתום תוקפה קודם למועד זה .אין בהשבת הערבות כדי לבטל את מעמד הכשיר
הש י ,והכל מבלי לגרוע מזכות המזמין להחליט שלא לבחור בכשיר הש י לביצוע
העבודה אף במקרה של ביטול ההתקשרות עם הזוכה הראשון.

.17.6

מציע אשר הצעתו לא תתקבל ,יהיה רשאי לעיין ,לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת
המכרזים בדבר ההצעה הזוכה ,במסמכי ההצעה הזוכה ובמסמכים וספים ,בכפוף
לתשלום דמי טיפול בבקשתו בסך  500ש"ח ,אשר ישולמו למוריה מראש ובטרם יועמד
החומר לעיון המציע כאמור ,וב וסף תשלום של  1ש"ח עבור צילום כל עמוד.

.17.7

לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה לפיה והמסמך המחייב היחיד מבחי ת
המזמין הוא חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין המזמין לבין הזוכה .שום הודעה אחרת,
בין בכתב ובין בעל-פה ,לא תיצור הסכם מחייב בין הזוכה למזמין ולא תק ה כל טע ת
השתק או מ יעות כלפי המזמין.

.17.8

ככל שלא קבע אחרת במסמכי המכרז ,ערבות הביצוע תהיה בהתאם ל דרש בחוזה
קבל ים מוריה ,כאשר סוג המדד אליו תוצמד ערבות הביצוע יהיה סוג המדד ה זכר
ב וסח ערבות המכרז המצורף להלן.

קבל י מש ה
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.18.1

.18.2

לע יין העסקת קבל י מש ה על ידי הזוכה יחולו ההוראות והת אים הבאים:
.18.1.1

ת אי להעסקת כל קבלן מש ה בפרויקט על ידי הזוכה ,יהיה קבלת אישור
מ הל הפרויקט מראש ובכתב להעסקת הקבלן כקבלן מש ה בפרויקט לצורך
ביצוע העבודות המיועדות לביצוע על ידי אותו קבלן מש ה ,וזאת מבלי לגרוע
מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז.

.18.1.2

מ הל הפרויקט יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לפסול קבלן מש ה אשר הזוכה
יבקש להעסיקו בפרויקט ,או לדרוש מהקבלן להחליף קבלן מש ה אשר כבר
מועסק על ידו בפרויקט ,הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של מ הל הפרויקט
ומבלי שיהיה חייב ל מק החלטתו.

.18.1.3

מ הל הפרויקט יהיה רשאי שלא לאשר העברת עבודה ,מטלה או אחריות מכל
סוג שהוא לביצוע על ידי קבלן מש ה ולדרוש את ביצוען על ידי הזוכה ,וזאת
מבלי שיידרש ל מק החלטתו.

.18.1.4

הזוכה מתחייב להישמע לכל הוראה כאמור של מ הל הפרויקט ומצהיר כי
הביא ושא זה בחשבון בהגשת הצעתו ולא יבוא אל מוריה בכל טע ה ,דרישה
או תביעה בע ין זה.

.18.1.5

לא יהיה בביצוע העבודות על ידי קבלן מש ה כדי לגרוע בכל צורה שהיא
מאחריות הזוכה.

בחר הזוכה להתקשר עם קבלן מש ה ,לצורך ביצוע עבודות כאמור ,ימציא הזוכה כת אי
לאישור אותו קבלן מש ה את המסמכים המפורטים להלן ,בהתייחס לכל אחד מבין
קבל י המש ה:
.18.2.1

אישורים לפיהם קבלן המש ה הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל
ואשר לא עומדים ותלויים גדו הליכי חדלות פרעון ,לרבות פירוק ,הקפאת
הליכים או כי וס כסים.

.18.2.2

העתק של תעודת רישום תקפה ,המעידה על רישומו של קבלן המש ה ,בכל
מרשם ה דרש על פי כל דין בצירוף אישור מעורך די ו של קבלן המש ה
המאשר את רישומו כדין של קבלן המש ה.

.18.2.3

כל המסמכים והמידע ה דרשים לפי מסמך זה או כפי שיידרש על ידי מ הל
הפרויקט ולה חת דעתו ,בקשר עם ה יסיון המקצועי וסיווגו המתאים של
קבלן המש ה לעבודות על פי מסמכי מכרז זה ,אותן הוא מיועד לבצע.

.18.2.4

הצהרה בכתב מטעם קבלן המש ה לפיה ברור לו כי ההתקשרות ,על פי מכרז
זה ,תהיה עם הזוכה ולא יהיה קשר חוזי ישיר בי ו לבין מוריה ולא תהיה לו
כל טע ה או תביעה כלפי מוריה; אחריות קבלן המש ה תהיה ביחד ולחוד
כלפי מוריה והזוכה ,וזאת מבלי להטיל על מוריה כל אחריות או חבות כלפי
קבלן המש ה .לע ין זה יהיה החוזה שבין הזוכה לקבלן המש ה חוזה לטובת
צד ג'  -מוריה.

מודגש כי על הזוכה יהיה להמציא את המידע והמסמכים כאמור לעיל לגבי כל קבלן
מש ה קודם וכת אי לאישור קבלן המש ה.
.18.3

מודגש למען הסר ספק כי הדרישות המפורטות בסעיף זה יחולו גם לגבי החלפת קבל י
המש ה ,וזאת ,למען הסר ספק ,מבלי שיהיה באמור כדי לחייב את מוריה או מ הל
הפרויקט להסכים להחלפת מי מקבל י המש ה.

.18.4

לפי בקשת מ הל הפרויקט ימציא הזוכה כל מסמך ,תון ,אישור או תעודה שיידרשו
לצורך הוכחת עמידת קבל י המש ה בת אים כאמור.
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.19

ביטול זכייה
.19.1

.19.2

.20

בכל אחד מהמקרים הבאים ,יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו של מציע שהוכרז
כמי שהצעתו בחרה:
.19.1.1

כאשר המציע שהוכרז כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו על-פי מסמכי ההזמ ה,
ובכלל זה גם התחייבותו לחתום בתוך  10ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה
על חוזה ההתקשרות ולהמציא לידי המזמין בתוך המועד האמור אישורי
ביטוח או תוספות לפוליסות חתומים ותקפים.

.19.1.2

כאשר יש בידי המזמין הוכחות ,לה חת דעתו ,כי המציע או אדם אחר מטעמו
תן או הציע שוחד ,מע ק או טובת ה אה כלשהי בקשר עם הזכייה.

.19.1.3

המציע או מי ממ הליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה
מסעיפים הבאים עפ"י חוק העו שין ,התשל"ז,300 ,304 ,330 ,383 :1977-
 422-425 ,290-291בחמש הש ים האחרו ות.

.19.1.4

התברר למזמין כי הצהרה שמסר המציע במסגרת הצעתו אי ה כו ה או
שהמציע לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה ,לדעת המזמין ,כדי להשפיע
על ההחלטה לבחור במציע כזוכה.

.19.1.5

התרחש אירוע ,אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,יש בו כדי להשפיע
באופן מהותי על היכולת הפי סית או המקצועית של המציע לבצע את
העבודות ,כולן או חלקן .לע יין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע" ,בין היתר ,גם
המקרים הבאים:
.19.1.5.1

ית ו צו כי וס כסים או צו פירוק או צו הקפאת הליכים גד
המציע ,אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד תי תם;

.19.1.5.2

הוטלו עיקולים )זמ יים או קבועים ,בבימ"ש או בלשכת
ההוצאה לפועל( על כסי המציע )כולם או חלקם( ,אשר לא
הוסרו בתוך ששים יום ממועד הטלתם;

.19.1.5.3

ית ו צו כי וס כסים או צו למי וי אמן במסגרת הליך של
פשיטת רגל גד מי מבעלי המ יות במציע ,אשר לא הוסרו בתוך
ששים ימים ממועד תי תו.

.19.1.5.4

בוצעה העברה של  25%או יותר ממ יות המציע ,וזאת ללא
הסכמה ,מראש ובכתב ,של המזמין.

.19.1.5.5

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

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

ביטול ההזמ ה או הזכייה או שי וי בהיקף ההתקשרות
.20.1

מובהר בזה למשתתפים ,במפורש ,כי ביצוע הפרויקט והעבודות שוא פ יה זו מות ים
בעמידה קפד ית ביעדי תקציב ש קבעו לו .לפיכך ,שומר המזמין לעצמו את הזכות לבטל
את הפ יה במסגרת הזמ ה זו או את הזכייה ,במקרה בו יבוטל האישור התקציבי
לפרויקט או במקרה שבו ההצעות שהוגשו תחרוג ה מן האומדן לביצוע העבודות
בפרויקט.
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.21

.22

.20.2

מבלי לגרוע מסמכותו ,כאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להחליט על
צמצום היקף העבודות ה דרש או על חלוקת הביצוע לשלבים ,לרבות לע ין הוצאת
ביטוח בשלבים או בחלקים פרדים ביחס לשלבים או לחלקים שו ים של הפרויקט,
הכול על מ ת לעמוד בהיקף התקציבי המאושר ובכפוף לשיקול דעת המזמין.

.20.3

סמכות המזמין ,כאמור לעיל ,תהיה שמורה גם לאחר ש חתם חוזה התקשרות עם
המציע שהצעתו בחרה כהצעה הזוכה .ככל שהקיצור כאמור יבוצע לאחר חתימת חוזה
ההתקשרות ,יבוצעו הפעולות כאמור בהתאם ובכפוף לאמור בחוזה ההתקשרות.

.20.4

בכל מקרה של קבלת החלטה ,על פי סעיף זה )לפי כל אחד מסעיפי המש ה שבו( ,לא
תהיי ה למי מהמשתתפים טע ות או תביעות כלשהן כלפי המזמין ,בקשר עם קבלת
ההחלטה כאמור .בהגשת הצעתם מצהירים המציעים ,כי ברור להם שת אי זה הוא
ת אי יסודי להגשת ההצעות ,והם מאשרים את הסכמתם לת אי זה מראש.

הודעות
.21.1

המשתתף יציין בהצעתו את כתובת משרדו הרשום וכן כתובת דוא"ל ,לצורך קבלת
הודעות בהליך וכן את שמו של איש הקשר של המשתתף.

.21.2

הודעות ישלחו בדוא"ל או בדואר רשום .הודעה ש שלחה בדוא"ל תיחשב כאילו הגיעה
ליעדה בתוך  24שעות ממועד שליחתה ,והודעה ש שלחה בדואר רשום תיחשב כאילו
הגיעה ליעדה תוך  48שעות ממועד שליחתה.

זכויות המזמין
.22.1

המזמין רשאי להודיע על מציע וסף ככשיר לזכייה )להלן" :כשיר ש י"( .המזמין רשאי
להתקשר בהסכם האמור עם הכשיר הש י ,במקרה בו יתברר כי המציע ש בחר כזוכה
לא יתקשר עמה בחוזה התקשרות וימציא ערבות ב קאית כ דרש להבטחת הביצוע או
שחוזה ההתקשרות עמו יבוטל בגין הפרתו על ידי הזוכה ,ולמתמודדים לא תהא כל
טע ה או תביעה בקשר לכך .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של המזמין לפעול בכל
דרך חוקית אחרת במקרה זה ,לרבות  -מבלי לגרוע מכלליות האמור  -לבצע הליך חדש
לבחירת זוכה לביצוע העבודות .אין בבחירת כשיר ש י או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע
בכל זכות או טע ה שתעמוד ה למזמין כ גד הזוכה במקרה כאמור.

.22.2

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה מסוימת ,בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף
מסעיפי מסמכי ההזמ ה ,באופן שלדעת המזמין מו ע הערכתה של ההצעה כדבעי.

.22.3

המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה של מציע ,בכל אחד מהמקרים
הבאים:

.22.3.1

המציע או מי ממ הליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים
הבאים עפ"י חוק העו שין ,התשל"ז422- ,290-291 ,300 ,304 ,330 ,383 :1977-
 425בחמש הש ים האחרו ות.

.22.3.2

המחירים ה קובים בהצעה אי ם סבירים או מוכים באופן משמעותי מאומדן
המזמין לביצוע העבודות או ה ם לדעת המזמין פרי של תכסיס ות.

.22.3.3

המזמין הגיע למסק ה כי בפועל ,המציע שהגיש את ההצעה לא יוכל לקיים את
ההתחייבויות שוא הבקשה להצעות כ דרש.

.22.3.4

כאשר יש בידי המזמין הוכחות ,לה חת דעתו ,כי המציע או אדם אחר מטעמו תן
או הציע שוחד ,מע ק או טובת ה אה כלשהי בקשר עם הזכייה.

.22.3.5

כאשר התברר למזמין כי הצהרה שמסר המציע אי ה כו ה או שהמציע לא גילה
למזמין עובדה מהותית שיש בה ,לדעת המזמין ,כדי להשפיע על ההחלטה להכריז
על המציע כזוכה ,לרבות בע ין יגוד ע יי ים בו מצוי המציע בקשר עם הפרויקט
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שוא המכרז.
.22.3.6

כאשר התרחש אירוע ,אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,יש בו כדי
להשפיע באופן מהותי על היכולת הפי סית או המקצועית של המציע לבצע את
העבודות ,כולן או חלקן .לע יין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע" כאמור ,בין היתר ,גם
המקרים הבאים:
.22.3.6.1

ית ו צו כי וס כסים או צו פירוק או צו הקפאת הליכים גד המציע,
אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד תי תם;

.22.3.6.2

הוטלו עיקולים )זמ יים או קבועים ,בבימ"ש או בלשכת ההוצאה
לפועל( על כסי המציע )כולם או חלקם( ,אשר לא הוסרו בתוך
ששים יום ממועד הטלתם;

.22.3.6.3

ית ו צו כי וס כסים או צו למי וי אמן במסגרת הליך של פשיטת
רגל גד מי מבעלי המ יות במציע ,אשר לא הוסרו בתוך ששים ימים
ממועד תי תו.

.22.3.6.4

בוצעה העברה של  25%או יותר ממ יות המציע ,וזאת ללא הסכמה,
מראש ובכתב ,של המזמין.

.22.3.6.5

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

.22.4

מוריה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה של מציע אשר היה למוריה
יסיון רע עמו  -לרבות בפרויקט שהסתיים זה מכבר  -בתקופה שמיום  1.1.2015ועד
למועד הגשת ההצעות .לע יין סעיף זה  -יסיון רע כולל ,בין היתר :אי עמידה מצד
המציע בהתחייבויות ,כולל בקשר ללוחות זמ ים ,טיב העבודה ,דרישות ותביעות בלתי
סבירות ,עבודה בלתי רציפה ,הפסקות עבודה אשר לא אושרו על ידי מוריה ,הפרה של
הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה ,או כל ע ין משמעותי אחר.

.22.5

המזמין אי ו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה ,יהא
מספר המציעים אשר יהא .המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבוע זוכה כלל וכן
לבטל את ההליך בכל עת ,עד לחתימת הסכם עם הזוכה ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט של המזמין ,מבלי שתהא למי מהמציעים כל זכות או רשות לערער על שיקולי
המזמין או לטעון כ גדם.

.22.6

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים פרטים וספים ,הבהרות או השלמות וספות
לשביעות רצו ו המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מ ת לבחון את המציע והצעתו
במסגרת שיקוליו ,כאמור.

.22.7

מובהר בזה ,כי בכל מקרה בו מציע לא יזכה או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי ש פל
בהחלטת מוריה על הזוכה או בשל פגם יסודי ש פל בהליכי הבקשה להצעות ,לא יהיה
אותו מציע זכאי לקבל מאת המזמין פיצוי כלשהוא ,למעט החזר הוצאות ישירות
שהוציא לשם רכישת מסמכי ההזמ ה והעמדת הערבות.

.22.8

בכל מקרה בו יקבע בית משפט מוסמך ,כי זכייתו של מציע היא תוצאה של פגם
בהחלטת המזמין או בהליכי ההזמ ה או ההתקשרות ,יפסיק אותו מציע מיד את עבודתו
על פי החוזה ש חתם עמו .במקרה כאמור ,ישלם המזמין למציע ,אך ורק את התמורה
בגין העבודות שבוצעו על ידו ,עד למועד הפסקת העבודה ,כאמור ,ומעבר לכך לא יהיה
המציע זכאי לכל פיצוי וסף ,לרבות בגין אובד י רווחים ,אובדן הזדמ ויות עסקיות
וכיו"ב.

.22.9

המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לדון עם מציעים בפרטי הצעתם ,לבקש הבהרות לגבי
הצעות מציעים שו ים ולבקש מהמציעים ,בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר
במספר מציעים )לרבות עם חלק מהמציעים בלבד( ,לתקן או לשפר את הצעותיהם ,בין
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בשלב אחד ובין במספר שלבים בין לפ י בחירת זוכה ובין לאחר מכן ,וכן להודיע על
הליך  .Best & Finalסדרי הדיון ורשימת המציעים עימם יתקיימו מגעים או י והלו
דיו ים כאמור יקבעו על ידי המזמין .המזמין יודיע למציעים או לחלקם ,לפי הע יין ,על
המועד האחרון להגשת הצעה מתוק ת או משופרת ,אם וכאשר הוא ימצא ל כון לקבוע
הליך כאמור .למען הסר ספק ,אין בסמכות זו של המזמין כדי לחייב את המזמין ל הל
משא ומתן כאמור או כדי לאפשר למציעים להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי
ההליך ,או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.
 .22.10המזמין יהיה רשאי לקבוע כי זכייה תהא מות ית בת אים שעל המציע שהצעתו בחרה
לבטל את זכייתו וכן יהיה הוא רשאי  -אך לא חייב  -להודיע לכשיר הש י ,אם יהא
לקיימם במועדים ובאופן שיקבע המזמין .במקרה זה תיחשב הזכייה כזכייה מות ית עד
למילוי הת אים לשביעות רצון המזמין .לא עמד הזוכה בת אים לשביעות רצון המזמין,
רשאי המזמין קבע כזה ,על זכייתו.
 .22.11המציע חייב לעדכן את המזמין בכתב וללא דיחוי לגבי כל שי וי אשר יחול ,אם יחול,
במידע שמסר למזמין ,בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו להליך ועד למועד פרסום
החלטת המזמין בדבר הזוכה ,ואם קבע כזוכה  -עד לחתימה על חוזה ההתקשרות עמו.
 .22.12מובהר בזאת כי כל מסמכי בקשה זו ה ם רכושו של המזמין ,הם מושאלים למציע לשם
הכ ת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך הגשת ההצעות ,בין אם יגיש
את ההצעה ובין אם לא יגיש .המציע אי ו רשאי בכל מקרה ,להעתיק את מסמכי
ההזמ ה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת לבד מהגשת הצעתו למזמין.
.23

מסמכים
להלן פירוט המסמכים המצורפים להזמ ה לקבלת הצעות ומהווים ביחד את מסמכי ההזמ ה
)לעיל ולהלן" :מסמכי ההזמ ה"(:
.23.1

מסמך א' :1-חלק כללי זה  -הזמ ה לקבלת הצעות  +ספחים:
ספח  - 1אישור עו"ד או רואה חשבון בהתאם לת אי סף .7.1
ספח  - 2וסח להוכחת יסיון בהתאם לת אי סף .7.3
ספח  - 3וסח ערבות המכרז ,בהתאם לת אי סף .7.5
ספח  - 4תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים בהתאם לת אי סף .7.7
ספח 5א  -תצהיר עיון בתכ יות המכרז.
ספח 5ב  -רשימת תכ יות המכרז והחסן ייד )"דיסק און קי"(.
ספח  - 6פרטי א שי הצוות המקצועי.
ספח  - 7ספח ביטוח.
במקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' יגבר האמור במסמך
זה בכל ה וגע להליך המכרזי ,ואילו לע יין הביצוע של העבודות יהיו עדיפות הוראות
מסמך ב' )אלא אם כן שו ו במפורש במסגרת מסמך זה(.

.23.2

מסמך א' :ההצעה.

.23.3

מסמך ב' :חוזה קבל ים מוריה.

.23.4

מסמך ג' :1-ת אים כלליים מיוחדים )מוקדמות( ,על ספחיו.

.23.5

מסמך ג' :2-מפרט טכ י מיוחד ,על ספחיו.

.23.6

כתב כמויות.
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קראתי והב תי __________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי
 4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

חלק ממסמכי המכרז אי ם מצורפים בפועל למסמכי ההזמ ה ,אולם הם יצורפו כחלק ממסמכי
החוזה בדרך של אימוץ ובהגשת הצעתו מצהיר כל מציע כי הוא מכיר מסמכים אלו ובקיא
באמור בהם ולא תישמע מצידו כל טע ה ,דרישה או תביעה המבוססת על אי הכרות של הוראות
המסמכים האמורים.
בכבוד רב,
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

19
קראתי והב תי __________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי
 4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

ספח  - 1אישור עו"ד  /רואה חשבון בהתאם לת אי סף 7.1
לכבוד
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
רח' הל י המלכה 9
ירושלים
שלום רב,
ה דון :מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות"
)השלמה ל 24-כיתות( ובי וי  4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים
כעו"ד/רו"ח של המציע ________________________________ במכרז שב דון ,הרי י לאשר כי לפי
מיטב ידיעתי ובדיקתי ,התאגיד רשום כדין בישראל וכי לא תלויים ועומדים גדו הליכי חדלות פירעון,
לרבות פירוק ,הקפאת הליכים או כי וס כסים.
תאריך___________________ :
בכבוד רב,
____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

20
קראתי והב תי __________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי
 4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

ספח  - 2וסח להוכחת יסיון בהתאם לת אי סף 7.3
]יש למלא טופס פרד לכל פרויקט אשר מוצג על ידי המציע להוכחת עמידתו בת אי הסף[
שם הקבלן המציע_________________ :
שם הפרויקט המוצג_________________ :
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

ההיקף הכספי )ללא מע"מ( של העבודות שבוצעו בפרויקט ,בתקופה שמיום  1.1.2015ועד לסיומו:
_______________

o

א סמ ו ב V-אלו "עבודות ב יה" בוצעו בפרויקט:


עבודות לב יית מב ה חי וך ,תרבות או דת הפתוח לשימוש הציבור )כדוגמת :בית ספר ,מת "ס,
מועדון ,גן ילדים ,מעון יום ,מרכז קהילתי ,בית כ סת ,מקווה(;



ב יית מב ה לשימוש משרדי ,תעשייתי או מסחרי בשטח של לפחות  2,500מ"ר;



ב יית מב ה מגורים ככל שהוא כולל  4קומות לפחות ו 8-יחידות דיור ,או פרויקט מגורים ככל
והוא כולל ב יי ים בעלי  3קומות לפחות ו 12-יחידות דיור לפחות בכלל המב ים בפרויקט.



פרויקט שאושר על ידי המזמין ,טרם הגשת ההצעות ,כמב ה העו ה על ההגדרה.

למען הסר ספק מובהר ,כי עבודות שיפוץ אי ן כללות בהגדרת "עבודות ב יה".
אישור המציע לגבי כו ות הפרטים שלעיל:
שם מלא _____________ :תפקיד ____________ :חתימה וחותמת_______________ :
אישור מזמין העבודה/מ הל הפרויקט לגבי כו ות הפרטים שלעיל:
שם מלא ___________ :תפקיד __________ :חתימה וחותמת __________ :טל'__________ :
לחלופין  ,כמפורט בסעיף ,באפשרות המציע להוכיח עמידתו בת אי הסף באמצעות העתקי חשבו ות סופיים
חתומים על ידי ציג מטעם מזמין אותן עבודות או מטעם מ הל הפרויקט ,או כל מסמך אחר לה חת דעתו של
מ הל הפרויקט ,שיש בו כדי להעיד על ביצוע העבודות כאמור.

21
קראתי והב תי __________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי
 4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

ספח  - 3וסח ערבות המכרז בהתאם לת אי סף 7.5
תאריך_____________ :

לכבוד
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
רח' הל י המלכה 9
ירושלים
ה דון :ערבות ב קאית מס' ______________ 1

א ו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  360,000ש"ח )במילים :שלוש מאות
ושישים אלף ש"ח( )להלן" :סכום הערבות"( ,שתדרשו מ_______________________________ -
)להלן" :המציע"( בקשר עם הצעת המציע במכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה
והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי  4ג י ילדים בשכו ת קרית משה,
ירושלים.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הב ייה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .לע יין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש ובמבר ש ת  2020שהתפרסם ב 15-בחודש דצמבר
) 2020או בסמוך למועד זה(" ,המדד היסודי".
"המדד החדש" לע יין ערבות זו ,הוא המדד שפורסם לאחרו ה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לע יין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי,
יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות,
מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה מוך מהמדד היסודי ,שלם לכם את הסכום ה קוב
בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשו ה בכתב ,לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידי ו לפי כתובת ו
המצוי ת לעיל ,א ו שלם לכם כל סכום ה קוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת
הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה ל מק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש
את התשלום תחילה מאת המציע.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ) 1.7.2021כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידי ו בכתב לפי כתובת ו המצוי ת לעיל ,לא יאוחר
מהתאריך ה "ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של ס יפ ו.
דרישה בכתב כאמור בערבות זו ,אין פירושה דרישה שתגיע לב ק באמצעות פקסימיליה ,טלפקס ,או
מברק ,ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה או להסבה.

תאריך

1

ב ק /חברת הביטוח

לתשומת לב

הערבות הב קאית תי תן ע"י מגיש ההצעה בלבד .לא תתקבל ערבות ב קאית של מי שלא הגיש הצעה.

22
קראתי והב תי __________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי
 4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

ספח  - 4תצהיר פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים בהתאם לת אי סף 7.7
א י הח"מ ,________________ ,ושא/ת תעודת זהות שמספרה _____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
לומר את האמת ואם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה כדלקמן:
א י משמש/ת כ _____________________-ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/מורשית חתימה אצל
.1
__________________________ )להלן" :המציע"(.
א י עושה תצהירי זה בהתאם להוכחת עמידתו של המציע בת אים הקבועים בבקשה להציע הצעות בקשר
.2
לביצוע עבודות במסגרת מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף

לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי  4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים )להלן:
"הבקשה להצעות"(.
.3

.4

.5
.6

.7

יש לסמן ב X-את החלופה המתאימה מבין שתי החלופות שלהלן:
המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת
ת אים הוג ים( ,תש "א  1991 -ו/או לפי חוק שכר מי ימום ,תשמ"ז  1987 -או;
המציע הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת
ת אים הוג ים( ,תש "א  1991 -ו/או לפי חוק שכר מי ימום ,תשמ"ז  ,1987 -אך בין מועד ההרשעה
האחרו ה ועד למועד הגשת הצעתו של המציע חלפה למעלה מש ה.
האמור בסעיף  3לתצהירי זה כון גם לגבי כל אחד מאלה:
בעל השליטה במציע.
א.
תאגיד שהרכב בעלי מ יותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של המציע.
ב.
מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.
ג.
אם המציע שלט שליטה מהותית  -תאגיד אחר אשר שלט גם הוא שליטה מהותית בידי מי
ד.
ששולט במציע )"חברה אחות"(.
המציע או מי ממ הליו לא הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העו שין ,התשל"ז1977-
 422-425 ,290-291 ,300 ,304 ,330 ,383בחמש הש ים האחרו ות.
כון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ]על המציע לסמן ב X-את החלופה הרלב טית מבין שתי
החלופות שלהלן[:
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות ,התש "ח) 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות"( ,לא חלות על המציע.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה והוא מעסיק
יותר מ 100 -עובדים ,כון למועד האחרון להגשת ההצעות .במקרה כאמור ,המציע מצהיר
ומתחייב ,כדלקמן:
) (1ככל שהצעתו תזכה במכרז והוא יתקשר עם המזמין לביצוע העבודות ,יפ ה המציע למ כ"ל
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחי ת יישום חובותיו לפי ס'  9לחוק
שוויון זכויות ובמידת הצורך לשם קבלת ה חיות בקשר ליישומן.
) (2לחילופין  -המציע התחייב בעבר לפ ות למ הל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחי ת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות בהתאם
להוראות סעיף ) (1לעיל עשתה עמו התקשרות שלגביה פעל ליישומן.
הגדרת "מעסיק" לע ין סעיף  6זה  -כמשמעותה בחוק שוויון זכויות.
המציע מתחייב בזאת כי היה Sויתקשר עם המזמין מכח מכרז זה ,יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  6זה,
למ כ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מההתקשרות.
ה י מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה דלמטה חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר/ה

23
קראתי והב תי __________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי
 4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

אישור
א י הח"מ ,_________________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי היום ,_____________ ,הופיע/ה בפ יי מר/גב'
__________________________ ,אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה ____________________ /
המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת ,שאם לא ייעשה  /תעשה כן יהא  /תהא
צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אישר/ה את כו ות האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפ יי.
חתימת המאשר

24
קראתי והב תי __________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי
 4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

ספח 5א  -תצהיר עיון בתכ יות המכרז
א י הח"מ ,____________________ ,ושא/ת תעודת זהות שמספרה _______________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה
בזה כדלקמן:
.1

א י משמש/ת _____________________ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/ית חתימה אצל
__________________________ )להלן" :המציע"(.

.2

א י עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי,
הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי  4ג י ילדים בשכו ת
קרית משה ,ירושלים )להלן" :המכרז"( ,שפורסם על ידי מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
)להלן" :מוריה"(.

.3

הרי י לאשר כי במסגרת רכישת מסמכי המכרז קיבל המציע החסן ייד )דיסק און קי( הכולל
את כלל קבצי הגיליו ות והתכ יות המפורטות ברשימת התכ יות המצורפת כ ספח 5ב להלן,
בפורמט ) PDFלהלן" :תכ יות המכרז"( ,כי כלל הקבצים שבהחסן ה ייד היו תקי ים והמציע
עיין בהם ,וכי הוא מוותר בזאת על כל טע ה ,דרישה או תביעה כלפי מוריה בקשר לקבלת
התכ יות המפורטות ברשימה ה "ל.

.4

כמו כן ,הרי י להצהיר ולאשר כי ציגיו המורשים של המציע עיי ו וקראו בקפידה את כל מסמכי
המכרז ,לרבות תכ יות המכרז ,למדו והבי ו את תוכ ם ,וכן בדקו בקפידה את כל הפרטים,
הדרישות ,הת אים ,ההתחייבויות וה סיבות ,הפיזיים ,התכ ו יים והמשפטיים ,אשר עשויים
להשפיע על הצעת המציע או על ביצוע הפרויקט על ידו ,והמציע מקבל אותם על עצמו ללא כל
הסתייגות.

.5

המציע מוותר בזאת מראש על כל טע ה שעילתה באי-ידיעה או אי-הב ה של המסמכים ,תכ יות
המכרז ,הת אים או הדרישות ,העשויים להשפיע על הצעתו או על ביצוע הפרויקט על ידו.

.6

כן ידוע למציע כי ככל שהצעתו תזכה במכרז ,אזי ת אי להתקשרות עם מוריה בהסכם לביצוע
העבודות שוא המכרז הי ו עמידה בהוראות מסמכי המכרז והמצאת כלל המסמכים ה דרשים,
לרבות חתימה על עותקים מודפסים של כלל תכ יות המכרז.

.7

כמו כן ,ככל שהצעת המציע תזכה במכרז ,הרי י מתחייב כי בתוך  7ימים מיום קבלת הודעה
הזכייה ,או במועד מוקדם יותר עליו תורה מוריה ,יגיע מורשה חתימה מטעם המציע או ציג
שיוסמך מטעמו בכתב לע יין זה ,אל משרדי מוריה ויחתום על כלל תכ יות המכרז כפי שיומצאו
למציע בעותק מודפס על ידי מוריה ,וזאת כת אי לחתימת החוזה עמו.

.8

ה י מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה שלמטה חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת.
חתימת המצהיר/ה
אישור

א י הח"מ ,_________________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי היום ,_____________ ,הופיע/ה בפ יי מר /
גב' __________________________ ,אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה
____________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת,
שאם לא ייעשה  /תעשה כן יהא  /תהא צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אישר/ה את כו ות האמור
בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפ יי.
חתימת המאשר
25
קראתי והב תי __________________
חתימה וחותמת המציע

ספח 5ב  -רשימת תכ יות המכרז
הרמו יקות מאושרות ע"י גורמים רגולטוריים:
 .1היתר ב יה חתום
 .2תכ ית בטיחות חתומה ע"י כב"א
 .3תכ ית מאושרת פיקוד העורף
 .4תכ ית גישות חתומה
 .5תכ ית הסדרי ת ועה חתומה
.6

ספח ס יטרי מאושר ע"י הגיחון

הוכ ס
לארגז

תאריך עדכון

ק "מ

תאור התוכ ית

V

01/03/2020

1::200

V

01/03/2020

01:50

V

01/03/2020

01:50

שם התוכ ית

פחתוח שטח
מפלס מרתף -הריסת חצרות
מפלס -5.63
מפלס מרתף -ביצוע חצרות
מפלס -5.63

P-1

2

P-2

3

V

01/03/2020

01:50

מפלס קומת מקלט -3.21

P-3

4

V

01/03/2020

01:50

מפלס  +0.00כ יסה למב ה

P-4

5

V

01/03/2020

01:50

מפלס קומה א +3.22

P-5

6

V

01/03/2020

01:50

מפלס גגות

P-6

7

V

01/03/2020

01:50

חתכים 1,2,3,4

P-7

8

V

01/03/2020

01:50

חזיתות

P-8

9

V
לא
קיים
לא
קיים

01/03/2020

01:50

תכ ית הג"א

P-9

10

בעבודה

פרטים

P-10

11

בעבודה

פריסת שירותים

P-11

12

לא
קיים

בעבודה

גליון מדרגות

P-12

13

V

01/03/2020

01:50

תכ ית תקרות1-

P-13
P-14

14

V

01/03/2020

01:50

תכ ית תקרות2-

V

01/03/2020

01:50

תכ ית תקרות3-

V

01/03/2020

01:50

ריצופים

17

מיקום מ ועי שחרור עשן

18

חוברת אלומי יום

19

חוברת גרות

20

01/03/2020
V

28/02/2020
01/03/2020

V

1::100
01:20
A3

P-0

1

15
P-15
P-16

16

02/03/2020
A4

V

21

חוברת מסגרות

03/03/2020
V

1::20

גליון מעלית

P-21

22

שם המתכ ן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן

דיסיפלי ה
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות(
ובי וי  4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים
V

01/03/2020

01:50

סופרפוזיציה מפלס מגרש
כדורסל תחתון

PS-2

23

V

02/03/2020

01:50

סופרפוזיציה מפלס - 3.21

PS-3

24

V

03/03/2020

01:50

סופרפוזיציה מפלס - 0.00

PS-4

25

V

04/03/2020

01:50

סופרפוזיציה מפלס - 3.20

PS-5

26

V

01/03/2020

01:50

V

08/03/2020

01:50

סופרפוזיציה מפלס גג
חשמל ותקשורת קומת קרקע
-3.21
חשמל ותקשורת קומת
כ יסה 0.00
ח שמל ותקשורת קומה
ראשו ה +3.22
חשמל ,תקשורת ותאורה
תכ ית גגות +6.44
תאורה ,גילוי אש וכריזה
קומת קרקע -3.21
תאורה ,גילוי אש וכריזה
קומת כ יסה 0.00
תאורה ,גילוי אש וכריזה
קומה ראשו ה +3.22
הז ות חשמל ליחידות מיזוג
אויר קומת קרקע -3.21
הז ות חשמל ליחידות מיזוג
אויר קומת כ יסה 0.00
הז ות חשמל ליחידות מיזוג
אויר קומה ראשו ה  +3.22גג
עליון
לוחות חשמל ראשי לוח
חשמל קומת קרקע
לוח חשמל קומת כ יסה
וקומה ראשו ה
לוחות חשמל לג י ילדים
תשתיות .תכ ית תואי הז ות
חשמל
מפרט מיגון מפ י שדות
מג טיים
אומדן צפיפות שטף מג טי

PS-6

27

1

1

V
V
V
V
V
V

08/03/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020

01:50
01:50
01:50
01:50
01:50
01:50

V

06/01/2020

01:50

V

06/01/2020

01:50

06/01/2020
01:50

V
V

17/01/2020

01:50

V

17/01/2020

01:50

V

17/01/2020

01:50

V

17/01/2020

01:50

V

16/03/2020

V

16/03/2002

V

2

2

שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן
שרון כהן ש צר-
אלישע אדלמן

אדריכלות

אסף עמיר

חשמל

אסף עמיר

אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות
אדריכלות

חשמל

3

3

אסף עמיר

חשמל

4

4

אסף עמיר

חשמל

5

5

אסף עמיר

חשמל

6

6

אסף עמיר

חשמל

7

7

אסף עמיר

חשמל

8

8

אסף עמיר

חשמל

9

9

אסף עמיר

חשמל

10

10

אסף עמיר

חשמל

11
12

11
12

אסף עמיר
אסף עמיר

חשמל
חשמל

13

13

אסף עמיר

חשמל

15

14

אסף עמיר

חשמל

1
2

יאיר רז  -רזאור
יאיר רז  -רזאור

קרי ה
קרי ה

19/04/2020

1/100

קומת קרקע ) 2גליו ות(

1

1

יגאל רז יקוב

אי סטלציה

V

19/04/2020

1/100

קומת כ יסה ) 2גליו ות(

2

2

יגאל רז יקוב

אי סטלציה

V

16/03/2020

1/100

V

19/04/2020

1/100

3

קומה ראשו ה

3

יגאל רז יקוב

אי סטלציה

קומה גג

4

4

יגאל רז יקוב

אי סטלציה

V

19/04/2020

קומת מרתף

1

5

יגאל רז יקוב

אי סטלציה

V
V

29/01/2020

V
V
V
V
V
V
V

27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
03/12/2019
04/12/2019
28/07/2019
18/12/2019

1/100

סכמת מים
קומה א מפלס  -3.21מ.א.

4
1

6
1

יגאל רז יקוב
יגאל רז יקוב

אי סטלציה
מיזוג

1/100

קומה ב מפלס  00מ.א.

2

2

יגאל רז יקוב

מיזוג

1/100

קומה ג  +3.22מ.א.

3

3

יגאל רז יקוב

מיזוג

4
P
P-1
1
Y

4
1
2
3

יגאל רז יקוב
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף

מיזוג
קו סטרוקציה
קו סטרוקציה
קו סטרוקציה

4

אהרון בן יוסף

קו סטרוקציה

1/100
1/100
1/100
1:20,1:25
01:50

קומת גג מ.א.
תכ ית פיתוח
פרטי פיתוח
תוכ ית מעלית
אגף חדש-תכ ית יסודות

27
קראתי והב תי __________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות(
ובי וי  4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

V
V
V

18/12/2019

01:50

מפלס  -3.36תכ ית כללית

A

18/12/2019
18/12/2019

01:50
01:50

מפלס  -3.36תכ ית תחתון
מפלס  -3.36ברזל עליון

A-1
A-2

03/12/2019

01:20

מפלס  -3.36פרטים וחתכים
0יש לעדכן על הסטריפ(

A-3

18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
03/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
03/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
03/12/2019

01:50
01:50
01:50
01:20
01:50
01:50
01:50
01:20
01:50
01:50
01:50
01:20

03/12/2019

01:50

03/12/2019

01:50

03/12/2019

01:50

18/12/2019

01:50

5
6
7

אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף

קו סטרוקציה
קו סטרוקציה
קו סטרוקציה

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף
אהרון בן יוסף

קו
קו
קו
קו
קו
קו
קו
קו
קו
קו
קו
קו

סטרוקציה
סטרוקציה
סטרוקציה
סטרוקציה
סטרוקציה
סטרוקציה
סטרוקציה
סטרוקציה
סטרוקציה
סטרוקציה
סטרוקציה
סטרוקציה

20

אהרון בן יוסף

קו סטרוקציה

21

אהרון בן יוסף

קו סטרוקציה

22

אהרון בן יוסף

קו סטרוקציה

23

אהרון בן יוסף

קו סטרוקציה

24

אהרון בן יוסף

קו סטרוקציה

V

11/04/2019

מסמך A4

דוח קרקע

מסמך A4

זליו דיאמ די

קרקע

V

28/01/2020

מסמך A4

דוח אקוסטיקה

מסמך A4

ד"ר יוסי סוקר

אקוסטיקה

V

16/03/2020

מסמך A4

אומדן צפיפות שטף מג טי

מסמך A4

רזאור

קרי ה

V

17/03/2020

מסמך A5

מפרט מיגון מפ י שדות

מסמך A5

רזאור

קרי ה

הסדרי ת ועה

מסמך A4

יוסי שטרן

ת ועה

V

27/03/2019

היתר למעלית

הרמו יקה

V
V
V

23/06/2020
23/07/2019
22/04/2020

1::125

מעלית
תוכ ית בטיחות כיבוי אש
תוכ ית שתילה

V

22/04/2020

1::125

תוכ ית השקיה

V

22/04/2020

1::250

תכ ית כללית

V

22/04/2020

1::125

תכ ית פיתוח

V

22/04/2020

1::125

תכ ית פירוקים

V

22/04/2020

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1/250

V

מפלס  -0.15תכ ית כללית
מפלס  -0.15תכ ית תחתון
מפלס  -0.15ברזל עליון
מפלס  -0.15פרטים וחתכים
מפלס  +3.07תכ ית כללית
מפלס  +3.07תכ ית תחתון
מפלס  +3.07ברזל עליון
מפלס  +3.07פרטים וחתכים
מפלס  +6.47תכ ית כללית
מפלס  +6.47תכ ית תחתון
מפלס  +6.47ברזל עליון
מפלס  +6.47פרטים וחתכים
אגף קיים -מפלס -3.36
תכ ית כללית
אגף קיים -מפלס -0.15
תכ ית כללית
אגף קיים -מפלס +3.07
תכ ית כללית

K-C

אגף קיים -מפלס +6.29
תכ ית כללית

K-D

פרישת קירות
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B
B-1
B-2
B-3
C
C-1
C-2
C-3
D
D-1
D-2
D-3
K-A
K-B

הרמו יקה
253-PLN-0
253-PLN01
 00- PIT253
01-PIT
253
01-HAR253
01-PRS253

מעלית

1

הולץ
אב י אפרת
יורם שחם

מעלית
בטיחות
פיתוח

2

יורם שחם

פיתוח

3

יורם שחם

פיתוח

4

יורם שחם

פיתוח

5

יורם שחם

פיתוח

6

יורם שחם

פיתוח

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות(
ובי וי  4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים
–

קירות

פרטי פיתוח
ומדרגות
פרטי פיתוח – אב י שפה
וריצוף
פרטי פיתוח – גדרות
ומסעדים

V

22/04/2020

משת ה

V

22/04/2020

משת ה

V

22/04/2020

משת ה

V

22/04/2020

משת ה

פרטי פיתוח – שערים

V

22/04/2020

משת ה

פרטי פיתוח – ריהוט חוץ

V
V
V
V
V
V
V
V
V

22/04/2020
17/04/2020
מרץ20-

משת ה

01/12/2019
01/12/2019
01/12/2019
01/12/2019
01/12/2019

A4
A4
1::125

פרטי פיתוח – כיבוי אש,
כתב כמויות
מפרטים טכ יים
ספח עצים בוגרים
שלביות ביצוע
שלביות ביצוע
שלביות ביצוע
שלביות ביצוע
שלביות ביצוע
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01-DET253
02-DET253
03-DET253
04-DET253
05-DET253
06-DET253

1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6

7

יורם שחם

פיתוח

8

יורם שחם

פיתוח

9

יורם שחם

פיתוח

10

יורם שחם

פיתוח

11

יורם שחם

12

יורם שחם
אהרון מור
אהרון מור
גו ן
אהרון מור
אהרון מור
אהרון מור
אהרון מור
אהרון מור

1
1
2
3
4
5

יהול פרויקט
יהול פרויקט
אגרו ום
יהול פרויקט
יהול פרויקט
יהול פרויקט
יהול פרויקט
יהול פרויקט

ספח  - 6פרטי צוות מקצועי וחברת בקרת איכות

בהתאם להוראות מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס
" עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי  4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים ,א ו הח"מ
________________ מצהירים בזה בכתב ,כי אלה הגורמים שיועסקו על ידי המציע במשך ביצוע
העבודות שוא ההליך וכי זו חברת בקרת האיכות עמה תקשר ,במידה והצעת ו תזכה במכרז:

שם
מה דס ביצוע

ת.ז /.ח.פ.

מס' ש ות
יסיון קודם

ביקורת מציע  -האם
צורפו המסמכים
ה דרשים?
תעודת

רישום

+

קורות חיים
קורות חיים  +מסמך
מ הל עבודה

המעיד

על

רישום

במשרד התמ"ת
ממו ה

קורות חיים

בטיחות
חברת בקרת
איכות
חיצו ית

פירוט

על

אודות

החברה  +שם איש
הקשר

* יש לצרף את המסמכים ה לווים )קו"ח /פרופיל חברה /תעודות( בהתאם ל דרש
בסעיף  4לעיל ,ביחס לכל אחד מהגורמים דלעיל.
חתימת המציע
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ספח  - 7ספח ביטוח
פירוט הוראות ב ושא ביטוח לעבודות אשר ביטוח העבודות הקבל ית בהן ערך על ידי הקבלן
לצורך ספח ביטוח זה:
הגדרת "מוריה" הכוו ה ל :מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ו/או עיריית ירושלים ו/או חברות,
מוסדות וגופים בבעלות חלקית או מלאה של עיריית ירושלים אשר לעיריית ירושלים יש בהם אי טרס
כלשהוא ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או מדי ת ישראל משרד השיכון
ו/או מדי ת ישראל משרד התחבורה ו/או חברת הגיחון בע"מ ו/או תכ ית אב לתחבורה ירושלים
)העמותה לתכ ון פיתוח ושימור אורב י( ו/או החברה העירו ית אריאל ו/או פיתוח מזרח ירושלים
בע"מ ו/או אריאל – החברה העירו ית ל יהול קריית ספורט ,תרבות ופ אי בירושלים בע"מ ו/או עדן
החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הקבל ים ו/או קבל י מש ה ו/או המפקח ו/או מ הל
הפרויקט ו/או עובדים ו/או מ הלים של ה "ל.
יובהר כי התחייבויות הקבלן לעריכת ביטוחים הי ן בהתאם לאמור להלן אף אם יחולו על הצדדים
הוראות בדבר המצאת וסח אחר של אישורי הביטוח )אישור ביטוח אחיד( מכוח החוק לפיקוח על
שירותים פי סיים )ביטוח( ,התשמ"א ,1981-או כל חוק אחר בע יין זה .למען הסר ספק וסח אחר
של אישור ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים
בהתאם למצוין בהסכם על ספחיו .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור ב ספח זה לבין האמור
באישור הביטוח האחיד ,מתחייב הקבלן לגרום לשי וי ביטוחיו על מ ת להתאימם להוראות הסכם
זה.
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים,
על חשבו ו ,וזאת החל מיום תחילת ביצוע העבודות על-פי הקבוע בהסכם זה ועד לסיום העבודות
ו/או מסירתן למוריה ו/או תום תקופת הבדק )להלן" :סיום העבודות"( ,המאוחר מב יהם ,את
הביטוחים המפורטים בסעיפים שלהלן ו/או באישור עריכת הביטוחים המצ"ב ומסומן כ ספח
ג' ,1-בחברת ביטוח מורשית כדין ,ובת אים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן )להלן בהתאמה:
"ביטוחי הקבלן"" ,אישור קיום ביטוחי הקבלן"" ,אישור עריכת הביטוחים" ו" -ביטוח
העבודות"(:
ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור לע יל ,בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר,
יחזיק הקבלן בביטוחים כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ 7 -ש ים ממועד מסירת
העבודות באופן סופי ויציאתו של הקבלן מהאתר )לפי המאוחר(.
מובהר בזאת כי אישור קיום הביטוחים אשר יוצג כאסמכתא לביטוחי הקבלן לא גורע מחובת
הקבלן לעמוד בכל הוראות הביטוח בהסכם זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לבקשת מוריה ,הקבלן מתחייב להמציא עותק פוליסות הכוללות את
ההתחייבויות החוזיות.
 .2ביטוחי הקבלן:
 .2.1ביטוח עבודות קבל יות
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הכולל כיסוי כמפורט באישור קיום ביטוחי הקבלן ולהלן מס' וסף של הדגשים לכיסוי
הביטוחי שיש לכלול בפוליסה זו:
שם המבוטח בפוליסת עבודות קבל יות )על כל פרקיה( מורחב לכלול גם את מוריה כמבוטחת
ראשית ,וכן קבל ים וקבל י מש ה )בכל דרגה(  -כמבוטחים וספים.
פוליסה זו כוללת תקופת תחזוקה מורחבת בת  24חודשים החלה על כל פרקיה וכן תקופת
הרצה בת חודשיים ימים.
לע יין פרק א' ,ההרחבות ה קובות בסכום ו/או בסכום מי ימום באישור קיום ביטוחי הקבלן
 הי ן על בסיס " זק ראשון" שאי ו כפוף לביטוח חסר.יובהר ,כי מוריה על פי הע יין תיקבע כמוטב היחיד והבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח ה ובעים
מ זק לעבודו ת עצמן ו/או לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים ,ותגמולי הביטוח ישולמו למוריה
בלבד ו/או על פי הוראותיה המפורשות בכתב.
 .2.2ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשו ה במשך תקופת
הביטוח בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד הקבלן ו/או מי מהבאים
מטעמו ,בכל הקשור בביצוע העבודות ו/או במתן השירותים ,שאירעו לאחר המועד
הרטרואקטיבי המפורט להלן.
למען הסר ספק ,הביטוח מכסה גם אובדן שימוש ,חריגה מסמכות בתום לב וכן זקים
פי סיים שאי ם עקב זק פיזי לגוף או לרכוש.
הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  6חודשים מתום תוקף הביטוח.
התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או בקשר
אליהן.
 .2.3ביטוח חבות המוצר
המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשו ה במשך תקופת
הביטוח בגין פגיעה גופ ית ו/או זק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות ו/או בקשר עם
המוצרים שב ה ו/או הרכיב ו/או התקין ו/או סיפק ו/או טיפל בכל צורה אחרת.
הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  12חודשים מתום תוקף הביטוח.
התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או בקשר
אליהן.
 .3ב וסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים ,בעצמו ו/או באמצעות קבל י מש ה מטעמו,
בגין כל אחד מכלי הרכב )כולל ציוד מכ י ה דסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך ו/או
בקשר עם ביצוע העבודות ו/או השירותים ,את הביטוחים כמפורט להלן:
 3.1ביטוח חובה כ דרש על-פי דין.
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 3.2ביטוח מקיף כולל ביטוח אחריות בגין זק לרכוש של צד שלישי כלשהו ,בגבולות אחריות
שלא יפחתו מסך של  ₪ 750,000לכלי.
 3.3ביטוח "ציוד מכ י ה דסי" )צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכו ים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת אדמה,
סיכו י טבע ו זק בזדון במלוא ערך כי ון .הביטוח כולל כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי
בגבולות אחריות של  ₪ 1,000,000לכלי.
למרות האמור בסעיף זה ,מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה
כמפורט לעיל )למעט במפורש ביטוח אחריות כלפי צד שלישי( ,ובמקרה זה יחול סעיף הפטור
כאמור בסעיף  16להלן כאילו ערכו הביטוחים במלואם .אי עריכת ביטוח צ.מ.ה כפוף גם
להמצאת כתב הוויתור ,המסומן כ ספח ג' 2-חתום על ידי הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.
ביטוחי הקבלן כאמור לעיל )למעט ביטוח חובה( יכללו סעיף מפורש ,בדבר ויתור המבטח על זכות
התחלוף כלפי מוריה ו/או מי מטעמה ו/או כלפי כל מי שמוריה ויתרה ו/או התחייבה לוויתור על
תביעת תחלוף כלפיו ,למעט כלפי אדם שגרם ל זק בזדון.
הגדרת "כלי רכב" כוללת במפורש מ ופים ,מלגזות ,טרקטורים ,משאיות ,גררים וגוררים וכן
כלים עים ממו עים מכל סוג.
 .4ביטוחי הקבלן יכללו את ההוראות שלהלן:
 4.1ביטוחי הקבלן )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי וסח שלא יפחת מת אי "ביט"
ו/או מת אים מקבילים לו.
 4.2חריג רשל ות רבתי מבוטל בזאת.
 4.3המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מוריה ו/או מי מהבאים מטעמה ,וכן כלפי כל יחיד
מיחידי המבוטח ו/או כל אדם הפועל מטעם הגורמים ה "ל בעבודות ו/או כלפי כל מי
שהמבוטח ו/או מוריה ויתרו ו/או התחייבו לוויתור על תביעת תחלוף כלפיו ,או הקשור
לעבודות .הוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם ל זק בזדון.
 4.4הכיסוי בפוליסות חשב ביטוח ראשו י ) (Primaryוהי ו קודם לכל ביטוח דומה אשר ערך
על ידי מוריה ו/או לטובתה ,והמבטח מוותר בזאת על כל זכות להשתתפות מבטחיה ב טל
הכיסוי הביטוחי והחיוב ,ככל שזכות כזו הייתה מוק ית ל ו מכוח סעיף  59של חוק הסכם
הביטוח ,התשמ"א  ,1981 -או אחרת.
 4.5הפרת ת אי ביטוחי הקבלן והת אותיהם ו/או אי עמידה בת אי הביטוחים בתום לב על ידי
הקבלן ו/או מי מטעמו לא יגרעו מזכויות מוריה ו/או מי מהבאים מטעמה לקבלת פיצוי או
שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 4.6הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות ,וכן למילוי החובות
המוטלות על המבוטח בהתאם לת אי הפוליסה .חובה זו לא תחול על מוריה בשום מקרה או
סיבה שהיא.
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 4.7המבטח מתחייב כי אם תחליט מוריה להפסיק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא,
במהלך תקופת הביטוח ,או אם יוכרז הקבלן כחדל פירעון ו/או ייכ ס להליכי פירוק ו/או
כי וס כסים ,תישאר פוליסה זו ,על כל ת איה ,בתוקף מלא ורציף ,תעבור מידית לבעלות
מוריה ,והמבטח יפעל על פי הוראות מוריה בכתב ,לע יין שי ויים בשם המבוטח ו/או
המוטבים על פי הפוליסה.
 .5על הקבלן להמציא לידי מוריה ,לא יאוחר מ) 7-שבעה( ימים ממועד החתימה על הסכם זה ,ובכל
מקרה טרם כ יסת הקבלן לאתר העבודה ,את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת הקבלן.
לדרישת מוריה ,ימסור הקבלן העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבל יות .הקבלן מצהיר,
כי ידוע לו ,כי המצאת אישור קיום ביטוחי הקבלן חתום כדין על ידי המבטח הי ו ת אי מתלה
ומקדמי להתחלת ביצוע העבודות על ידו ,ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן
על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
הקבלן מתחייב להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי הקבלן כל עוד הסכם זה תקף ,וכן
להאריך את פוליסות ביטוחי הקבלן עפ"י הסכם זה ,מדי ש ת ביטוח ,כך שתהיי ה בתוקף במשך
כל תקופת ההתקשרות ועד סיום הפרויקט באופן סופי וכן במהלך כל תקופת התחזוקה .לע יין
ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר לתקופה וספת כאמור בסעיף  1לעיל על תתי
סעיפיו.
 .6מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום ביטוחי הקבלן לבין
הוראות ספח זה ,מתחייב הקבלן לש ות את הוראות ביטוחי הקבלן ולהתאימם להוראות ספח
זה.
הקבלן מסכים ומאשר כי אין בבדיקת אישור קיום ביטוחי הקבלן ו/או עותק פוליסות ביטוחי
הקבלן ו/או התאמתם לדרישות מוריה ו/או הבאים מטעמה ,כדי להטיל אחריות כלשהי על
הגורמים ה "ל ו/או הבאים מטעמן ו/או לצמצם את אחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי
כל דין.
 .7מוסכם בזאת כי סוגי והיקפי הכיסויים ו/או קביעת גבולות האחריות כמפורט ב ספח זה ,הי ם
בבחי ת דרישת מי ימום המוטלת על הקבלן שאי ה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם
זה ו/או לפי דין .לקבלן לא תהא כל טע ה ו/או דרישה כלפי מוריה ו/או מי מטעמה בכל הקשור
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טע ה אחרת ב ושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא
על ידי הקבלן.
 .8על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית
ה קובים בביטוחי הקבלן המפורטים ב ספח זה .סכומים אלה יהיו תו ים לקיזוז על ידי מוריה
מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.
 .9על הקבלן לקיים את כל ת אי ביטוחי הקבלן על פי ספח הביטוח כאמור ,לרבות המלצות הסקר
החיתומי שייערך בקשר עם העבודות וכן את ת אי המיגון לע יין כיסוי פריצה וג יבה .הקבלן יהיה
אחראי כלפי מוריה ו/או מי מטעמה בגין תגמולי ביטוח ש מ עו עקב הפרה של ת אי הפוליסה ע"י
הקבלן ו/או מי מטעמו.
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 .10ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים וספים או
משלימים ,הקבלן רשאי לערוך לעצמו את הביטוחים ה וספים ו/או הביטוחים המשלימים על-פי
שיקול דעתו ו יסיו ו ועל חשבו ו .בכל ביטוח רכוש וסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן ו/או
לטובתו ,בקשר עם העבודות ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי מוריה /או
הפועלים מטעמה ,למעט כלפי אדם שגרם ל זק בזדון וכל ביטוח חבות וסף ו/או משלים יורחב
לשפות את מוריה בגין אחריות עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת.
 .11מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לע יין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו העבודות שוא
הסכם זה או חלק ממ ו יבוצעו על ידי קבל י מש ה מטעם הקבלן ,הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו
עם קבל י המש ה הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם ,סעיף לפיו קבל י המש ה
כאמור יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים אותים ביחס לפעילותם וזאת למשך כל תקופת
התקשרותם עם הקבלן.
כמו כן ,הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבל ים מטעמו את האמור בהסכם זה לע יין אחריות
וביטוח ולקבל בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם ,לרבות בהתאם להוראות
הפוליסות ,וכן לפטור את מוריה ו/או כל הפועלים מטעמה ,מאחריות לכל זק לרכוש ו/או ציוד
המובא על ידם או מטעמם לאתר העבודות .על הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי
הקבל ים יקיימו את הוראות ודרישות הסכם זה ,לרבות הדרישות עפ"י כל דין ,והן את דרישות
הקבלן.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא ה ושא באחריות כלפי מוריה בגין העבודות שוא
הסכם זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי ספק מש ה ,והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות
אותן בגין כל אובדן ו/או זק ו/או הפסד שייגרם להן ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב העבודות
שבוצעו על ידי מי מקבל י המש ה ,בין אם אובדן ו/או זק ו/או הפסד כאמור מכוסה באיזו
מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 .12הקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ,למוריה בקרות אבדן או זק או אירוע העלול לגרום
לכך ,ו/או בדבר סיבות העלולות לגרום להגשת תביעה תחת ביטוחי הקבלן.
 .13היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שי ויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא ,על הקבלן חלה
החובה לעדכן את סכומי הביטוח בפוליסה באופן מיידי ,ולשלוח למוריה את אישור המבטח על
ביצוע העדכון האמור.
 .14למען הסר ספק מוסכם במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר
את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,לרבות במקרה
שהביטוח אי ו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אי ם מספיקים לכיסוי
הפגיעה או ה זק ש גרם ,תבע ,פסק או כל מקרה אחר .בכל מקרה ,לקבלן לא תהא שום טע ה
ו/או תביעה כלפי מוריה ו/או הבאים מטעמה לגבי גובה תגמולי הביטוח ,ככל שיהיו.
 .15בכל מקרה בו תופסק ה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא ,על הקבלן
להמציא אישור ממבטח הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבל יות כאמור בסעיף
 1לעיל ,בידי מוריה ו/או כל גוף אחר שמוריה תורה עליו.
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 .16מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הקבלן ומתחייב ,כי לא תהיה לו כל טע ה ו/או דרישה ו/או
תביעה גד מוריה ו/או מי מהבאים מטעמה בגין כל זק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש כלשהו
המשמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות ו/או השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן
ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב ,כלים ,מ ופים וציוד מכ י ה דסי( לאתר העבודות ו/או
לסביבתו ו/או בגין זק תוצאתי ,בין אם ערך ביטוח ובין אם לא ערך )ואם ערך גם אלמלא
ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת ת אי הפוליסות( ,והוא פוטר בזאת את מי
מהגורמים ה "ל מכל אחריות ל זק כאמור .יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם
שגרם ל זק בזדון .האמור בסעיף זה יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור
מאחריות כלפי מוריה ו/או הבאים מטעמה.
 .17מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול ביטוחי הקבלן
או חלקם ו/או על אי חידושם מתחייב הקבלן להמציא למוריה אישור קיום ביטוחי הקבלן חליפי
לרבות את כיסוי אחריותו המקצועית וכיסוי בגין חבות המוצר של הקבלן כאמור בסעיף 1לעיל.
 .18הקבלן מתחייב לשפות את מוריה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום שיושת עליהן עקב הפרת ת אי
הפוליסות ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.
 .19מ יעת פגיעות -על הקבלן והבאים מטעמו ל קוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות ה דרשים לשם
מ יעת פגיעה ,אבדן או זק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם העבודות,
ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה
לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות
ממלכתי וכל הצווים ,תק ות וכדומה ,שהותק ו לפי החוקים ה "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 ה "ל.
 .20מוסכם בזאת כי הקבלן מתחייב להעביר תוכן ספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל הת אים
הכלולים בו .יובהר כי על הקבלן חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי ספח זה כלולות
בביטוחים שערך .במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה .אישור הביטוח שצורף הי ו דוגמא
שיש לפעול על פיו.
 .21ספח זה על כל סעיפי המש ה שבו הי ו מעיקרי הסכם ההתקשרות והפרתו ו/או הפרת ת אי
מת איו ע"י הקבלן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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ספח ג' – 1-אישור קיום ביטוחי הקבלן
תאריך ה פקת האישור )(DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים -ביטוח עבודות קבל יות /בהקמה

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש ה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אי ו
כולל את כל ת אי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין הת אים שמפורטים באישור זה לבין הת אים הקבועים בפוליסת
הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו ת אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ח.פ/ .
מספר
ישות

מבקש האישור *

מוריה חברה לפיתוח ירושלים 511124778
בע"מ
עיריית ירושלים
ו/או חברות ,מוסדות וגופים
בבעלות חלקית או מלאה של 500230008
עיריית ירושלים אשר לעיריית
ירושלים יש בהם אי טרס כלשהו
הרשות לפיתוח ירושלים

500500392

רשות מקרקעי ישראל

500101761

מדי ת ישראל משרד השיכון

500100797

מדי ת ישראל משרד התחבורה

500102736

חברת הגיחון בע"מ

512291295

תכ ית אב לתחבורה ירושלים 580127538
)העמותה לתכ ון פיתוח ושימור
אורב י(
החברה העירו ית אריאל

513184713

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

520027392

מען
הל י המלכה
 9ירושלים

המבוטח
שם

☐ שוכר
☒ אחר :מזמין

ת.ז /.ח.פ.

יפו ,97
ירושלים
דרך ב ב ישתי
 ,1ירושלים
שלומציון
המלכה ,18
ירושלים

אריאל – החברה העירו ית ל יהול
קריית ספורט ,תרבות ופ אי 514970185
בירושלים בע"מ

דרך ב ב ישתי
 ,1ירושלים

עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים 513036137
בע"מ

ה ביאים ,31
ירושלים

ו/או הקבל ים ו/או קבל י מש ה ו/או המפקח ו/או מ הל הפרויקט
ו/או עובדים ו/או מ הלים של ה "ל.
מען

כיסויים
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☐ קבלן הביצוע
☐ קבל י מש ה

כיכר ספרא ,1
קריית
העירייה,
ירושלים
כיכר ספרא ,2
קריית
העירייה,
ירושלים
הצבי ,15
ירושלים
קלרמון גא ו
 ,3ירושלים
ב ק ישראל ,5
ירושלים
דרך חברון
 ,101ירושלים

מען ה כס המבוטח /
כתובת ביצוע העבודות
*

מעמד מבקש
האישור *

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי
 4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

כל הסיכו ים עבודות קבל יות
הרחבות לדוגמה ) יתן לפרט בהתאם
לפרקי הפוליסה(:

וסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
הביטוח /שווי העבודה
סכום2

ביט___:
_

מטב
ע

₪

ג יבה ופריצה

כלול

רכוש עליו עובדים

₪

רכוש סמוך

₪
לא יפחת מסך
של  10%משווי ₪
העבודות

רכוש בהעברה
פי וי הריסות

₪

הוצאות תכ ון ופיקוח

₪

ציוד קל ,מתק ים ומב י עזר שאי ם
חלק מהפרויקט הסופי

לא יפחת מסך
של  10%משווי ₪
העבודות

זק עקיף מתכ ון לקוי ,עבודה לקויה
וחומרים לקויים

כלול במלוא
סכום הביטוח

הוצאות הכ ת תביעה

לא יפחת מסך
של  10%משווי ₪
העבודות

זק ישיר
הוצאות
זמ יים

כיסויים וספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם ל ספח ד'

 309ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור
 313כיסוי בגין זקי
טבע
 314כיסוי ג יבה
פריצה ושוד
 316כיסוי רעידת
אדמה
 317מבוטח וסף
אחר )קבל ים וקבל י
מש ה בכל דרגה(
 318מבוטח וסף-
מבקש האישור
 324מוטב לקבלת
תגמולי ביטוח –
מבקש האישור
 328ראשו יות

₪
להחשת

זק

לא יפחת מסך
של  10%משווי ₪
העבודות

ותיקו ים

ביט___:
_

צד ג'

₪

רעד והחלשת משען

₪

כיסוי זק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה
בכבלים ו/או מתק ים תת קרקעיים,

₪

חבות בגין זק גוף ה ובע משימוש
בכלי רכב מ ועי שאי ו חייב בביטוח
חובה

כלול

חבות בגין זק לרכוש ה ובע משימוש
בכלי רכב מ ועי מעל לגבולות
האחריות ה הוגים בפוליסת רכב

2,000,000

₪

 302אחריות צולבת
 307הרחבת צד ג' –
וקבל י
קבל ים
מש ה
 309ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור
 312כיסוי בגין זק
משימוש
ש גרם
בצמ"ה
 315כיסוי לתביעות
המל"ל

 2סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ו/או גבולות האחריות ייקבעו בהתאם לטבלה המצורפת ל ספח זה ומהווה חלק
בלתי פרד ממ ו.
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סט דרטית ה הוגה ביום מקרה
הביטוח בסך

1,000,000

הג ה בהליכים פליליים/מ הליים

אחריות מעבידים

ביט___:
_

ביטוח חבות מוצר

ביט___:
_

₪

₪

תאריך
רטרו:
₪
______
_

תאריך
רטרו:
₪

ביטוח אחריות מקצועית
______
_
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 317מבוטח וסף
אחר )קבל ים וקבל י
מש ה בכל דרגה(
 318מבוטח וסף –
מבקש האישור
 321מבוטח וסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור
 322מבקש האישור
מוגדר כצד ג' בפרק
זה
 328ראשו יות
 329רכוש מבקש
האישור ייחשב כצד
ג'
 309ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור
 317מבוטח וסף
אחר )קבל ים וקבל י
מש ה בכל דרגה(
 318מבוטח וסף –
מבקש האישור
 319מבוטח וסף-
וייחשב
היה
כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח
 328ראשו יות
 302אחריות צולבת
 309ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור
 321מבוטח וסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור
 328ראשו יות
 332תקופת גילוי )12
חודשים(
 301אובדן מסמכים
 302אחריות צולבת
 309ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור
 321מבוטח וסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור
 325מרמה ואי יושר
עובדים
 326פגיעה בפרטיות
עיכוב/שיהוי
327
עקב מקרה ביטוח
 328ראשו יות

מכרז פומבי מס'  62/2020לביצוע עבודות לבי וי ,הרחבה והקמת אגף וסף לבי"ס " עם ב ות" )השלמה ל 24-כיתות( ובי וי
 4ג י ילדים בשכו ת קרית משה ,ירושלים

 332תקופת גילוי )6
חודשים(
פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת
ב ספח ג'(*:
 – 009ב יה – עבודות קבל יות גדולות – 069 ,קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( – 062 ,עבודות תחזוקה ושיפוץ
)חשמל/איטום/אי סטלציה(
ביטול  /שי וי הפוליסה *
שי וי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכ ס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השי וי
או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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טבלת סכומי ביטוח וגבולות אחריות לעבודות קבל יות ,ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר
)סכומים ב*(₪ -
ה ושא

עבודות בהיקף של
עד 5,000,000

עבודות בהיקף
 10,000,001עד
20,000,000

עבודות בהיקף
 5,000,001עד
10,000,000

עבודות בהיקף
 20,000,001עד
30,000,000

עבודות בהיקף
 30,000,001עד
40,000,000

ביטוח עבודות קבל יות:

רכוש סמוך

 20%מסכום
הביטוח
מי ימום 200,000

 10%מסכום הביטוח
מי ימום 500,000

 10%מסכום הביטוח
מי ימום 1,000,000

 20%מסכום
הביטוח
מי ימום 5,000,000

 20%מסכום הביטוח
מי ימום 6,000,000

רכוש עליו עובדים

 20%מסכום
הביטוח
מי ימום 200,000

 10%מסכום הביטוח
מי ימום 500,000

 10%מסכום הביטוח
מי ימום 1,000,000

 20%מסכום
הביטוח
מי ימום 5,000,000

 20%מסכום הביטוח
מי ימום 6,000,000

פי וי הריסות

 20%מסכום
הביטוח
מי ימום 200,000

 10%מסכום הביטוח
מי ימום 500,000

 10%מסכום הביטוח
מי ימום 1,000,000

 20%מסכום
הביטוח
מי ימום 5,000,000

 20%מסכום הביטוח
מי ימום 6,000,000

זק ישיר כתוצאה מתכ ון
לקוי ,חומרים לקויים ,
עבודה לקויה

 10%מסכום
הביטוח
מי ימום 200,000

 10%מסכום הביטוח
מי ימום 500,000

 10%מסכום הביטוח
מי ימום 1,000,000

 20%מסכום
הביטוח
מי ימום 5,000,000

 20%מסכום הביטוח
מי ימום 6,000,000

הוצאות תכ ון ,פיקוח,
מדידה ,והוצאות הכ ת
תביעה

 10%מסכום
הביטוח
מי ימום 200,000

 10%מסכום הביטוח
מי ימום 500,000

 10%מסכום הביטוח
מי ימום 1,000,000

 20%מסכום
הביטוח
מי ימום 3,000,000

 20%מסכום הביטוח
מי ימום 4,000,000

ביטוח צד שלישי
גבולות אחריות
)תובע ,מקרה ותקופה(

5,000,000

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

הרחבת החלשת משען

500,000

1,000,000

2,000,000

5,000,000

6,000,000

הרחבת זק תוצאתי עקב
פגיעה בכבלים ו/או מתק ים
תת קרקעיים

500,000

1,000,000

2,000,000

5,000,000

6,000,000

ביטוח חבות מעבידים
גבולות אחריות
)תובע ,מקרה ותקופה(

תובע 20,000,000
מקרה 20,000,000
תקופה 20,000,000

תובע 20,000,000
מקרה 20,000,000
תקופה 20,000,000

תובע 20,000,000
מקרה 20,000,000
תקופה 20,000,000

תובע 20,000,000
מקרה 20,000,000
תקופה 20,000,000

תובע 20,000,000
מקרה 20,000,000
תקופה 20,000,000

ביטוח אחריות מקצועית
גבולות אחריות )מקרה
ותקופה(

2,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

8,000,000

ביטוח אחריות מוצר
גבולות אחריות )מקרה
ותקופה(

2,000,000

4,000,000

5,000,000

10,000,000

10,000,000

* מוצהר ומוסכם בזאת ,כי מוריה שומרת לעצמה את הזכות להחליט במסגרת כל הזמ ת עבודה ,לדרוש או שלא לדרוש מהקבלן
ביטוח עבודות קבל יות ו/או ביטוח לחבות המוצר ו/או לאחריות מקצועית ,ו/או לדרוש ביטוח כאמור ,בסכומים מוכים מאלה
ה קובים בטבלה ,וכל זאת בהתייחס לסוג ו/או להיקף מסוים של עבודות ,בהתאם ל סיבות ,תכולות ו/או חשיפות שמקורן בכל
הזמ ת עבודה ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .מובהר במפורש ,כי האמור משקף את זכותה של מוריה בלבד ,והקבלן
מוותר בזאת על כל טע ה ,תביעה או דרישה שמקורה במימוש זכויות מוריה על פי סעיף זה לעיל ,בהעדר מימושה ,או בשל ה סיבות
הכרוכות במימוש ו/או אי מימוש זכויות אלה.
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ספח ג' – 2-כתב ויתור
תאריך __________ :
לכבוד
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
ו/או עיריית ירושלים ו/או חברות ,מוסדות וגופים בבעלות חלקית או מלאה של עיריית ירושלים אשר
לעיריית ירושלים יש בהם אי טרס כלשהוא ו/או הרשות לפיתוח ירושלים ו/או רשות מקרקעי ישראל
ו/או מדי ת ישראל משרד השיכון ו/או מדי ת ישראל משרד התחבורה ו/או חברת הגיחון בע"מ ו/או
תכ ית אב לתחבורה ירושלים )העמותה לתכ ון פיתוח ושימור אורב י( ו/או החברה העירו ית אריאל
ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או אריאל – החברה העירו ית ל יהול קריית ספורט ,תרבות ופ אי
בירושלים בע"מ ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הקבל ים ו/או קבל י מש ה ו/או
המפקח ו/או מ הל הפרויקט ו/או עובדים ו/או מ הלים של ה "ל )להלן ייקראו כולם יחדיו" :מוריה"(
ה דון :הצהרה על מתן פטור מאחריות
א .הרי י להצהיר בזאת כי ככל שאשתמש בעבודתי באתר ______________ בכלי רכב ו/או ציוד
מכ י ה דסי אשר בבעלותי ו/או בשימושי לרבות כל ציוד אחר ו/או מתק ים המשמשים אותי
בביצוע העבודות באתר ה "ל )להלן בהתאמה  " :הציוד" או "האתר"(.
ב .הרי י להתחייב כדלקמן:
.1

ה י פוטר את מוריה ו/או מי מהבאים מטעמה מכל חבות בגין אובדן או זק לציוד האמור
לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידי ו/או עבורי ,כל זאת למעט במקרי זק מתוך כוו ת זדון.

.2

ה י פוטר את מוריה ו/או את מי מהבאים מטעמה מכל אחריות לגבי פריצה ו/או ג יבה של
הציוד המוזכר לעיל ומוותר על זכות השיבוב כלפי הגורמים ה "ל במקרה שכזה כל זאת למעט
במקרי זק מתוך כוו ת זדון.

.3

היה ותעלה טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבל י מש ה המועסקים על ידי ,ב יגוד
לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,ה י מתחייב לשפות את מוריה ו/או את מי מהבאים
מטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.

.4

ה ו מתחייבים כלפיכם כי ככל ו ביא כלי רכב מ ועי כלשהוא לאתר )לרבות באמצעות ספקים
ו/או קבל י מש ה( וודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב ,בין היתר ,ביטוחי חובה כחוק ,ביטוח
בגין זקי "צד שלישי" גוף ורכוש כמתחייב בהוראות הביטוח בהסכם זה ,וכל זק שייגרם
לאותו כלי רכב מ ועי ו/או ציוד ה דסי יחול עלי ו בלבד ועל אחריות ו הבלעדית וא ו מוותרים
מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף ביטוחיכם.

_______________________
חתימה ושם הקבלן המצהיר
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