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 (ע"ר) האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
  05/2020ר מספ פומבימכרז 

לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית  הזמנה להגשת הצעותהנדון: 
 ומתן שירותי תחזוקה למשך תקופת האחריות ים)ספרינקלר(

 מסמך א'

1. 
) "אקדמיההאו " "המזמינה" –(להלן ע"ר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים  .א

 ים)ספרינקלרלאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית (בזאת הצעות  נהיממז
 ")"העבודה (להלן: ירושלים בקמפוס האקדמיה שבגבעת רם,") המערכת(להלן: "

  .ומתן שירותי תחזוקה למשך תקופת האחריות

 60יקבל אישור לתוכניתו וישלים העבודה בתוך  ")הקבלןהמציע הזוכה (להלן: " .ב
 ., הכל כמפורט בהסכםמתן צו התחלת עבודהממועד ימים קלנדריים 

 וביצוע העבודות עד לאישור רשות הכבאות ע"י מכון מאושר האישור, התוכניתהכנת  .ג
 :ומכון התקנים

קובץ ובו תכניות מדידה מדויקות של כל צורף א' א' המצורף למסמך פח לנס .1
 .בקמפוס האקדמיהוקומה  קומה

(תוך לאתר העבודות לצורך בחינת האתר  המשתתפים במכרז יהיו רשאים להגיע .2
המציע הזוכה . תיאום מראש עם נציג המזמין) עד למועד האחרון להגשת הצעות

ום כאמור) לצורך כנדרש (תוך תיאודות ר העביהא רשאי להוסיף ולהגיע לאת
 הכנת התוכנית. 

לביצוע העבודות ולהתקנת צעת מולצרף להצעתם תוכנית המציעים יתבקשו  .3
בכל קומה הייחודיים  המאפייניםלכל קומה על פי  ועדתתזים המימערכת המ

(להלן:  ובהתאם למפורט במסמך "הוראות למשתתפים במתן הצעות"
הציוד שהם מציעים להתקין י של כל המערכות וכנפרט ט, וכן מ")התוכנית"

תקניות בקמפוס האקדמיה, והכל לצורך עמידה בדרישות התקן ולקבלת אישור 
  .מכון התקניםרשות הכבאות וההצלה וות ועמידה בדריש

ככל . נציג המזמינההמציע הזוכה יגיש את התוכנית לאישורו המקדמי של  .4
יהיו הערות בקשר עם הנ"ל הוא יעבירן למציע הזוכה עד  נציג המזמינהשל

. מובהר זמינהנציג המית ע"י ר סופתאוש שתתקבל מהמציע הזוכה תוכנית אשר
יצוע תיקונים כאי לכל תשלום ו/או תמורה בגין בכי המציע הזוכה לא יהא ז

 .נציג המזמינהבתוכנית לשביעות רצון 
המציע הזוכה יעביר את  נציג המזמינהלאחר שינתן האישור המקדמי של  .5

ן ל מכוביחד עם כל המסמכים הדרושים לצורך בדיקה ואישור שהתוכנית 
 . )"מכון מאושר(להלן: " ם, איזוטופ וכו')(מכון התקנישר מאו

(להלן:  ע"י מכון מאושרמאושרת הכנית והביצוע בפועל יהיה רק על פי ת .6
 .נציג המזמינהוכן ייעשה תוך תיאום עם ") התוכנית מאושרת"

השלמת העבודה תהא רק לאחר ביצוע והשלמת התוכנית המאושרת ולאחר  .7
(וכל רשות מוסמכת אחרת) תקנים ומכון הוההצלה באות ות הכקבלת אישור רש

 .ןעמידה בכל דרישותיהות קמפוס האקדמיה וניתקבדבר 

ע"י המזמינה ולאחר ביצוע התשלום הסופי  אישור המערכתד. לאחר השלמת העבודה ו
ממועד אישור חודשים  24תחל תקופת אחריות בת  ,ע"י המזמינה למציע הזוכה

אחריות ותחזוקה עבור המערכת  סגרתה ינתנו שירותימבינה המערכת ע"י המזמ
על חשבונו טרוניים, וזאת אלק-ת הצנרת המשאבות והחלקים החשמלייםובכלל זא

 אקדמיה. לומבלי שיהיה זכאי בשל כך לקבלת תמורה כלשהישל המציע הזוכה 
שמורה האופציה להארכת תקופת מתן שירותי התחזוקה והאחריות על המערכת 

 המציע.   המחיר , בהתאם להצעתפח א'בנספות כמוגדר ת נוסתקופולמשך 

 .למסמך א' נספח א'ו )הצעת הקבלן( מסמך ב'הנכם מוזמנים להגיש הצעתכם על גבי   .ה

 למסמך א'. כמסמך ג'המזמינה תחתום מול המציע הזוכה במכרז על ההסכם המצ"ב  .ו
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ה הוראות לו על הליך הבחיריחו, וביפומיובהר כי הזמנה זו להגשת הצעות, מהווה מכרז  .2
ותקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד  1992-התשנ"בחוק חובת המכרזים 

 . 2010 -להשכלה גבוהה) התש"ע
 

 סיור קבלנים .3
, מקום בבוקר 10:00בשעה  - 2/202101/0סיור קבלנים באתר העבודה ייערך ביום  .א

, בבניין האקדמיה למוסיקה ומחול שבקמפוס גבעת רם 4בלובי שבקומה המפגש: 
  .ירושלים

מכרז להשתתפות בהליך ה תנאי מוקדםדו, הינו עיור הקבלנים במובס פותתתהש .ב
 ולהגשת הצעה.

על המציע יהיה לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור הקבלנים, ככל שיופץ ע"י המזמינה,  .ג
והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל  -כשהוא חתום על ידו 

 במסמכי ההזמנה המקוריים.
 

 הליך הבהרות .4
לפנות  ףגורשאי כל  12:00בשעה  /21202/015ד ליום עפרסום המכרז ו מיוםהחל  .א

ולהעלות כל  amir@jamd.ac.ilבכתב  בלבד באמצעות דואר אלקטרוני:   נהלמזמי
, במבנה מכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיובקשה להבהרה או שאלה הקשורה ב

 הבא:
 
 

 לה/הבהרהט שאפירו סעיף במכרז מכרזעמ' ב

   

 
על ידי במסגרת פרוטוקול הבהרות החלטות שיישלחו בכתב רק תשובות, הבהרות או  .ב

. הודעה או נהאותו לכך, יחייבו את המזמי כההסמי נהאו מי שהמזמי נההמזמי
תשובה שלא תינתן בכתב כאמור, לא תיצור כל מניעות, השתק או ויתור כלפי 

 . האות ביתחי ולא נההמזמי
המועד הנקוב בסעיף לאחר  האצללענות לפניות שיתקבלו  תמתחייב הנאי הנהמזמי .ג

 .ו/או לפניות אשר יימצאו על ידה כלא עינייניות לעיל )א(4
ופץ בידי המזמינה, יהנ"ל, ככל שההבהרות פרוטוקול על המציע לצרף להצעתו את  .ד

 בו, ע למובהרצימת המכהסכ והדבר ייחשב –כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה אצלו 
 ז.כאילו נכלל במסמכים המקוריים של המכר

 
 תנאי סף .5

 , רשאי להגיש את הצעתו:באופן מצטבררק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, 
 הינו (לחילופין):המציע  .א

 . או שותפות רשומה כדין תאגיד .1
 תציתמ של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו במקרה שכזה המציע יצרף

 הצעה להגיש ןנית לא כי בזאת מובהר. דין לפי בפנקס ביוגל המתנהלת ישוםרה
 הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידים' למס המשותפת

 .אחר תאגיד של נתונים
 או

מועד התקפה לתעודת עוסק מורשה  . במקרה שכזה המציע יצרףעוסק מורשה .2
 תו.הגשת הצע

פים ציבוריים (אכיפת ניהול ת גועל פי חוק עסקאו קפיםבעל אישורים תהמציע  .ב
 .1976-חובות מס), התשל"ו שלוםת ותחשבונו

ס ואישור על ניהול אישור ניכוי מלהוכחת האמור בסעיף זה, המציע יצרף להצעתו 
 .פנקס חשבונות

פנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ן בהינו קבל המציע  .ג
) 190מתקני תברואה ובורות שופכין (בענף משנה  2א'בעל סיווג  , 169 –תשכ"ט ה

 ומעלה.
 להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע העתק של הרשיון בסיווג הנדרש לעיל על שמו.

mailto:amir@jamd.ac.il
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אספקת והתקנת מערכת כיבוי של  יםפרוייקט 3לפחות  ביצע והשליםהמציע  .ד
 500,000עולה על  מהם חדאל כ עלותאשר במבנה קיים  ים)רספרינקלאוטומטית (

  .שקדמו למועד הגשת הצעתו השנים האחרונות 5-בלל מע"מ וכלא ש"ח 
מובהר בזאת כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא 

 ייחשבו כפרויקטים אשר הושלמו לצורך עמידה בתנאי זה.
 למסמך א' נספח ב'כ צ"בהמר תצהיעל גבי היע א המצלהוכחת האמור בסעיף זה ימל

 .נ"לות פרויקט אחד כפרטים לגבי לפח
רשום במשרד להציב צוות ייעודי לפרויקט הכולל מנהל עבודה למציע יש יכולת  .ה

 . דומים לפרויקט נשוא מכרז זהבפרויקטים בעל ניסיון הכלכלה 
 לנספח ב'ם בהתא תצהיריצרף המציע  הקבוע בסעיף זה,הוכחת העמידה בתנאי סף ל

 ."ב למסמכי המכרזהמצ
 למסמך א'. כנספח ג'היר בנוסח המצ"ב המציע צרף להצעתו תצ .ו
מע"מ), בכל אחת  כולללא ש"ח ( 1,500,000למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות  .ז

 . 2019 -ו 2018, 2017מהשנים 
למסמך  'ח דכנספלהוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצ"ב 

 א'.
, 10,000₪י מותנית בסך ף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתציר המציע .ח

 .למסמך א' 'הכנספח להלן, בנוסח המצ"ב  6בהתאם לסעיף 
 ;שלעיל 3בסעיף מטעמו נטל חלק בסיור הקבלנים שפרטיו  המציע או נציג מורשה .ט
, ככל סיור קבלניםוכן פרוטוקול  המציע צרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה .י

חותמת ספת בתו ם על ידי מורשי החתימה אצלומיחתו םבידי המזמינה, כשה צוהופש
 .(בכל עמוד)

 
 ערבות בנקאית .6

נוסח התאם לב, וערבות בנקאית אוטונומית לקיום הצעתהמציע יצרף להצעתו  .א
, ערוכה לפקודת ")ערבות ההצעה(להלן: " מכרזלמסמכי ה 'הכנספח המצורף 
 . 01.08.2020יום לף עד ובתוק ש"ח 10,000 בסך, המזמינה

תה, תהיה רשאית המזמינה לחלט את מקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר הגשב .ב
 ההצעה לטובתה. ערבות

ותהיה חלק בלתי נפרד מהם. אי  ההצעה במכרז הערבות הבנקאית תצורף למסמכי .ג
 .על הסף יגרום לפסילת ההצעה ההצעה למסמכישל הערבות צירופה 

ההליך המכרזי. המציע הזוכה יום זכו לאחר סשלא ייעים ערבות ההצעה תושב למצ .ד
 צוע.את ערבות ההצעה כנגד מסירת ערבות הבי יקבל בחזרה

 
  מסמכים שיש לצרף להצעה .7

 :מתבקשים לצרף המסמכים הבאים להצעתם יםמציעה
 בנוסח הרצ"ב למסמך א' חתום כדין ע"י המציע ועו"ד.  אישור המציע .א
 הרישום תמצית של כניעד ותדפיסאגדות ת התתעוד -שותפות/אם המציע הינו תאגיד .ב

 .דין לפי סנקבפ לגביו המתנהלת
 ;מועד הגשת הצעה זוהתקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצ -אם המציע עוסק מורשה .ג
אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .ד

ואישור ישור ניכוי מס א - 1976ו (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"
 על ניהול פנקס חשבונות;

פי חוק רישום קבלנים לעבודות  עלהעתק תעודת קבלן רשום בפנקס הקבלנים  .ה
בענף משנה מיתקני  2, על שם המציע ולפיו המציע הינו בעל סיווג א'1969-התשכ"ט

) ומעלה, לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה 190תברואה ובורות שופכין (
 1988 -בנאיות (סוג קבלנים רשומים) התשמ"ח 

מוצעת לביצוע העבודות ולהתקנת מערכת המתזים המיועדת לכל קומה על פי  תוכנית .ו
של כל המערכות והציוד המוצע על  מפרט טכניהמאפיינים הייחודיים בכל קומה, וכן 

 ידי המציע להתקנה בקמפוס האקדמיה.
 הצעת המחיר) מלא וחתום ע"י המציע;למסמך א' (הכולל את  'ח אנספ .ז
 . מסמך א'ל 'בנספח ב המצ"ב נוסחב המציעיר תצה .ח
 .מסמך א'ל 'גבנספח בנוסח המצ"ב  תצהיר המציע .ט
 להזמנה זו מלא וחתום ע"י המציע; כנספח ד'בנוסח המצ"ב  אישור רו"ח .י
 יע;י המצום ע"להזמנה זו מלא וחת כנספח ה'בנוסח המצ"ב  ערבות הצעה .יא
 ;המציע ע״י חתום אוה כאשר, המזמינה ע״י שחולק ככל, בהרותה פרוטוקול .יב
 ;המציע ע״י חתום הוא כאשר, המזמינה ע״י שחולק ככל, פרוטוקול סיור קבלנים .יג
 למסמכי המכרז. כמסמך ב'המצ"ב  הצעת הקבלן .יד
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 .זרכהמי כלמסמ 'גך סמכמב "צהמ )חיופס נלע( כםסהה .טו
ם או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, וספיע מסמכים נמהמצידרוש ועדת המכרזים רשאית ל

 כרז.ם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במא
 

 :אופן הגשת ההצעות .8
מלאה המחיר ההצעת למסמכי המכרז ו מסמך ב'להגיש הצעתו על גבי על המציע  .א

ח ספבנרט ולמסמך א' מפורטת וסופית ("קומפלט") על פי המפ נספח א'על גבי תוגש 
  .ם, לא כולל מע"מההצעה תוגש בשקלי .'א

, דף הריכוז של נספח א' למסמך א'פי ר בסעיף כלשהו מסעיבמקרה ולא יוצג מחי .ב
ו/או הריכוז ייחשב הדבר כאילו כלול מחיר סעיף זה במחירי סעיפים אחרים של כתב 

 שעלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.
או כל ט הנדרש לעיל, ם למעמסמכיכל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מה .ג

ו בכל דרך ספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, אהסתייגות לגביהם, בין על ידי תו
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.הם אף ייחשבו כאילו לא נכתבו ו -אחרת 

לצרף את המסמכים כמפורט ב"רשימת מסמכים שיש לצרף להצעת הקבלן יש  .ד
  .עמודעמוד ובכל  ציעדי המעל י , כשהם חתומיםשלעיללהצעה" 

ההצעות באחת משתי הדרכים  נה, ניתן להגיש אתבשל מגבלות הקורו –הגשת הצעות  .ה
 :12:00עד השעה   /21202/028 לא יאוחר מיוםעד הבאות 

לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית מכרז במעטפה שעליה יירשם " .1
ה יש לשלשל את המעטפ .מציעהשל  זיהוי" בלבד, ללא ציון סימני (ספרינקלרים)

כשהיא סגורה , ירושליםס גבעת רם, מפושבקבפועל לתיבת המכרזים שב
 .14:00-ל 09:00 ותה' בין השע-בימים א', וחתומה

 amir@jamd.ac.il שכתובתול באמצעות הגשת קובץ לדוא" .2
 סל עלותיפ צעות לא תובא לדיון כללהצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת הה .ו

 הסף.
 

 :ההצעהשת מסמכי לאחר הג .9
יום מהמועד האחרון להגשת  90ר שהצעתו תקפה למשך מציע ייחשב כמי שהצהי

 ההצעות. 
 

 בחירת ההצעה הזוכהאמות מידה ואופן  .10
 להלן אמות המידה לבחירת ההצעה הטובה ביותר: .א

ביותר עבודה תהיה הנמוכה המציע שהצעתו לביצוע ה .60% -גובה הצעת מחיר .1
קוד יחסי לפי יקבל את מלוא הניקוד לפי אמת מידה זו, ויתר המציעים יקבלו ני

 המשוואה הבאה:
  .ההצעה הזולה ביותר :ההצעה הנבדקת X 60% =ציון 

. רכיב זה ינוקד )מסך כל הניקוד  40%ם הווימנקודות (ה 100 –רכיב האיכות  .2
החלוקה על סמך  או יועץ מטעמהועדת המכרזים בהתבסס על התרשמות 

 שלהלן:
, לרבות מציעהמלצות של לקוחות קודמים של העל סמך  –נקודות  60 .א

איכות העבודה, עמידה בלו"ז, תקשורת עם המזמינה עצמה, לפי מדדים של 
. לצורך ניקוד 'יכות החומרים וכות, אמישוגהמזמין, תקשורת עם המפקח, 

שהמציע יציין קודמים  היתר, ללקוחותה לפנות, בין רכיב האיכות ניתן יהי
 על גבי נספח ב'.

האחרונות. מובהר כי מציע  השניםבחמש היקף פרוייקטים  –נקודות  40 .ב
אספקת והתקנת מערכת של ים פרוייקטחמישה לפחות  ביצע והשליםאשר 

חצי אשר עלותו עולה על ים במבנה קי ים)ספרינקלרית (טכיבוי אוטומ
שקדמו למועד הגשת  האחרונותבחמש השנים כולל מע"מ)  אל( ₪מליון 
 .יקבלו ניקוד יחסי יקבל ניקוד מלא לפי רכיב זה ויתר המציעים הצעתו

מציע אשר לא יוכל להציג פרויקטים בהתאם לאמור לעיל מעבר לאלו 
 24) יקבל ד(5הסף הקבוע בסעיף נאי ו בתתשהציג במסגרת הוכחת עמיד

 נקודות ברכיב זה.
ען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה ות שביצוכי עבוד בזאת מובהר

 ך עמידה בתנאי זה.למכרז לא ייחשבו כפרויקטים אשר הושלמו לצור
 

ציון נקודות (להלן: " 100נקודות מתוך  65 -מציע שיקבל ניקוד איכות מתחת ל
 תפסל.עתו הצ -)"איכות מזערי

mailto:amir@jamd.ac.il


 5 

וועדת מציעים תקיים ת וקביעת הציון המשוקלל של כל אחד מהלצורך בחינ .ב
 :יקה ומיון כמפורט להלן הליכי בד המכרזים

ד בדרישות השונות הקבועות במכרז מע המציע האם המכרזים ועדת תבחן ראשית, .ג
 .זה

 הצעות שיימצאו כשירות יעברו להליך של בדיקת הצעת המחיר ובדיקת מרכיב .ד
 איכות.  צעה וקביעת ניקודת ההאיכו

תהיה הנמוכה ביותר, פית המשוקללת יע שהצעתו הכסלצורך דירוג רכיב המחיר, מצ .ה
ן יחסי ים ידורגו באופ)  ויתר המציע60%יקבל את מלוא הניקוד ברכיב המחיר ( 

 אליו.
לצורך קביעת ניקוד האיכות תהיה רשאית וועדת המכרזים למנות יועץ מטעמה אשר  .ו

 ם. תו לוועדת המכרזית דעחוו שיגי
של ניקוד האיכות  משוקלל ציון לפי המציעים את המכרזים ועדת בשלב הסופי תדרג .ז

שקלו המשוקלל ) וניקוד המחיר המשוקלל (שמ40%(שמשקלו המשוקלל יעמוד על 
 ). 60%יעמוד 

תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו זכתה לציון המשוקלל הגבוה ביותר או המזמינה  .ח
שהיא על להחליט בכל עת ומכל סיבה שלהלן או  11ן כמפורט בסעיף ומת משא ךלערו

 מנע מבחירת כל מציע. המכרז ולהי ביטול
 

 משא ומתן .11
קבוצת מו"מ עם על ניהול  ליטלהחועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת,  .א

ים סופית שתכלול לכל הפחות את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה מציע
מעל ציון ר עמדו בתנאי הסף וקיבלו ציון איכות הצעות הכשירות אשין הר מבתביו

הצעות ועדת  3-ככל שמספר ההצעות הכשירות כנ"ל יהיה מתחת ל .ות המזעריהאיכ
ועדת המכרזים רשאית  ת לנהל מו"מ עם ההצעות הכשירות.המכרזים תהא רשאי

המשוקלל הגבוה קוד הני ילנהל מו"מ עם מספר מציעים גבוה יותר מבין המציעים בעל
 ותר.בי

ת חובת המכרזים ותקנוהחוק  להוראותבהתאם  המו"מ, ככל שיהיה, ינוהל .ב
 .2010-(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע

, ייערך שלב מתן הצעות המחיר הסופיות, במסגרתו ככל שיהיה, לאחר ניהול המו"מ .ג
ת, במעטפות ופיות הסויהיו המציעים הנ"ל רשאים להגיש את ההצעות הכספי

ינה. ככל לכך ע"י המזמ במועד שייקבע ת, ללא זיהוי שמי, לתוך תיבת המכרזיםסגורו
עה הראשונה שלא תוגש הצעה נוספת עד למועד שייקבע על ידי המזמינה, תהיה ההצ

 הצעתו הסופית. -של אותו מציע 
ות נאת כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשוועדת המכרזים תבדוק  .ד

; היתן החלטתתמכן ולאחר ככל שינוהל משא ומתן כספי יות של המציעים, הסופו
או להחליט שלא לבחור כל המציע הזוכה להחליט על בחירת ועדת המכרזים רשאית 

 .המכרז בטלול הצעה שהיא
לאחר הגשת ההצעות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומתן  .ה

עם  לבוא בדבריםשל המזמינה  כדי לגרוע מזכותה עילור למאין בא עם המציעים.
 ז. רכצעתו תזכה במהמציע שה

 
 לאחר הזכיה .12

ימת הודיעה המזמינה למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחת .א
 המזמינה על ההסכם עימו.

 :ימים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכיה 7תוך בהזוכה ימציא למזמינה  .ב
 2ג' -ו 1ג' יםכנספחבנוסח המצ"ב ם על ידי מבטח, יחתומטוח יאישורי ב .1

 .םלהסכ
 ' להסכםגכנספח ית בלתי מותנית, בנוסח המצורף ית אוטונומערבות בנקא .2

 . ע הזוכהמהצעת המחיר של המצי 5%בגובה 
לא נחתמו עותקי ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד הנקוב לעיל, ו/או  .ג

תהא  –ד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכם במוע עריכת ביטוח יוראיש ףהזוכה לא ציר
ת זכייתו של מציע זה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי ל אלבט ינה רשאיתהמזמ

 המזמינה על פי כל דין.
 ההתקשרות החוזית בין המזמינה למציע הזוכה או במקרהתגבש לא ת אם .ד

תוך  ,זמנה טרם םתייסת במכרז זוכה המזמינה לבין שבין החוזית ההתקשרותש
 החוזה הפרת, וןגכ( שהיא סיבה וזאת מכל ,ממועד הודעת הזכיה ה חודשיםשלוש

) חייבת אל אך( תהא המזמינה רשאית '),וכדו אחרת סיבה מכל החוזה ביטול, וביטולו
הכללים  כל .(וחוזר חלילה) בתור הבא במציע תחתיו לבחורלממש ערבות ו/או 
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לרבות  הבא בתורהזוכה כה יחייבו גם את הזו ם אתיוהתנאים במכרז זה המחייב
 עריכת ביטוח וכו'.את אישור וע כנדרש, המצהפקדת ערבות ביצ

 
 מחיר ותמורה .13

את כל ההוצאות ו/או העבודות המחירים שאותם ידרשו המציעים להציע, כוללים  .א
 בנספח א'בפרט כמפורט יידרשו מהמציע בהתאם למכרז זה, ו/או השירותים ש

ות יצוע עבודות, בגין מלוא ההוצאות הקשורלרבות בגין בז ורהמכ סמכימהמצ"ב ל
הכנת מקום אחסון חומרי בנין ושטח עבודה, רכי גישה, לאתר, הכנת ד לדרכי גישה

וציוד, עלויות העסקת עובדים, הוצאות ביטוח וכן כל מס ישיר עלויות רכישת חומרים 
 עקיף.או 

והשלמת ביצוע קבלת אישור  חרלאק ראך וזוכה במכרז תשולם מציע ההתמורה ל .ב
(וכל  ומכון התקניםות וההצלה שור רשות הכבאהתוכנית המאושרת ולאחר קבלת אי

 .דרישותיהן בדבר תקניות קמפוס האקדמיה ועמידה בכלרשות מוסמכת אחרת) 
תשלומים חודשיים קבועים ושווים  60-ב זוכה במכרז תשולםמציע ההתמורה ל .ג

 המצורף למסמכי המכרז.ים המפורטים בחוזה נאובת ןבאופ לאחר השלמת העבודה
 

 כרזעיון במסמכי המ .14
 שהצעתו לא נבחרה כהצעה זוכה במכרז, לעיין למציע תאפשר זיםהמכר ועדת .א

) ו( 38 בתקנה לקבוע בהתאם הזוכה ההצעה סמכיהמכרזים ובמ ועדת בפרוטוקול
, 2010 - תש"ע ,המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) חובת לתקנות

 ש"ח.  200וצאות הכרוכות בעיון במסמכים בסך של ובכפוף לתשלום הה
 להלן:( עסקיים סודות או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .ב

 יציין, אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו, )סודיים" "חלקים
 שבטופס סודייםם הלקיחה את יסמן, הסודיים החלקים מהם ההצעה בטופס במפורש

 ההצעה אלה מכלל חלקים יפריד רהאפש ובמידת, משמעי-וחד ברור באופן עהההצ
 .פיזית הפרדה

למסירת  יםסכשמ כמי יראוהו כסודיים ההצעה בטופס חלקים סימן שלא מציע .ג
 .במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים לעיון ההצעה

ו בהצעה ייחשב חלקיםתם שאו ךלכ הסכמה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .ד
 על מראש מוותר מציעהש ומכאן, יםחרהא המציעים של בהצעותיהם כסודיים גם

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים זכות העיון
מתן זכות עיון  וההכרעה הסופי בדבר הדעת שיקול ובהר בזאת כילמען הסר ספק, מ .ה

הכספית  טי ההצעה, פרמקרה המכרזים וכי בכל ועדת של למציעים והיקפה הינו
 .עסקי סוד או מסחרי סוד יהוו הזוכה לא

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו את בכך מביע במכרז שתתףשבחר לה מציע .ו
 

 סמכויות ועדת המכרזים .15
-מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעלשאית לבקש מכל ועדת המכרזים ר .א

למציע לשנות את פשר י לאדפה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כ
הוו חלק ים. ההבהרות יהמציעים האחר הוגן על-צעתו או להעניק לו יתרון בלתיה

 תי נפרד מן ההצעה.בל
מידע חסר ו/או המלצות ו/או  לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת .ב

סים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע אישורים המתייח
 כרז.י המאבתנ

ניתוח לב או הצעה שמ-אית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תוםועדת המכרזים רש .ג
בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים  ה כי מדוברשלה עול
 , ברורים ומוצקים.מבוררים

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו  .ד
שוויון וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע ב ל הפגם או הטעות,יג עלהבל בהצעה או

 המותר על פי כל דין. שיקול דעתהציעים בהתאם לבין המ
לב או הצעה שמניתוח -או חסרת תום ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית .ה

 לה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכלייםשלה עו
 ברורים ומוצקים. רים,מבור

יף ות מפורטת לסעהחסרה התייחס ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה .ו
 המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי. מסעיפי

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל רשאית לפסול ועדת המכרזים .ז
 המכרז. מכיבמס תהמפורטו הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה
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המכרז  היקףאת  ידה שהוא,, בכל קנה מזים רשאית להרחיב או לצמצםועדת המכר .ח
טיבות ו/או לשנותו ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או במקרה שההצעות אשר הוגשו אינן מ

באופן משמעותי עם המזמין ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או 
ל דעתה הבלעדי וללא צורך מכרז, על פי שיקוכה בהזו זגם לאחר שיוכר אחרות, וזאת

 ל פיצוי.מוקדמת וללא כה, ללא הודעה בנימוק החלטת
דדים ע"י כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחתם הסכם בין הצ .ט

 בעלי זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה. 
 כאשר: היתר יןה, בזכיי הודעת ו/או זכייה ועדת מכרזים רשאית לבטל .י

שהתקשרו חרים מקבלי שירות אהמציע (כגון מידע מ על מידע קיבל זמיןהמ .1
 לפני בידיו היה החלטתו, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר עמו), ההצעה, או

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר חלטההה
 בהתאם למכרז זה.  לעמוד בהתחייבויותיו המציע יוכל סביר אם ספק קיים .2
או תנאי יותיו לפי מכרז זה, כולן ו/או חלקן ו/וכה לא עמד בהתחייבוזהיע צהמ .3

 הנדרשים ע"י המזמין. עד ובתנאיםו, באופן, במומתנאי
 

 זכייה הודעת או זכייה ביטול .16
 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה לבטל לעצמה את הזכות מרתהמזמינה שו

העביר ערבות  לאת ביטוח  ו/או עריכשור יהחוזה ו/או לא העביר א על חתם לא המציע .א
 ה. מינהמז ידי על צבשהוק הזמן פרק ביצוע תוך

החלטתה,  על משפיע היה תוכנה, אשר המציע, ההצעה, או על מידע קיבלה המזמינה .ב
 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיה היה אילו

לוחות  פי על ות,רש ועצלבי במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים .ג
 נים שנדרשו.הזמ

 להם התחייב הזמנים תותים בלוחולאספקת שיר יובהתחייבויות עמד לא המציע .ד
 בהתאם לאמור בחוזה המצ"ב. 

 שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום ראיתחא תהיה לא יובהר כי המזמינה .ה
 כאמור. הזכייה, שבוטלה בהקשר להודעת או על בהסתמך

 
  זהמכר ביטול .17

זמינה שומרת מה, דין י"עפ זהמכר הליך את לבטל רשאית המזמינה בו ראח מקרה לכל בנוסף
 : על פי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר, המכרז הליך את לבטל הזכות את לעצמה
 . כמפורט במכרז הסף תנאי כל על עונות פחות או הצעות שתי רק .ו
 בבחירת או, בניהולו, ומכיסבמ, המכרז בהליך פגם שהתקיים מצאה וועדת מכרזים .ז

 . הזוכה ההצעה
 ההבהרה שאלות לאור או/ו המכרז ימכמס פרסום לאחר, לוועדת מכרזים התברר .ח

 המפורטות בדרישות וא מהותית במפרט טעות שנפלה, ההצעות פתיחת לאחר או/ו
 ממסמכי או מהמפרט מהותיים נתונים שהושמטו או, במסמכים (לרבות בתנאי סף)

 . חלקיים או, גוייםש נתונים בוססו על להשא וא, המכרז הליך
, וועדת מכרזים לדעת, המצדיק באופן, המזמינה יצרכ השתנו או ,בנסיבות שינוי חל .ט

 . המכרז את ביטול
 באופן פעלו או, מחירים או הצעות תאמו, חלקם או יעיםמצשה להניח סביר בסיס יש .י

 מטרות את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה או עסקי הגבל המהווה
  .המכרז

 כל או/ו באוצר הכללי החשב שעורך מרכזי במכרז להשתתף מעוניינת וועדת מכרזים .יא
 .המדינה של מרכזית רשות

 לביטול בקשר כלשהו למציע פיצוי כל םמתשלו פטורה המזמינה תהיה כי מובהר  .יב
 עיהמצ או/ו המשתתף במכרז שהוציא ההוצאות בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז

 וא/ו עתידיים םרווחי אובדן או/ו והגשת הצעתו או הכנתהשתתפות במכרז ו/ ךורלצ
 .צפויים

 
 שונות .18

 לו המצורף והחוזה זה מכרז הייחודית והבלעדית לגבי המקומית השיפוט סמכות .א
 , ולהם בלבד. ירושליםהמשפט המוסמכים בעיר  לבתי נתונה

ן לת שירותים "מקבלת קבבחינבהיחסים המשפטיים בין המזמין למציע הזוכה יהיו  .ב
משום יצירת יחסי עובד זה כדי להוות עצמאי" ואין בהתקשרות על בסיס מכרז 

 ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. המזמין לספקמעביד בין 
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ה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור עה החתומהגשת ההצ .ג
כמתו הבלתי ת הסכך אלבמסמכי המכרז, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן 

 ת.מסויג
 שנגרם נזק כל למציע בגין יפיצו כל שלוםתל תאחראי היהת לא המזמינהיובהר כי  .ד

 .זכייה שבוטלה בהקשר לביטול המכרז ו/או להודעת או על בהסתמך
אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר שתוגש לה, ו/או כל הצעה  .ה

 שהיא.
ימנו, וזאת בהתאם לשיקול בכל שלב ה וז הצעהטל ת לבוהמזמינה שומרת לעצמה זכ .ו

 דעתה. 
 הזוכה.המציע עם  לבוא בדבריםה זכות מרת לעצמנה שוהמזמי .ז
חתמה מצידה על ההסכם המזמינה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר ש .ח

החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או לביצוע העבודה על ידי מורשי 
 לשהו.לא יחייבוה באופן כ -שהו אצל המזמינה גוף ו/או אדם כל ת שלאחר ההחלט

 
 

 רב, בכבוד
 

 ע"רהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים           
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 אישור המציע
_____________, מצהירים בזאת כי קראנו  ח.פ./.ז._________, נושא תאנו, הח"מ, ______

 לכל תנאיו. וכי אנו מסכימים ר בוהאמו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל
 :1מורשה חתימה 

 _._________שם:______

 ימה: _______________.תח

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 

 דעו"/חאישור רו"

יע כהגדרתו ד/רו"ח של המצ_____, מ.ר. ____________, המשמש כעו"אני הח"מ, ________

חתום בשם שר כי ביום ________, הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה, המורשים לסכם זה, מאבה

 המציע, וכי הנ"ל חתמו בפניי.

 

 משמש_, ה_, אני הח"מ ___________, מ.ר. __________במקרה שהמציע הינו תאגיד

או לא ליכי פירוק ו/אינו נמצא בה מציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי המציעכעו"ד/רו"ח של ה

עה זו ל צו כונס נכסים נגדו וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הצהופע

___________ נושא -והם____________ נושא ת.ז.______________               

ו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם בפניי על הצעה ז חתמונ"ל הת.ז.____________, וכי 

טה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה בהתאם להחלל המציע ו/או כי ההתאגדות שלמסמ

 כדין.

 החתום, ולראיה באתי על

_____________  _______________________             :ךיראת

 עו"ד/רו"ח
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 ות הצע במתן הוראות למשתתפים – א'נספח 
 
 

 
וס קמפסה את כל כתהקבלן מתחייב כי המערכת שתסופק ותותקן על ידו  .1

לרבות ביצוע עבודות השלמת המערכת יעמדו בדרישות התקן האקדמיה 
ן ת התקדרישווכי מתן השירותים יבוצע בהתאם ל הישראלי העדכני להיום

ודרישות תקני אישור מכון מלאה למפרט ולתוכניות ול הישראלי בהתאמה
קבלת השלמת העבודות תהיה אך ורק לאחר  .הרשות לכיבוי אש ירושלים

 .אש בירושליםתקני והרשות לכיבוי בכתב ממכון ל "כנאישור 
 

 24אה וכוללת במשך תקופה של הקבלן מתחייב להיות אחראי באחריות מל .2
אש ומכון התקנים לביצוע  לת אישור כיבוי) החל ממועד קבשנתיים(ם דשיחו

והמצאתם לאקדמיה, על כל המערכת לכל הרכיבים, החלקים, העבודות 
 ידו . ו עלבוצעשסופקו ו והשירותים

 
בדיקות  העבודות תחילת ו/או יבצע לפניע ביצ הקבלן מתחייב שהוא .3

הוא מאשר דות והמדי בר על כל תוכניותידות וסימון שהוא עמוקדמות, מד
בסעיף כאמור  נוסף שברשותו כל מה שנדרש לביצוע עבודה משולמתאותם וב

 .לעיל 1
 

את ת טיב הקרקע, וסביבותיו, א הקבלן מצהיר ומאשר כי בדק ומכיר האתר .4
החומרים והציוד, את דרכי הגישה לאתר , יהם וטיבם של העבודותכמויות

 ה.אקדמימיקומם של מערכות התשתית של הו ודההעב
 

תבוצע בשטחים בהם קיימת צנרת  יא בחשבון שהעבודההקבלן מצהיר כי הב .5
שונים הן  מכל סוג שהוא, שוחות, כבלים, תאי ביקורת וכן מערכות מסוגים

על חשבונו ועל  חת לקרקע. מתחייב הקבלן להתקיןהקרקע והן מת מעל
דה העבו לו כיי מים וקווי חשמל זמניים. כן ידוע אחריותו דרכים זמניות, קוו

 .מת ו/או הפסקת הפעילות באקדמיהתבוצע ללא הדמ
 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות ההסכם ולסיים את  .6
ון הליקויים, אי ההתאמות יה, לרבות תיקות רצון האקדמהעבודה לשביע

 60א של העבודה, בתוך תיקונים נדרשים לסיום גמור ומל 'יות וכיובלתוכנ
ן יזמין בדיקה ממכון התקנים התחלת העבודה. הקבל צווצאת ממועד היום 

ויבצע את כל הנדרש עד קבלת האישור בכתב מכון התקנים לגמר  להתקנה
 .ביצוע

 
התקרות בעצמו ולהחזיר את התקרה  ת פירוקלבצע א מתחייבהקבלן  .7

ת סטרוקטור על תקינויש לבקש אישור קונ מה מחוזקת בצורה תקנית.למקו
מידה ופורק רק אריח אין דה והיא פורקה, בה במיהתקר תלייה חדשה של

 .צורך באישור קונסטרוקטור
 

ת קיר שבירקונסטרוקטיביות כגון עבודות המצריכות ידה ויהיה צורך בבמ .8
היה חייב הקבלן להמציא על חשבונו אישור שכזה. הקבלן יישא וח וכו' יקיד

 .םהתקניה מושלמת וקבלת אישור מכון ר עבודעד לגמ בכל ההוצאות
 

שהוא מבין שהוא עובד בסביבת עבודה שבה מסתובבים הקבלן מצהיר  .9
הבטיחות  בכל אמצעי טסטודנטים עובדים ומבקרים רבים ועליו לנקו

ובזמן ביצוע העבודה ולהבטיח אפס פגיעות הן וק לפני על פי ח יםויבהמח
 בנפש והן ברכוש.
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מחייב  אשר דבר ,הרצאותו ך כל שעות היום שיעוריםשמקמפוס בנערכים ב .10

. את המציע לעבוד בצורה כזו שלא תיגרם כל הפרעה ללימודים השוטפים
ל כל זאת ללא כ דבר זה יחייב את המציע לעבוד גם בשעות לא קונבציונליות

 .תשלום נוסף
 

י הצנרת בכל מקום ורק לאחר קבלת אהקבלן יתאם מול האקדמיה את תוו .11
רה אקוסטית תהיה תק שאין במקומות קדמיה יתקין את הצנרת.הא אישור

 הנצרת הגלויה תהיה צבועה בלבן. -צנרת גלויה
 

במסמכי המכרז, מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן כמפורט בנספח זה ו .12
; והתקנה על פי דרישות מכ"ר. לאחר השלמת 1596 תקןבלן יעמוד הקב

 מסירה" על חשבונו."תיק ין מזהתהליך; על המציע יהיה להכין ולמסור למ
 

במידה ויהיו עבודות מיוחדות כגון פרוק קירות גבס בניית סינרי גבס /קירות  .13
 .-15%וכו' המחיר הקובע יהיה מחירון דקל 

 
אם לדרישות אקדמיה בהתה את כל שטח המערכת המתזים שתותקן תכס .14

 .. שיטת הכיבוי במים (אין גז)כוןלאישור המ ובכפוףמכון התקנים 
 

 כבהההר שיטת .15
חללים גבוהים, ובהתאם לכך הבהרה לגבי העמדת פיגומים ו/או אמצעי 
הרמה. בהקשר זה יהיה צורך להבהיר שעלות הפיגומים ו/או עבודה בגובה 

הקבלן לקבל ל הפועלים של חיר, וכמובן עגם כן יש לכלול בהצעות המ
 םמיאיי האישורים המתעל פי התקנות. בליות לעבוד בגובה אישור הרשו

 בעבודה זו לא יורשו לעבוד.לים הפוע
 

המציע יהיה חייב להעסיק מנהל עבודה מוסמך בעל רישיון באתר אשר יהיה  .16
 אחראי הבלעדי לכל נושאי הבטיחות.

 
לכלה והעבודה י במשרדי הכשום באופן רשממנהל העבודה חייב להיות ר

 ר.ודה שאחראי על האתכמנהל עב
 

מהנדס תוכניות של הבניין חתומות ע"י הקבלן  הזוכה יצטרך להמציא סט  .17
  מטעמו שמפרטות את תוואי הצנרת בכל קומה בכל שטח האקדמיה

 
בסיום עבודתו; על המציע יהיה להעביר את כל הבנין לבדיקה באחד  .18

ור שהמתקן כולו עומד אחר קבלת האישאושרים; ורק למהמכונים המ
י אש בוכירשות מאת בכתב ולאחר קבלת אישור  אימיםם המתבתקני

ייחשב הקבלן כמי  ;בדרישות הקמפוסה מלאה של בדבר עמיד בירושלים
 . ךבהמשכמפורט תמורה לו שולם ותשהשלים את העבודה 

 
על  זמין; יחולולמירת מתקן מושלם עלות כל הבדיקות הדרושות עד למס .19

 המציע.
 

תשלומים חודשיים קבועים ושווים לאחר  60-לם לקבלן בה תשוהתמור .20
 המזמינה בדבר השלמת העבודה.אישור נציג 

 
כל הפעולות המופיעות המחיר הפאושלי שינתן על ידי המציע יכלול גם את  .21

האחזקה והשרות של מערכת הספרינקלרים בבנין  ,האחריות; נספח זהב
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ללא כל ודות עבה למתהש ה אתור האקדמיממועד אישיים למשך שנת
וכן את ספח זה; ר בנכאמוירושלים כיבוי אש  את אישור רשותתשלום נוסף; 

 המערכת במשך כל השנתיים הללו.אושר על תקינות מ אישור מכוןקבלת 
 

שרותי אחזקה  בתום השנתיים; תהיה זכותו של המזמין להזמין מהמציע
ע המצייציע ; במחיר שנוספות שנים 10ועד  תנוספ אחתושרות לשנה 

 בהצעתו.
 

 שנות האחריות 2ם בהצעה יש לכלול מחיר לשרות ואחזקה לשנה (לאחר תו
מובהר כי המזמינה תהא רשאית לממש רק  .עשר שניםעד שהן ללא תשלום) 

 בכלל).(אם  לעיל חלק משנות האחריות הנוספות כאמור
 

 לם שלש לביצוע מושם את כל הדרוילהמחירים שינתנו יהיו קבועים וכול .22
 פים.עיל בהוראות למשתתהעבודות וכן את כל הסעיפים שצוינו ל

 
נו משום סיבה שהיא ולא תחול על המחירים כל לא ישת המחירים

 התייקרות.
 
 

 
 
 

 
 רשימת תכניות

 
 

 אגף ישן
 גג+ קומת  6עד  1ות קומ -

 
 חדש (אגף גלר)ף אג-

  -1עד  2קומות 
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 יעניסיון המצ - 'בנספח 

הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי  ואנ
ר/ה כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהי

 בכתב כדלקמן:
סגרת מבהמגישה הצעתה  )"המציע"_____ (_______חברת שם ה בז ירתצה נת/הנני נותן .1

ים) עבור ספרינקלרוע עבודות אספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית (יצלבמכרז 

 ע"ר. מחול בירושליםהאקדמיה למוסיקה ול

 הנ"ל.ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז  הוסמכתי/נו כדין .2
ום שרודי לפרויקט הכולל מנהל עבודה להציב צוות ייע ולתיכש הריני לאשר כי למציע י .3

 . דומים לפרויקט נשוא מכרז זהבפרויקטים בעל ניסיון כלה במשרד הכל

 טבלהב על המציע לפרט) להזמנה למכרז, ד(5ע בסעיף בשים לב לאמור בתנאי הסף הקבו .4

מערכת  קנתהתו של אספקת יםפרוייקט 3 לפחות (*)ביצוע והשלמתהכולל שלהלן ניסיונו 

ליון ימחצי על מהם עולה  אחדכל אשר עלות  םים) במבנה קייספרינקלרטומטית (כיבוי או

  .הצעתושקדמו למועד הגשת  השנים האחרונות 5-ב )כולל מע"מלא (ש"ח 
מובהר בזאת כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשבו (*)  

 ה בתנאי זה.מידך עורלצכפרויקטים אשר הושלמו 

 שם

 מזמיןה

י מועד

 הפרויקט

ין יצ(יש ל

ודש ח

 )ושנה

היקף נא לאשר ש

עולה על הפרויקט 

סך של חצי מליון 

כולל לא (ש"ח 

(ניתן לכתוב  )מע"מ

 ושר')'מא

תכולה / תיאור 

 הפרוייקט

 ממליץ+ה שם

 תפקידו

 טל' נייד/

 משרד

 מ  

 

  עד

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 מ  

 

  עד

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 מ  

 

  דע
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בטבלה שלהלן ניסיונו הכולל  לפרט על המציערז, כמהזמנה לב )(ב)2(א)(10לב לאמור בשים  .5

ים) ספרינקלרבוי אוטומטית (של אספקת והתקנת מערכת כי יםפרוייקט (*)ביצוע והשלמת

בחמש השנים  )כולל מע"מלא ( ש"ח ומעלה מיליוןחצי במבנה קיים אשר עלותו עולה על 

עיף ים בטבלה שבסעי, וזאת בנוסף לפרויקטים המופתוד הגשת הצעלמוע שקדמו תהאחרונו

  .לעיל 4
לא ייחשבו מובהר בזאת כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז (*) 

 זה. סעיףכפרויקטים אשר הושלמו לצורך 
 

 שם

 מזמיןה

י מועד

 הפרויקט

(יש לציין 

 חודש ושנה)

היקף נא לאשר ש

על  להעו קטויהפר

מליון  סך של חצי

כולל לא (ש"ח 

 )מע"מ

תיאור  / הלתכו

 וייקטהפר

 ממליץ+ה שם

 תפקידו

 טל' נייד/

 משרד

 מ  

 

  עד

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 מ  

 

 עד

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הז .6

_____________                      _____________ 
 המצהיר תימתח                               המצהיר שם

 אישור עו"ד

.ר._________, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________ הופיע _____, מ״ד _____, עומ״אני הח

_, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס׳ _____________, ואחרי בפני, מר/גב׳ __________

עונשים היה צפוי/ה לה/תיהין כ וכי אם לא יעשה/תעשהשהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת 

 ל.הצהרתו/ה דלעי הקבועים בחוק, חתם/ה על
_______________ 

 ״דחתימה וחותמת עוה
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 תצהיר המציע  -' גנספח 

 

ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי /__________, נושאהח"מ, מר/גב' __ ואנ
מצהיר/ה  לא אעשה כן, אם חוקב יםכי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע

 בכתב כדלקמן:
המגישה הצעתה במסגרת  )"המציע"____________ ( בשם חברת תצהיר זה נת/ןתהנני נו .1

ים) עבור ספרינקלר(נת מערכת כיבוי אוטומטית לביצוע עבודות אספקת והתקמכרז 

 ע"ר. האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
 הנ"ל.ה למכרז בתמיכה להצע זה הירתצל הוסמכתי כדין ע"י המציע לחתום ע .2
או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר /ובהליכי פירוק  המציע אינו מצוי .3

 עם נושיו.
ככל שהצעתנו תבחר, כי לצורך ביצוע העבודות נשואות ההסכם,  םיומתחייב יםמצהיר אנו .4

  .שור עבודהלי איאו בע תידי המציע אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלי-יועסקו על
(אכיפת ניהול  ציבוריים ות גופיםתו בחוק עסקאועו/או "בעל זיקה", כמשמ המציע .5

 ,1976 –זרים כדין), התשל"ו חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים 

ם את הוראות חוק מימקיי"), חוק עסקאות גופים ציבוריים") (להלן: "בעל זיקה(להלן: "

ם כדין, ק עובדים זריוח עליותר משתי עבירות הורשעו ב לאיבוריים, ום צופיג ותעסקא

 -רות, ואם הורשעו ביותר משתי עבי1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-אתשנ"

 . ה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונהבמועד ההתקשרות חלפה שנ
ראל ביחס ים במדינת ישיימהק יןד הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או .6

לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, ם יים הרלוונטייהסכמים הקיבוצ להעסקת עובדים, לרבות

 ולרבות החוקים הבאים: 

 ;1959-תשי"טה, חוק שירות התעסוקה •

 ;1951-תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה,  •

 ;1976-תשל"והחוק דמי מחלה,  •

 ;1950-תשי"אהחוק חופשה שנתית,  •

 ;1954-תשי"דהים, ת נשעבוד קוח •

 ;1965-תשכ"והת, דבחוק שכר שווה לעובד ולעו •

 ;1953-תשי"גהחוק עבודת הנוער,  •

 ;1953-תשי"גהחוק החניכות,  •

 ;1951-תשי"אהחזרה לעבודה) חוק חיילים משוחררים (ה •

 ;1958-תשי"חהחוק הגנת השכר,  •

 ;1963-תשכ"גהטורין, יחוק פיצויי פ •

 ;1995-תשנ"הה), ולבמשח חוק הביטוח הלאומי (נוס •

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז •
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 .2002-ודה), התשס"בובד (תנאי עבחוק הודעה לע •

 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו •

 . 2011-האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב החוק להגברת •
 

מתקיים אחד ו, עתנהצת אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגש .7

 ת]יטבחלופקה הרלוונ Xעלה [יש לסמן מ

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'  �

 .המציען זכויות") לא חלות על (להלן "חוק שוויו

 והוא מקיים אותן. המציעלחוק שוויון זכויות חלות על  9הוראות סעיף  –חלופה ב'  �
 

 הרלוונטיות]: היש להמשיך ולסמן בחלופות המשנ –חלופה ב' ן את שסימ יעמצ[ל

 עובדים; 100-מעסיק פחות מ המציע –) 1חלופה ( �

 המציעאם  ות, והוא מתחייב לפנותעובדים לפח 100מעסיק  המציע –) 2חלופה ( �

יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה  המציעעובדים לפחות,  100מעסיק 

לחוק  9שום חובותיו לפי סעיף לשם בחינת ייים רתיחבה הרווחה והשירותים

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. – ובמידת הצורךיון זכויות, ווש
חה הכללי של משרד העבודה הרווהתחייב בעבר לפנות למנהל  המציעבמקרה ש

) ונעשתה אתו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (

מצהיר כי פנה  כנדרש  ציעהמ –קת משנה פס ותהבאר שלגביה התחייב כאמו

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9בותיו לפי סעיף ות ליישום חוואם קיבל הנחי ממנו,

 פעל ליישומן.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר  –לעיל  3ף חלופה ב' בסעיבמקרה שסומנה  .1

 30בתוך  ים,רתיחבה לעיל למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים 3לפי סעיף 

יים, בוראות גופים ציזה בחוק עסק חנם מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מוימי

 .1976-תשל"ו

_______________               ________________________ 

 חתימה וחותמת מציע               תאריך                             

 אישור

כי ביום ________, הופיע  ________, מאשר,____ ר.אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.
____, המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי __ת.ז. ____ בעל__________,   בפני

הצהיר  -ת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אותו כי עליו לומר את האמ
 נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.בפני על 

 
________________ 

 ״דמת עוהחתימה וחות
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 יעל מחזור כספ חרו"אישור  -' דנספח 

 תאריך___________

 לכבוד

 ע"ר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

 ג/א.נ., 

 

 מחזור כספי  ר עלאישוהנדון: 

 

לבקשתכם וכרואי החשבון של ___________________________________  (להלן: 

 :מןלק"המציע") הרינו לאשר כד

 __. _י החשבון של המציע משנת ______נו משמשים כרואנה .א

פיים המבוקרים, מחזור ההכנסות השנתי של המציע בכל אחת מהשנים וחות הכסבהתאם לד .ב

 לשנה, לא כולל מע"מ.₪  1,500,000ו בהיקף של לפחות ינה 2018 -ו  2017

ינו בהיקף , הע"מלמע , בהתאם לדיווחי המצי2019מחזור ההכנסות השנתי של המציע לשנת  .ג

 מ."עלא כולל מ₪,  1,500,000לפחות  של

 

 

 בכבוד רב,                   

 ______________________ 

 רואה חשבון 
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 ("ערבות הצעה") ם ההצעהבנקאית לקיונוסח ערבות  -' הנספח 

 
 לכבוד

 ע"ר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

 ")המזמינה(להלן:" 
  

 א.ג.נ.,
 
`ות ערב ;וןהנד .1 ` ` ` ` ` ` ` `מס)  ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 

לן: "המבקש") הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק (לה____________ _עפ"י בקשת________
 (להלן: "סכום הקרן"), בקשר למכרזש"ח  10,000של  לסךכל סכום שתדרשו מאת המבקש עד 

 ים).ספרינקלרכיבוי אוטומטית (כת ערמלבחירת ספק לאספקת והתקנת 
 

קבלת  תימים מע 7ם עד סכום הקרן, תוך לשלם לכם כל סכו יםיבחיאנו מת .1
חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל ב, הראשונה בכת דרישתכם

לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים עליכם כל חובה לבסס או 
 רבות מאת המבקש.לדרוש תחילה את סכום הע

 
יא, ואנו לא נהיה רשאים יבה ועילה שהל סמכ ותרבאנו לא נהיה רשאים לבטל הע .2

סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה  מכלתב ערבות זה שלום על פי כתמלהמנע 
 ל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.במפורש ומראש על כל טענה לרבות כ

 
בכתב וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו  01.08.2020הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .3

 תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.  חר מועד זהה. לאועד זמ עד
 

 את הערבות לצד שלישי.רשאית להסב  זמינה לא תהאמה .4
 
 
 
 
 בכבוד רב,        
 
 ......... בנק...............        
 סניף......................        
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  הצעת הקבלן - מסמך ב'
  לכבוד

  ר"ע האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
  

 ג.נ.,.א
ומתן שירותי  ים)נקלרריספאוטומטית ( יאספקת והתקנת מערכת כיבובודות ע הנדון:

 תחזוקה למשך תקופת האחריות
 

 –ע"ר (להלן  אקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםלאנו, הח"מ, מתכבדים להגיש בזה  .1
 ).ה""העבודאת הצעתנו לביצוע העבודה נשוא ההזמנה דלעיל (להלן: ) "המזמינה"

 ה כי:אנו מצהירים בז .2
מסמך ת הצעות, לרבות זמנה להגשכל מסמכי הה תאבחנו בקפדנות ובעיון  א.

נוסח  מנה למכרז,אשר צורפו להזכניות ותה, 'ההוראות למשתתפים במתן הצעות'
הסכם ההתקשרות לביצוע העבודות, נוסח הערבויות וכתב השחרור וכל מסמך 

ייר ולבחון את המבנה התאפשר לנו לסן וכ ה,מנרלוונטי אחר שצורף למסמכי ההז
 ומות האחסון וכד'.מק דרכי הגישה, לנכון, כולל: וככל שראינ

ת כל האמור בה ואנו מסכימים קראנו בעיון את נוסח ההזמנה להציע הצעות, הבנו א ב.
עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על פיה  לאמור בה ומקבלים על

 ואו/ נציג המזמינהתינתנה על ידי יות נוספות שהנחפי ל ע ומתחייבים לפעול
 .נציג המזמינההמפקח ו/או 

 קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין ההזמנה ומסמכיה. ג.
הרינו לאשר כי נספק שירותי אחריות ותחזוקה עבור המערכת ובכלל זאת הצנרת  ד.

אי בשל ומבלי שיהיה זכ ננובוחשאלקטרוניים, על -המשאבות והחלקים החשמליים
חודשים  24ופה של ריות, קרי תקשך תקופת האחמל, כך לקבלת תמורה כלשהי

, וכן נספק שירותי ממועד אישור המערכת ע"י המזמינה (כהגדרתה בהזמנה למכרז)
ככל שהמזמינה  אחריות מעבר לתקופה הנ"ל בהתאם לאמור בנספח א' למסמך א'

 תבקש זאת.
(ג) 1עיף סבבהתאם לאמור ין תוכנית מפורטת ה יידרש להכהזוכציע מה ידוע לנו כי ה.

אשר על פיהם יבוצעו העבודות וזאת בהתאם למפורט ה למכרז (מסמך א') מנהזב
 למסמך א'.  כנספח א'תתפים במתן הצעות" המצ"ב במסמך "הוראות למש

ר לאחם עילזכות המזמינה לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציומסכימים כי אנו מודעים  ו.
חובת לתקנות  12ה נקהראשונית, בהתאם לת ות הכספיותלב הגשת ההצעש

עם המציע הזוכה לאחר מתן  לבוא בדבריםבנוסף לזכותה המכרזים החלות עליכם, 
 זכייה. הודעת ה

סיירנו באתר בו אמורה העבודה להתבצע וכי עשינו את כל הפעולות והבדיקות  .ז
 לצורך הגשת הצעתנו.ותה והיקפה, כמ דה,בוהעהנחוצות על מנת להעריך את מהות 

העבודה להתבצע, את דרכי הגישה אליו ואת כל  אמורהר בה תנאי האת בחנו את .ח
, במהלך ולאחר סיום ביצוע העבודה הקשיים למיניהם העלולים לעלות בפנינו

בחנו ונבדקו על ידינו לסוגיה, וכי כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודה נ
 המזמינהתביעות כנגד  ולנו כל טענות ו/או דרישות ו/א , ולא תהיינהלנוים כרמוו

 בקשר לכך.
תקנה לקבלן  אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או התחשבות בו, לא .ט

ו לקבלן כל תביעות ו/או זכות לשינוי כלשהו במחיר ו/או בלוחות הזמנים, ולא יהי
 ב כך. עק ינהזמהמטענות ו/או דרישות כלפי 

ע את העבודה כנדרש על תנו לבצוביכול במכרז תו עונים על כל הדרישות להשתתפואנ .י
המהווה חלק  פי מסמכי ההזמנה להציע הצעות, לרבות על פי הסכם ההתקשרות

 "). ההסכם" –הימנו (להלן 
 .אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדוהמציע  . יא

 _________, לא_:__________________ , _______ם כי מסמכים קשימב נוא . בי
המציעים האחרים וזאת מהנימוקים המפורטים להלן (ניתן לצרף  יועברו לעיון

 . זה):יומק ומפורט ביחס לסעיף להצעה מסמך מנ
 ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון  על אף האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכם עלינו . גי

. נהכה, נתון לועדת המכרזים של המזמירז לרבות במסמכי ההצעה הזובמסמכי המכ
אנו יהיו חסויים ו ו כי כל פרטי הצעתנו הכספית לאו ומוסכם עלינלנוע ידה בכל מקר
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את שלא נבוא בכל דרישה ו/או טענה לועדת המכרזים בכל הקשור בזמתחייבים 
 יון למציעים אחרים בהצעתנו הכספית, ככל שהיא תהא ההצעה הזוכה.למתן זכות ע

 
 אנו מתחייבים בזה כי:  .3

 יאישור יו, לרבות המצאתנספחההסכם על  יתנאל כ נמלא אחראם הצעתנו תבחר  .א
 סכם ונספחיו.על פי הה , כמתחייבטוחיבעריכת 

יב(ים) במקרה שהצעתנו תבחר ועם השלמת העבודות נשוא המכרז הנני(ו) מתחי .ב
 להבטחת התחייבויות הספק עפ"י ההסכםלהפקיד בידי המזמינה ערבות בנקאית 

 . הקבוע בהסכםבשיעור 
 תלקבע לתחייימועד שמהוע העבודה, בעו לביצשנק ניםהזמת חואנו מודעים ללו .ג

נו לעמוד בלוח זמנים זה. הננו מתחייבים כי במקרה שלא נסיים ביכולתה ויש העבוד
ע במסמכי ההזמנה או במועד אחר, אנו נשלם למזמינה סך את העבודה בזמן שנקב

עים קבום ומיסכ(סכום זה צמוד למדד תשומות הבניה) בתור פיצויים מו ₪ 5,000של 
מראש על  יכוב יאושראלא אם הע – הדשל איחור בסיום העבו שבוער כל מראש עבו

לפי כל סעיף  וזאת מבלי שיהיה צורך בהוכחת נזק ובנוסף לאחריותנו  –ידי המזמינה 
 אחר של ההסכם.    

 
בסעיף "מסמכים שיש לצרף אנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים המפורטים  . 4

 בהזמנה למכרז). 7ף עי(סלהצעה" 
   

בכל תביעה שתוגש על ידי מי  להלן), לדון(בכפוף לאמור  הסמכות המקומית הבלעדית .5
 ה לבית המשפט המוסמך בירושלים.מהצדדים, בכל עניין הקשור בהזמנה זו, תהא נתונ

 
 אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים. .6
 
ימים  60ך ה בתוולהשלים העבוד לקבל אישור לתוכניתוהזוכה  ציעלנו כי על המ ועיד .7

 .בהסכם, בהתאם למפורט מתן צו התחלת עבודהממועד קלנדריים 
 

תשלומים חודשיים קבועים ושווים  60-רה תשולם למציע הזוכה בכי התמו ידוע לנו .8
 .הלאחר השלמת העבוד

 
 למסמכי המכרזכמפורט בהסכם ובנספח א' שלנו עבור ביצוע כל העבודות  המחירהצעת  .9

 הינה:
 

 .(בתוספת מע"מ כדין)____ ₪ ______
 

רכת הספרינקלרים עמהמציע הזוכה לשרות של אחזקה ו, אחריותהצעת המחיר כוללת 
השלמת  ממועד אישור האקדמיה אתלמשך שנתיים האקדמיה ין יבבנאשר תותקן 

 .ללא כל תשלום נוסף ,דותהעבו
 

כאמור, שך שנתיים למ רהמחיהאחריות אחזקה ושרות הגלומה בהצעת תקופת בתום 
למשך שנה אחת רים בל אחזקה ושירות למערכת הספרינקללקתהא רשאית האקדמיה 

 מורה לתשלום:נים, בתש 10עד 
 

 .כל שנת הארכהעבור  (בתוספת מע"מ כדין)__________ ₪ 
 

מערכת לביצוע העבודות ולהתקנת תוכנית מוצעת מצורפים הזו  להצעתנו הכספית
טכני ייחודיים בכל קומה, וכן מפרט אפיינים העל פי המ קומה ת לכלהמיועדהמתזים 

נה בקמפוס האקדמיה, והכל לצורך תקשל כל המערכות והציוד המוצע על ידינו לה
אות ת הכבעמידה בדרישות התקן ולקבלת אישור תקניות ועמידה בדרישות רשו

 ההצלה ומכון התקנים.ו
 

המועד יום לאחר  90ם הגשתה ועד ויהצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מ .10
 .הגשת ההצעותהאחרון ל

 
 פרטי המציע הינם כדלקמן: .11

  שם המציע
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  ר תאגידמספ
  כתובת מלאה (כולל מיקוד)
  מס' טלפון במשרדי החברה

  כתובת דוא"ל החברה
  די החברהרס במשמס' פק

 
 _________ _חתימת המציע:___        תאריך:_____________             

          
 
 
 

 אישור חתימה   
בון של_________ ________ משמש כיועץ משפטי/ רואה חשו"ד/רו"ח___אני הח"מ, ע

ת אמצעוואני מאשר בזאת את חתימת המציע על גבי הצעה זו, שנעשתה ב המציע"),(להלן: "
 -ספר_________ ושי החתימה שלו____________ נושא/ת תעודת זהות ממור
תימה חתמו עליה בפניי דת זהות מספר ________וכי מורשי החתעו _______נושא/ת___

תוקף שקיבל כדין, וכי חתימתם -המציע, לפי החלטת בת בהתאם למסמכי ההתאגדות של
 מחייבת את המציע.

 
 ום,ולראיה באתי על החת  

_ ______________________                
 עו"ד/רו"ח 
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 ה ס כ ם -מסמך ג' 
 
 

 2020ביום ______ לחודש ______  ב _______ נערך ונחתםש
 
 

 ב י ן
 
 

 ________מס'  ע"ר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
 מקמפוס גבעת רם, ירושלים

 "המזמינה")" או אקדמיה"ה(להלן: 
 מצד אחד;                          

 
 ב י ן ל

 
____________________________________ 

________________________________ 
 )"ספק"ה/להלן: "הקבלן"(      

 ד שני;מצ
 
 
 

עבודות  מנה להציע הצעות, לשם קבלת הצעות לביצוע עבודותוהמזמינה פרסמה הז ל י א ו ה
"), המערכת(להלן: " ים)נקלרספרי(אספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית 

 24ופה של למשך תק לקיהחולרבות מתן אחריות למערכת הנ"ל על כל רכיביה 
כאשר למזמינה אופציה להאריך , "י המזמינהחודשים ממועד אישור המערכת ע

 ")ההזמנה(להלן: " בקמפוס האקדמיה שבגבעת רם, ירושליםהאחריות, תקופת 
כנספח המצ"ב ך הוראות למשתתפים י מסמעל גבבהתאם להצעת המחיר של הקבלן 

  ;בה בהסכם זהורט בהרחהכל כמפ ")הדוב"הע/"השירותים"(להלן:  להסכם זה א'
 

ל י א ו ה לביצוע  ________________כה בהזמנה ע"פ הצעתו מיום הינו הזווהקבלן  ו
וזאת , שלהלן 4.6התוכנית והמפרט הטכני כמפורט בסעיף  אליה צורפו ה,עבודה
 ");הצעתו של הקבלן(להלן: "  להסכם נספח א'בהנקובים  מיםסכול התמורב

 
ל י א ו ה חייבו בהתאם על ידי המוסמכים לחתום בשמו ול ו הוגשהכי הצעתמצהיר  והקבלן ו

 נ"ל מחייבת את הקבלן לכל דבר וענין.למסמכי היסוד של הקבלן וכי חתימה ה
 
 על פי הצעתו ועל פי תנאי ורות ת האמוהקבלן מצהיר כי הוא מוכן לבצע את העבודו ל י א ו ה ו

 חוזה זה, אשר אותם קרא והבין היטב.
 

יומנות, היכולת המקצועית, ציוד וכח יר כי הוא בעל הידע, הכישורים, מלן מצהוהקב  א י לו  ו ה
 הנדרש לביצוע השירותים הנ"ל בהתאם לאמור בהסכם זה;  יםהאדם המתא

 
דות הנ"ל עבור המזמינה, על את ביצוע העבו עצמו בל עלוהקבלן מעונין ומסכים לק ו ה ו א י ל

כניות והמפרטים המצורפים והתיט התשרסכם זה, הבפי לוחות הזמנים כמפורט 
 ושאר התנאים המפורטים בהסכם זה; להסכם זה 'כנספח א

 
 :דים כדלקמןדיכך הוסכם והוצהר בין הצפל
 
 

 בוא כותרות ונספחיםמ .1
 

דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד הימנו והם נמנים  מכיםוהמס תנאיומבוא להסכם זה ה 1.1
 על עיקריו:

 הקבלן. בודה ע"יביצוע העזה לוחתנאי ה 1.1.1
 הצעת הקבלן.  1.1.2
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לת וכתו הדידמה פניאו ובנין תדוובעל דירשמבינה לילכה רטפהמ יקר פכל 1.1.3
לא ( רתביו תכנידעה םתרדוהמב ,םליילכה םטירפמל םפירצומה םריחימה
 .)ורףצמ

הכוללת את הצעת המחיר (נספח א'  ם בקבלת הצעותפילמשתתהוראות  1.1.4
 כנספח א'מצ"ב  – המכרז)כי מסמ(מסמך ב' ל והצעת הקבלן למסמך א') 

 .לחוזה
ביצוע התחייבויות הקבלן במהלך תקופת קאית להבטחת ת בנערבו 1.1.5

 .לחוזה כנספח ב'בנוסח המצורף  – העבודות
 – קת הבדתקופ התחייבויות הקבלן במהלךערבות בנקאית להבטחת  1.1.6

 .לחוזה 1כנספח ב'בנוסח המצורף 
 2ג' -ו 1ג' כנספח חפהמצור יםסחונב –יםעריכת ביטוח יאישור ינספח 1.1.7

 לחוזה. 
 ד' כנספחבנוסח המצורף  – נהשחרור המזמידר תביעות והצהרה על הע 1.1.8

 לחוזה.
לחוזה חתום  כנספח ה'בנוסח המצורף  – הצהרה על מתן פטור מאחריות 1.1.9

 על ידי המציע.
 

יפים באות לצורך הנוחיות בלבד, ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה כותרות הסע 1.2
  .ןלפיה

  :גדרותה 1.3
  הסכם זה יפורשו המונחים הבאים כדלהלן:ב

"העבודה" או 
  -"השרותים"

ערכת כיבוי אוטומטית התקנת מאספקת ועבודות  ביצוע
כהגדרתן  בקמפוס האקדמיה שבגבעת רם, ירושלים ים)ספרינקלר(

 לרבות מתן אחריות למערכת הנ"ל על כל רכיביה וחלקיה ,במבוא
 טרונייםאלק-לייםוהחלקים החשמ תובכלל זאת הצנרת המשאבו

 ים ממועד אישור המערכת ע"י המזמינה,חודש 24למשך תקופה של 
ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לקבלת תמורה  הקבלן בונו שלת על חשוזא

למשך  פת האחריותכאשר למזמינה אופציה להאריך תקו, כלשהי
 .ויבהתאם לחוזה זה ונספח, בנספח א' לחוזהתקופות נוספות כמוגדר 

ר ו/או מי שהתמנה מעת ע" האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים - "המזמינה"
ה זה ו/או לרכז את הפרוייקט ורך חוזבשמה לצלעת על ידה לפעול 

 נשוא חוזה זה.

 מוסמכים,הי מטעמו ו/או מורשיו לרבות נציגו של הקבלן ו/או מ  -"הקבלן" 
מצוי בשבילו וכל ה ולרבות כל קבלן משנה ו/או עובד הפועל בשמו ו/א

 אתר.מכוחו ב

נציג "
 "המזמינה

ידי  תמנה עלאו כל מי שמ או כל נציג מטעמם _____________
זמינה בין בנוסף לו ובין במקומו לנהל את ביצוע העבודות ולפקח המ

 צוע החוזה.על ביצוען ועל אופן בי

"היועצים 
 והמומחים"

 מינהנציג המזידי  לאדם או גוף אשר יועסק על ידי המזמינה ו/או ע
 בקשר לפרוייקט.

 ת ההסכםטרמ .2
 

עצמו ומתחייב לבצע את העבודה  מקבל עלוהקבלן  המזמינה מוסרת בזה לקבלן, 2.1
יות. התחייבות הקבלן כנוולהשלימן בצורה מקצועית ועל פי הוראות הסכם זה והת

 .םדלביצוע ולמתן השירותים הינה לכל השירותים, במלואם ובמוע
מינה הזכות המלאה והבלעדית  ת הקבלן עפ"י הסכם זה, שמורה למזלזכויובכפוף  2.2

בהתאם לשיקול דעתה  להשירותים הנדרשים, הכ בי היקףישתה לגלשנות את דר
כניס שינויים או עבודות מיוחדות הבלעדי של המזמינה. המזמינה תהא רשאית לה

יג המזמינה ראה בכתב מנצוהאו תוספות, ועל הקבלן לבצע זאת מיד עם קבלת 
 וכם בין הצדדים סכום התוספת מראש. ובלבד שס נציג המזמינהאו /ו

 לן ינתנו בכתב ויחייבו את המזמינה ואת הקבלן.ינה לקבות המזמהורא 2.3
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 המינזמה גצי נתהיול אנויצרמ השמ תא המינזמה הזב המנמ הדבועה עצובי םשל 42.
  ").נהיזמג המיצנ ":ןהל(ל

לתת  יהיה רשאים, בין השאר, נציג המזמינה אוג המזמינה ו/יצמובהר בזאת, כי נ 2.5
נה. המזמינה תוכל ם המזמירים מטעלקבלן הוראות, הנחיות הסכמות ואישו

תה על פי שיקול דע נציג המזמינהלהחליף מדי פעם את נציג המזמינה ו/או 
 המוחלט. במקרה כזה תיתן המזמינה לקבלן הודעה בכתב על החילופין. 

 
 

 מכיםן מסיבסתירה  .3

 תפורשנה על דרך השלמההסכם נים של ההחובות המוטלות על הקבלן במסמכיו השו  3.1
משמעות בין מסמכיו -סתירה או אי התאמה, או דו רוצשתיו ם במידהבה, אולוהרח

 :סדר הבאבין עצמם, ייושבו ויוכרעו אלו על פי הלהסכם על נספחיו, השונים של ה
 .והתוכנית תועהוראות למשתתפים בקבלת הצ . א
 הסכם ההתקשרות העיקרי בין הצדדים.  .ג
 תנאי ההזמנה להציע הצעות.  .ד
 הקבלן.הצעת   .ה

בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה   3.2
 נציג המזמינהיקבע  –רשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה ברורה ומפו

 עתו תהא סופית ומחייבת.ביניהם, וקבי תאת סדר העדיפו

ופק בפירושו שהיה מסשנה או ן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למגילה הקבל  3.3
  המזמינהנציג ו נציג המזמינהיפנה הקבלן בכתב ל –הנכון של המסמך או של חלק ממנו 

חייב הקבלן  נוסף לאמור לעיל,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. ב –הוראות בכתב  ןיית
ו דו משמעות ו/או פרוש שונה בין סתירה ו/או אי התאמה ו/אבו מצא מקרה ל בכ

על כך שבעה ימים לפני ביצוע עבודה  נציג המזמינהמת לב את תשו , להעירהמסמכים
לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן, הבדיקות  ג המזמינהנציכלשהיא ולקבל הוראותיו של 

חריות למצוא כל סתירה ו/או אי הא טלתהקבלן מו לעמובהר, כי  שיש לבצע וכו'.
תיו על פי הסכם חייבויולב להת כאמור שקבלן מבצע סביר אמור למצוא בשים התאמה

ו על כאמור, יחול נציג המזמינהלא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב זה. 
 הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי מלוי הוראה זו.

 
א גילה זה או ל ףוראה כלשהי מהוראות סעימילא הלן לא ר שהקברבמקרה שיתב

, וכתוצאה מכך בוצעה ור קבלן סבירתבלגלות עליו היה סתירה או אי התאמה אשר 
שידרשו לתיקון  עבודה כלשהי על פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות

 גע להתאמה אווניכריע בלעדית וסופית ובכתב בכל פירוש ה נציג המזמינההמעוות. 
 .לעיל סתירה כאמור

 
 צהרות הקבלןה .4

  
 בלן מצהיר ומתחייב כי:הק

 
 ויותיו עפ"י הסכם זה.התחייב לבצע אתהוא מסוגל  4.1 
ים אליו, הבין הוא בדק בעיון רב את סעיפי החוזה הזה וכל המסמכים המצורפ 4.2 

ביקר  ,אותם, בדק את הפרוייקט ואת היקף השירותים הנדרש על פי הסכם זה
את אפשרויות איחסון ציוד ליו, בתו, בדק את דרכי הגישה אפרוייקט ובסביבאזור ה

את כל השאלות והתנאים הנוגעים לביצוע העבודות על פי חוזה  ררביייה, וחומרי בנ
הכרוך באלה ומצא את כל הנ"ל לשביעות רצונו. זה, וכל הדרוש לביצוע העבודה ו

תזים להתקין את המות בהם עליו מוהקבלן בדק בכל קומה וקומה את המק
ומים או פיג/ו אליהם ניתן להגיע רק בעזרת אמצעי הרמהבמקומות גבוהים מאוד 

לקבלן לא תהא כל והים וכל תנאים אלה נלקחו בחשבון ע"י הקבלן במתן הצעתו. גב
מסוג שהוא על יסוד טענת אי ידיעה או אי הבנה של גורם כלשהו  זכות תביעה

 הקשור בעבודה. 
ורים הנדרשים לביצוע , הניסיון הרשיונות והאישהכשרה, היכולתהוא בעל ה 4.3 

רה של שינוי בכל אחד מהנ"ל הוא יודיע על כך מקובזה,  השירותים נשוא הסכם
תחייב לבצע את העבודה לפי חוזה מבאופן מיידי. הקבלן  נציג המזמינהלמזמינה ול

 נציג המזמינה, ה של המזמינהרוזה במקצועיות, ברמה גבוהה ולשביעות רצונם הגמ



 25 

בביצוע מטעמו  יר ומתחייב הקבלן כי כל העובדים שיועסקוונציג המזמינה, וכן מצה
ובמתן השירותים עפ"י הסכם זה גם הם בעלי הכשרה נדרשת, יכולת, אישורים, 

 קצועית גבוהה.נסיון ורמה מ
ו עיהם, וישקיעצמוא ועובדיו ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם, ידיעותיהם ואה 4.4 

 ע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה. ה, המסירות והנאמנות לביצומיטב השקיד
זמן פנוי במסגרת כל התחייבויותיו האחרות על מנת לאפשר לו לבצע  מספיקש לו י 4.5 

 ם הפורטים בהסכם זה.יי הסכם זה במועדאת כל המוטל עליו על פ
 רשוהכנת התוכנית ואישורה ע"י מכון מא 4.6 

(תוך תיאום כנדרש אתר רשאי להגיע לאתר העבודות לצורך בחינת ה איה הקבלן .1
 התוכנית.  רך הכנתין) לצומראש עם נציג המזמ

לכל קומה על פי  כנית למערכת המתזים המיועדתולהכין תיידרש  הקבלן .2
ובהתאם למפורט במסמך "הוראות בכל קומה הייחודיים  יםהמאפיינ

 . ")התוכנית(להלן: " חוזהל כנספח א'ב "צלמשתתפים במתן הצעות" המ
 אשר צירףית את התוכנאישורו המקדמי של נציג המזמינה ליגיש הקבלן  .3

לכל קומה על פי  מערכת המיועדתהולהתקנת  הלביצוע העבודלהצעתו 
את להסכם וכן  בנספח א'ובהתאם למפורט קומה  בכלהייחודיים  המאפיינים

וס התקין בקמפטכני של כל המערכות והציוד שהם מציעים להמפרט ה
שות התקן ולקבלת אישור תקניות ועמידה לצורך עמידה בדרי האקדמיה

יהיו  נציג המזמינה. ככל של ות רשות הכבאות וההצלה ומכון התקניםרישבד
הערות בקשר עם הנ"ל הוא יעבירן למציע הזוכה עד שתתקבל מהמציע הזוכה 

כה לא יהא ציע הזו. מובהר כי המנציג המזמינהשר סופית ע"י תוכנית אשר תאו
נציג רצון ין ביצוע תיקונים בתוכנית לשביעות זכאי לכל תשלום ו/או תמורה בג

  .המזמינה
המציע הזוכה יעביר את  נציג המזמינהלאחר שינתן האישור המקדמי של  .4

כון התוכנית ביחד עם כל המסמכים הדרושים לצורך בדיקה ואישור של מ
 . ")מכון מאושר"(להלן:  (מכון התקנים, איזוטופ וכו')מאושר 

(להלן:  ע"י מכון מאושרמאושרת הל פי תכנית הביצוע בפועל יהיה רק ע .5
 .נציג המזמינהוכן ייעשה תוך תיאום עם ") התוכנית מאושרת"

השלמת העבודה תהא רק לאחר ביצוע והשלמת התוכנית המאושרת ולאחר  .6
רת) סמכת אח(וכל רשות מוומכון התקנים כבאות וההצלה קבלת אישור רשות ה

 .כל דרישותיהןבדבר תקניות קמפוס האקדמיה ועמידה ב
כים לכך שהמזמינה רשאית להורות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, על הקבלן מודע ומס 4.7 

 להסכם זה.בנספח א' וע של רק חלק מהעבודות המפורטות ביצ
 
 תחייבויות הקבלןה .5

גבוהה והוא ישא  מקצועיתן מתחייב לבצע את העבודה בנאמנות וברמה קבלה 5.1
 רים, העבודה וביצועה. באחריות מלאה לטיב החומ

 ספק את כל האמצעים שיהיו דרושים לשם ביצוע ומתן השירותים, לרבותהקבלן י 5.2
כח אדם מתאים, ציוד, חומרים וכל אמצעי אחר שיידרש וכל אלה באיכות ובטיב 

 מעולים.
דה על מילוי הוראות כל דין ו/או רה והקפהקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שמי 5.3

הגות אחרות, לרבות עדכונם של כל אחד ו הנחיות מקצועיות מחייבות ו/או נותקן ו/א
ל רשות כאות ולתוכניות רשויות התכנון ו/או תוכנית מהמנויים לעיל, ובהתאם להור

ו השתמש בחומרים הנדרשים על פי כל תקן ו/אאחרת ככל שהן נוגעות לפרוייקט ול
 ת חוקיות אחרות. דרישו

ינה כדי לגרוע של המזמינה ו/או באישור מטעם המזמ אין ולא יהיה בהוראה  
 מאחריות הקבלן לנהוג על פי האמור לעיל. 

כמנהל עבודה שיימצאו בכל  ______ו/או  ______לן מתחייב למנות את מר הקב 5.4 
ל הוראות דה ולקבה באתר הפרוייקט, על מנת להשגיח על העבועת ביצוע העבוד

הסכמת  ודה ומהנדס ביצוע באתר יהיו טעוניםמנציג המזמינה. בחירת מנהל העב
למנהל  המזמינה נציגהמזמינה. כל הוראה שתינתן על ידי נציג המזמינה ו/או 

 העבודה ו/או מהנדס ביצוע תחשב כאילו ניתנה לקבלן. 
ושאי י לכל ניהיה האחראי המלא והבלעד ,מנהל העבודהת הקבלן, באמצעו  

 הבטיחות באתר.
או הסכם כלפי עובדיו ו/או מי מלא את כל חובותיו על פי כל דין ו/הקבלן מתחייב ל 5.5 

 דיני העבודה והבטיחות.  מטעמו (לרבות עובדים זמניים) לרבות
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חייבויותיו על פי להעסיק עובדים במספר ובהכשרה הדרושים לצורך מילוי הת 5.6 
ללא היר, בשקידה ראויה וברציפות, ללא דחיה ובקצב מ ההסכם ולבצע את העבודה

 ימה תוך התקופה הקבועה בלוחות הזמנים. הפסקה ובהתאם ללוח הזמנים ולסי
ן להוסיף עובדים ככל שיידרשו כאלה, הכל לצורך עמידתו כמו כן מתחייב הקבל 5.7 

 הלן או כפי שייקבע בהמשך ע"י המזמינה. ל 6בלוח הזמנים כמפורט בסעיף 
ובדיו לא יהיה בו כדי לפגוע בקצב בלן  מתחייב בזה כי כל סכסוך עבודה עם עהק 5.8 

 באיכות השירותים שינתנו על ידו עפ"י הסכם זה. ו
על עצמו להתמיד בביצוע העבודה למזמינה אפילו במקרה של חילוקי הקבלן מקבל  5.9 

מנית רותיו זהפסיק את שילהמזמינה לקבלן הוראה בכתב  דעות, אלא אם כן נתנה
תים או להאט את המשך ביצוע ומתן השירו או סופית. הקבלן לא יהיה רשאי לעכב

ים בעניינים על פי הסכם זה אף במקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדד
 כספיים הקשורים להסכם זה. 

תגלעו חילוקי דעות בינו לבין המזמינה הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי במקרה שי 5.10 
סעד זמני ו/או קבוע ו/או  יה רשאי לנקוט בכל הליך ו/או תביעה למתןא לא יההו

פטית אחרת בקשר למתן השירותים שניתנו על ידו ו/או בקשר לביצוע תביעה מש
פרוייקט ו/או עיכוב ביצועו ו/או כל תביעה אחרת בקשר לפרוייקט, למעט תביעה ה

מינה בפועל בהתאם ידו למזשלום שכר טרחתו בגין שירותים שניתנו על כספית לת
 גיש במהלך ביצוע העבודות. להסכם זה אותה יוכל לה

ב את ום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כמאפשר לקבלן, או כמסמיכו, לחייש 5.11 
לרבות בכל הקשור במתן הנחיות לשינויים ליועצים ו/או המזמינה בכל צורה שהיא, 

ו על ידי המזמינה בביצוע שיועסק מתכננים אחרים של הפרוייקט ו/או לקבלניםל
שות מראש ובכתב לעשות כן. ך  על ידי המזמינה מפורמאם כן  הוסאלא  הפרוייקט,

או למתכננים האחרים של הפרוייקט ו/או ניתנו הנחיות על ידי הקבלן ליועצים ו/
ו/או אישור נציג המזמינה ישא  נציג המזמינהלקבלנים של הפרוייקט ללא אישור 

 שיהיו כרוכות בכך. ההוצאותהקבלן בכל 
סויים במסגרת מתן שאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד מהמזמינה תהא ר 5.12 

מתחייב הקבלן  –נה כן השירותים הניתנים על ידי הקבלן ומשתדרוש המזמי
נה, להפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד במסגרת מתן השירותים למזמי

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
מספיקה הדרושה לשם ביצוע  מתחייב להחזיק באתר ציוד וחומרים בכמות הקבלן 5.13 

ו מועד. במקרה שנציג המזמינה יבדוק ויווכח שכמות הציוד והחומרים אהעבודה ב
מספר העובדים אינה תואמת את צרכי לוח הזמנים וידרוש להוסיף עובדים 

יחוי" הכוונה בו "ללא ד חרים או ציוד יעשה זאת הקבלן ללא דיחוי.מקצועיים או א
 יותר.  נציג המזמינה קבע בכתב תקופה ארוכהביום או למחרת, אלא אם 

ה שלא לצורך בנוחיות ציבור הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיע 5.14 
מוש ובמעבר של כל הבאים בשערי המזמינה ולא תהא הפרעה שלא לצורך בזכות השי

 שהו. או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלבאלה,  אדם בכביש, דרך וכיוצא
שגחה מיוחדת על העובדים באתר מטעמו לבל יעזבו את הקבלן מתחייב לדאוג לה 5.15 

 ל יכנסו לקומות בהם אינם עובדים.שטח העבודה ולב
יגרם למזמינה כתוצאה מאי מילוי הקבלן יפצה את המזמינה עבור הפסד או נזק שי 5.16 

זה תפגע ביתר זכויות יותיו על פי הסכם זה, מבלי שקבלת פיצוי התחייבואו הפרת 
  וזה זה או על פי כל דין.המזמינה לפי ח

וללא כל תשלום מהמזמינה את כל הטעון תיקון הקבלן יתקן מיד ועל חשבונו הוא  5.17 
ציג המזמינה ותוך הזמן שייקבע על ידו. בעבודה, ו/או החלפת חומרים כפי שידרוש נ

יהיה הפוסק היחיד  מינהנציג המזא בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקה וקבלן ישה
  ותיה.לפירוש תוצא

א חומרים כלשהם המזמינה תהא רשאית בכל עת להודיע בכתב לקבלן שיוצי 5.18 
מהשטח או שיהרוס עבודות כלשהן אשר לפי דעת המזמינה לא נעשו בהתאם 

החומרים חומרים אחרים  ום אותםהוראותיה או בהתאם לחוזה זה, ושיביא במקל
אה נציג המזמינה לנכון ותן עבודות, עבודות אחרות, כפי שיראו שיעשה במקום א

"ל. על הקבלן יהיה למלא אחר ותוך אותה תקופה שתצוין על ידו בהודעה הנ
ילא הקבלן את ההוראות הכלולות באותה הודעה על חשבונו של הקבלן. לא מ

אנשים אחרים לביצוע ההוראה הנ"ל להעסיק ההוראה תהא המזמינה רשאית 
וצאות הכרוכות בדבר יחולו על הם כל סכום שיידרש למטרה זו. כל ההולשלם ל

 מהכספים שיגיעו לקבלן לפי חוזה זה. הקבלן, והמזמינה תהא רשאית לנכותן 
ור מוקדם ובכתב שבלא אי מטעמו עם קבלני משנהאיננו מורשה להתקשר הקבלן  5.19 

תן אישור שכזה לא יהא בכל אופן, גם אם יינ .ו/או נציג המזמינה מזמינהנציג השל 
 ע מאחריותו הבלעדית של הקבלן כאמור בהסכם זה.בכך כדי לגרו
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אוג לתיאום עם גורמי הרשות המקומית והמשטרה בכל הקשור לשינוע על הקבלן לד 5.20 
חסון אוג לאיכן עליו לדאל אתר העבודות ומחוצה לו. ם , הציוד והחומריהכלים

 החומרים באתר.
בהתאם  והאשפה ומריםעודפי החהפסולת, מאתר העבודות את  על הקבלן לסלק 5.21 

עם גמר העבודה ינקה הקבלן את , מעת לעת, על חשבונו. נציג המזמינהלהנחיות 
מיוחדים, הציוד, מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העזר, החומרים ה

שהוא, וימסור את העבודות וסביבתן נקיים כל סוג הכלים, האשפה, הפסולת מ
מים למטרת ולשביעות רצונו של המפקח. ופנויים מכל חפץ השייך לקבלן ומתאי

שהוא, ייעשה על חשבון הקבלן, למקומות המיועדים סילוק הפסולת מכל מין וסוג 
מלוא עלות פינוי  יות ובאישור הרשויות.אשפה על ידי הרשופסולת ו/או לסילוק 

ן הפינוי, יחולו על הקבלן. כן האשפה, לרבות עלות היטלים ו/או אגרה בגיפסולת וה
וי ר כי הקבלן ישא באחריות המלאה בכל מקרה של הפרת הוראות בדבר פינמובה

הפסולת והאשפה כמובא בהסכם זה לרבות תשלום כל קנס ו/או תשלום אחר כפי 
 י רשות מוסמכת.שייקבע ע"

רמו על ידי תהיה גם לגבי לכלוך ופסולת שנגהעבודות  אתר ןיולניקאחריות הקבלן  5.22 
בכל ימות  אקדמיהכיוון שהבניין מואכלס ומתפקד כמ. םקבלנים וספקים אחרי

 לנקות את אזור העבודה וסביבתו בתום כל יום עבודה.השבוע עליו יהיה 
במפרט לרבות פסולת בהתאם לאמור החומרים, ן את לא ניקה ו/או לא פינה הקבל 5.23 

, נציג המזמינהנציג המזמינה ושל  ממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצונו ,טכניה
מהקבלן, לעשות זאת על חשבון הקבלן ולגבות את ההוצאות  נההיה המזמית תשאיר

נה ושימוש לרבות עיכוב כספים ו/או תשלומים המגיעים לקבלן מאת מהמזמי
א נגד המזמין ביחס יעה שהי. במקרה זה לא יכול הקבלן לבוא בכל תבותבערבוי

וש של הקבלן בעת לחומרים, למבנים הארעיים או כל רכ לנזקים שנגרמו לציוד,
 הניקוי ופינוי הפסולת.

    
 וח זמניםל .6
ממועד  קלנדריים ימים 60בתוך העבודה  יקבל אישור לתוכניתו וישליםקבלן ה 6.1 

  .התחלת עבודה מתן צוממועד 
לים והשלמת הפרוייקט משמען, בין היתר, כי הקבלן הש סיום העבודותר כי מובה  

ר שהקבלן הגיש למכון מאושר וקיבל את אישוהאמור בתוכנית את העבודות לפי 
, להסכם נספח א'בלעיל, בהתאם לאמור  4.6המכון המאושר לגביה כאמור בסעיף 

אישור המכון בסופו של דבר קיבל את ו יתר הוראות ההסכםללוח הזמנים ול
 . ןהעבודות בכללותוהשלמת ר לגבי ביצוע המאוש

ו/או לפגוע בזכות המזמינה לסטות מלוח בהר כי אין בלוח הזמנים כדי לגרוע מו 6.2 
ו/או נציג המזמינה יהיו רשאים לסטות בכל עת ולשנות את  נציג המזמינהזמנים. ה

 חלק מהעבודה.  ה באתר הפרוייקט או כללוח הזמנים בהתאם להתקדמות העבוד
מזמינה שקצב ביצוע העבודה איטי מובהר בזאת, כי אם בכל זמן שהוא יקבע נציג ה 6.3 

תחייב לנקוט מיד בכל האמצעים ודיע נציג המזמינה בכתב לקבלן והקבלן מי –
 הדרושים כדי להבטיח החשת הקצב והשלמת העבודה במועד. 

לא ינקוט  העבודה הדרוש ו/אועת נציג המזמינה בקצב היה והקבלן לא יעמוד לד  
 התראה, תהיא רשאית המזמינה להפסיק באמצעים שיורה לו נציג המזמינה, לאחר

קטין את היקף העבודה על פי חוזה זה את עבודת הקבלן ולהחליפו באחר ו/או לה
ולו ולמסרה לקבלן ו/או קבלנים אחרים לפי ראות עיניה. כל הנזקים וההוצאות שיח

 הקבלן. יהיו על חשבון –ו כתוצאה מפעולות אל
מוד (סכום זה צש"ח  5,000מזמינה סך של מוסכם בין הצדדים, כי הקבלן ישלם ל 6.4

ל איחור אשר לא אושר על ידי המזמינה, ש שבועבגין כל  למדד תשומות הבניה)
בהשלמת העבודה מעבר למועדים הנקובים בלוחות הזמנים, למעט איחור הנובע 

לעיל, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש,  6.2כמפורט בסעיף מסטייה בלוחות הזמנים 
עקב האיחור. המזמינה תהא וע מכל סעד אחר אשר יעמוד למזמינה וזאת מבלי לגר

סכום שיגיע לה כפיצוי בגין איחור כנגד כל סכום שיגיע ממנה  רשאית לקזז כל
 לקבלן. 

 
 ודיותס .7
 

כל  יא לידיעתאו למסור, או להב ד ולא להעביר, להודיע,הקבלן מתחייב לשמור בסו 7.1
מסמכים שימות, המפרטים וכל יתר הניירות והכניות, הרואדם ו/או גוף אחר את הת

יע אליו במישרין ו/או בעקיפין בקשר לפרוייקט, לרבות העתקים ו/או כל ידיעה שתג
ין שהוכנו על ידי על כל מערכותיו, וכן כל נתון או חומר הקשור בהקמת פרוייקט , ב
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ה ו/או על על חשבונו, ובין שהוכנו ע"י המזמינה ו/או מטעמ ן ו/או מטעמו ו/אוהקבל
 חשבונה.

יע או למסור או להביא ב הקבלן לשמור בסודיות ולא להעביר להודבנוסף מתחיי 7.2
 לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר כל ידיעה שתגיע אליו במישרין או בעקיפין בקשר

 ו עקב ביצוע הסכם זה.למזמינה ו/א
סיום ההסכם או הקבלן ו/או המועסקים על ידו גם לאחר  ה יחול עלהאמור בסעיף ז 7.3

 הפסקתו. 
  
 
 ת שירותי הקבלןפסקה .8

מכל סיבה וום אחר בהסכם זה רשאית המזמינה בכל עת ל אף האמור בכל מקע 8.1
מתן הודעה בכתב שתראה בעיניה להביא הסכם זה כולו, או מקצתו לידי סיום ע"י 

ות סתיים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעה, אשר יהיה לפחעל כך, במקרה זה ילקבלן 
  ימים מיום מתן ההודעה האמורה. 7

מהשירותים ו/או את כולם, באופן זמני  בנוסף רשאית המזמינה להפסיק חלק 8.2 
תב על ידה, או לתקופה בלתי ידועה מראש, וזאת במתן הודעה בכלתקופה שתיקבע 

 ימים מראש. 7של 
ובתוך לעיל  ומו או הופסקו חלק מהשירותים באופן זמני, כאמורהובא ההסכם לסי 8.3 

ל הסכם זה תחליט המזמינה לחדש ביצועו ש שה חודשיםתקופה שלא תעלה על שלו
וד בתוקפו ויחייב את הצדדים לגבי מו/או השירותים שהופסקו, ימשיך הסכם זה לע

העולה על  ו השירותים לתקופהותים לפיו. היה ויופסקהמשך ביצועו ומתן השיר
יה ן, יובא ההסכם לידי סיום והקבלן יהשלושה חודשים, למעט במקרה של כח עליו

השירותים שביצע בפועל עד למועד הפסקת זכאי לקבל מהמזמינה את התמורה עבור 
י השירותים.  הסכומים המגיעים לקבלן ישולמו לו כנגד אישורו כי ידוע לו כ

 תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור. מלא ומוחלט של כל התשלום מהווה סילוק 
כב או לדחות את המשך ביצוע ר לעיל כדי לגרוע מזכות המזמינה לעאין באמו  

נסיבות הנובעות ו/או הקשורות למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי העבודה בשל 
 מטעמו. 

ן לקבלן בעד אותו לעיל תשלם המזמי 8.1ף ובא ההסכם לידי סיום בהתאם לסעיה 8.4 
סכם, ואשר בגינם ניתן אישור ק מהעבודות שהוא ביצע בפועל עד למועד סיום ההלח

נציג על ידי הקבלן ואושרו על ידי כי אכן עבודות אלה בוצעו בפועל  מזמינהנציג ה
. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת העבודות למעט תשלום המזמינה

עים לקבלן , כאמור לעיל, ישולמו לו  עיל. הסכומים המגישכרו המגיע לו כאמור ל
ק מלא ומוחלט של כל תביעותיו וכי ו כי ידוע לו כי התשלום מהווה סילוכנגד אישור

 לו כי אינו זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת השירותים.ידוע 
תהא להלן לא  9.1ור בסעיף לעיל או כאמ 8.1הובא ההסכם לידי סיום כאמור בסעיף  8.5 

דה לקבלן יותר עם הקבלן ותהא רשאית למסור את ביצוע העבו המזמינה קשורה
 אחר לפי ראות עיניה. 

, יפצה ללא קבלת אישור המזמינה הלך ביצוע העבודהלותו במיהפסיק הקבלן את פע 8.6           
עקב  נהזמיהקבלן את המזמינה על כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו למ

 תים ע"י הקבלן.הפסקת השירו
 

 יטול ההסכםב .9
ימים  7דית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסו 9.1

רה, תהא המזמינה זכאית לכל התרופות, להן הפהמיום שניתנה לקבלן הודעה על 
ת היא זכאית לפי החוק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם הקבלן ולמסור א

והקבלן יהא מנוע מלהפריע, לעכב או  לן אחר שייראה לו,המשך העבודות לכל קב
שתמש למטרה זו בכל מסירה כזאת, והמזמינה תהא רשאית להלהתערב בכל 

וד והשירותים שסופקו על ידי הקבלן, ללא כל תשלום נוסף החומרים, הכלים, הצי
 מצידה. 

יו תה יעלו על הסכומים שההיה וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה או בהשלמ
, יהיה על הקבלן פי חוזה זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ידומגיעים לקבלן ל

ומים שיגיעו נה תהא זכאית לנכות כל הוצאה כזאת מהסכלשאת בהפרש. המזמי
באותו זמן לקבלן ואם אלה לא יספיקו לכך יהיה על הקבלן לשלם למזמינה את 

 היתרה. 
לילה ו/או מינוי כונס פטירת הקבלן חס וחמהאמור לעיל במקרה של מבלי לגרוע  9.2

או רכושו תהא  או פתיחת הליכי הוצל"פ כנגד הקבלן נכסים ו/או מינוי מפרק ו/
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סכם ללא הודעה מוקדמת, ותהא חפשיה להתקשר עם המזמינה רשאית לבטל את ה
 קבלן אחר.

 
 תמורהה .10

 
מת התוכנית בלת אישור ביצוע והשלאך ורק לאחר קתשולם  לקבלןהתמורה  10.1

ומכון וההצלה  ולאחר קבלת אישור רשות הכבאותע"י מכון מאושר  המאושרת
ועמידה בכל בדבר תקניות קמפוס האקדמיה מכת אחרת) (וכל רשות מוסהתקנים 

 .דרישותיהן
 

בתמורה לביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה במלואם ובהתאם לתוכניות  10.2
ו, אשר לא ישתנה וסופי בהתאם להצעת לקבלן שכר טרחה קבוע תשלם המזמינה

הושלמה  על פי אישור מנהל הפרויקט כי העבודהמכל סיבה שיהא, וישולם לקבלן 
 "). התמורהם להלן (להלן: "ועל בסיס תנאי התשלום המפורטי

 
תשלומים חודשיים קבועים ושווים לאחר אישור מנהל  60-התמורה תשולם לקבלן ב 10.3

 ודה. רויקט בדבר השלמת העבהפ
חתימת הקבלן על ליבוצע בכפוף  בגין מלוא התמורה המגיעה לקבלן,חשבון סופי  

 .הלהסכם ז כנספח ד'בנוסח המצ"ב  ב שיפויכתב העדר תביעות וכת
 בסמוך לאחר ביצוע התשלום הראשון תושב ערבות הביצוע לקבלן.

 
חשבונית עסקה. וכנגד המצאת  כל חודשב 5-עד ליום הכל חשבון כאמור לעיל ישולם  10.4

ל אחד מהתשלומים שלעיל ימי עסקים ממועד כ 7נית מס תימסר למזמינה תוך חשבו
 בפועל. 

 
קבועים וסופיים ולא ישתנו מכל סיבה  מחירי החוזה בהתאם להצעת הקבלן הינם 10.5

י אחר שהיא, לרבות שינויים בעלות החומרים ו/או העבודה ו/או מיסים ו/או כל שינו
 . בר במפורש בהסכם זהאלא אם נקבע הד

 
עדכון התוכנית של הקבלן ו/או האמור יחול אף לגבי מצבים בהם יהיה צורך ב

 ספת פריטים וציוד.ת המאושרת ע"י המכון המאושר, לרבות הוהתוכני
 

על אף האמור, מובהר, כי בכל מועד תשלום יחושב סכום המע"מ על פי שיעור המע"מ 
 אותו המועד.הידוע נכון ל

 
או ת כל ההוצאות הקשורות והדרושות לגישה לאתר ו/חירי החוזה כוללים אמ 10.6

ים או ו למי מטעמו כל  תוספת בגין הכנת דרכאמצעי הגבהה, ולא תשולם לקבלן ו/א
 דרכי גישה. 

 
מחירי החוזה כוללים חיבור למקור חשמל ומים לביצוע העבודות, כאשר המזמינה  10.7

 חשמל.הקבלן מקורות מים ו תעמיד לרשות
 

כנגד חשבונית מס  לום ששולם על ידי המזמינה יתווסף מס ערך מוסףלכל תש  10.8
ת ניכויים עפ"י הדין מזמינה כדין. המזמינה תהא רשאית לנכושתומצא ע"י הקבלן ל

מכל סכום שישולם לקבלן אלא אם כן המציא האחרון אישור השלטונות לנהוג 
  עובדים לפי חוק.ניהול ספרים והעסקת אחרת כולל אישור על 

 
ס הנדרשים לצורך ההתקשרות בהסכם הקבלן מצהיר כי יש בידו אישור רשויות המ  10.9

"ל. כמו כן ימציא הקבלן למזמינה אישור ייב כי בכל עת יהיו בידו האישורים הנומתח
 על גובה ניכוי המס במקור וכל אישור אחר שידרש על פי כל דין.

 
 הקבלןת חריוא .11

ור המערכת ובכלל זאת הצנרת המשאבות והחלקים והתחזוקה עב האחריות תקופת 11.1
 תחל, להסכם זה כנספח א'ני המצ"ב כמפורט במפרט הטכאלקטרוניים -חשמלייםה

חודשים  24 למשך תקופה של ותימשך  המערכת קבלתהמזמינה בדבר  אישור רלאח
 של תומתמד מלאה לתקינות אחראי יהיה הספק. ")תקופת האחריות(להלן: "
  על כל חלקיה ורכיביה במשך כל תקופת האחריות. בכללותה המערכת
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 להתקשר עם הספק לקבלת שירותי תחזוקה שמורה האפשרות להמשיך אקדמיהל 11.2
(או חלק ממנה),  להסכם בנספח א'התקופה המוגדרת ואחריות על כלל רכיביה למשך 

 . הקבלןשל  הצעת המחירל בהתאם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה
קשר עם הספק לאחר שלא להת אקדמיהור לעיל כדי לגרוע מזכותה של האין באמ

יקול דעתה להתקשר עם כל ספק אחר לפי שאו שלא /ותום תקופת האחריות 
 הבלעדי. 

מכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מאמור לעיל ומבלי לגרוע  11.3
לנזק רכוש, ולכל נזק אחר , בין לנזק גוף בין אחראי לכל נזק שהוא יהאהספק 

 נציג המזמינהאו ל/וו/או לספק ו/או מי מטעמו מי מטעמה  ו/אושייגרם למזמינה 
, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין ו/או לכל צד שלישי

ין לאחר לך ביצוע העבודות ובבעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין במה
נגרם על ידי עובדיו  ה של המערכות, בין אם נגרם על ידו בין אםעולתו/או מפ מכן

 ו כל הנתון למרותו. ו/או שלוחיו ו/א
לשלם  ותבע(בסעיף זה להלן: "צד משופה") י נציג המזמינהו/או נה היה והמזמי 11.4

לשפות את  לעיל, יהיה על הקבלןסכום כלשהו בגין אחריותו של הקבלן על פי האמור 
לרבות הוצאות , ישהימים מיום קבלת הדר 7בתוך  בכל תשלום כאמור ההצד המשופ

שהצד ובלבד , קבלןוכן הליכי גביית הכספים מה שכ"ט עו"דו התדיינות משפטית
 30לקבלן הודעה מראש של  וסכום כלשהו אלא אם ניתנה על יד םלא שיל המשופה

הצד שה נגד ישה ו/או ישלמה. הוגמנת שהקבלן יסיר הדרימים על הדרישה, על 
 14יודיע על כך בתוך ם לה או אחראי לה, תביעה משפטית אשר הקבלן גרהמשופה 

ו/או על ידי צירופו הצד המשופה של  ויעה זו בשמאפשר לקבלן להתגונן כנגד תביום וי
ם כלשהו בכל סכווצד משופה ישלם . היה ו של הצד המשופהכצד ג', לפי שיקול דעת

לביצוע העבודה תהא המזמינה זכאית לנכות כל שפטית או אחרת בקשר תביעה מ
לקבלו באמצעות חילוט הערבות שתהיה ו/או  ום כאמור מכל סכום שיגיע לקבלןסכ
 .  די המזמינה (במלואה או בחלקה)בי

במהלך תקופת ההתקשרות, המזמינה תהיה רשאית לעכב מתוך הסכומים המגיעים  11.5
סכומים אשר יהיה דרושים לדעתו  עכבון המוסכם בחוזה,קבלן, בנוסף לכספי הל

לן ו/או בגין תביעות פתוחות הנובעות ממעשה או מחדל של הקבלכסות תביעות 
 משופה כלשהו. בהתהוות נגד צד 

הספק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  11.6
 כאמור.

למבנה  ה ממעשיו ו/או מחדליוכתוצאנזק גרם יייה והגרוע מהאמור לעיל, מבלי ל 11.7
לשביעות רצון נו, על חשבו, עליו לתקן אותו מיידית מינהו/או מתקן של המז

כנדרש, כולו או חלקו  ,היה והקבלן לא ביצע את התיקון .ינהנציג המזממזמינה וה
 ה הכרוכה בכך. רשאית לבצעו במקומו והקבלן ישא בכל הוצא נההמזמיתהא 

 זה. להסכם כנספח ה'רה על מתן פטור מאחריות המצ"ב הקבלן יחתום על הצה 11.8
 

   יטוחיםב .12
 

פי החוזה ו/או על פי כל דין, לפני כניסתו לאתר -ע מאחריות הקבלן עללגרומבלי  12.1
וח עבודות העבודות, מתחייב הקבלן לערוך למשך תקופת העבודות ולאחריהן, ביט

מוצר ולהמציא לקבלן את ות מקצועית וביטוח חבות הטוח אחרית , ביבלניוק
 , ביטוח2ג'נספח ,  ובת קבלניות ח עבודוביטו1ג'ישורי הביטוח כמפורט בנספח א

") המצורפים לחוזה זה אישורי הביטוח(להלן: "וצר ואחריות מקצועית חבות המ
תחילת ם החל מיוערך מקצועית יי ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. ביטוח אחריות

חודשים למן סיום  36 בתתקופה נוספת  לתום ועד  המערכת ת תכנון ויופעיל
מסירת  רך מיום. ביטוח חבות המוצר יעזה ו על פי הסכםיבויותיהתחי העבודות

העבודות כולן או חלק מהן לפי המוקדם מביניהם לגבי כל חלק שנמסר . ביטוח 
 עפ"י דין. של הקבלן קיימת  עוד אחריותוחבות המוצר יהיה בתוקף כל 

 תחיובי הקבלן מכוח חוזה זה לרבוהקבלן עד גמר ביצוע ויקיים  נוסף יערוךב
 הבאים:עמו את הביטוחים ה יבוצעו עבודות על ידו או מטדק ובכל עת בת הבתקופ
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 ביטוח חובה כנדרש עפ"י דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב. .א
 כב מוש בכלי הרצד שלישי עקב השייגרם לרכוש בגין פגיעה שת .ב

רכב ו/או צמ"ה (ביטוח מקיף/ביטוח ן או נזק לכלי הגין אובדביטוח ב .ג
 צמ"ה).

בבעלות הקבלן ו/או  כל הרכוש -ים" ו/או אש מורחב ביטוח "כל הסיכונ .ד
קבלני המשנה שלו ו/או מי מטעמו, או רכוש שהם אחראים עבורו 

יבוטח ו ו/או מי מטעמם ני המשנה שלהמשמש את הקבלן ו/או את קבל
כלליות האמור לרבות מתקנים, ציוד בניה לגרוע מ המלא ומבלי בערכו

מחוצה כיוב', בין באתר העבודה ובין עזר, כלי עבודה ו , מבנימסוג כלשהו
 להם.

גוררים למען הסר ספק המוח "כלי רכב" כולל מנופים , מלגזות ,טקרטורים 

 רכב. גבי כליעל הרמה המותקנים  תקנים ומתקניבמפורש מונגררים ולרבות 

פורט חו כמאישורי הביטוח חתומים ע"י מבט את נההמזמיידי לבלן ימציא הק 12.2
אישורי הביטוח, יפקיד ל. לפני מועד תום תקופת הביטוח עפ"י לעי 12.1בסעיף 

את אישורי הביטוח בגין הארכת תוקפם לתקופות ביטוח  המזמיןהקבלן בידי 
לעיל.  12.1יף מור בסעביטוחים כא קופה בה התחייב לערוךכל התנוספות ולמשך 

 ת הביטוחם את פוליסויו 30בתוך  נהיעביר הקבלן למזמי נההמזמישת דריל
הביטוח ופוליסות הביטוח במועד לא זה. אי המצאת אישורי  סעיףהנערכות על פי 

ה של תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן עפ"י חוזה זה או עפ"י דין. מוסכם כי, במקר
תוארך תקופת  טוח,מקרה בי רבות עקבא לכל סיבה שהיהארכת משך העבודות מ
ום ק הזמן שיידרש לשם סיעבודות קבלניות לפר ביטוחהביטוח עפ"י הפוליסה ל

 עבודות ההסכם. 
בלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון, אשר יידרשו לשם התאמתם של הק 12.3

ת . לא ערך הקבלן את ההתאמוזה זהפי חו-הביטוחים להתחייבויות הקבלן על
 או לאטוחי הקבלן יצומצמו או יבוטלו אם ביו/או ב נההמזמיידי  עלשידרשו 

קבלן לערוך את הביטוחים במקום הקבלן ועל חשבונו .ה הנמיהמז תיוארכו, רשאי
סעיף זה, בכדי על פי  נההמזמימצהיר כי אין באמור בסעיף זה ו/או בהפעלת זכויות 

יא לגבי אישורי שה ותיוכל אחר כל חובה העל מי מטעמ ו/או נהמיהמזלהטיל על 
י דרם, ו/או לגבקפם, תוקפם, או היעם, היוליסות הביטוח האמורות, טיבביטוח ופה

ולא יהא בהם כדי לגרוע  נההמזמיל ידי עריכת ביטוחי הקבלן כולם או מקצתם ע
את קבלן ישפה מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן בהסכם זה ו/או עפ"י דין. ה

דמי ביטוח כ נההמזמי מה, בכל סכום ששילשונהראה הדרישת , מיד עם נההמזמי
ויגבה על ידי  נההמזמיכלפי  של הקבלן סכום זה יהווה חוב אמור.עבור הקבלן כ

 יו מהתשלום שיגיע לקבלן  או בכל דרך אחרת. על ידי ניכו נההמזמי
מלואם, לא שלם את דמי הביטוח בהקבלן מתחייב לקיים את תנאי הביטוחים, ל 12.4

ה עם טוחים, לשתף פעולעה על תוקף הביבו כדי להשפיע לריש מעשה שת כל לעשו
פי ביטוחי -על הנהמזמילשם שמירה ומימוש של זכויות ל שיידרש ככ ןהמזמי

מיד עם היוודע על אירוע העשוי לשמש  נההקבלן ולהודיע בכתב למבטח ולמזמי
 הקבלן. פי ביטוחי-בסיס לתביעה על

רי הביטוח הינם בבחינת וי כמפורט בנספח זה ובאישווהיקף הכיס האחריותגבולות  12.5
וא חבותו לפי חוזה אינה פוטרת אותו ממלהמוטלת על הקבלן שימום דרישת מינ

בכל נה המזמיזה. הקבלן מצהיר כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
 ל ידו.וחי שהוצא עהכיסוי הביטאו היקף /האמורים ו ת האחריותהקשור לגבולו
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שנה את ני המבלן פוטר בזאת בשמו ובשם כל הפועלים מטעמו לרבות קבלקה 12.6
לשיפוי בגינו עפ"י הביטוחים הנערכים  תזכאי יאכל אחריות לנזק שהמ נההמזמי

או היו זכאים ק א' בביטוח עבודות קבלניות (ד'  לעיל ועפ"י פר 2-ג' ו 2עפ"י סעיפים 
 )פות עצמית או ביטוח חסרות , השתתבגינו אלמלא אי קיום תנאי הפוליסלשיפוי 

נערך הביטוח במלואו או  אם מאחריות יחול  בין מור בסעיף זה בדבר פטוראה
בחלקו , או אם לא נערך כלל והוא מוותר בזאת בשמו ובשם כל הפועלים מטעמו 

 עה כלפיהם. דרישה ו/או תבי קבלני המשנה על כל טענה ו/או לרבות
רבות  כל הוצאה לכל תביעה  בגין הו/או מי מטעמ נהמזמיהאת  הקבלן יפצה וישפה 12.7

 שר עם נזק כאמור לרכוש קבלני המשנה. י נזק  שתוגש נגדו בקו/או דמ

קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו, ככל הקבלן מתחייב לכלול בחוזים הנערכים מול  12.8
 ופי העבודות והיקפן.שייערכו סעיף ביטוח בהתאם לא

 :הבאות וראות את הה ולליות האמור ביטוחי הקבלן יכללמבלי לגרוע מכ 12.9

 ביטוח עבודות קבלניות 12.9.1 
 
 כללי  12.9.1.1         

 
  נההמזמיו  י המשנה שלו מכל דרגהבשם המבוטח כלולים הקבלן , קבלנ                       

   
 
  י טבעקז, נת זדון, פרעות ומהומות אזרחיו סוי לנזקיטוח כולל כיהבי          
 ורעידת אדמה.          
 
 חודש . 24ה מורחבת בת טוח כולל תקופת תחזוקהבי                   
            

  פרק  פיכמוטב הבלעדי לקבלת  תגמולי הביטוח שיגיעו על  הנקבע נההמזמי                                   
 לקימום  כולם ) וישמשו הקבלן ציודלת לת קבלניות לעיל (זוויטוח עבודב -1          
 עם   מו"מ לניהול שמורה הזכות  נהנזק לעבודות. למזמיהאובדן או ה          
 המבטח יחד עם הקבלן.          
 
 במקרה של הארכת משך העבודה מכל סיבה שהיא לרבות עקב מקרה          
 רש רק הזמן שיידהפוליסה לפ פי ופת הביטוח עלקתח, תוארך ביטו         
 סיום עבודות החוזה .לשם          
 
 וח חבות כלפי צד שלישי.ביט 2פרק  12.9.1.2          

 
 בכפוף  סכם זה מינה כבעלת המקרקעין בקשר עם הביטוח אחריות המז         

 לסעיף אחריות צולבת         
 

 לפרק ת גבול האחריובמלוא -לאומי ף מצד הביטוח הכיסוי לתביעות תחלו
 .זה 

 
 כלי רכב  הינוי שיוד מכני הנדסחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בצ         
      במלוא  –התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו נועי  על פי פקודת מ         
 גבול האחריות לפרק זה.         
 

  פגיעה בכבלים,  עקיף הנגרם עקב ל נזק בה לכיסוי חבות בשהרח                      
 ול מגב 20% -לסך השווה לקרקעיים  עד  -צינורות ומתקנים תת         
 ק זה . האחריות הכללי לפר         
 
  (זולת העבודות המבוטחות) יחשב כרכוש צד ג' לעניין  נההמזמירכוש          

  לעניין 1פי פרק על  בר לסכומים המשתלמיםמעפוליסה זו , אך זאת         
 עקב עבודה במישרין  זוקואשר ניתבצעת העבודה עליו מרכוש נזק ל        
 ור.אמכ        
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 בגין כלי רכב   ןהמזמיהחריג בגין נזקי רכב צד ג' רכוש לא יחול  על         
 בציוד  ב שימוש לא יחול עקעל ידו. כמו כן חריג זה שלא נעשה בהם שימוש         

 גבי כלי רכב  .מכני המותקן על        
 
 ביטוח חבות מעבידים  3פרק 12.9.1.3        
   םהמזמינה ו/או מי מטעמה בגין אחריותב לבטח את הביטוח יורח         
 כלפי כמעבידים ו/או קבלני המשנה  לוחית לענין אחריות הקבלן השי        

 בדיהםוע       
 
 יטוח חבות המוצרב12.9.2 
   

         ין עבודות שנמסרו במלוא גבול לל הרחבה בגת המוצר כוחבוח ביטו
 הפוליסה.פי  האחריות על

 
 ביטוח אחריות מקצועית 12.9.3  
 

כיסוי בקשר עם עבודות תכנון בין השאר  ת כולל ביטוח אחריות מקצועי                   
  .  ין חריגה מסמכות בתום לבהרחבה בגואישור המערכת ו          
 ר  רת ביטוח זה לא יהא מאוחהמועד הרטרואקטיבי  במסגכמו כן           
 על הסכם זה .  ה מממועד החתי          
 
 כללי לגבי כל הביטוחים  12.9.4  
 
 הביטוחים המפורטים לעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הינם  12.9.4.1          

 ות שיתוף ללא זכ נההמזמיידי -נערך עלהביטוח אחר  לכלקודמים         
 . נהמזמיהביטוחי         

 
 הפרמיה וסכומי ההשתתפות אי לתשלום בדו אחרל  הקבלן 12.9.4.2        
 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה .ולמילוי כל החובות  העצמית         

 
 הודעה על  הפוליסה לרבות אי מתן מתנאי הפרה בתום לב של תנאי 12.9.4.3       
 וליסות .פהלקבלת שיפוי עפ"י   ןהמזמישל  ותפגע בזכותאירוע במועד לא        

 
 היה תוקף לצמצום או ביטול הפוליסות אלא אם תשלח  הודעה א יל 12.9.4.4       
 יום מראש. 30דואר רשום למזמין  ב       

 
 וע כדי לגרין בביטול אולם א מבוטל   -קיים סייג רשלנות רבתי ככל  12.9.4.5      
 . מבטח על פי דיןויות הטח וזכומחבות המב      

 
  חריוב, נלרבות עובדיו , מנהליו  12ת סעיף " למטרןהמזמי" 12.9.4.6      
 .מטעמו   ומפקחי שטח       

טחיו, וכן הביטוח שלו ולידי מבו לסזה הועבר במלוא 12יף צהיר  כי תוכן סעהקבלן  מ
פוליסות הביטוח הנדרשות עפ"י הסכם זה, וכי  הסכם זה  וטרם הפקת טרם החתימה על

סות הביטוח הנערכות על ידו בקשר עם הסכם ללות במלואן בפולינכ  זה הוראות סעיף 
 ם לאמור לעיל .זה. הקבלן מוחזק אחראי כמי שפעל  בהתא

 
  ערבויות .13

אי חוזה זה על ידי הקבלן, יהיה  על ויק של תנלשם הבטחת המילוי הנכון והמד 13.1
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ן להמציא ולמסור לידי המזמינה הקבל

 , קרי על סך של _____ ש"חמערך החוזה %5בגובה של  נספח ב'כבנוסח המצורף 
הוצאות הערבות תחולנה "). ערבות ביצועלהצעת הקבלן (לעיל ולהלן: "בהתאם 

 .על הקבלן
ימים מתאריך  60עד תום לידי המזמינה וו תהא בתוקף מיום המצאתה ערבות ז 13.2

 ._______גמר ביצוע העבודה לפי הסכם זה, קרי עד ליום 
רצון             לשביעות  הביצוע תוחזר לקבלן לאחר ביצוע העבודה על פי חוזה זה ותערב 13.3

לחתימת  ; ובכפוףנהנציג המזמיהמזמינה ואישור השלמת העבודה על ידה ועל ידי 
וכנגד מסירת  להסכם זה; כנספח ד'המצ"ב  הקבלן על כתב העדר תביעות בנוסח

הכוללת שירות לתקופת הבדק ה החוזכלל מערך  5%ערבות בנקאית בגובה של 
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למסמכי החוזה (לעיל ולהלן:  1ספח ב'כנכמפורט להלן, בנוסח המצורף ואחזקה 
 על הקבלן.הוצאות הערבות תחולנה "). ערבות הבדק"

 24למשך תקופה של זמינה לידי המערבות זו תהא בתוקף מיום המצאתה  13.4
 .חודשים

ר המערכת ע"י שוחודשים ממועד אי 24תקופה של תקופת הבדק פירושה  13.5
 –תשל"ג ר (דירות) חריות הקבועות בחוק המכתקופת הבדק והאהמזמינה או 

ן כלפי חוייב הקבל. אם י, לפי המאוחרבנוסח החל במועד חתימת הסכם זה 1973
סמך לתקופת בדק או אחריות מעבר המזמינה על פי קביעת בית משפט מו

לרבות הציוד שסופק על ן לתקופות הקבועות בחוק הנ"ל הקשורות לעבודות הקבל
תאם והקבלן יהיה חייב לבצע את ידו, כי אז תוארך תקופת הבדק והאחריות בה
 יחוייב בו.  מזמינהשה ת בכל חיובכל העבודות הנדרשות בגין כך על חשבונו ולשא

 . 1973 –דרתה בחוק המכר (דירות) תשל"ג כהג -"אי התאמה" 
י התאמה שיתגלו בעבודות שבוצעו א הקבלן יהיה אחראי לתקן כל פגם או נזק או 13.6

 . על ידו בפרוייקט תוך תקופת הבדק
נתהווה בפרוייקט, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול או אי התאמה מכל סיבה  13.7

ט בחוק המכר, חייב צוע העבודה על ידי הקבלן או בהתאם למפורהקשורה בבי
לפי דרישת  כלהקבלן לתקן או לבנות מחדש על חשבונו כל נזק או תיקון כנ"ל, ה

 ולשביעות רצונם.   נציג המזמינהנציג המזמינה ו/או 
 הקבלן יתקן כל פגם, ליקוי, קלקול או נזק שיתגלו בתקופת הבדק לא יאוחר  13.8
ע בחוק המכר, לפי יום מיום שהתגלו או בכל תקופה אחרת הקבו 30שר תוך מא 13.9

קבלן תוך ה המוקדם. היה הפגם או הנזק כאלה שתיקונם אינו סובל דיחוי יתקנם
בכתב.  נציג המזמינהזמן קצר ככל האפשר מיום קבלת דרישת נציג המזמינה ואו 

המזמינה ו/או רשאי נציג התגלה פגם, ליקוי, קלקול או נזק בזמן ביצוע הפרוייקט 
לתקן הפגם, הליקוי, הקלקול או הנזק, לאלתר  לדרוש מהקבלן נציג המזמינה

 ובדרך שתאושר על ידם. 
בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לכל חיוב המוטל על המזמינה י מובהר בזאת כ 13.10

הקבלן על פי חוק המכר, בכל הקשור לאחריות ולבדק, כמפורט בהסכם ו/או על 
מזכות   גוע המצאת הערבות הבנקאית כדי לגרוע ו/או לפמכר ואין בזה ובחוק ה

 אתהמזמינה לתבוע סכומי כסף ו/או סעדים נוספים ו/או אחרים ו/או לגבות 
 הוצאותיו ונזקיו מן הקבלן בכל דרך אחרת.

זק או אי ההתאמה הכרחי כדי למנוע נזק גדול יותר בלא היה תיקון הפגם או הנ 13.11
הא המזמינה רשאית אך לא חייבת לתקן את כך לקבלן תשתהא שהות להודיע על 

נזק בעצמה או באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר הקבלן למזמינה את ה
 שר לתיקון, מיד עם הדרישה הראשונה.  בקההוצאות שהוצאו 

כדי לגרוע מהוראות לעניין תקופת האחריות של לא יהיה בהוראות סעיף זה  13.12
 .להסכם זה 'כנספח א"ב המצ הקבלן כמפורט במפרט הטכני

  
 סבת ההסכםה . 14

ו, לצד שלישי ללא נטילת רשות מאת נזמינה הזכות להעביר הסכם זה, או חלק ממלמ 14.1 
לעיל בלבד שלא תפגענה איזה מזכויות הקבלן על פי הסכם זה. אין באמור ו הקבלן,

 להסכם זה.  8 סעיףכדי לגרוע מזכויות המזמינה לפי 
ביו לפי הסכם ואת זכויותיו לפי הסכם זה ו/או להעביר חירשאי להסב הקבלן אינו  14.2 

 זה ו/או זכויותיו כולן או מקצתן לאחר.
 

 ידעבי תחולת יחסי עובד מא .15
ור בין הקבלן או מי הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצ 15.1 

עם הקבלן שיועסקו מטמטעמו לבין המזמינה יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדים 
הסכם זה, יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן בלבד,  ותיו עפ"יילצורך ביצוע התחייבו

 י עובד ומעביד.חסולא יהיה בינם ובין המזמינה כל י
ה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי ל התשלומים לעובדי הקבלן (לרבות שכר עבודכ 15.2

אחר) תשלומי מסים וכל יתר ם סוציאלי וכל  מס אחר או היטל או מלווה, וכל תשלו
סיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים, יחולו על הקבלן, כל הוההוצאות 

 נה לא תהא אחראית להם בכל צורה ואופן.מיוישולמו על ידו והמז
לשלם סכום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל היה והמזמינה תתבע  15.3

אמור עביד, ישפה הקבלן את המזמינה בכל סכום כחסי עובד מקיום כביכול של י
  ה.ימים מיום שנדרש לעשות כן על ידי המזמינ 7שישולם על ידי הקבלן, וזאת בתוך 

ם ורווחתם בהתאם קבלן יבטיח לעובדיו תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדיה  15.4
  זה. לחוזה 'ובנספח ובהתאם לנוסח המופיע  להוראות כל דין החל בעניין
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 דהאחריות בקשר לפקודת הבטיחות בעבו . 16
 1954 -העבודה, תשי"ד הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על    16.1

רסמו על פיהן והתקנות שפו 1970-פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל ואת
שר עם האחריות בקמלוא וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהן ולוקח על עצמו את 

 נציג המזמינהו/או וגש נגדו או נגד המזמין כל תביעה שתהדינים הנ"ל ובקשר עם 
תקנות הנ"ל בעת ביצוע העבודות. והעקב עבירה על ההוראות ו/או מי מטעמם 

ו/או מי מטעמו  נציג המזמינהו/או את המזמין הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות 
 בגין כל האמור לעיל.  גרם למזמיןבעד כל תביעה ו/או נזק אחר שי

שיתן את שרותיו עפ"י תקנות רשום במשרד הכלכלה  בודהעהל מנ הקבלן ימנה  16.2
ובצוע הנדרש בהם וכן עפ"י תקנה  םליישוחראי א, ויהיה 5ת תקנו 1988הבניה תש"ח 

היה האחראי על הבטיחות וקיום התקנות לגבי עובדי הקבלן והקבלנים והוא י 6
 החוזה. לשכרוזאת ללא תמורה נוספת פרט  ,עבדו באתרשיהאחרים 

 

 כניסה והרחקת עובדים תרישיונו . 17
להרחיק מהאתר כל אדם המועסק על  הנציג המזמינהקבלן ימלא כל דרישה מטעם  17.1

, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו נציג המזמינהידו באתר, אם לדעת 
בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי  הג ברשלנותמוכשר למלא תפקידיו או שהוא נו

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר  -כאמור דרישה 
 העבודות. 

 עובדיושל  הרשימלנציג המזמינה הקבלן ימסור לפני תחילת ביצוע העבודות  17.2
ני וכתובת המיועדים לביצוע העבודות, תוך ציון שמם המלא, מ"ז, מספר טלפון עדכ

באם מועסקים עובדים תושבי אזח"ע  ת. באתר העבודוורק הם יורשו לעבוד  מגורים,
ז, תמונה וכל ההיתרים והאישורים ת"יעביר הקבלן בנוסף צילום  –מזרח ירושלים  /

מספר רישוי  –רשימת כלי רכב המסיעים עובדים  הנדרשים להעסקתם. כמו כן יעביר
 וסוג רכב.

 .ט"הנחיות הקבהקבלן ישמע ל 17.3
דים ללא אישורים והיתרים כדין תביא להגשת ידוע וברור לקבלן כי העסקת עוב 17.4

") המזמינה(" סיקה ולמחול בירושליםמוהאקדמיה לתלונה במשטרה כנגדו, והנהלת 
 נזק שייגרם לו כתוצאה מכך.תהא רשאית לתבוע מהקבלן את ה

הקבלן מתחייב להפסיק  סיבה שהיא,/ הקב"ט ידרשו מכל  המזמינהבמידה והנהלת  17.5
לא תדרש לנמק דרישה שכזו,  המזמינה. הנהלת המועסק על ידו עבודתו של כל עובד

 בד הקבלן לא תהווה עילה לעיכוב בעבודות.עואם תבוא. הפסקת עבודת 
לפיצוי הקבלן בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים  תאיאחר האינ המזמינה 17.6

ם עובד משטחה או בעקבות איחורים אשר נגרמיה מהרחקת הלהיגרם לו כתוצא
 מחוסר תאום.

פר הזהות מסהקבלן יפיק לכל עובד תג זיהוי שיכלול את תמונת העובד, שמו,  17.7
באופן בולט במשך כל  ותפקידו. הקבלן ידאג כי כל העובדים מטעמו ישאו את התג

 . באתר העבודהזמן שהותם 
ה שאי לערוך בדיקות וביקורות בכל מועד ושעעמו יהיה רהקב"ט או מי שאחראי מט 17.8

לאתר שיבחר על מנת להבטיח כי עובדי הקבלן המועסקים באתר מאושרים לכניסה 
 ותואמים לרשימת העובדים שהועברה ואינם לנים בשטח.  ההעבוד

או מי שמטעמו, רשאים להיכנס לאתר העבודה  המזמינהעל הקבלן כי קב"ט מוסכם  17.9
שעות העבודה, יפקיד ורך ביצוע הביקורת. באם האתר ננעל לאחר עד ושעה לצבכל מו

 . מפתח לאתר העבודה המזמינההקבלן ברשות קב"ט 
 

 מיתקוסמכות מ . 18
 תהיה לבתי המשפט מכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה ס 18.1

 . ירושליםמחוז בהמוסמכים 
 יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות  בלעדית ולאמכות זו הינה ייחודית וס 18.2

 ועה בסעיף זה.הקב
 

 כללי .17
זה, לא יחשב הוויתור  כםויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הס 17.1

ראה, או כל הוראה אחרת בהסכם זה. אותה הו כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של
בר תוקף, אלא אם נעשה  ם, לא יהיהכל ויתור, ארכה, או הנחה מטעם אחר הצדדי

 ותו צד.בכתב ונחתם ע"י א
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הצדדים. י אי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שננשינוי מת 17.2
 ניעות או וויתור. הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא תקים טענת מ

דעה בקשר להסכם לו וכל הו כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הינו כמפורט במבוא  17.3
ישור מסירה ע"י צד אחד למשנהו, תיראה כאילו הגיעה זה שתישלח בדואר רשום +א

 -ל מסירה ביד שסירתה לבית הדואר או במקרה מ שעות ממועד 72לידי הנמען תוך 
 בעת מסירתה.

 
 באו הצדדים על החתום: ולראיה

 
 

   ________________  _______________ 
    קבלןה    זמינההמ       
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 והצעת המחיר של הקבלן תן הצעת מחירהוראות למשתתפים במ –' נספח א
 

         , שלבי תשלום בסעיפים פאושלייםותרשימת התוכניההוראות למשתתפים, הכוללים את 
 הצעת המחיר של הקבלן -ו
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 בות ביצועער –עפ"י ההסכם לקיום התחייבויות הקבלן בנקאית נוסח ערבות  -' נספח ב
 לא לצירוף להצעה 

 לכבוד
 __________מס'  ע"ר ולמחול בירושלים האקדמיה למוסיקה

  ירושלים
 

 א.ג.נ.,
 

 סכםעפ"י ההלקיום התחייבויות הקבלן                                      ערבות מס'הנדון: 
 

בים בזה הננו ערלבקשת _______________________ (להלן: "החייב", או "הקבלן")  .1
ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום  זרת, בלתי חומוחלטתאוטונומית, פיכם בערבות כל

הקרן") בצרוף הפרשי הצמדה למדד ם סכום של עד לסך של ......... ש"ח (להלן: "סכו
מיום צוע עבודות על פי ההסכם בינכם לבין הקבלן לביבקשר תשומות הבניה למגורים, 

 .(להלן "סכום הערבות") ____
 
פרסם ע"י הלשכה המרכזית רן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתסכום הק .2

קומה (להלן: במלסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא 
 "המדד").

 
לחודש  15 -________שפורסם ביום ה" יהיה המדד של חודש _____המדד היסודי" 

 ______________ (_________נקודות).
וקודם לקבלת דרישתכם נין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה " לעד החדשהמד"

 על פי ערבות זו.
 

: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת לןהפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלה
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -צמדה המדד היסודי, יהיו הפרשי הה
ד דד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמד, מחולק במלמדד היסודי בסכום הדרישה

היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי 
ימים מתאריך קבלת  משבעהלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  דההצמ

בדרישה רישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב ד
י הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה בד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשובל

 תשלום תחילה מאת הנערב.ה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
 

פעם מורשאים לממש הערבות בדרישה למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים  .3
שסך כל הסכומים מתוך  ובלבד רבותהעפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום ל

. אנו נשלם מידי הערבותלכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  שנשלם הערבותסכום 
 .שנידרשרשים במועד נדפעם בפעם הסכומים ה

 
אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם  ,לפיכך .4

ף הפרשי הצמדה כאמור מומשת בצרובמלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי מ
 .בערבות זו על תנאיה

 
 נעאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמ .5

ם בזה במפורש מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרי
 .בקשר לכךומראש על כל טענה 

 
שלישי, למעט במקרה שתעביר את  הערבות לצדהמזמינה לא תהא רשאית להסב את  .6

  ותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.חלק מזכוי
 

מסר לנו יוכל דרישה מכם חייבת לה _______________הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .7
 לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. עד מועד זה. בכתב 

 
 בכבוד רב, 
 ....... ..........בנק.......        
 
 ......סניף................        
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 ת בדקבוער – לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדקבנקאית נוסח ערבות  - 1'נספח ב
 לא לצירוף להצעה 

 
 לכבוד

 מס' ________ ע"ר םהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלי
 מקמפוס גבעת רם, 

  ירושלים
 

 א.ג.נ.,
 

 יבויות הקבלן בתקופת הבדקלקיום התחי                                     'ערבות מסהנדון: 
 

הננו ערבים בזה בלן") הקלבקשת _______________________ (להלן: "החייב", או " .8
ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום  וזרת, בלתי חמוחלטתאוטונומית, כלפיכם בערבות 

קרן") בצרוף הפרשי הצמדה למדד ן: "סכום הסכום של עד לסך של ......... ש"ח (להל
על פי הסכם  עם התחייבויות הקבלן בתקופת הבדקבקשר ניה למגורים, תשומות הב

 (להלן "סכום הערבות"). מיום ____ן בינכם לבין הקבל
 
ומות הבניה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית סכום הקרן יהיה צמוד למדד תש .9

שמי אחר שיבוא במקומה (להלן: כל מוסד ר לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י
 "המדד").

 
לחודש  15 -" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ההמדד היסודי" 

 ______ (_________נקודות).________
דד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם " לענין ערבות זו, יהא המהמדד החדש"

 על פי ערבות זו.
 

ש עלה לעומת זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדנין ערבות הפרשי ההצמדה לע
החדש  דדהסכום השווה למכפלת ההפרש בין המ -המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

חדש יהיה נמוך מהמדד למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד ה
א כל הפרשי הערבות, ללהיסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

ימים מתאריך קבלת  משבעהכתב, לא יאוחר הצמדה לפי דרישתכם הראשונה ב
ל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה עידרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת ל

הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה ובלבד שלא יעלה על סכום 
 ייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.לי שתהיו חלהוכיח את דרישתכם ומב

 
פעם מלמרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה  .10

 ובלבד שסך כל הסכומים מתוך הערבותל סכום שייראה לכם מתוך סכום כ פעם עלל
מידי  . אנו נשלםהערבותשנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  הערבותסכום 

 .שנידרשבפעם הסכומים הנדרשים במועד פעם 
 

אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם  ,יכךלפ .11
פה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור וקבמלוא ת

 בערבות זו על תנאיה.
 

נהיה רשאים להמנע , ואנו לא אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא .12
ת זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש מתשלום על פי כתב ערבו

 .בקשר לכךומראש על כל טענה 
 

תעביר את המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה ש .13
  חלק מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.

 
מסר לנו ימכם חייבת להוכל דרישה  _______________וקף עד ליום ות תהיה בתהערב .14

  עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.בכתב 
 
 בכבוד רב, 
 בנק........................         
 ף......................סני        
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  1'גנספח 
ביטוח עבודות קבלניות /  - אישור קיום ביטוחים

 בהקמה
 האישורתאריך הנפקת 

)DD/MM/YYYY( 

המפורט בה. המידע המפורט , בהתאם למידע בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
ה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין קרבמבאישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

ליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפו התנאים
 האישור.

מען הנכס  המבוטח *מבקש האישור
המבוטח / 

כתובת ביצוע 
 *העבודות

 *מעמד מבקש האישור

 שם 
האקדמיה 
מחול ללמוסיקה ו
ו/או  בירושלים 

ותות בנות ו/או עמ
 עמותות קשורות

 שם
 
 

ו/או קבלנים ו/או קבלני 
 משנה

 

 
 אספקה

והתקנה של 
מערכת כיבוי 

אש 
 אוטומטית 

 )
פרינקלרים ס
בקמפוס  )

האקדמיה 
גבעת רם ב

 שליםירו

 
 קבלן הביצוע☐
 קבלני משנה☐
 שוכר☐
 מזמין:אחר☒

   

קמפוס גבעת  מען :
  רם ירושלים

  : ןמע

 כיסויים
 פוליסהפרקי ה

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 רתומהדו

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 סכום/  האחריות גבול
 העבודה שווי/  ביטוח

 יםכיסוי
 נוספים
 בתוקף
 וביטול
 חריגים

יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'
   סכום

ודות ונים עבכל הסיכ
 קבלניות

 ניתן( לדוגמה הרחבות
 ילפרק בהתאם לפרט

 ):הפוליסה

      307- 
קבלנים 
וקבלני 

 שנהמ
ויתור  -309

 על תחלוף
נזקי  -313
 טבע
314- 

גניבה 
פריצה 

 ושוד
316-

רעידת 
 אדמה

318- 
מבוטח 

 נוסף
מוטב  -324

לקבלת 
תגמולי 
 הביטוח

328- 
 ראשוניות

  כלול      ופריצה גניבה
 ₪  1,000,000     עובדים עליו ושרכ

 ₪  1,000,000     סמוך רכוש
 ₪  200,000     מחוץ לאתר ובהעברה  רכוש
 ₪ 200,000     הריסות פינוי

נזק ישיר מתכנון ו/או 
 ה לקוייםחומרים ו/או עבוד

 

    500,000   

 24כיסוי תחזוקה מורחב 
 חודש

 
 

  ₪ כלול    

ומהומות נזקי זדון ,פרעות 
י טבע אזרחיות , נזק
 ורעידת אדמה

   כלול    
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ביטוח עבודות קבלניות /  - אישור קיום ביטוחים
 בהקמה

 האישורתאריך הנפקת 
)DD/MM/YYYY( 

 צד ג'
 

הרחבת רעידות 
 והחלשת משען

    20,000,000 
 

מגבול  20%
 האחריות

₪ 302- 
אחריות 

 צולבת
304- 

הרחב 
 שיפוי

307- 
קבלנים 
וקבלני 

 משנה
ויתור  -309

 על תחלוף
 צמ"ה-312
כיסוי -315

לתביעות 
 מל"ל

318- 
מבוטח 

 נוסף
322- 

מבקש 
אישור ה

 מוגדר צד ג
328- 

 ראשוניות
רכוש  -329

מבקש 
האישור 

שב ייח
 כצד ג'

 -304 ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
הרחב 
 שיפוי

307- 
נים קבל

וקבלני 
 משנה

ויתור  -309
 על תחלוף

318-
מבוטח 

 ףנוס
328- 

 ראשוניות
 

   

 
 חתימת האישור

 
 המבטח:

 
 
 

 מתוך הרשימה המפורטת ד השירותלציין את קואישור, יש (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש הפירוט השירותים 
 :*)ג'בנספח 

 ניהעבודות ב -009
 דרוג מערכות וצמודי מבנהשיהתקנה ו -029
 כילוי וכיבוי אשערכות מ -050
 שיפוצים -074

 

 הפוליסה*  ביטול/שינוי
 למבקשהודעה  חמשלו לאחר וםי 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
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  2ג'נספח 
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 )DD/MM/YYYY(האישור
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור בתוקף פוליסת ביטוחכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ביטוח זה מהווה אסמ

זה לבין התנאים  ישורם באיורטרה של סתירה בין התנאים שמפבמקזה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 
 ו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.קבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבה

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם 
האקדמיה למוסיקה 

 מחול בירושלים לו
ת ותות בנוו/או עמ

ו/או עמותות 
 קשורות

 שם
 
 

 
 ל"ןדנ☐
 ותים שיר☒
 יםמוצר אספקת☒
 אחר: ☐

אספקה והתקנה של 
מערכת כיבוי אש 

 אוטומטית 
בקמפוס  ים )פרינקלרס( 

גבעת רם האקדמיה ב
 ירושלים

 
 

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☒

 

 ח.פ ע.ר

קמפוס גבעת  מען :
  םרם ירושלי

 

 סוג הביטוח
 
 לפי חלוקה

ריות אח גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

בול האחריות/ ג
 כום ביטוחס

 בתוקף נוספים כיסויים

יש לציין קוד כיסוי   סכום
 בהתאם לנספח ד'

        

ות אחרי -302   ₪  5,000,000     חבות המוצר
 צולבת

הרחב  -304
 שיפוי

 ויתור על -309
 תחלוף

מבוטח  -321
נוסף מבקש 

 האישור
 ראשוניות -328
תקופת  -332

 חודשים12גילוי 
 

חריות א
  מקצועית

אובדן  -301  ₪  2,000,000    
 מסמכים

אחריות  -302
 צולבת

הרחב  -304
 שיפוי

דיבה,  -303
 השמצה

ויתור על  -309
 תחלוף

מבוטח  -321
קש נוסף מב
 האישור

אי יושר -325
 דיםעוב
ה פגיע -326

 בפרטיות
עיכוב או -327

 שיהוי
 ראשוניות -328
תקופת  -332

 חודשים12גילוי 
 

לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  ף,(בכפושירותים פירוט ה
 ):ג'
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 )DD/MM/YYYY(האישור

009 ,029 ,038 ,050  ,069 ,074 , 
 

 ד')דה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח (במיהמבוטחים  פירוט הנכסים
 ספר רישוי/כתובת)(לדוגמא: מאור הנכס תי (לדוגמא: רכב/נדל"ן)סוג הנכס 

  
  

 ביטול/שינוי הפוליסה 
ודעה ה משלוח לאחר יום30ף אלא ייכנס לתוק לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. שורהאי למבקש
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נהביעות ושחרור המזמיהצהרה על העדר ת -פח ד' נס
 
 
 

אנו הח"מ ......... מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי (להלן: "החשבון 
בהתאם  הלן: "העבודות")........... . שבצענו (ל........... בגין ביצוע עבודות .-ופי") להס

 לחוזה בינינו מיום .......... (להלן: "החוזה").
 

 ת כלהלן:ננו מצהירים ומאשרים בזאה
 

כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון  א.
 ").............. ש"ח (להלן: "התמורה הכספיתהסופי ועולה לסך 

 
שבון הסופי המאושר ע"י המפקח אין לנו ולא סופית כמפורט בחכי פרט לתמורה ה ב.

ג שהוא כלפי .......... ו/או כלפי הבאים ביעות ו/או טענות מכל סותהיינה לנו כל ת
 נו.מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממ

 
מגיעה ובקבלת היתרה ה עד כה סך ......... ש"ח כי על חשבון התמורה הסופית קבלנו ג.

 לבצוע החוזה. לנו בסך של ............. ש"ח קבלנו את מלוא התמורה
 

תחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו ומייפים כוחו של אנו מ ד.
במידה ולא נבצע כל התיקונים והליקויים המזמין לממש הערבות הניתנת לו בכל עת 

 המפקח.ו/או  נהידרשו ע"י המזמישי
 
 
 

 ו על החתוםנה באולראי
 

 .......היום ......... לחודש ........ שנת ....
 
 

                                
 הקבלן           

 
 

                                   עד לחתימה: 
 
 
 

                         תאריך:
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 תן פטור מאחריותהצהרה על מ -' נספח ה

 __________ תאריך :

 ודלכב
 ע"ר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

 ירושלים
 המזמינה")(להלן: "

 

אספקת והתקנת מערכת כיבוי ביצוע עבודות לה על מתן פטור מאחריות בקשר עם חוזה הצהרהנדון:  
 ים) ספרינקלראוטומטית (

 

 שר בבעלותי ו/אונדון בציוד מכני הנדסי אני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבהרי .1
בפרויקט ים אותי בביצוע העבודות בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמש

 שבנדון. 
 לאור הצהרתי זאת, הריני מתחייב כדלקמן: .2

זק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר המזמינה  מכל חבות בגין אובדן או נהנני פוטר את  .א
פעילותי, כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוונת  או עבורי או לשםה על ידי ו/או מי מטעמי העבוד

 נגד חברות שמירה.זדון ולמעט כ
וטר את המזמינה מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על הנני פ .ב

נזק מתוך כוונת זדון  ו מי מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט במקרישיבוב כלפי המזמינה ו/א
 שמירה.מעט כנגד חברות ול

או קבלני משנה וש שלי ו/או מי מטעמי ו/הנני פוטר את המזמינה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכ .ג
בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי  ו/או צד שלישי עקב שימוש

 ן.מקרי נזק מתוך כוונת זדולשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט ב או
על ידי, בניגוד נה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים היה ותעלה טע .ד

ו/או מי מטעמה בכל  המזמינהיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את לאמור לע
 בות הוצאות משפטיות.תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם לר

כאמור באישור עריכת הביטוח,  טוח חבות המוצר,אערוך ואחזיק פוליסה לביהריני מצהיר בזה כי  .ה
ם בינינו ביום __________ לביצוע אחריות על פי החוזה שנחתבמשך כל התקופה בה קיימת לי 

 העבודות ועל פי כל דין.
 

 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב

_________________________       ______________     

  תאריך          מה ושם  הקבלן המצהירחתי
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 הצהרת בטיחות -' ונספח 

 :נאמר אחרת אם כןאים הפרשנות שלצידם אלא יהיו למונחים הבבהצהרת בטיחות זו  .1
קבלן, ספק, משתמש, נותן שירותים וכל מי המועסק על ידו לצורך ביצוע  -הקבלן  .א

 ים)ספרינקלרומטית (אספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטרז לעבודות ההתקשרות המכ
 .("העבודות") עת רם, ירושליםוס האקדמיה שבגבבקמפ

 ע"ר. למחול בירושליםהאקדמיה למוסיקה ו  -המזמינה .ב
עבודות, מתחייב בזאת ליתן לכל עובדיי תדריך בטיחותי ההחתום מטה המעסיק עובדים לצורך ביצוע  אני .2

י ות. כמו כן, לפנטרם תחלנה העבודת וזאת בוע העבודות בהתאם להוראות הדין הרלוונטיואשר יבטיח ביצ
 יעל יד ויוד שיופעללכלי רכב/צ(בודק מוסמך) מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות תחילת העבודות יהיו ברשותי 

 . עבודותאתר הלצרכי העבודות ב
יוד לעכב הכנסת כלי רכב ו/או צ ו/או , למנועהנציג המזמינבסמכות אני הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לי כי  .3

" הבטיחות ו/או הרישוי ו/או הביטוח ו/או בדיקות "בודק מוסמךו עונה לדרישות ) שאינאתר העבודות(ל
  כחוק.

סדרי  \או עובדי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על פי כל דין\ר בזאת שאני ואני הקבלן מצהי .4
 ך על ידו.התאם להוראות נציג המזמינה ו/או מי שהוסמהעבודה והמשמעת ולנהוג ב

לקבלנים  או לקבלני המשנה מטעמי את ההנחיות הבטיחות\ר לכל עובדיי ויר בזאת כי אמסומצה אני הקבלן .5
 ני תחילת ביצוע העבודות.באתר העבודה לפ

המגן האישי כנדרש  ואביזרי ציוד הכלים המתאימים את לספק לעובדי אני הקבלן מצהיר בזאת כי מחובתי .6
ציוד המגן  דגמי הכלים, ש הנכון בו.הבטיחות והשימו דציו לפקח ולוודא תקינותלבצוע העבודות, להפקיד 

 ולמקצוע. ים המקובלים בהתאם לעיסוק נעלי העבודה יתאימו לתקנהאישי, אביזרי הלבוש ו
אלא לאחר  ,המזמינהטח משטחי קים כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשאלא  כי  .   אני הקבלן מצהיר בזאת7

 מתקן.הקמת המבנה או ההשטח המדויק ל יוקצה ליוקבל אישור אש

גם בשטחי מתקני  והגהותהבטיחות  יית לכל דרישותלשמור, לקיים ולצאו עובדי מתחייבים \אני הקבלן ו .8
 .ינו, כמפורט בנספח זההעזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על יד

ביצוע ידות ב"היתרי הבטיחות" ללמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטילנהוג ו אני הקבלן מתחייב .9
ם סיכון עבודות במקומות בהם קיי ד קווי חשמל ו/או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך אועבודות לי

 אש.
ור , בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמלנציג המזמינההעברת מידע על  אני הקבלן מתחייב .10

שחרר את הקבלן ו/או בהודעה כנ"ל מל . איןהמזמינהאו במתקני /באתר העבודות ו("כמעט תאונה") שאירעו 
 .ו'ח החוק ו/או הביטוחים וכבא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעים, מכו

אש במתקני העזר וי כיב אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציודעל  אני הקבלן מתחייב .11
  .ישברשות

לצורך באמבולנס או  תאם, יוסע בההעבודהבאתר במהלך העבודה  פגעיכי אם מי מעובדי  אני הקבלן מתחייב .12
 של עובדיו. מקרה יבטיח הקבלן את הפינויבכל  ייב הסעה באמבולנס)(במידה והפינוי אינו מח ברכב הקבלן

חומרים  אחסוןאזורי ה באש גלויה, למזמינה, לעבודנציג האני הקבלן מתחייב לבקש היתר מראש ובכתב, מ .13
 על סיכון מיוחד שיידרש במהלך עבודתי.או לכל מתקן ב  חדרי חשמל ד,חדרי פיקו ,כימיים

או להמעיט מחובתי \או לפגוע ו\ימתי על  הצהרה זו כדי לגרוע וומאשר בזאת כי  אין בחת אני הקבלן מצהיר .15
 ויב על פי כל דין .לקיים את דרישות הבטיחות והגהות  בהן הנני מח

 ___.: _____________כתובת הקבלן   ________.שם הקבלן: __________

   _________.חותמת הקבלן:______  טלפון הקבלן: ________________.

 

_____________    _____________ 

 חתימת הקבלן      תאריך

 


	1. הנדון: ערבות מס' ___________________
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