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 15/2019 מכרז פומבי מספר

 הפרדות אש בהתאם לסקר בטיחותלביצוע פרויקט 
 בשטח המרכז הרפואי הלל יפה 

בהתאם הפרדות אש בזה הצעת מחיר לביצוע פרויקט  ן"המזמין"( מזמי –)להלן  המרכז הרפואי הלל יפה (1
 במסמכי המפורטים ולדרישות לתנאים בהתאם , וזאתהמזמין)להלן: "העבודה"( בשטח  לסקר בטיחות

 המכרז. 

ה' בין השעות -את מסמכי המכרז, ניתן לקבל ביחידת הגביה של המרכז הרפואי, מול חדר המיון, בימים א' (2
 .15:00ועד השעה   08:00

יובהר כי נוסח . /http://hy.health.gov.ilנוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של המזמין בכתובת:  (3

המכרז באתר המזמין וביחידת הגביה של המזמין, אינו כולל תוכניות ומכרזיות. את המכרזיות ניתן לקבל 
. התוכניות יחולקו במסגרת סיור 08:00-14:00, בין השעות 04-8847913טל: ממשרד מנהל הפרויקט, 

  הקבלנים.

אתר האינטרנט של המזמין פים ללמסמך זה, מצור 2מפרטי העבודה המהווים מסמך ג' יובהר כיכמו כן, 
    .הימנומהווים חלק בלתי נפרד , אך כקבצים נפרדים למסמך זה

המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד למועד המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי  (4
מחובתו של כל מציע  הגשת הצעות המחיר. עדכונים ושינויים בהתייחס למכרז יופיעו באתר האינטרנט.

 .ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד למועד האחרון להגשת הצעות

הנכם מוזמנים להגיש הצעותיכם בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהזמנה זו ובמסמכים המצ"ב. את  (5
במסירה  15/2019ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

בתיבת המכרזים,  "המועד הקובע"( –)להלן   13:00בשעה  3.12.2019עד ליום אישית )אין לשלוח בדואר( 
, משרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי, בנין אשפוז א'. אין לציין את שם השולח על המזמיןשבמשרדי 

 המעטפה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך  כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז  (6
י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"

 במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואין בהוצאת הזמנה זו כדי לחייב  (7
 את המזמין להוציא את ההזמנה לפועל. 

בקומת הקרקע, חדר ישיבות  10:00בשעה  13.11.2019ביום יע  להשתתף בסיור קבלנים שיערך על המצ (8
. על המציע לצרף להצעה את פרוטוקול סיור במזמין)מול המיון הכללי(, בניין אשפוז א'  המזמיןהנהלת 

 .  המזמיןהקבלנים כשהוא חתום. נוסח פרוטוקול סיור הקבלנים יופיע גם באתר האינטרנט של 

                        לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לגב' אפרת קולטון זלמה, מרכזת וועדת המכרזים,  (9

. יש לציין EfratKZ@hymc.gov.ilחדרה או בדוא"ל  169, כתובת ת.ד. 6344752-04באמצעות: פקס' 

נייה. המזמין שומר לעצמו את הזכות להשיב באמצעות דואר אלקטרוני. כתובת דואר אלקטרוני על גבי הפ
 בלבד. 21.11.2019המזמין לא יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר. פניות יתקבלו עד ליום 

 בברכה,         

                                                  אפרת קולטון זלמה
 מרכזת ועדת המכרזים

 ענף הסכמים והתקשרויות מנהלת

 2019באוקטובר  28 תאריך : לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 כ"ט בתשרי תש"פ  
 2000-2003-2019-0012203 סימוכין : 

http://hy.health.gov.il/
mailto:EfratKZ@hymc.gov.il
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תצהיר בדבר היעדר  –נספח א' למסמך א'

הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר 
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 מסמך ב' 

המפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם  

( ומפרטים כללים "בכינוי "הספר הכחול

 אחרים.

-https://www.civileng.co.il/useful

book-info/blue 

 

כמו כן, הפרקים הרוונטיים של המפרטים 

השונים בהוצאת הועדה הבינמשרדית 

 במהדורתם האחרונה.

 מסמך ג' 

 1מסמך ג' תנאים כלליים מיוחדים  16

 עבודות בנייה -04פרק   
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 * הקבצים הנ"ל, מצורפים כקבצים נפרדים למסמך זה. 

 2מסמך ג'

 מסמך ד' הצהרת המשתתף במכרז והצעת מחיר   39

 מסמך ה' תשקיף משתתף  43

https://www.civileng.co.il/useful-info/blue-book
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כל  המפרטים  הכלולים,  הם  אלה  שבהוצאת  וועדה  בין משרדית  מיוחדת  בהשתתפות  משרד  הביטחון, המשרד  
 והשיכון .לתשתיות  לאומיות, מע"צ  ומשרד  הבינוי  

 
בין  שהם  מצורפים  ובין  שאינם  כל  המסמכים  דלעיל  ולהלן מהווים  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, 

 .מצורפים
 
 

 על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו ומסמכיו האמורים לעיל.
כרז וזאת בתוך התקופה הקבועה על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין, היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המ

 להגשת ההצעות ובאופן שיוכל להגיש את הצעתו במועד הקבוע במכרז.
אין בהעדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו, כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות, 

 ביחס לכלל המציעים או למציע כלשהו.
 
 

 הצהרת  המציע
 
 

תו נמצאים כל המפרטים והמסמכים הנזכרים ברשימת המסמכים, גם המפרטים המציע מצהיר בזה כי ברשו

שאינם מצורפים למסמכי המכרז, קראם והבין את תכנם. קיבל את כל ההסברים אשר  וחוזה ההתקשרותהכלליים 

 ביקש לקבל ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 

 לק בלתי נפרד ממנו.הצהרה זו מהווה נספח למכרז והינה ח

 

 
 

                                                                                          _______________         ____________ 
 חתימת  המציע                                       שם  המציע       
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 מסמך א'
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 תנאים כלליים של המכרז

 
 כללי .א

 
הפרדות אש בהתאם הצעת מחיר לביצוע פרויקט ן "המזמין"( מזמי –)להלן  המרכז הרפואי הלל יפה .1

 לסקר בטיחות )להלן: "העבודה"( בשטח המזמין.

 המכרז.  במסמכי המפורטים ולדרישות לבצע את העבודה בהתאם לתנאיםעל הזוכה במכרז יהיה  .2

 20% -המזמין ערך אומדן כספי מוקדם לגבי עלות העבודה. למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב .3
מעל/מתחת לאומדן הכספי המוקדם תיפסל, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו 

 חופשי לבטל המכרז.

(. הזוכה במכרז יחתום על 3210ת עם הזוכה במכרז תעשה בהתאם לנוסח חוזה מדף )מדף ההתקשרו  .4
ימים מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז, ויצרף את כל האישורים  7 -ההסכם לא יאוחר מ 
בערבות ביצוע כה להחליף את ערבות המכרז/ההצעה במועד חתימת החוזה יהיה על הזוהנדרשים.  
 (.  3210כנדרש בתנאי החוזה )מדף  

 

במסגרת הגשת ההצעה, המציע בלבד יחתום על אישורי קיום הביטוחים, מסמך יא' למסמכי המכרז  .5
)להלן : "אישורי קיום הביטוחים"(. על המציע לגלם בהצעתו את כל העלויות הנדרשות לצורך 

 התאמת הביטוחים הקיימים על שמו לדרישות הביטוח במכרז זה. 

,3210המזמין יהא זכאי לאכוף על הזוכה במכרז את תנאי הצעתו במכרז ובהתאם לחוזה מדף   .6
 שאינו מצורף למסמכי המכרז. 

המפקח מטעם המזמין בכל הקשור והנוגע לביצוע האמור במכרז זה, הינו דני אפשטיין מחברת קידן  .7
" או המפקחמ )להלן: "תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך, הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"

 ", בהתאמה(.הפרויקט מנהל"

 תנאי סף להשתתפות במכרז .ב

 
 שלהלן: המצטברים, בתנאים במועד הגשת ההצעותרשאים להשתתף במכרז זה העומדים, 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
 

 100שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הינו קבלן רשום בענף ראשי מציע, אשר נכון למועד האחרון  .1
 לעבודות קבלנים רישום חוק להוראות בהתאםלפחות, בפנקס המתנהל ברשם הקבלנים  1-בסיווג ג'

 והתקנות שמכוחו.  1969  - ח"התשכ בנאיות, הנדסה

המכרז ובקבוצת המציע הינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי הממשלה, על ידי הוועדה בתחום נושא  .2
 הסיווג המתאימה להיקף העבודות.

בקומת הקרקע, חדר  10:00בשעה  13.11.2019ביום על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך  .3
. על המציע לצרף להצעה במזמין)מול המיון הכללי(, בניין אשפוז א'  המזמיןישיבות הנהלת 

החלטות המוסיפות, גורעות או משנות פרוטוקול סיור קבלנים חתום. אם בסיור הקבלנים יתקבלו 
 תנאי מתנאי מכרז זה, תהיינה ההחלטות שתופענה בפרוטוקול סיור הקבלנים, סופיות ומחייבות.
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 שלהלן: המצטבריםבתנאים מציע העומד  .4

עבודות שהיו כלולות בהן עבודות גמר ומערכות כאשר כל אחת מהן  5מציע שביצע לפחות  1.4
הכספי של העבודות נשוא מכרז זה בהתאם להצעת המחיר בהיקף דומה או גדול להיקף 

 שתוצא על ידו.

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  3העבודות כאמור בסעיף זה, בוצעו במהלך  1.4
 במכרז זה. 

בחינת העמידה בתנאי זה היא על פי הצהרת המציע בתשקיף המשתתף כאשר על המציע לפרט האמור 
 .ההיקף הכספי יבדק עבור כל אחת מהעבודות שיפורטור יובהר כי בצורה ברורה ומפורטת, כאש

לאור מהות ומורכבות העבודות נשוא המכרז וההיבטים הבטיחותיים הכרוכים בביצוע העבודות  
 הוחלט לקבוע תנאי סף זה כלשונו.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית, לא צמודה, לפקודת המזמין, על סך  .5
ש"ח להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, עפ"י הנוסח המצ"ב למסמכי המכרז, נספח ז'.  89,021

 .1.6.2020הערבות תהיה בתוקף עד  ליום 

תו תזכה במכרז יידרש להחליף ערבות הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, המציע שהצע
 זו בערבות כאמור בהסכם המצ"ב.

 לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו.

המזמין יהא רשאי להגיש את הערבות לגביה כל  אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי 
 מסמכי המכרז.

ו שהיא בהתראה לפני למציע לא קיימים כל חובות לרשם החברות והוא אינו חברה מפרת חוק א .6
 רישום כחברה מפרת חוק.

 תאגיד הרשום כדין בישראל. –המציע הינו אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד  .7

על המציע להיות בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .8
 :על שם המציע לרבות  1976 -ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על  .א
או שהוא פטור  1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ופי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ו

הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על 
 על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

תצהיר המאומת על ידי עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל  .ב
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי 

, נוסח 1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
 התצהיר מצ"ב למסמכי המכרז, נספח א' למסמך זה.

 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק .ג

ולחוק שוויון  2016-ו"התשע שעה( והוראת 10  מס' )תיקון ציבוריים גופים עסקאות
 , נספח ב' למסמך זה. 1998 –זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו  .9
 ם.ובטרם הדיון בועדת המכרזי לפסילת ההצעה על הסףיגרום 

  

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47


[7] 
 

 

 דרישות כלליות למכרז  .ג

 1המציע מתחייב לעמוד בדרישות ובהתחייבויות לשמירת סודיות ואבטחת מידע המופיעות במסמך ח' .1
 .1למסמכי המכרז. המציע יחתום על נוסח מסמך ח' 

לחתום על ו המציע מתחייב לאכוף את כל החוקים, תקנות, דרישות, נהלים וכיוצב' בנושא בטיחות .2
 מסמך ט' למסמכי המכרז, במידה והצעתו תזכה. –נספח הבטיחות  

 על המציע לחתום על מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך. .3

 אישורים ומסמכים .ד

יודגש: למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא 
צירף להצעתו אישור ו/או רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא 

ידי הועדה -מסמך מן המנויים לעיל, להשלים את המצאתם למזמין במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על
וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד 

 הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

 
 מתן עדיפות לתוצרת הארץ .ה

מסגרת מכרז זה תינתן העדפה, במסגרת אמת המידה של המחיר, להצעה לרכישת טובין מתוצרת ב
, הכל בהתאם 15%הארץ, שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 

 )ד( עד )ח(. 3תקנות משנה  1995-לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, תשנ"ה
ההעדפה, על המציע לצרף להצעתו במכרז זה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור כתנאי לקבלת 

 מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, המצ"ב כנספח ג' למסמך זה.
 

 עידוד נשים בעסקים .ו

"התיקון  –)להלן  2002 –(, התשס"ג 15מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת המכרזים )מס' 
בעסקים יגיש אישור ותצהיר בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא לחוק"( לעניין עידוד נשים 

 בשליטת אישה.
 

 ההצעה .ז

על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות בכתב אשר יעידו על עמידתו בתנאי הסף ובכל תנאי אחר מתנאי  .1
 המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

במסגרת הגשת הצעתו, על המציע להחזיר את כל מסמכי המכרז במקור  ולחתום במקומות המיועדים  .2
 לכך במסמכי המכרז. 

 בנוסף להצעת המציע וכל המסמכים הנלווים יוגש כתב הכמויות הממוחשב.   .3
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 הנחיות להגשת הצעה למכרז ממוחשב:
 

 "בנארית בענן".כתב הכמויות של מכרז זה הינו ממוחשב באמצעות תוכנת  
 

 ( בין השעות     04-8847913יש ליצור קשר עם הגב' נילי שמשוני ממשרד קידן )בטל:  (1
 לצורך קבלת קובץ כ"כ באמצעות "בנארית בענן".  08:00-14:00              

 
 יש להקליד את מחירי היחידה והסיכומים הרלוונטיים ע"ג הקובץ. (2

 
 הקובץ יש להוציא תדפיס ועליו ההכפלות והסיכומים.לאחר הקלדת הנתונים על גבי  (3

 
תדפיס מלא  אשר הופק יש להגיש את מסמכי המכרז כולל כל המסמכים הנלווים, לרבות  (4

חתום ע"י המציע עם חותמת וחתימה מלאה במקומות המצוינים.  באמצעות בנארית בענן
 העתקים. בשניתדפיס כתב הכמויות מהבנארית בענן, יוגש 

 
כל מקרה של אי התאמה בין איזה מהנתונים המוקלדים במכרזית לבין איזה מהנתונים ב (5

האמור, המזמין יהיה ראשי לקבוע/לבחור את הנתון שיילקח בחשבון  המופעים בתדפיס
 ו/או לפנות אל המציע לשם קבלת הבהרה על פי שיקול דעתו.

 
  אין להגיש ההצעה ללא תדפיס חתום בשני העתקים כאמור. (6
 
מציע, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות, יחשב הדבר כאילו  (6

כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את המציע כמי שמתחייב לבצע 
 עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי שיקול דעת המזמין.

 

 מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.יום  90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  .4

 הצעת המשתתף לא כוללת מע"מ. .5

 מסמכי המכרז ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע .6

 חתימתו של המציע במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב. .7

בשמו. להצעה במידה והמציע הוא תאגיד, תיחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום  .8
יצורף אישור של רואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר 

 זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.

 אמות מידה לבחינת ההצעות  .ח

 ועדת המכרזים של המזמין תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמין את מירב היתרונות עבור המזמין,
 על פי שיקול דעת המזמין וזאת בהתבסס על אמות המידה שלהלן:

 
 המשקל הקריטריון

 המוצע המחיר .א
 

70% 

 30%  איכות .ב
 

 
 

  סעיף א'
ההשוואה בין המציעים תיעשה באופן יחסי. המציע הזול ביותר, יקבל את הציון הגבוה  -המחיר המוצע 

 ביותר ושאר המציעים יקבלו ציון יחסי אליו.
 

 סעיף ב'
המזמין יתשאל שני הציון יינתן על ידי תשאול הלקוחות שצוינו על ידי המציע בתשקיף המשתתף.  -איכות 

 ' למכרז זה.יגלקוחות לפחות והכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לטופס במסמך 
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המזמין רשאי לפנות לכל אחד מהמציעים, על פי שיקול דעתו ולבקש ממנו שמות לקוחות נוספים. ככל 
ניתן יהיה לקבל חוות דעת מלקוחות של מציע מסוים או מי מהם, יקבל הלקוח ציון אפס בסעיף זה. שלא 

הציונים יינתנו  ציון אפס כאמור יינתן עבור לקוח שלא הסכים לתת חוות דעת וככל שלא נמצא לקוח אחר.
 .  5עד  1במדרג של 

 
עת עצמו, למוסדות של משרד הבריאות המזמין יהיה רשאי לפנות על דולצורך ניקוד האיכות, כמו כן, 

שבוצעה אצלהם עבודה דומה לעבודה נשוא מכרז זה, או להתבסס על לרבות בתי חולים ממשלתיים, 
ואף יהיה רשאי  המציע ו/או על ביצוע העבודותלקבלת חוות דעת על ניסיון העבר של המזמין עם המציע,  

 .  או שניסיון העבר עימו שליליו/ לפסול את המציע שחוות הדעת לגביו תהיה שלילית
 

לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול האיכות בסעיף  75% -הצעה שתקבל ציון משוקלל נמוך מ
 הצעתו. 

 
 משך ביצוע העבודה  .ט

 לק לשני שלבים כדלקמן:וחהעבודה ת

 " עד ולא יאוחר  מושל"( יושלב אהעבודות בקומת הכניסה, במעבר המקורה ובמנהרת השרות )להלן

התחלת העבודה, שיוצא ע"י המזמין במועד  חודשים קלנדאריים( ממועד צו שה)שי חודשים 6מתום 

 שיקבע ע"י המזמין ועל פי שיקול דעתו.

 " :(, הינן אופציה, ולשיקול דעת המזמין בלבד. שלב ב'העבודות בקומת המרתף )להלן" 

, יודיע על כך בכתב לקבלן לפחות חודשיים ימים טרם ביצוע 'במידה והמזמין יחליט על ביצוע שלב ב

חודשים קלנדאריים( ממועד  שה)שי חודשים 6עד ולא יאוחר מתום  מושלשלב ב'. העבודות בשלב ב' יו

 התחלת העבודה, שיוצא ע"י המזמין במועד שיקבע ע"י המזמין ועל פי שיקול דעתו. צו

 

 המציע יצרף להצעתו: .י

 המתנהל בפנקס,לפחות 1-'ג קבלני בסיווג 100 ראשי בענף רשום קבלן הינו שהמציע אישור 

  - ח"התשכ ,בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק להוראות בהתאם הקבלנים ברשם
 .שמכוחו והתקנות 1969

  אישור שהינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי הממשלה, על ידי הוועדה בתחום נושא המכרז
 המתאימה להיקף העבודות.ובקבוצת הסיווג 

 .ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית, לא צמודה, לפקודת המזמין 

  .תשקיף משתתף מלא וחתום 

  .פרוטוקול סיור קבלנים חתום 

  תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
 נספח א' למסמך א'. –

 בדים עם מוגבלות, נספח ב' למסמך א'. תצהיר בדבר העסקת עו 

  ,ככל שרלוונטי, אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה
 נספח ג' למסמך א'.  

  אישורים על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
 על שם המשתתף 1976-חובות מס(, התשל"ו

 העתק תעודת  –לום תעודת הזהות של המציע, להוכחת היותו אזרח ישראלי, אם הינו תאגיד צי
 הרישום של התאגיד.
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 .תעודת עוסק מורשה משלטונות מע"מ 

  אישור על היעדר חובות לרשם החברות : יש להגיש נסח חברה/שותפות עדכני מרשות
התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: 

Taagidim.justice.gov.il ה".בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חבר 

  ."תדפיס מלא של הצעת המחיר אשר הופק באמצעות "בנארית בענן 

 .אישור רואה חשבון או עורך דין בציון שמות מורשי החתימה של המציע 

  חתימה במקומות המיועדים לחתימה, כולל אישור רו"ח או עו"ד.  -מסמכי המכרז 

 '2ח'-ו 1התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע, מסמך ח. 

  אחרים/נוספים הנזכרים במכרז זה.מסמכים 

 הגשת ההצעות .יא

יש להפקיד . 15/2019הצעות מפורטות הכוללות את כל מסמכי המכרז, במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז 
במסירה אישית בתיבת המכרזים, שבמשרדי המרכז הרפואי, משרדו של המנהל אדמיניסטרטיבי, בנין 

 .13:00בשעה  3.12.2019 ליום אשפוז א' במרכז הרפואי עד 
 

 מעטפה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תשתתף במכרז.
 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של 
 המציע.

 
 הוצאות המכרז .יב

המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות שהוציאו בקשר עם הגשת ההצעה, בין אם זו 
 תתקבל ובין אם לאו, ובין אם הושלמו הליכי המכרז או שהמכרז בוטל מכל סיבה שהיא.

 
 הבהרות ושינויים .יג

אפרת קולטון זלמה, גב' לפרטים נוספים והבהרות לצורך הכנת ההצעות למכרז ניתן לפנות בכתב ל .1
חדרה או בדוא"ל  169, כתובת ת.ד. 04-6344752מרכזת ועדת מכרזים, באמצעות: פקס' 

EfratKZ@hymc.gov.il.המזמין לא יתחשב בפרטים או מידע שנמסרו ע"י גורם אחר . 

 המזמין רשאי לענות לפניות כאמור באמצעות דואר אלקטרוני.
מציע שלא יגיש פניה עד למועד זה יראוהו  .21.11.2019לא יאוחר מיום פניה כאמור לעיל תעשה 

 ים לתנאי המכרז במלואם.כמסכ
 

המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .2
במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק 

ו/או בפקסימיליה ו/או  בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של המציעים, בדואר רשום
 באמצעות דואר אלקטרוני. 

מהמציע יצרף למסמכי ההצעה את הודעות המזמין כאמור כשהן חתומות בחתימתו, לאישור  קבלתן, 
 הבנתן והבאת האמור בהן בחשבון במסגרת הצעתו.

 

 שמירת זכויות .יד

ע בתשקיף המשתתף, או לפנות על צימהמזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות לאנשי הקשר שציין ה .1
 לקבל חוות דעת על המציע.של משרד הבריאות לרבות בתי חולים ממשלתיים, למוסדות דעת עצמו  

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
mailto:EfratKZ@hymc.gov.il
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שומר לעצמו את הזכות בודה שביצע, המזמין במקרה שתינתן חוות דעת שלילית על המציע ו/או על ע 
 בעלת הניקוד הגבוה ביותר. לפסול את ההצעה, גם אם הההצעה תהיה ההצעה הזולה ביותר או  

 כמו כן, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול מציע על בסיס ניסיון שלילי מהתקשרות קודמת עימו.   

המזמין יהא זכאי לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי  .2
 הסכם ההתקשרות.  

מעל/מתחת להאומדן הכספי המוקדם תיפסל, וכי  20% -למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב .3
 בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז. 

המזמין יהיה רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות  .4
וכה לא יהיו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים. כמו כן יהא רשאי ו/או ארגוניות ולמציעים או לז 
המזמין לבטל ההזמנה להציע הצעות ולפרסם אחרת במקומה בתנאים דומים או אחרים. המזמין יהא  
 רשאי להרחיב או לצמצם את היקף ההזמנה להציע הצעות. 

נו פרטים נוספים, ו/או המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למי מהמציעים על מנת לקבל ממ .5
 מסמכים כלשהם ו/או הבהרות, ככל שיראה לנכון, על מנת לבחון את הצעתו. 

 בחינת ההצעות .טו

 המזמין יבחר את הזוכה במכרז בהתאם להצעת המחיר. יחד עם זאת, יובהר כי המזמין אינו חייב .1
מנה זו כדי לחייב לקבל את ההצעה שתנקוב במחיר הזול ביותר עבורו, או כל הצעה אחרת, ואין בהז

 המזמין להוציאה לפועל.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  .2
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 ועלול לגרום לפסילת ההצעה.בכל דרך אחרת אינו בעל תוקף כלפי המזמין 

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  .3
ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונעת הערכת 

 ההצעה.

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .טז

 עה.עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הוד .1

, תוך (3210)מדף  חוזה לביצוע עבודה קבלניתהמציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום עם המזמין על  .2
 ימים ממועד ההודעה, כאמור, או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידי המזמין. 7

התחלת  חודשים )שישה חודשים קלנדאריים( ממועד צו 6ביצוע שלב א' יושלם עד ולא יאוחר מתום  .3

העבודה, שיוצא ע"י המזמין במועד שיקבע ע"י המזמין ועל פי שיקול דעתו. ככל והמזמין יבחר לבצע 

חודשים  שישה)נוספים  חודשים 6יושלמו עד ולא יאוחר מתום הנ"ל את שלב ב', העבודות 

 התחלת העבודה.  קלנדאריים( ממועד צו

 מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.  .4

 וננות בהצעות של מציעים אחריםהתב .יז

"התקנות"( משתתף במכרז יהיה רשאי, בתוך  –)להלן  1993-בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשמ"ג .1
יום ממועד מסירת הודעה על תוצאות החלטת ועדת המכרזים לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים,   30

בעמדת היועץ המשפטי בוועדה התכתבויותיה עם המציעים, חוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, 
ובהצעת הזוכה במכרז ולקבל עותק ממסמכים אלה למעט בחלקים של ההצעות ו/או מסמכים 

 בהתאם למה שנקבע בתקנות ובהתאם לכל דין.
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י התקנות יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו ”המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ .2
 במידה ויזכה במכרז.

יע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד במידה ולמצ .3
מקצועי או מסחרי, יציין במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים בצירוף נימוק, על 
גבי מסמך שיצרף להצעתו. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו 

ית על חיסיון סעיפים תהה של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא כולה. ההחלטה הסופ
י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש ”רשאית עפ

כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא 
 ת או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.יהיו לו כל טענות, דרישו

יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון  .4
   בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

מציע, אשר עמד בתנאי המכרז והצעתו לא התקבלה, המעוניין לעיין במסמכי המכרז כאמור לעיל,  .5
 ₪. 300זאת תמורת תשלום סך של  יוכל לעשות

במידה ובחר מציע כי פרטים מהצעתו יהיו חסויים, לא יהיה רשאי אותו מציע לראות פרטים אלה  .6
 בהצעות אחרות.

 גב' עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק, התקנות ובהתאם לכל דין ולאחר תאום מראש עם .7
 ועדת מכרזים אצל המזמין. רכזתאפרת קולטון זלמה, מ

 
 אישור המציע .יח

 
אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותיי אם אזכה 

 במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותם בהתאם לאמור.
 

הערות, השגות או שאלות שהיו לי )אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי 
 ם תשובה מספקת להנחת דעתי.וקבלתי בקשר אליה

 
חוזה אני מצהיר בזאת כי היה ואזכה במכרז, עבודתי תבוצע בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהתאם ל

 , אשר לא צורף למסמכי המכרז. 3210מדף 
 
 

_____________________ 
 חתימה וחותמת המציע      
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  למסמך א' נספח א'

 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר העדר הרשעות

 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו    

 

אני הח"מ _______________   ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "המציע"( המבקש להתקשר עם עורך 

 התקשרות מספר _______ _______________________ עבור __________________.   

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

)להלן:   1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. חוק עסקאות גופים ציבוריים"

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  לא הורשעועל זיקה אליו המציע וב .1

"( מטעם המציע בהתקשרות מספר____________________ לרכישת מועד להגשה"

 ____________________ עבור ___________________.

לפחות ממועד  ה אחתוחלפה שנבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  .2

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  .3

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 ___________            ____________                      ____________ 
 חתימה וחותמת                                    תאריך                                     שם

 
 
 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת             מספר רישיון                      תאריך
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  למסמך א' נספח ב'

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 1976-)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1ב2על פי סעיף 
 1998 -ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים 

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

התקשרות מספר ___________________ ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה 

 המציע.  כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

 לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  .4

חלות על המציע והוא מקיים  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  .5

 אותן.  

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ .6

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק  .7

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

חייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע מת  .8

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

  משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינתהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של  .9

, הוא פנה כאמור ואם 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 ייבות זו(.התקשרות שלגביה נתן התח

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

___________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.      

____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימ                         חותמת ומספר רישיון                               תאריך
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  למסמך א' נספח ג'

 

 לכבוד

 __________________)עורך המכרז( 

 

 המוגש על ידי חברת ____ בע"מ  15/2019שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר הנדון: 

 

לבקשת _________ בע"מ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום 

כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי )כהגדרת מונח זה בתקנות  15/2019_______ עבור מכרז 

(( ממחיר ההצעה 1995 –חוק חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי( התשנ"ה 

בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות  המצורפתבמכרז, 

 המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו )*(.הדירקטוריון וההנהלה של 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את 

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. 

ת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, )בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי הביקורת כולל

מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של 

 ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.לדעתנו, 

 ,בכבוד רב
 

________________________ 
 רואי חשבון

 

ולא השיעור המדויק, שכן  35%יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות  –)*( הערה 
כאשר מדובר בתמהיל מוצרים. ככלל, ניתן להסתפק  בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר

 .35%בשיעור בסיסי של 
 

 הערות: 
  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל

 .2009אוגוסט  –
 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 

 לצרך למסמך זה את ההצהרה שעל בסיסה נערך.   יש 
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 1מסמך ג'                                                     
 

 "תנאים כלליים" מיוחדים
 

( מורכב מהמפרט הכללי לעבודות 2-המפרט הטכני המיוחד לביצוע העבודות הכלולות במכרז זה )מסמך ג'
בנין )מסמך ג'(, וכן ממפרט מיוחד זה, הבא להשלים את המפרט הכללי. כל האמור במפרט מיוחד זה, בא 

י המכרז( )מסמך ב' למסמכ 3210מדף להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ובהסכם 
ואינו מבטל אותם, אלא אם צוין הדבר במפורש או נובע באופן חד משמעי מניסוח דרישות המפרט המיוחד. 
אין זה הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט מיוחד 

 זה.
 ן מקור לפרשנות מסמך זה.כותרות הסעיפים במסמך זה מובאות לשם הנוחות בלבד ואין לראות בה

 
 כללי .1

 
וכניסה של בנין אשפוז א'  מרתףות בקומהפרדות אש העבודה  המתוארת  במסמך  זה  הינה ביצוע עבודות 

במפלס הקרקע המקשר בין חלקי המרכז הרפואי מצפון לדרום, ובמנהרת השרות ה וכן במעבר המקור
 א' לחלקו הדרומי של המרכז הרפואי.במפלס המרתף המקשרת בין חלקו הצפוני של מבנה אשפוז 

 עבודה מבוססת על סקר בטיחות אשר נערך ע"י יועץ הבטיחות מטעם המרכז הרפואי אדרי' נפתלי רונן.ה
 סקר זה תורגם ע"י היועצים השונים לעבודות הקשורות בביצוע הפרדות האש, כ"א בתחומו.

 ן השאר:ית בוכולל ותהעבוד
 .עבודות בינוי וגמר שונות  -
 .מנ"מו עבודות מערכות חשמל      -
 עבודות מיזו"א ושחרור עשן.      -
  עבודות כיבוי אש כיבוי אש אוטומטי במידת הצורך.      -

 דרש לצורך העבודה.   יוכן כל עבודה נוספת אשר ת
 (. "הפרויקט" ו/או "העבודה" –)להלן 

 
העבודה כוללת את אספקת הציוד נשוא מכרז זה, הובלה, התקנה ובדק, הכל בהתאם למפורט במסמכי 

 המכרז השונים, לרבות בהתאם לתכניות, כתב הכמויות, המפרט הטכני, התנאים המיוחדים וכיו"ב.
של  בנוסף כוללת העבודה את ביצוע כל הבדיקות וקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישור סופי

 יועץ הבטיחות מטעם המזמין אשר יקבל למעשה את העבודות.
 

 לתשומת לב הקבלן:
חלקים: עבודות בקומת המרתף, בקומת הכניסה, במעבר המקורה ובמנהרת  4-כתב הכמויות מחולק ל

 השרות.
בשלב הראשון יינתן לקבלן צו התחלת עבודה לביצוע העבודות בקומת הכניסה, במעבר המקורה ובמנהרת 

 "(.שלב א'רות בלבד )להלן: "הש
"( הכלולות בחלקו שלב ב'המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבצע את העבודות במרתף )להלן: "

הראשון של כתב הכמויות, ולקבלן לא תהיה כל זכות לערער או לבוא בדרישות כספיות מכל סוג בגין 
 החלטה זו.

כתובה ע"י המזמין לפחות חודשיים ימים טרם  במידה ויוחלט על ביצוע שלב ב', תינתן לקבלן הודעה
 המועד לביצוע שלב ב'.

   
 

מודגש  שיש  להעניק  תשומת  לב  מיוחדת  לעובדה  שהעבודות  מתבצעות  תוך  המשך  פעילותו  השוטפת  
על  הקבלן הזוכה  לכך : -אישל  המרכז הרפואי והמרכז המסחרי הממוקם בקומת הקרקע של המבנה. 

המבצע  לדאוג  לכל המתקנים  ו/או  סידורים  זמניים  לצורך מטרה  זו, גם  אם  הדברים  לא  הוזכרו  
מפורשות  בכתב  הכמויות ו/או במסמכי המכרז. כמו  כן  נדרשת  הקפדה  יתרה  שהעבודות  לא  יגרמו  

תקלות. על  הקבלן הזוכה  להכין  את  כל   לניתוק  מתקנים  במרכז הרפואי ו/או במרכז המסחרי  בגלל 
הנדרש  לטיפול  בתקלות  צפויות  כאלה ו/או תקלות שאינן צפויות, כך  שבשום מקרה לא תנותק 

 אספקת  המים ו/או החשמל  הסדירה  למתקנים  השונים.
ראש הפסקות חשמל, מים ו/או מערכות אחרות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה תתואמנה לפחות שבוע מ

 ובכתב עם מהנדס המרכז הרפואי.
 במחירי היחידה של המכרז ולא תשולם בגינו כל תוספת כספית. לכל האמור לעיל ייכל

 
אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל דבר אחר  כח המצאת לרבות כל העבודות על חלות המכרז הוראות
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ורש או נובע באופן חד משמעי מביצוע הדרוש לשם ביצוע העבודות, בן אם נכתב במפ –קבוע או ארעי  –
 העבודות נשוא מכרז זה.

                  
 . 2-מפרטי העבודה המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מפורטים במסמך ג'                 

 
 פרשנות .2
 

ממנו,  נפרד בלתי חלק התכניות, מהווים למכרז, לרבות והמסמכים המצורפים הנספחים .2.1 
 מהנספחים ו/או המסמכים, לא אחד בכל הכלולות מההוראות הוראה כל של קיומה לפיכך
 לתמורה המוסכמת. מעבר כלשהו נוסף בתשלום המציע את יזכה

 פרשנות. לשם בהם להשתמש ואין בלבד הקריאה לנוחיות הינם הסעיפים כותרות .2.2 

השונים, סדר העדיפות יהיה התאמה בין מסמכי המפרט -בכל מקרה של סתירה ו/או אי 2.3 
   .3210 לחוזה מדף 5כמפורט בסעיף 

ן במפורש שמו בכתבי הכמויות ובתכניות בו מצוי (,2-בכל מקום במפרט המיוחד )מסמך ג' 2.4 
 של יצרן כלשהו, יש לקרוא כאילו נכתב בצידו גם "או שווה ערך מאושר" .   

 מבוטל .3

  ספקות במסמכים .4

 המהווים השונים המסמכים בין התאמה אי או סתירה ישנה אם לבדוק מתחייב המציע .4.1

 מסמכי המכרז או/ו  התכניות או/ו המכרז מסמכי יתר ובין התכניות התכניות ו/או בין את
 כאמור התאמה אי ו/או סתירה של מקרה במקום העבודה. בכל המעשיים ובין הנתונים

 ובכתב למפקח מיד כך על להודיע הוא חייב -בדיקתו  במסגרת לגלות המציע שעל לעיל
 המפקח. הוראות לפי זה ןלעניי בכל הנוגע ולנהוג

 לפי תכניות העבודות , הוראות, לרבות בצוע כדי לזמן, תוך מזמן למציע ימציא המפקח .4.2
המציע. ביצוען לא יהווה עילה להארכת  את תחייבנה אלו העבודות, והוראות לבצע הצורך

 תקופת הביצוע או כל תביעה אחרת מצד המציע. 

 או סתירה גילה לא או זה סעיף מהוראות כלשהי הוראה קיים לא שהמציע ויתברר במקרה .4.3
 אי או טעות פי על כלשהי עבודה בוצעה מכך וכתוצאה לגלות עליו שהיה התאמה אי

 שידרשו בכל ההוצאות לשאת המציע על עיל, יהיהל כאמור כלשהו שבמסמך התאמה
 סתירה או להתאמה הנוגע פרוש בכל וסופית בלעדית יכריע לתיקון המעוות. המפקח

 לעיל. כאמור

התאמת  אי בגלל בעבודות שתחולנה לטעויות אחראי המציע מהאמור, יהיה לגרוע מבלי .4.4
 לאמור בכפוף וזאת במכרז אחרים מסמכים לבין בינן או עצמן לבין בתכניות, בינן מידות

 ולהביא קבלתם אחרי מיד המסמכים ואת התכניות את לבדוק המציע לעיל. על 4.1בסעיף 
 כך על הוראות ולקבל במידות טעות כל או בהם התאמה אי כל המפקח של לבו לתשומת

 מהמפקח.

 מהמפקח, כך על הוראות קבלת ללא שבמסמך הטעות לפי העבודה את המציע אם יבצע
 חשבונו. על המציע הטעות ע"י תתוקן

 ו/או בגין העבודות גם תחול שלו המשנה סעיפי כל על זה בסעיף כאמור המציע אחריות .4.5
 מטעמו. המשנה קבלני של המחדלים ו/או המעשים

 בדיקות מוקדמות .5

 את ובחן אתר העבודות במקום ביקר וכי המכרז תנאי כל לו נהירים כי בזה מצהיר המציע .5.1
הבניה  מקום מהם, לרבות ו/או הנובעים העבודות בביצוע הקשורים והנסיבות התנאים כל

 כל ואת לביצוע העבודות הדרושים החומרים של וטיבם כמויותיהם וסביבותיהם, והבנין
 להשפיע טופוגרפיים ואקלימיים( העלולים ותנאים גישה תנאי והתנאים )לרבות העובדות
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לאו, לרבות נהלי העבודות  אם ובין במכרז זה מפורטים הם אם העבודות, בין ביצוע על
 מצהיר כן כמו המיוחדים למרכז הרפואי, וכן האילוצים הקיימים מתוקף פעילותו השוטפת.

זה  מכרז פי על התחייבויותיו לביצוע הקשורים התנאים כל את היטב בדק כי המציע בזאת
 של במועדן לביצוע דרושים יהיו אשר יםהנתונ ויתר אדם חומרים, ציוד, כח לאספקת בנוגע

 זה. מכרז לפי התחייבויותיו

 מניחה התמורה שביקש עבור העבודות, כי בדיקותיו יסוד על שוכנע כי בזה מצהיר המציע .5.2
 מכרז זה.  לפי התחייבויותיו לכל ומתאימה הוגנת תמורה ומהווה דעתו את

 מתנאי כלשהו תנאי של ידיעה אי עקב כלשהן כספיות תביעות לתבוע רשאי יהיה המציע לא
 הקשורות כלשהן נסיבות או העבודות מקום תנאי הכרת או ידיעת אי עקב המכרז, או

 כלשהי. אחרת מסיבה מכך, או הנובעות ו/או העבודות בביצוע

המציע ראה ובדק את המצב הקיים טרם החלו עבודותיו ולקח בחשבון את כל הנדרש  .5.3
הקיימות במקום העבודות ובמבנים הסמוכים. כמו כן, המציע ראה להתחברות לתשתיות 

ובדק את המצב הקיים טרם החלו עבודותיו ולקח בחשבון את כל הנדרש להמשך העבודות 
והשלמתן כמתוכנן ולרבות העתקת תשתיות והתחברויות המתוכננות למבנה/ים הקיים/ים 

 ולתשתיות שלו/שלהם.
המצב הקיים באתר העבודות  את בדק כי המציע מאשר בעצם חתימתו על מסמכי המכרז,   

 והמפרטים. עפ"י התכניות העבודות ובסביבתו ווידא באופן מוחלט כי ניתן לבצע
                

 הכמויות כוללים רשימת של היחידות שמחירי המציע מסמכי המכרז, מאשר על בחותמו .5.4
המכרז  תנאי הדרושים למילוי וסוג מין מכל אחרות והוצאות הכלליות ההוצאות כל את

 )תכניות, המפרט המכרז נספחי ולמובנם של האמיתית לכוונתם בהתאם הבניה ולהשלמת
 הכמויות, ויתרת הוראות ומסמכי המכרז(. ורשימת עבודה המיוחד, תאורי

 מספיקים של מלאים העבודות לצורך יבטיח כי המציע מהאמור, מאשר מבלי לגרוע .5.5
 כח חסר בחומרים, ציוד בדבר טענה כל על בזה מוותר הוא וכי אדם וכח חומרים, ציוד

 להשיגם.  באפשרותו כי אין או העבודות ביצוע לצורך הדרושים הפריטים ויתר אדם

 אירועים אדם, לרבות מחמת בכוח או בחומרים, בציוד חסר כי טענה כל תישמע במיוחד לא
 שלב בכל העבודות של בהשלמת ביצוען כלשהו לאיחור צידוק יש"ע, יהוו בשטחי כלשהם

 הקבוע במכרז. כולן במועד העבודות להשלמת או במכרז הקבוע ושלב

המציע מתחייב להבטיח לצורך העבודות מלאים מספיקים לכל האלטרנטיבות האמורות 
פי שיקול דעתו הבלעדי של -בכתבי הכמויות. ההחלטה בין האלטרנטיבות השונות תיעשה על

ידי -ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות בעניין האלטרנטיבה שנבחרה עלהמזמין, 
 המזמין, לרבות בעניין המחיר ו/או המלאי.

במרכז  מאוכלסים ומתקנים קיימים ו/או שיגרם למבנים נזק לכל אחראי יהיה המציע .5.6
 בדרכי העבודה, בין באתר המשנה מטעמו, בין קבלני פעילות או הרפואי עקב פעילותו

 או פיזית בהפרעה מדובר אם וסביבותיהן, בין החלקות שטח בכל ובין אליו הגישה
 נזק כל חשבונו על רעש, או אבק, או עשן, או כגון אלה( ויתקן אקולוגיות )של בהפרעות

 להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. העלול

 מבנים אותם שייגרם לנזק אחריות מכל המזמין את משחרר בזה, שהוא מצהיר המציע
 המפקח. רצון לשביעות חשבונו על לתקנם קיימים, ומתחייב ומתקנים

המציע יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעבודות שבוצעו ע"י אחרים במבנה ו/או למתקנים  5.7           
קיימים שבוצעו ע"י אחרים טרם החל לעבוד באתר, עקב פעילותו ו/או פעילות קבלני 

 ורם אחר המבצע עבודות או חלקי עבודות באתר העבודה.     או כל ג המשנה מטעמו,

של המרכז  כלשהי ו/או מטרד כלשהו לפעילותו השוטפת הפרעה לגרום שלא מתחייב המציע   5.8
 הרפואי.

מטעמו,  קבלני המשנה לו, לרבות הכפופים והעובדים הקבלנים שכל המציע מתחייב כן כמו 5.9
 הם כנ"ל.  אף מלהפריע ימנעו
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המציע מצהיר כי ידוע לו שהעבודות  מתבצעות בתוך מבנה קיים ובסמוך למבנים קיימים  5.10
גזים  וכי בקרבת האתר ובתחומו קיימות תשתיות של מים, ביוב, ניקוז, חשמל, מיזוג אוויר,

 טל"כ  וכד'. מחשבים, טלפון, רפואיים,

וכן  כז הרפואי, המפקח,נציגי המר תאום של המציע, באישור ובהשגחת תוך תבוצע העבודה
כל הרשויות הנוגעות בדבר, וכן כל גוף אחר שיש צורך לתאם עימו את ביצוע העבודות 

 כאמור.
כל אחד מהגופים  של הוראה כל או/ו תאום כל חשבונו ועל בעצמו לבצע מתחייב  המציע

 באתר. פעילותו לצורך האמורים לעיל
 

ע לבדוק ביסודיות את אתר ביצוע העבודות ואת לפני תחילת ביצוע העבודות מתחייב המצי 5.11
האזורים הסמוכים לו ולוודא את מיקומם של מיתקנים תת קרקעיים ומתקנים אחרים 
הנמצאים על פני הקרקע ומעל לקרקע אשר עלולים להימצא במקום העבודות ולהשפיע על 

 ביצוען.

 חשבונו לשביעות על ויתוקן המציע של באחריות האמורים יהיה למתקנים שיגרם נזק כל
 בדבר.   הנוגעים רצון כל

 בצוע, בגין הפרעות תקופת הארכת או נוסף תשלום מהמזמין לתבוע יוכל לא המציע
 ג' אחר המגיע למבנים אלו. צד ע"י או במבנים הסמוכים מהדיירים מי ע"י לו שיגרמו

  
 קבלני המשנה עבודות על גם יחולו זה בסעיף כאמור והתחייבויותיו המציע הצהרות    5.12  

 מטעמו.

 
המציע יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין הצפת מים באתר ו/או במבנים סמוכים,  בין אם        5.13

נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של המציע ובין אם נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של מי 
אמור, כולל מקבלני המשנה מטעמו. המציע ידאג לכל הציוד הנדרש למניעת הצפות מים, כ

משאבות וגיבוי למשאבות, והכל בהתאם להוראות המפקח. המציע מצהיר בזה כי הוא 
משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם בגין הצפות כאמור ומתחייב לתקן כל נזק, על 

 אחריותו ועל חשבונו,  לשביעות רצון המפקח.  
 

 מניעת מטרדי רעש: 5.14 

גבוה מהרגיל )כגון עבודות חציבה עם פטישי אויר או עבודה עבודות שביצוען גורם לרעש  
ארוכה ורצופה באמצעות כלים מכאניים( תוגבלנה לביצוע בשעות מסוימות. נושא זה 
יתואם בין המציע והמפקח. לא תשולם כל תוספת והמציע לא יהא זכאי לכל הארכה 

מפקח לפיה המדובר בלוחות הזמנים בגין ההגבלות הנ"ל. כל קביעה מצד המנהל ו/או ה
ברעש חריג תחייב את המציע להגביל את ביצועה לשעות שייקבע על ידי המנהל ו/או 

המפקח וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהתאם להוראות המכרז ולרבות בכל הנוגע 
 ללוחות הזמנים להשלמת הפרויקט.

 
 
 מבוטל .6

     העבודה והתארגנות בצוע התחלת .7

 צועיבב המציע או הוראה ע"י המזמין יתחיל/ו העבודה התחלת צו ים מיום מתןימ 7תוך  7.1 
 העבודות.

 המפקח. ידי על שיקבעו במקומות ורק אך יהיה שטח התארגנות המציע 7.2 

 לקבלני המשנה מטעמו. גם ומעבר התארגנות שטח במסגרת הנ"ל יקצה המציע
 לעבור בו.   יאשר להם שהמזמין אחרים לגורמים ההתארגנות בשטח מעבר יאפשר המציע

 
 המציע לא יורשה להשתמש אלא בשטחי התארגנות ובדרכי הגישה שיורה לו המפקח.       7.3             
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 סימון .8
 

 הגבהים, הממדים של ולנכונותם והמדויק של המבנה הנכון לסימון אחראי יהיה המציע .     8.1
 לסימון אחריות מוסמך המקבל מודד הצהרת העבודות, ולהגשת חלקי כל של והכיוונים

 הדרושים האדם וכח המכשירים את כל לספק המציע לתכנית. על בהתאם והגבהים האתר
על המציע. עם תחילת העבודות יקבל המציע מהמפקח  יחולו הסימון לכך. הוצאות בקשר

 נקודת גובה ונקודות מוצא לשם סימון העבודות.
 

 המציע מסוימות, חייב קבע נקודות לפי הסימון את לבצע המפקח ידי על המציע על הוטל .8.2
 שנקבעו הקבע כאמור ונקודות לו שנמסרו הקבע נקודות של ושלמותן מיקומן על לשמור

 הוא.  חשבונו על לחדשן על המציע יהיה -מקצתן  או כולן -ונפגעו  בעצמו, ובמידה ידיו על

אם תתגלה או תתהווה בכל זמן שהוא כל שגיאה, או אי התאמה במיקום, סימון מצב  .8.3
וכיוצ"ב של איזה חלק מן העבודה יהיה המציע חייב לתקן על חשבונו את העבודה לפי 
הוראות נציגי המזמין. בדיקת סימון או קו גובה או פרט אחר על ידי נציגי המזמין  לא 

 ת כאמור לעיל. תשחרר את המציע מאחריותו הבלעדי
  

המפקח רשאי לדרוש ביצוע מדידות ביקורת שונות הקשורות לעבודתו של המציע בהתאם      8.4
שעות  24-לשיקול דעתו וללא כל הגבלה. מחובת המציע לבצע מדידות אלו עד לא יאוחר מ

מרגע בקשת המפקח. לא תשולם תמורת מדידות אלו והן תחשבנה ככלולות במחירי 
 תב הכמויות.היחידה של כ

 
 ןדרכי גישה לעבודות ולבניי .9
 

 ע"י יבוצעו לו מחוצה או ןהבניי מקום בתוך אלה נמצאות אם בין לעבודות  הגישה דרכי כל .9.1
באחזקתן והחזרת המצב  הדרכים, בבצוע הקשורות הקבלן המציע ובאחריותו. ההוצאות

 נוסף כל שהוא. מיוחד תשלום  עבורן ישולם שלא הכלליות בהוצאות יכללו לקדמותו,

הבלעדית והוא שה הדבר על אחריותו עקיימות, יי גישה בדרכי המציע וישתמש במידה .9.2
 ביצוע גמר עם העבודות, וזאת בתחילת הוא, למצבן כפי שהיה חשבונו מצבן, על יחזיר את
 העבודות.

 '...הצורך באמצעי הנפה חריגים וכו לא תוכר כל תביעה כספית בגין בעיות לוגיסטיות, .9.3

 מים וחשמל לבניה .10

המציע יוכל לקבל באישור המפקח ותמורת תשלום מים ו/או חשמל הדרושים לו לביצוע  .10.1
הוצאות ביצוע החיבורים והבאתם לנקודה קיימת ברשת המרכז הרפואי והרכבת  העבודה.

 יהיו ע"ח המציע ובאחריותו. מונים,

ר למקום הדרוש לו לעבודה יעשו ע"י המציע ועל חשבונו הנחת קווים זמניים מנקודת החיבו             
 הוא.

 לרבות החזרת המצב לקדמותו, כל ההסדרים והקווים הזמניים יוסרו לאחר ביצוע העבודה,             
 ובהתאם להנחיותיו ולאישורו של המפקח.

המזמין אינו אחראי להפסקות מים ו/או חשמל. על המציע מוטלת האחריות לבצע מראש  
ועל חשבונו את הסידורים המתאימים לאספקה עצמית של מים ו/או חשמל במקרה של 

 תקלות ברשת המים ו/או החשמל של המרכז הרפואי. 

 וכלהשוטפות, לרבות הרצת מתקנים ומערכות מכל סוג שהוא  והמים החשמל צריכת
המציע, לרבות הוצאות הצריכה של  ועל חשבון על ידי ישולמו האחרות המיוחדות ההוצאות

 הכל בהתאם לחיוב אשר יועבר ע"י המזמין.                                                       קבלני משנה מטעמו,

 על זר שבוצעוכל המתקנים ואמצעי הע חשבונו, את ויסיר, על המציע יפרק העבודה בגמר
 המפקח. של רצונו לקדמותו, לשביעות המצב את ויחזיר ידו
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באחריות המציע ועל חשבונו ביצוע מערכת תאורה זמנית ראויה לביצוע העבודות ביום   10.2
 ובלילה.  

התקנת מערכת התאורה הזמנית הוצאות הפעלתה ופירוקה עם התקנת התאורה הקבועה 
 המציע ובאחריותו וללא כל תוספת תשלום.תהיינה על חשבון  -במבנה 

 
המציע יבצע על חשבונו ובאחריותו את כל ההכנות הדרושות לאספקת החשמל הארעית  10.3             

ולרבות החלפה  לצורכי ביצוע העבודות , מלוח שרותי הבית הראשי אליו יאושר לו להתחבר,
 רש לביצוע עבודתו. או תוספת אביזרי חשמל בלוח/ות להפעלת כל הציוד הנד

 
 
 

 מבוטל   .11

  התחייבויות כלליות .12

המציע יאפשר למזמין ו/או לנציגיו, להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו  .12.1
נעשית עבודה כלשהי וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם 

 לביצוע העבודות הנדרשות במכרז.

הכרוך בביצוע העבודות, ימלא המציע אחרי הוראות כל דין, לרבות כללי בטיחות, מתן בכל  .12.2
ותשלום מסים ואגרות החלים על המציע ו/או  תהודעות, קבלת היתרים, קבלת רישיונו

 הנובעים מכך.

אם יהא צורך במשך ביצוע העבודות בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי  .12.3
יהא המציע  -ילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומהחציבה או נט

אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין 
 המציע.

המציע מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור, ולא  .12.4
בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במבנה, בכביש, דרך, שביל תהא כל הפרעה שלא לצורך 

 וכיו"ב, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, כל עוד המעבר אפשרי ובטוח.

על המציע לפנות, לפני שייגש לביצוע העבודות, ולברר עם נציגי המרכז הרפואי בדבר צנרת  .12.5
 ם הנמצאים במקום העבודה או בסביבתו.או מיתקנים כלשהם על קרקעיים ותת קרקעיי

המציע אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות לחלקי המבנה  .12.6
  כבלים, ומערכותיו, לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון,

יתוקן לשביעות רצון  צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב. כל נזק כנ"ל מחשוב,
 הרשויות והמזמין, על ידי המציע ועל חשבונו.

המציע אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לא יהיו הדרכים המובילות למקום העבודה  12.7
נתונות, שלא לצורך, לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות.  לצורך 

הדרוש לכך מהרשות המוסמכת  ןהובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיו
ומהמזמין וינקטו כל האמצעים, לרבות בחירת הדרכים של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך 
שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק 

 לדרכים. 

מים הפועלים המציע מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגור 12.8
הרשות המקומית,  –במקום העבודה לרבות קבלני המשנה מטעמו וגורמים אחרים כגון 

נציגי המזמין וכו'. המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום  רשויות וגורמים רלוונטיים אחרים,
 בגין תיאום ושיתוף הפעולה עם הגורמים הנ"ל.

ציע יידרש לעבוד במשמרות ו/או לאחר המ במידה ועקב אופי העבודה או אילוצים אחרים, .12.9
שעות העבודה הרגילות לא תשולם עקב כך למציע כל תוספת ועבודות אלה כלולות במחיר 

 המוצע.
 

המציע יהיה האחראי כלפי המזמין על כל עבודות קבלני המשנה מטעמו באתר ביצוע  .12.10
 נים הנ"ל.העבודה, לרבות לנזקים אשר ייגרמו בגין מעשה ו/או מחדל של הקבל
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באחריותו הבלעדית של המציע לנהוג משנה זהירות לבל ייגרמו נזקים למבנה           12.11

ולמבנים הסמוכים על מערכותיהם ותכולתם ולרבות מניעת כל הפרעה לעבודת  
 האנשים העובדים והמשתמשים בהם על כל המשתמע .    

 

קיום  אישור  המציע לא יורשה להתחיל בעבודותיו באתר כל עוד לא המציא בידי המזמין  12.12
 המופיע במסמכי המכרז.הביטוח של המזמין, בהתאם לנוסח  ביטוח מאושר ע"י יועץ 

 
 שלטים: .13

מובהר בזאת כי המציע יהיה מנוע מלהציב שלטי פרסומת שלו, או של קבלני המשנה, או של ספקים 
 אלא באישור המזמין.אחרים 

 
 קצב ביצוע .14

המציע מצהיר כי הוא מודע לכך כי לוח הזמנים לביצוע המוכתב במכרז זה, הינו לוח זמנים  .14.1
המחייב את המציע להתארגן לביצוע העבודה בקצב מזורז ובאופן רציף לרבות ע"י עבודה 

באתר אמצעים נאותים במשמרות ועבודה בלילות. בין היתר, מתחייב המציע כי יתקין 
לתאורת לילה אשר יאפשרו ביצוע עבודה בשעות החשכה גם לקבלני המשנה וכן ידאג 

 להשגת כל ההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע העבודות בשעות אלו.
 

אם בכל זמן שהוא, יהיה המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי ואין בו כדי  14.2
או השלמת כל חלק מהעבודות בזמן הקבוע בהתאם ללוח  להבטיח את השלמת העבודות

יודיע המפקח למציע בכתב והמציע ינקוט מיד באמצעים הדרושים, כולל  –הזמנים הנ"ל 
תוספת של שעות עבודה, עבודה במשמרות, כוח אדם, חומרים, כלים וציוד בכדי להבטיח 

 על כך למפקח בכתב.את השלמת העבודות או כל חלק מהם בהתאם ללוח הזמנים וידווח 
 

הכתוב בסעיף  מובהר בזאת כי המציע לא רשאי לתבוע כל תשלום נוסף אם, כדי למלא את 14.3
ליום ו/או לעבוד בלילה ו/או  זה, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר ממשמרת אחת של פועלים

 לעבוד בשעות נוספות.
 

 לעיל, רשאי 14.3ו/או  14.2ו/או  14.1סעיפים  לפי התחייבויותיו אחר המציע מילא לא .14.4

 חשבון אחרת, על דרך בכל או אחר  מציע י"מקצתן, ע או את העבודות כולן לבצע המזמין
 כך.  עקב שיגרמו ההוצאות בכל אייש המציע, והמציע

 שייחשבו 15%האמורות, בתוספת  ההוצאות את לנכות או לגבות רשאי יהיה המזמין            

 רשאי יהיה שהוא, וכן זמן בכל למציע מכל סכום שיגיע  (overhead)תקורה  כהוצאות 

 סכומי מימוש אחרת, לרבות דרך 0בכל כאמור סכום כל מכל סכום שיגיע למציע לנכות
 המתקנים הציוד בכל להשתמש מלאה זכות למזמין תהיה זה 14.4סעיף  הערבויות. לצורך

 העבודות.  במקום שימצאו והחומרים

או /ו זה המזמין עפ"י מכרז זכאי לו אחר סעד בכל לפגוע כדי זה קטן בסעיף באמור אין
 עפ"י כל דין.

 הזמנים לוח על לשמירה הנוגע בכל המציע אחריות כי ומובהר מוצהר ספק למען הסר .14.5
 עבודתם ותיאום שילובם קבלני המשנה, לרבות עבודות את גם כוללת העבודות לביצוע

 הכללי. הזמנים הכוללת של לוח במסגרת

 לעיכוב שהיא צורה בכל לגרום  שלא המציע לעיל, מתחייב האמור בכלליות מבלי לפגוע .14.6
 ביצוע השלמת המבנה. ובקצב ברציפות כלשהו

המציע מצהיר בזאת כי ידועה לו החשיבות הרבה של קיום תקופת הביצוע ללא כל סטיות.  .14.7
המציע מודע לכל הנזקים העלולים להיגרם למזמין בגין עיכוב כל שהוא בביצוע העבודות על 
ידי המציע. מוסכם ומובהר כי כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מעיכוב בהשלמת הפרויקט 

ל המציע. המציע בלבד יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או מי מטעמו יהיה באחריות הבלעדית ש
וכן כלפי צדדים שלישיים לכל הקשור והנובע מאיחור בהשלמת הפרויקט. המציע נוטל על 
עצמו כל תביעה ותוצאותיה הנובעות מאיחור במסירת הפרויקט גם אם הנתבע בפועל יהיה 
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למת העבודות ומסירתן למזמין ו/או המזמין, ופוטר את המזמין מכל אחריות בקשר עם הש
 בקשר עם השלמת העבודות ומסירת חלקים מהפרויקט למזמין.

 
  להתחיל המציע את להנחות או/ו העדיפויות סדרי את לשנות הזכות בידי המפקח שמורה .14.8

 כל למציע תהיה שלב אחר, ו/או לבצע חלקי עבודות. לא סיום לפני מסוים שלב של בעבודה
 ידי על לו שיוכתבו לביצוע העדיפויות סדרי שינוי בגין כלשהן כספיות תוספות לתבוע זכות

 המפקח ו/או בגין ביצוע העבודות בשלבים.
 

 נהוג לבצע אותן עבודות לבצע יידרש שהמציע המזמין במבנה, צפוי תחילת שימוש  בעקבות    14.9
 שיהיה האתר, אואת  כבר עזב אשר מקצוע בעל להחזיר שיידרש מוקדמים, או בשלבים

 לתוספת זכאי יהיה המציע זאת, לא חריגה. למרות או מיוחדת התארגנות לבצע עליו
 התייקרויות לתוספת בתוקף בכפוף ושבהצעתו יישאר היחידה ומחירי כלשהיא תשלום
 בלבד. 

      נו               באחריות המציע להעביר למפקח לוח זמנים מפורט ערוך בשיטת גנט ולעדכ    14.10
 יום תוך שילוב עבודות קבלני המשנה מטעמו. 14מידי 

 

 איסור עבודות בשבתות וחגים .15

 אחרים, ללא שבתון בימי או בשבת עבודה כל תיעשה במכרז, לא אחרת הוראה לכל בכפוף .15.1
העבודות,  בהחלט, להבטחת הכרחית או נמנעת בלתי היא העבודה אם כדין, מלבד היתר

 על כך המציע יודיע כזה דין. במקרה כל להוראות ובהתאם רכוש על או אדם חיי על לשמירה
למפקח. במקרה בו יעבוד המציע שלא  כקבוע בסעיף זה, יהא הדבר על אחריותו  מיד

 בכל הנובע מכך.  אהבלעדית בלבד והוא ייש
 

עקב אופי העבודה ובהתאם להנחיות המזמין ו/או המפקח על המציע לקחת בחשבון בעת מתן   15.2
הצעתו שיתכן וסביר להניח שיהיה צורך בביצוע עבודות בשעות הלילה או בשעות ובמועדים 

 חריגים. 
מודגש בזאת שלא תוכרנה כל תביעות כספיות בגין עבודות שיבוצעו בלילה או בשעות           

 ים חריגים ועל המציע לקחת זאת בחשבון בעת מתן הצעתו.ובמועד
 

           לעבודת שעות ו/או שבתון בימי לעבודה או לילה לעבודת יידרש אשר היתר כל   15.3
 המציע ועל חשבונו. ידי על יושג נוספות 

 
 מבוטל .16

 יומן עבודה   .17

  מובהר בזאת כי הפיקוח לא ינהל יומני עבודה מול הקבלן.  

שבועיות ובאמצעות משלוח  התכתובת השוטפת מול הקבלן תנוהל באמצעות סיכומי פגישות  
 לא יתקבלו תכתובות אשר ישלחו באמצעות פקסימיליה. תכתובות בדוא"ל בלבד.

 תכניות הביצוע ומפרטים נוספים .18
 

התכניות בהתאם לרשימה המפורטת במסמך י'  של העתקים 3למציע  ימציא המפקח .18.1
  למסמכי המכרז, הנושאים חותמת "לביצוע". 
    למציע תכניות רשאי לספק המזמין המכרז, יהיה במסגרת למציע שימסרו בנוסף למפרטים 
 והמפרטים לנכון, התכניות, השרטוטים זאת המפקח ימצא נוספים, אם ומפרטים              
ביצוע  תקופת למשך המציעבידי  המזמין, שיופקד רכוש של ויישאר למציע הנמסרים 
 העבודות.  
 תשלום הוצאות ההדפסה ו/או ההעתקה ו/או הצילום, יהיה המציע רשאי לקבל תמורת              
 והתכניות הנ"ל. של המסמכים נוספים העתקים              

 
 ביצוע סיום עם ולהחזירם העבודות במקום האלה המסמכים כל על לשמור המציע על .18.2

 ואסור זה מכרז מתחום החורגות למטרות בהם להשתמש או להעתיקם לו העבודות. אסור
 למסרם לצד ג' כלשהו. לו
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 :תכניות עדות ותיקי עבודות/מערכות    18.3

תיעוד מאושרות  העתקי ספרי עבודות ותוכניות 5העבודה :   בגמר חשבונו על יכין המציע
 ( שלMADE AS) בצוע לאחר המצב ממוחשבות של כל אחד בתחומו, ע"י כל המתכננים,
 סופית קבלה לפני למפקח אותן וימסור)הן ע"ג נייר והן מדיה מגנטית( המבנה ומערכותיו 

 העבודה. עלות הכנת תכניות אלו תהיה כלולה במחירי היחידה של הצעת המציע. של

 ספרי העבודות יכללו את כל המפורט להלן:             

 ההגשהפורמט  א.  

תפעול וכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות יגיש את כל החומר לרבות ת המציע   

 ואחזקה, בשני פורמטים:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי  .1   

כריכה קשה. בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט 

שתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל תוכן העניינים תאפשר למ

 חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.

פורמט במדיה כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט בגרסה אחידה שתבחר  .2   

הקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה  ע"י המזמין, צרובים על תקליטור.

 סרוקה, אף הם ע"ג  תקליטור.

 בספר העבודותפרוט התכולה  ב.  

 .הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותה עבודה 

 .תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות 

 קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן 

 לכל פריט ציוד.

  והקבלןתעודות אחריות רשומות ע"ש המזמין, חתומות ע"י הספק   , 

 האחריות.כולל תאריכי תוקף 

  רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת

 לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה.

  הוראות אחזקה המונעת לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת 

 חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות.

 קלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות הוראות והנחיות לאיתור ת 

 ברמת העבודה והציוד.

יגיש את תיקי העבודות לאישור המתכננים ולאישור המזמין כשהם  המציע   

מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה ויערוך את השינויים 

 וההשלמות כפי שיידרשו ע"י המזמין והמתכננים.

מושלם כאמור תסתיים לכל המאוחר בתוך שבועיים  מסירת כל התיקים באופן   

 מתאריך מסירת העבודה למזמין.

כל העלויות וההוצאות בגין ספרי עבודות  כמפורט לעיל, תחשבנה ככלולות במחירי היחידה    

 השונים.
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כל תשלום נוסף ונפרד בגין הכנת תכניות העדות ותיקי העבודות. התכניות  למציעלא ישולם              

על שינויים או תוספות  המציעלאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של 

 בעבודות.

הכנת התכניות והתיקים הנ"ל תהווה תנאי להגשת חשבון סופי ולקבלת תעודת השלמה.               

לערוך את כל התיקונים ו/או ההשלמות  המציעניות ע"י המפקח מתחייב לאחר בדיקת התכ

כל עיכוב במסירת התכניות המתוקנות יגרור דחייה באישור  לפני אישור החשבון הסופי.

 . המציעהחשבון הסופי על אחריותו הבלעדית של 

 למזמין. שייכות תהיינה והמפרטים התכניות לגבי היוצרים זכויות              

 

 ניהול העבודה .19

 מסוג בעבודות עבודה רשום המנוסה חשבונו, מנהל המציע, על העבודות, ימנה ביצוע לצורך .19.1
 של זהותו את מראש המפקח מראש. כן יאשר המפקח ידי על תאושר זה, שזהותו מכרז נושא
 במקום ימצא העבודה הכללי מנהלשהיא.  סיבה מכל ויתחלף במקרה העבודה מנהל

 ללא כל יוצא מן הכלל.  העבודה שעות בכל העבודות
 

 היה ולא יתקיים האמור בסעיף זה ישמש הדבר עילה להפסקת עבודתו של המציע
 באתר ללא מתן הארכה ללו"ז לביצוע, וזאת עד להסדרת העניין.             

 עליו יהיה -העבודה  של מנהל ניסיונו ןלעניי לעיל 19.1בס"ק  האמור בכלליות לפגוע מבלי .19.2
 בטיחות. יבעניינ לאחריות הקשור בכל ידע בעל להיות

 ידי על לו שתינתן הוראה וכל המציע כח כבא , ייחשב19.1בסעיף  האמור העבודה מנהל .19.3
 למציע. כאילו ניתנה המפקח, בין בע"פ ובין בכתב, תיחשב

 לאחר -המציע  המפקח,  על דעת יתאים לתפקידו, לפי לא כלשהו עבודה ומנהל  במקרה .19.4
 יהיה המציע ועל מהעבודות מנהל העבודה את להרחיק -מהמפקח  בכתב הודעה שקיבל
 ידי על יאושר במקומו, אשר אחר מישהו כאמור ההודעה ימים מיום קבלת 5בתוך  למנות

 מטעם -כלשהו  עבודה מנהל של לזהותו המפקח של אישורו  מתן מראש. אי המפקח
 זה. מכרז לפי את התחייבויותיו המציע לבצע של מחובתו יגרע לא -כלשהו 

המציע לא יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות אל מקום עבודה אחר בלי אישורו  .19.5
 של המפקח.

על המציע להבטיח הימצאות של בעלי תפקידים מחליפים לאלתר במקרה של מחלה, חופשה,  .19.6
 מילואים וכד'.

 
 

 אחריות המציע .20

 אחר או זה סעיף יפורש העבודה, לא מהלך על לפקח זכות ניתנה שלמפקח פי על אף .20.1
ו/או  העבודה טיב או החומרים טיב בעד מאחריות המציע את כמשחרר המכרז מסעיפי

 לפי אחרת התחייבות מכל המכרז, או אחריותו לגוף ו/או לרכוש והכל בהתאם לתנאי
 שלביו. בכל המכרז במלואו את יקיים המציעבטיחות.  בנושא אחריותו המכרז, לרבות

לביצוע   הבלעדית מאחריותו המציע את תשחרר לא המפקח השגחת אי או המפקח השגחת
 העבודה לפי כל פרטי המכרז.

 -רשום ורשוי שמהנדס לכך חשבונו, לגרום המציע, על לעיל, מתחייב מהאמור לגרוע מבלי .20.2
 אחראי לביצוע העבודות יהיה - 1958תשי"ח  כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים,

 הצהרה, תכנית כל על חתימה , לרבות1965והבניה, תשכ"ה  התכנון חוק לדרישות בהתאם

 כלשהיא. מוסמכת רשות ידי על שכפי שיידר או מסמך/ו
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 הרישוי של הרשות המקומית תעשה מיד עם החתימה עלחתימה זו על טפסי מחלקת                       

 הסכם ההתקשרות עם המזמין ותהווה תנאי להתחלת העבודה ע"י המציע.                        

 על חלים או המוטלים שהוא סוג מכל וחובה באחריות שאויי ו/או מי מטעמו לא המזמין  .20.3
 תביעה כל עבור  המזמין  את יפצה וישפה דין. המציע כל מכח ו/או זה המכרז המציע מכח 
 או חובה הפרת כל בגין ידו על שיוצאו או ממנו שידרשו תשלום או נזק או דרישה או 
 כאמור. אחריות 

  בטיחות ושמירה .21
 

המציע מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד ואת פקודת  .21.1
והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על עצמו את  -1970 הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל

כל החובות המוטלים על מבצע הבניה, מנהל העבודה והמעביד לפי חוקים אלה ולפי כל דין 
אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם 

של כל ההוראות הכלולות ו/או שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק 
 ו/או שייכללו בהם. 

כמו כן יהיה המציע אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות מנהל העבודה ויודיע על מינויו 
של מנהל העבודה מטעמו למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכח כל דין, עם 

 העתק למזמין. 

הפרוייקט ויהיה אחראי גם לעבודות מנהל העבודה מטעם המציע יהיה אחראי לכל האתר/ 
 המבוצעות ע"י קבלני המשנה ו/או כל מציע אחר העובד באתר ללא יוצא מהכלל .

 נוכחותו של מנהל העבודה באתר העבודה תהא קבועה ורציפה! 

המציע משחרר את המזמין ואת הבאים מטעמו מאחריות וחובה מכל סוג שהוא שיהיו  .21.2
עבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל, ומבלי מוטלים בקשר עם בטיחות ב

לפגוע באחריות המציע לפי הוראות אחרות במכרז זה,  מתחייב המציע לפצות ו/או לשפות 
את המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או תשלום שיידרשו ממנו 

 ו/או שיוצאו על ידו לכיסוי כל האמור לעיל.

המציע מצהיר כי ידוע לו שהמזמין ו/או המפקח ו/או מי מכוחם אינם "מנהל העבודה"  .21.3
 כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר.

הציבור,  של טחונו ולנוחיותויהזהירות לב כל אמצעי לספק, על חשבונו, את מתחייב המציע .21.4
על  או דין כל פי על דרוש שיהיה או המפקח ידי על שיידרש או בכך צורך שיהיה מקום בכל

 כלשהי. מוסמכת רשות מצד הוראה פי

העבודות, לשביעות רצון המזמין וכמפורט במפרטים  מקום את חשבונו על לתחם המציע על .21.5
 לאנשים בלתי האפשרות שתמנע ובתקנות הרלוונטיות ובהתאם להוראות כל דין, כך

 העבודות. למקום להיכנס מוסמכים
 

 מקום העבודות בטיחות תפעולם ותחזוקתם ולשמירת אמצעי ע יהיה אחראי לאספקתהמצי 21.6
 וידרשו. ככל שומרים בהעסקת הכרוכות בהוצאות שאיוי

 
 אחר, חוץ אדם של או פועלים של לדיור העבודות במקום להשתמש פנים אין בשום

 לכך.              המורשים מהשומרים
 

 ידי על שהונחו ומכשירים של חומרים, ציוד, כלים גניבה או קלקול, אבידה אם יקרה
הממונים ו/או הבאים מטעמם ו/או הקבלנים  הקבלנים ו/או מטעמו הבאים ו/או המציע

 לא אחריות ושום ההפסד בכל המציע העבודות, ישא במקום מטעמם הבאים ו/או האחרים
 סכנת למניעת הדרושים הזהירות בכל אמצעי לנקוט המציע על המזמין. כן על תחול

 שריפה.

למען הסר ספק, מתחייב המציע בזאת כי מנהל העבודה מטעמו ימשיך לעבוד באתר כל עוד  .21.7 
נמשכות באתר עבודות בניה כלשהן, בין אם ביצע המציע מסירה ובין אם לאו, והכל עד ליום 



[27] 
 

 

פי -העבודה האחרון של מציע המשנה האחרון באתר. שחרור מנהל העבודה ייעשה על
 וראת המפקח בלבד.ה

 
אחריות המציע לנושא הבטיחות וקיום אמצעי הבטיחות באתר העבודה וסביבתו ולרבות  21.8

קיום אמצעי הבטיחות למניעת פגיעה בדיירי המבנים הסמוכים ובעוברי אורח בסביבת 
 הינה חד משמעית ובלעדית. -המבנה 

 

העבודות וחלקי באחריותו הבלעדית של המציע ועל חשבונו נושא השמירה באתר על  21.9
העבודות של המציע ו/או קבלני המשנה לרבות הצבת שומרים בהתאם לצרכים או הנחיות 

מחברת שמירה הפיקוח, לכל משך ביצוע העבודות ועד לסיום העבודות. השומרים יהיו 
 . מוכרת

קח בחשבון שיתכן ועם התקדמות העבודות יהיה צורך בתגבור השמירה באתר יהמציע י
 בהתאם להנחיות המפקח וזאת ללא כל תוספת תשלום.                           

          
 מבוטל. .22 

 חומרים וציוד במקום העבודות .23

 מי מטעמו למקוםו/או  המציע ידי על שהובאו חומרים -זה "חומרים" פירושם  במכרז .23.1
 בלתי ובין מוגמרים אביזרים, מוצרים, בין העבודה, לרבות ביצוע העבודות, למטרת

 ע"י שהובאו חומרים מהעבודות, לרבות חלק להיות העתידיים מתקנים מוגמרים, וכן
 קבלני המשנה.

 הבאתם עם יעברו אותם, מספק שהמציע והחומרים הארעיים ההקמה, המבנים ציוד כל .23.2
 בכתב הסכמתו ללא אלה מכל דבר יסיר לא המזמין, והמציע של לבעלותו העבודות למקום

 ההקמה, המבנים ציוד בכל להשתמש למציע שהרשה כמי המזמין את ויראו המפקח של
 הזכות למזמין תהיה בהם למקרים והשלמתן, פרט העבודות לביצוע והחומרים הארעיים

 חדלה העבודות, שאז את נטש שהמציע למקרה ממקום העבודות, או המציע ידי את לסלק
 ובחומרים. בציוד, במבנים להשתמש המציע של זכותו

 ללא אחר דומה דבר וכל זמניים חומרים, ציוד, מבנים כל העבודות ביצוע ממקום יוסרו לא .23.3
 במהלך עת בכל למציע להורות או להתיר המפקח רשאי המפקח, אבל של בכתב הסכמתו

 או בהם השתמשו שלא חומרים העבודות ממקום גמירתן, לסלק עם או העבודות ביצוע
 הוראות אחר לאלתר ימלא אחרים, והמציע ודברים ציוד וכן זמניים מבנים או ציוד

 האמורות.  המפקח

הוסרו אמצעי השינוע והמנופים מהאתר, באישורו של המפקח, יחולו הוצאות הזמנת אמצעי              
 באתר על המציע הזקוק לאמצעי השינוע כאמור.השינוע והפעלתם 

 ידי בשעתם על שסופקו וחומרים ארעיים הקמה, מתקנים ציוד של מהאתר סילוקם עם .23.4
 העבודות שבגמר ובלבד המציע אל כחוזרת אלה בדברים הבעלות את המציע, כאמור, יראו

 בשעתם שסופקו יםאחר חומרים ארעיים וכל בניה, מבנים ציוד ממקום הבנין המציע יסלק
 המציע הסיר המפקח. לא שיקבע כפי בהם, במועדים סבירים השתמשו ושלא המציע ידי על

 בהם אותם, לטפל לסלק רשאי המזמין מהם, יהיה חלק או האמורים לעיל הדברים כל את
 יהיה מכירתם )אם מפדיון לנכות זכאי על חשבון המציע, כשהוא שיקולו לפי למכרם או

 יהיו היתרות )אם ולהתאים טיפול או לסילוק, מכירה בקשר שנגרמו ההוצאותכזה( את כל 
 המזמין. ידי על שתבחר בשיטה המציע כאלה( עם

 תתפרש: לא זה סעיף הפעלת .23.5

 ההקמה, החומרים וכו' או כמונעת לציוד המפקח מצד אישור ממנה משתמע כאילו .23.5.1
 במכרז. אחרות הוראות המפקח, לפי ידי על פסילתו

 ההקמה, החומרים וכו'.  ציוד לכל פגיעה או הפסד בגין המזמין על חבות כמטילה .23.5.2

 ביצוע ממקום המציע סולק אם הבניה וכו' אלא בציוד חזקה זכות למזמין כמקנה .23.5.3
בסעיף  עליו כמוטל האמור הציוד סילק שלא או העבודות את שנטש או העבודות

 זה.
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שהובאו  ציוד ו/או אביזרים ו/או חומרים בעד תשלום לדרוש זכות למציע כמקנה .23.5.4
 באתר העבודות. בפועל הותקנו אם העבודות, אלא למקום ידו על

המציע  של הזכויות או החובות מן גורעות או כמשנות תתפרשנה לא זה 23סעיף  הוראות .23.6
רישוי,  ו/או ביטוח ו/או לשלמן שיש או המוטלות ואגרות למסים הנוגע המזמין, בכל של או

 זה. בהם סעיף שדן חומרים ועל ההקמה הציוד, ציוד העבודות, על על החל

 נחוצים אינם והחומרים שהציוד בכתב המפקח הורה או וחומרים ציוד אימת שנפסלו כל .23.7
 לסילוק מועד בהוראה נקבע העבודות ואם ממקום המציע העבודות, יוציאם לביצוע עוד

 שנקבע מהמועד יאוחר ולא האפשרי בהקדם להוציאם המציע החומרים, חייב או הציוד
 כאמור.

 בהם להשתמש -רשאי  ויהיה והחומרים הציוד של הבטוחה לשמירתם אחראי יהיה המציע .23.8
 בלבד. העבודות במכרז ביצוע לצורך

לאחר שוידא  מהאתר, אלא עזר אמצעי או הקמה אמצעי או וחומרים ציוד יסלק לא המציע 23.9 
הממונים, וקיבל את  להשלמת העבודה של קבלני המשנה ו/או הקבלנים שהם אינם דרושים

 אישור המפקח להוצאתם.

 
 בחירת  חומרים  ע"י  המזמין.  23.10 

 
אצל  -המזמין רשאי, אך לא חייב, לבחור חומרים לצורך ביצוע העבודות, כולם או מקצתם  א( 

ספקים שונים בארץ או בחו"ל ולסכם עימם מחירי יסוד לאספקתם, אין בעובדה זו כדי לגרוע 
מאחריות המציע לטיב העבודה הכוללת ומכל יתר ההוראות המפורטות במכרז זה ובלבד 

שעות מעת  48לה ו/או שהמציע יתריע בכתב על העדר התאמה תוך שהחומרים יהיו מטיב מעו
שנודע לו על הזמנתן ו/או התקנתן לפי המוקדם מביניהן. מחירי החומרים שמחירם סוכם עם 
הספק ע"י המזמין לצורך ביצוע העבודה ינוכו מן הסכומים שמגיעים למציע מהמזמין בהתאם 

ירים כאלה במכרז, יחושבו המחירים לפי למחירי היחידות שנקבעו במכרז. לא נקבעו מח
 קביעת המפקח שיתבססו על מחירי שוק, ו/או על העלויות בפועל.

      
המציע ירכוש את החומרים אצל הספק, לפי הוראות המזמין, יאכסן אותם במחסנים, יבצע  ב( 

בדיקה מדויקת של שלמות ותקינות החומרים, בדיקת התאמת הכמות שסופקה בפועל לזו 
שומה על תעודת המשלוח וינהל רישום מדויק של כל החומרים שהוא מקבל לאתר לצורך הר

ביצוע, ימיין אותם, ישמור אותם במחסנים במצב נעול או באתר הבנין כשהם מגודרים 
ומוגנים מפני השפעת אקלים וגניבות, יחלק אותם לכל המקומות בהם מבוצעת העבודה לפי 

ות לבצוע יום יומי של העבודה, כך שלא ימצא חומר מפוזר פי הכמויות הנדרש-התכניות, ועל
 באתר ללא שליטה ובקרה ובמגמה להקטין את הפחת עקב שבר או גניבות או רשלנות בבצוע.

  
לצורך הזמנת החומרים, המציע יחשב את הכמויות הנדרשות ביחד עם המפקח לגבי כל שטח   

פת פחת לכיסוי שבר, חיתוכים וכן בנפרד ויאשר בכתב כי קיבל את סה"כ החומרים בתוס
 כמויות לצורכי אחזקת המבנה כפי שיוגדר ע"י המזמין.

 
באחריות המציע לבצע מדידה של הכמויות הנדרשות להזמנה על בסיס התוכניות ביחד עם   

 המפקח, לגבי כל שטח בנפרד ויאשר בכתב כי קיבל את סה"כ החומרים  כמוסכם.
 
החומרים החסרים, יהיה רשאי לבצע זאת המזמין ולחייב את במידה והמציע לא יזמין את   

המציע בערך החומרים, בפחת הנוסף, בהובלות, בטיפול ובכל הוצאה שנגרמה לו כתוצאה 
 מההזמנה הנוספת של החומרים.

 
  2%כמויות נוספות של חומרים שיסופקו לאתר לצורכי אחזקה בעתיד בשיעור של   

צעה מכל סוג חומר, יימסרו גם כן לאחסון ע"י ועל חשבון המציע אך מהכמות הכוללת שבו           
המציע  לא יהיה רשאי להשתמש בחומרים אלו ללא אשור המפקח. חומרים אלו  יימסרו 
למזמין בתום העבודה למחלקת אחזקה של המזמין. מוצהר בזאת  כי חומרים אלו הם רכושו 

ישה בקשר לחומרים אלו, אך הוא אחראי הבלעדי של המזמין ולמציע אין כל שליטה  או דר
 לשמירתם כל עוד הוא נמצא באתר.
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם הספקים השונים בארץ ובחו"ל ולקבוע   
מחירי יחידה לאספקות השונות. המזמין יודיע בכתב למציע את שם הספק ומחירי היחידה 

 אשר סוכמו עמו.
 

  על המציע לוודא כי קיבל את כל המסמכים המאשרים את הכמות שהתקבלה ולחתום למפקח   ג(     
 על קבלת החומר שהוזמן, כולל הכמויות.         
 התוכניות, כךעליו לבצע רישום מדויק של כל ארגז חומר שנתקבל באתר ולאן הוא מיועד עפ"י  
 שלא תהיה בעיה כל שהיא באיתור כל החומרים. 

 
    יאכסן את החומרים במקום מוגדר וסגור כך שלא תהיה כל אפשרות לגניבה או המציע  
 לפגיעה בהם. 

 במקום    החומרים יוצאו להרכבה רק באישור מהנדס המציע ולא יפוזרו בכל השטח אלא רק 
 תחת פקוח ורישום.בו עובדים בפועל. באתר העבודות יהיה מחסן חומרים כאמור לעיל שיהיה 

 שיהיה אחראי בלעדית לחומרים צא מהמחסן יסומן. המציע ימנה איש מיוחדכל חומר שיו
 האחסנה ושילובם עפ"י תוכניות המתכנן.  -אלו, וידע את מיקומם באתר

 
 ד(      כל ההוצאות הקשורות בהובלות מהמשאית לאכסון ומהאכסון לבצוע, האכסון,  

 הבקרה, הסלקציה של החומרים בנושא העבודה ההנדסית וכל 
 פעולה או עבודה הקשורה בנושא החומרים יש להכליל במחירי היחידה של בצוע 

 הרכבת החומרים, זאת בנוסף לאמור בסעיפים לעיל.
 
 ה(      מודגש במיוחד נושא שמירת החומרים והקטנת הפחת מאחר ושבר מיותר או פחת     

 יהיו באחריותו הבלעדית של המציע והוא יחויב בכל הוצאה נוספת.
 ליו לדאוג ולשמור כי עובדיו לא יזלזלו בחומר לא שלהם, לדאוג כי לא יהיה שבר, ע

 לאסוף חומר שלא השתמשו בו.
 

 ו(      יש לדווח למפקח מיידית על כל אי דיוק שמתגלה בקבלת החומרים או ברישומם. 
 

 מחירי  יסוד .23.11
 

כמחירו של חומר אשר בחירתו מחיר שצוין בסעיף כלשהו בכתב הכמויות  -"מחיר יסוד"  א( 
 הסופית תעשה על ידי המזמין תוך מהלך ביצוע העבודות.

מחיר היסוד יהיה כמחירו של אותו חומר במחסן הספק כפי שסוכם בין המפקח           
והספק/המפעל, והוא לא יכלול את כל ההוצאות האחרות של המציע מכל סוג שהוא לרבות: 

קה, אחסון, שמירה, מיון ושינוע באתר וחלוקה לקומות, אלא מימון פחת ושבר, הובלה, פרי
אם נאמר במפורש אחרת. הוצאות אלו יכללו על ידי המציע במחירי היחידה לביצוע הסעיף 
בכתב הכמויות בו צוין מחיר היסוד, גם בסעיפים בהם מופיע מחיר יסוד ישולם למציע עפ"י 

 מהמפעל/ ספק.כמויות שבוצעו בפועל ולא עפ"י כמויות שנמשכו 
 

מחיר היחידה שהתבסס על מחיר יסוד ושאת החומר רכש המציע יעודכן בהתאם לשינוי מחיר  ב( 
יסוד לאחר שהמפקח יקבע מחיר יסוד לפי מחירו למעשה של החומר בעת אספקתו למקום 

 המבנה ובהתחשב בהתייקרויות החלות על מחיר היסוד.
מחיר היסוד ומחיר המוצר כפי שסוכם, מתואם למדד מחיר היחידה יגדל או יקטן בהפרש בין     

 החוזה.
 

לצורך קביעת מחיר היסוד על ידי המפקח כאשר המציע רכש את החומר ימציא המציע למפקח  ג( 
כל זאת  -לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב הנוגעים למחיר היסוד

 על בעצמו.במידה והמפקח לא סיכם את המחיר עם הספק/מפ
 

למזמין תהיה האופציה לנהל מו"מ עם ספקים ולהכתיב למציע אצל איזה ספק לרכוש את  ד(
החומר ובאיזה מחיר. המציע יהיה חייב לבצע הרכישה והטיפול דרך אותו ספק. אם המזמין 
יחליט לשלם ישירות לספק תמורת החומר יופחת מחיר היסוד של החומר כשהוא צמוד למדד, 

דה של אותו סעיף בכתב הכמויות. לצורך הזמנת החומרים יהיה המציע אחראי ממחיר היחי
לחשב את כמותם הנדרשת לו בפועל כולל פחת ושבר. המזמין ישלם לספק את התשלום עבור 
כל הכמות המוזמנת, אך יקזז מהחשבון המגיע למציע את המחיר עבור הכמות העודפת 

 שהזמין המציע עבור פחת ושבר.
תשלום שישא בו המזמין יהיה לפי הכמות נטו של החומר הנדרשת לפי התוכניות ובמדידה ה          

 של הבצוע בפועל.
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המציע שקיבל את החומר שבחר המזמין לא יוכל ולא יורשה לבוא בטענות או תביעות כל שהן  ה(

בגין איכות החומר או דחייה במועדי אספקה בגין החוזה שהוא יחתום עם הספק שיבחר ע"י 
המזמין, עליו יהיה לבדוק מראש את איכות הספק ולאשר זאת למזמין כי אין לו התנגדות 

 לחתימת חוזה עמו. 
 
אופן המדידה של סעיף הכולל מחיר יסוד, יהיה נטו לפי אופני המדידה המפורטים במפרטים.  ו(

 אשר על כן, יהיו הפחת והשבר כלולים במחיר היחידה )ולא במחיר היסוד(.
 
 ת המפקח בסעיף זה יהיו סופיות.קביעו ז(

 
 מבוטל .24

 דוגמאות .25

 המפקח של לאישורו חשבונו על יכין או המציע יספק ,23סעיף  מהוראות לגרוע מבלי .25.1
ומלאכה של כל פריט הכלול בכתב הכמויות ו/או אשר  מתקנים חומרים, ציוד של דוגמאות

 המאושרת המפקח. הדוגמא ידי על שייקבע ובאופן במספר, בצורה יידרש ע"י המפקח,
 וכל יספק שהמציע החומרים וכל לסיומה עד העבודה במקום המפקח של ברשותו תימצא

 .שאושרה לדוגמא בהתאם הבחינות מכל יהיו מכן לאחר שתיעשה מלאכה

 כל סעיפי העבודות עם בקשר חלה המציע ידי על דוגמאות של והעשייה האספקה חובת
 לעיל. 23בסעיף  כאמור

 המלאה מאחריותו גורע אינו המפקח ידי על מוצרים ו/או חומרים של דוגמאות אישור .25.2
 דוגמאות, כפי אותן במתכונת המסופקים והמוצרים החומרים לטיב המציע של והבלעדית

 בתקנים. ו/או במפרט מוגדר זה שטיב

הכנת דוגמאות ו/או אביזרים לדוגמא, המאפיינים את  המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע 25.3
פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. -הפרוייקט, כולל כמויות הדוגמאות הנדרשות, והכל על

המציע יבצע כאמור בהתאם להוראת המפקח על חשבונו ואחריותו, מבלי שיהיה זכאי לכל 
 תמורה נוספת מאת המזמין.

 מבוטל .26

  בדיקות ומדידות .27

 מודד באמצעות ועל חשבונו המציע ידי על יבוצעו העבודה לבצוע הדרושות המדידות כל .27.1
 ע"י המזמין.              שיאושר מוסמך

 העבודה. התחלת לפני קיים מצב מדידת לבצע ועל חשבונו, המציע באחריות 27.2

כל הבדיקות שיידרשו ע"י המפקח לבדיקת טיב העבודות באמצעות מעבדה מוסמכת 
 מערך העבודות.    1.5%יהיו על חשבון המציע עד לשיעור של  -)החייבת את אישור המפקח( 

 ושל מוצרים חומרים, של של המפקח, מדגמים הוראות חשבונו, לפי לספק, על המציע על .27.4

המפקח, לרבות  שיורה אחר מקום בכל או/ו במעבדה יקותלבד הדרושות העבודות חלקי
 עזרה הכלים, הפועלים וכל חשבונו, את לספק, על עליו מכון התקנים ומכבי אש. כן

 ולהכנתן. הדוגמאות לנטילת הדרושים

 חשבונו, בתשלום על המציע ישא לכך המציע, ובנוסף חשבון על תעשינה כל הבדיקות .27.5
 חוזרות.  בדיקות וכן שליליות שתוצאותיהן בדיקות והוצאות

 או לביצוען הדרושה העזרה כל את ולהגיש האלה הבדיקות דמי לשלם את המציע על             
 המפקח. מבלי הוראות לפי עבודה, הכל חומרים, פועלים, כלי הספקת זה להכנתן, ובכלל

 כי: המציע לגרוע האמור, מאשר
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תתבצענה  שבו אחר מקום כל או/ו המעבדה את לקבוע רשאי יהיה המפקח .27.5.1
 האמורות.  הבדיקות

 הבדיקות. ובמקרה זה,  ביצוע להזמין, בעצמו, את רשאי יהיה המפקח .27.5.2
  תתבצענה שבו אחר למקום או/ו למעבדה לשלם רשאי יהיה המזמין 
   למציע שיגיע סכום מכל האמור התשלום את ולנכות הבדיקות 
 מהמזמין. 

 וכן העבודה טיב ושל החומרים של הבדיקות תוצאות לפירוש היחידי הפוסק יהיה המפקח .27.6
 25לסעיף  בהתאם המאושרות לדוגמאות העבודה לביצוע המשמשים החומרים התאמת על

 לעיל. 

או לפי  מוסמכות רשויות חוקי לפי או המפקח הוראות לפי הטכניים, או המפרטים לפי אם .27.7
 להודיע המציע כלשהו, על עבודה אישור ונדרש מסויימות בדיקות לבצע דין ישהוראות כל 

 הביקורת. מועד לפני שעות 72לביקורת  נכונותו על למפקח

 העבודה פתיחת את לדרוש המפקח המפקח, רשאי אישור ללא כלשהן עבודות תבוצענה .27.8
 להישמע המציע ועל הביקורת את לאפשר כדי מהעבודות חלק הריסת את או שנעשתה

 שיידרשו אחרות ועבודות התיקונים כל וכן ההריסה או/ו הפתיחה אלה. הוצאות להוראות
 אחריותו. ועל חשבונו המציע, על על זה במקרה מכך, יחולו כתוצאה

 הקובעות ביצוע במכרז האחרות להוראות בנוסף לעיל, תבואנה סעיף זה, כאמור הוראות .27.9
 לא בסעיף זה לעיל כאמור המציע והתחייבויות לבצע המציע על אשר ספציפיות בדיקות
 תפגענה.

 המדידות על כל המתחייבים בשינויים יחולו שלו המשנה סעיפי כל על זה סעיף הוראות כל 27.10
 המפקח. לבצע ע"י ידרש שהמציע בבנין פריטים או חלקים של

 המציע לטיב של והבלעדית המלאה מהאחריות לגרוע כדי לעיל זה בסעיף באמור אין   27.11
 דין. עפ"י כל ו/או זה במכרז וביצוען כמפורט העבודות חלקי החומרים, המוצרים,

לבצע את העבודות בליווי מודד מוסמך מטעמו ועל חשבונו,  למען הסר ספק, המציע מחוייב 27.12
ומחובתו בין השאר לבצע מדידת מצב קיים של כל האתר כולל אנכיות פירים קיימים, 
סימונים ובדיקות של מיקום ומפלסים, בדיקות אנכיות חלקי המבנה השונים מירכוזי 

השונים ,  סימונים לטובת עמודים אנכיות רצפות המבנה, ודיוק הביצוע של אלמנטי השלד 
והכל -עבודות הגמר לפי צרכיו ו/או צרכי קבלני המשנה מטעמו ו/או לפי דרישות המפקח

 לכל אורך שלבי הביצוע ועד השלמת העבודות .
 

לא תהיה הגבלה לכמות המדידות אותן המציע יהיה חייב לבצע ולא תשולם עבורן כל 
 תמורה.

 
 וקבלת העבודות תיאומים, אישורים, בדיקות   27.13

המציע ידאג לקבלת כל האישורים הנדרשים מהמתכנן וממעבדה מורשית ומאושרת ע"י   א. 
 וימציא העתקי כל האישורים למתכנן ולמפקח.  המזמין,

קבלת העבודות ע"י המזמין תיערך רק לאחר שתושלמנה  כל הבדיקות , תוקנו  כל  ב.   
הליקויים וסופקו  למזמין כל  תעודות  הבדיקה והאישורים  הנדרשים וכן לאחר שימסרו 

התיעוד והתכניות הנדרשים,  הכל  קומפלט לשביעות רצון המתכנן, כפי שצוינו במסמכי 
 המכרז השונים. 

 
 מבוטל .28

 מבוטל .29
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 רווחת העובדים .30

 קבלני עובדי העבודות, לרבות בביצוע שיועסקו חשבונו, לעובדים שיסודרו, על מתחייב המציע
 ביצוע במקום נאותים אכילה ומקומות נוחיות הכוללים תאי שרותים כימיים, המשנה, סידורי

 מוסמכת. רשות כל ושל המפקח של רצונם העבודות, לשביעות
 

במידת הצורך ובהתאם להתקדמות העבודות באתר ולדרישת המפקח, יהיה על המציע להעתיק את 
 מיקומם של תאי השרותים ומקומות האכילה בתוך שטח האתר ללא כל תמורה.

 
 מבוטל .31

 מבוטל .32

 מבוטל .33

 הערכת שינויים .34

 המפקח ע"י ייקבע ההתקשרות,שינויים בהסכם  לפקודת בהתאם שבוצע שינוי כל של ערכו .34.1
 כל הכמויות בכתבי נקבעו הכמויות. לא בכתב הנקובים היחידות מחירי לפי באופן בלעדי

ייקבע ערכם של מחירי היחידות  –יחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי  מחירי
 להלן. זה בסעיף כמתואר החסרים

 בחשבון לעיל, יובא 34.1בסעיף  מורהחסרים, כא היחידות מחירי של ערכם קביעת לצורך .34.2
 אחד כל קביעת לצורך עליו להתבסס שאפשר הכמויות בכתב הנקוב דומה יחידה מחיר כל

 מחירי שאין וסופי באופן בלעדי המפקח רטה(. קבע-המבוקשים )פרו היחידות ממחירי
 ממחירי יותר או אחד לקביעת מספקת במידה עליהם להתבסס שאפשר דומים יחידות

להלן  34.3  בסעיפים לנקבע המפקח, ובהתאם ידי על ערכם ייקבע -המבוקשים  היחידות
 הענין. לפי

 יחידות מחירי ובהעדר לעיל 34.1בסעיף  כאמור חסר יחידה מחיר של ערכו קביעת לצורך .34.3
 היחידות מחירי של ערכם את המפקח לאישור הקבלן לעיל, יגיש 34.2בסעיף  כאמור דומים

 פי על או תשומות על בסיס עלויות בפועל,  ניתוח בשיטת תחשיבים פי על החסרים
 ע"י יומצא אשר מסמך וכל  15%מחירון "דקל" בהנחה של   פי על ספק, או חשבוניות

המפקח. המחיר יקבע לפי הנמוך מבין האפשרויות לעיל ולפי קביעת  דרישות לפי הקבלן
 המפקח .  

 לכל הקבלן מצד וזכות רשות כל ללא העבודה היקף את להקטין או להגדיל רשאי המזמין 34.4
 פיצוי עבור זה. או היחידה במחירי תוספת

 שהוא סעיף איזה במחיר שינויים בדבר מצדו דרישה ו/או תביעה שום כי מצהיר הקבלן 
למעשה,  שתבוצע העבודה בכמות הפחתה או הגדלה מנימוקי תאושר לא הכמויות ברשימת 
 הכמויות. ברשימת הכלולות מהכמויות פחות על או נוסף 

 וסופי בלעדי באופן המפקח קבע לעיל, אם 34.3, 34.2, 34.1קטנים  בסעיפים האמור אף על  .34.5
 ערך לקביעת יסוד להוות יכול ואינו סביר בלתי הינו הכמויות בכתב הנקוב יחידה מחיר כי 
הכמויות(,  כתב בסעיף המתוארת לעבודה דומה או זהה הינו השינוי אם שינויים )אפילו של 
 כדי קטן זה בסעיף בנאמר לעיל. אין 34.3קטן  סעיף להוראות בהתאם השינוי ערך יחושב 
 שינויים. לפני המכרז עבודות של מחירים לשנות 

 השינויים, ולא נשוא העבודות לביצוע תנאי תהווה לא לעיל כאמור שינויים מחיר קביעת  .34.6
 לבצען מתחייב הקבלן השינויים, אשר נשוא העבודות ביצוע לעיכוב כלשהי סיבה תהווה 
 השינויים. בפקודת המפקח שקבע המועד תוך 

 הנגזרים מחירים הכמויות, או בכתב הנקובים היחידות מחירי פי על השינויים מחיר נקבע  .34.7
 של אחר מקרה קבלני. בכל רווח למחיר יתווסף רטה, לא-פרו בשיטת אלה ממחירים 
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 יתווסף -מס  חשבונית ו/או מחירונים פי על ו/או תשומות ניתוח פי על מחירים קביעת 
 פעם אחת בלבד. 12%בשיעור  קבלני רווח אליהם 

 הנקובות השיטות שילוב ע"י היחידות מחירי יקבעו באם כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען  
 12%של  תוספת למכרז, ללא המצורף הכמויות בכתב הנקוב המחיר לקבלן לעיל, ישולם 
 בחוזה. המתומחרים אחרים מרכיבים העבודה, או שכר בגין קבלני כרווח 

מכסה את כל ההוצאות כולל הוצאות תקורה,  12%מוסכם כי הרווח הקבלני הנ"ל בשיעור   
הוצאות מימון, הוצאות התקורה של קבלני המשנה ושל קבלני המשנה של קבלני המשנה.  
הקבלן שיקבל את הרווח הקבלני הנ"ל יידרש להחליט על האופן בו יתחלק עם קבלני  
 המשנה והסיכום ביניהם ייעשה ללא קשר עם המזמין. 

ע"י יקבע   34.1יר יחידה חסר כאמור בסעיף , ערכו של מח34.3מבלי לפגוע בסעיף קטן  .34.8 
 המפקח והחלטתו סופית ומכרעת.  

 מבוטל  .35

 מבוטל.        36
 

 מבוטל .37
 

 מבוטל   .83

 מבוטל .39

 מבוטל .40
 

 העבודות מקום ניקוי .41

 יומי יום ודרכי הגישה באופן רציף  העבודות מקום את חשבונו, לנקות ידאג, על המציע .41.1
 והן העבודה יום במשך הן נקי ישמר העבודות שמקום כך העבודה תקופת כל במשך

אחרת  פסולת וכל שנפסלו חומרים הבנין, פינוי פסולת פינוי יכלול היומי בסיומה. הניקוי
 כתוצאה מעבודות המציע ו/או עבודות קבלני משנה מטעמו. 

פינוי פסולת בנין ואחרת מקומות הבניין תבוצע באמצעות שרוולים  ישירות אל מכולות 
   האשפה, או בכל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח .

 המפקח למציע נקי, יודיע אינו העבודות שמקום סבור המפקח יהיה זמן שהוא בכל אם .41.2   
 העבודות מקום נקיון את הדרושים, להבטיח האמצעים בכל מיד ינקוט והמציע בכתב

 בכתב. למפקח כד על וידווח

 לבצע המזמין לעיל, רשאי 41.2ו/או  41.1סעיפים   לפי התחייבויותיו אחר המציע מילא לא .41.3    
 גורם אחר ולחייב את הקבלן בהתאם. באמצעות ןהנקיו עבודות את

 41.1-41.3בס"ק  האמור ביצוע בגין המזמין כנגד טענה או/ו תביעה כל תהיה לא למציע .41.4   
 רכוש ולכל לעבודות, לחומרים, לציוד כך עקב להיגרם שעשויים נזקים בגין לרבות לעיל
 המציע. של אחר

 או/ו מהעבודות מסוימים חלקים ינקה לעיל, המציע 41.1-41.4 בס"ק באמור לפגוע מבלי .41.5   
 יותר מוקדם במועד או העבודות כל המפקח. בגמר ע"י שייקבעו במועדים הבניה ממקום

 פסולת, שיירי מכל העבודות מקום חשבונו, את המציע, על המפקח, יפנה ידי על שנקבע כפי
 של רצונו לשביעות נקי מקום העבודות את וישאיר למקום שהובאו אחרים בנין, חומרים

 המפקח.

 כאמור המציע של ואחריותו למען הסר ספק ולמרות האמור בכל מקום אחר התחייבויותיו .41.6            
 . המשנה קבלני עבודות על גם שלו, חלה המשנה סעיפי כל זה, על בסעיף

 
 אחריותו הבלעדית של המציע. מסירת העבודות למזמין בצורה מושלמת ונקייה הינה על 41.7   
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 העבודות קבלת .42

 בכפוף המשנה קבלני עבודות לרבות העבודות ביצוע דעתו, את סיים, לפי שהמציע אחרי .42.1
הציוד, לרבות הכנת  של ניסוי לצורך הפעלה במכרז, לרבות הכלולות ההוראות כל למילוי

מפסולת,  נוקה העבודות מקום שכל למסמך זה, ולאחר 18.3ספר עבודות בהתאם לסעיף 
 המפקח העבודות. אם קבלת יום את יקבע בכתב וזה למפקח כך על ושיירים, יודיע לכלוך

התכניות,  לפי לפועל הוצאו העבודות כי - והבלעדי הסופי דעתו שיקול לפי - יקבע
 יתן לחלוטין,  ומושלמות גמורות ושהן זה מכרז הוראות ושאר העבודות המפרטים, תאור

 קבלת ולהלן: "מועד )לעיל העבודות קבלת על מודיע הוא בו בכתב אישור למציע המפקח
 העבודות"(.

 קבלת את מעכבים אינם -והבלעדי  הסופי דעתו שיקול לפי -המפקח  דעת תיקונים, שלפי .42.2
תוך  לתקנם מתחייב והמציע הצדדים ידי על שייחתם הקבלה בפרטיכל העבודות, יירשמו

 בפרטיכל.  ושירשם -הסופי והבלעדי  דעתו שיקול פי על -המפקח  שיקבע זמן פרק

 מועד קבלת העבודות הוא סיום כל העבודות נשוא מכרז זה, על כל חלקיהן, כולל עבודות .42.3
 הם להם למטרות זה מכרז נשוא בעבודות להשתמש למזמין אפשרות ,ומתן המשנה קבלני
 כל הפרעות. ללא נועדו

, המציע יהיה אחראי על כל התיקונים הנדרשים במבנה טרם מסירתם למען הסר ספק 
למזמין, בין אם יש בהם כדי לעכב את המסירה, ובין אם לאו, בין אם נגרמו עקב עבודות 
המציע ובין אם נגרמו עקב עבודות קבלני המשנה ו/או מי מהפועלים מטעמם, והכל 

 לשביעות רצונם של המפקח והמזמין.

 מהעבודות חלק העבודה גמר מועד לפני לשימושו לקבל המזמין רשאי , ללעי האמור למרות .42.4
יתקבל  אשר העבודות של חלק אותו על תחולנה לעיל המפורטות גמורות. ההוראות כשהן

 מהתחייבויותיו המציע את תשחרר לא מהעבודות חלק של מוקדמת המזמין. קבלה ידי על
 כולן. העבודות גמר לגבי

החליט המזמין על קבלת חלק מהעבודות, יעבור לחזקתו רק אותו חלק, ללא כל שטחים              
נוספים, אף אם יש בהם כדי לשרת את החלק שהתקבל. החליט המזמין להפעיל את אותו 

ידיו, יהיה המציע אחראי להתקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים -חלק אשר התקבל על
על אחריותו ועל חשבונו. למען הסר ספק, כל נזק אשר ייגרם  לצורך הפעלת החלק כאמור,

ידי המזמין בהתאם להוראות סעיף זה, ואשר נגרם בגין מעשה ו/או -בחלק אשר התקבל על
מחדל של המציע ו/או מי מהקבלנים הפועלים באתר, בין בחלק אשר התקבל ובין בחלקים 

 אחרים באתר, יהיה באחריותו המלאה של המציע .

 בוטלמ .43

 מבוטל .44

 מבוטל .45

 מבוטל .46

 מבוטל .47

 מבוטל .48

 מבוטל .49

 מבוטל .50

 היחידה מחירי תכולת .51
 

 והעקיפות הישירות ההוצאות כל את הצעתו הגשת בעת בחשבון לקח כי בזאת מצהיר המציע
 את היחידה מחירי חישוב בעת בחשבון לקח המכרז, וכן במסמכי כנדרש התנאים בקיום הכרוכות
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העבודה, במסגרת מכרז זה  בצוע לצורך שיידרש אחר שירות וכל הנזכרים לעיל ולהלן השירותים כל
 המזמין. רצון ולשביעות גבוהה ברמה ובמסגרת חוזים עם צדדים שלישיים שייחתמו ע"י המזמין,

 סופית רשימה להיות מתיימרת אינה המציע, והיא בידי  לסייע מנת על הוכנה להלן הרשימה
 ההוצאות. כל את הכוללת

 מסוימת שהוצאה כך על בהסתמך שהיא כל יחידה למחיר תוספת לדרוש עילה תהיה לא למציע
 שלהלן: ברשימה נזכרת אינה

 של זמני גישה, גידור, ניקוז זמניים, דרכי עזר מבני ארעי, כגון אופי הנושאות שונות עבודות .51.1
 עם תיאום הבצוע, תקופת תוך וניקוי אחזקה עבודות ופסולת, חומרים עודפי האתר, סילוק

 תנאי מחייבים אותם למיניהם םושירותי שונות עבודות וכן בשטח הפעילים הגורמים כל
 המכרז, לרבות אלה של קבלני המשנה מטעמו.

 .ןהבניי חלקי לכל שהוא כלי לכל גישה שתבטיח דרכים הסדרת ואחזקת רשת .51.2

מכל סיבה שהיא, בין אם  ןודה בגלל חוסר גישה לבנייהמציע יהיה אחראי לכל עיכוב בעב
 דרכי הגישה יקבעו בהתייעצות עם המפקח. העיכוב הוא שלו או של קבלני המשנה מטעמו.

 העבודה זמן במשך תקין במצב תחזוקתם אמצעי תיחום שונים, גדרות, השלמת או ביצוע .51.3
 אמצעי מעקות, הסדרת כן כמו המפקח. הנחיות לפי הכל העבודה השלמת עם וסילוקם
 דרישות לפי והציבור הפועלים להגנת דרוש שיהיה אחר אמצעי וכל אזהרה שלטי תאורה,

 לעיל.  21ככלל ובהתאם ובכפוף לכל  הדרישות הכלולות בסעיף  העדכניות הבטיחות

 מקום של והיעילה המלאה השמירה את להבטיח כדי מספיק במספר שומרים הצבת .51.4
 בלילה וכן בשבתות וחגים. ובין ביום בין המחסנים ושל העבודה

 או הביטוח, חברת או המפקח ע"י שידרשו השמירה לסדרי עצמו את להתאים המציע על
 שהיא. על המציע להעסיק חברת שמירה מוכרת. רשות כל

 
 מבוטל.      51.5

 
 וכד' )תת חשמליים, טלפון כבלים ביוב מים, קווי בו  לוודא מנת על וסביבתו האתר בדיקת .51.6

קרקעיים סמויים ו/או גלויים(, לרבות חפירות גישוש, ועבודת ידיים. עבודה  על או קרקעיים
 ליד זהירות במשנה במשנה זהירות ובתיאום עם הדיירים הקיימים במבנים סמוכים, עבודה

דיפון או ביצוע  או ידיים,  בעבודת הצורך במידת חפירות סמוכים, בצוע מבנים או קירות
 באלה. כיוצא

 
 פיגומים ליד או בורות, ליד או הגדר, בהיקף והתראה אזהרה התקנת שילוט .51.7

מוסמכת, לרבות שלטים עם שם  רשות כל הוצאות ועפ"י דין כל עפ"י כמתחייב
 מנהל העבודה הממונה בטיחות ופרטיו.

מחיר, בדיקת  ניתוחי והגשת עבודה, מודדים, הכנת מהנדסים, מנהלי לרבות האתר ניהול .51.8
 משנה. בקבלני משרד, טיפול חשבונות, הוצאות

 המשמשים או/ו בעבודה הנכללים העזר וחומרי לסוגיהם המוצרים זה החומרים )ובכלל כל .51.9
 וכד'. בגינם הפחת עליהם, החלים המסים לביצועה(, הובלתם,

 המכרז, לתנאי העבודה בהתאם לבצוע הדרושים והאחר המקצועי האדם וכח העבודה כל .51.10
 ו/או בכל הטכניים במפרטים המתאימים בפרקים בתכניות, המתוארות העבודות כל לרבות
 המכרז . ממסמכי אחר מסמך

 באתר, שנדרש אחר ציוד וכל פיגומים מכונות, מכשירים, עבודה, כלי מכני, בציוד שימוש .51.11
 העבודות. בתום וסילוקם פירוקם באתר, אחזקתם לרבות

 העמסתם זה ובכלל באתר, הסופי יעדם וכו' אל העבודה כלי הציוד, החומרים, כל הובלת .51.12
 וממנו. לאתר העובדים הובלת וכן ופריקתם
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הושלמו ע"י  שכבר העבודות על הגנה וכו' וכן הציוד המכונות, הכלים, החומרים, אחסנת .51.13
תוקפה של התחייבות זאת היא עד לקבלת כל העבודות  .המציע או ע"י קבלני המשנה

לשביעות רצון המזמין ומסירתן למזמין. גם אם מציע המשנה  השלים ומסר חלק מן 
העבודה ועזב את האתר, תהיה אחריותו של המציע בתוקף והוא נדרש לכסות את עצמו מול 

 קבלני המשנה על מנת שיתקנו את אשר ניזוק.

 וכן וכד' שלישי צד בטוח העובדים, המבנים, העבודות, החומרים, של בטוחו הגנה הוצאות .51.14
סוג, הכל עד למסירה  מכל אחרים ונזקים אויר, הצפות, מזג השפעות מפני ההגנה הוצאות

 סופית של העבודה, לרבות עבודות קבלני משנה.

ובדיקות  אספקה תמקורו לקביעת מוקדמות בדיקות דוגמאות, ניסיונות, בצוע בגין הוצאות .51.15
 )מעבדה מוסמכת(.  במכונים

כמתבקש,  'וכד טריזים עוגנים, ברגים, של העבודה, התקדמות עם בבנין, והתקנה קביעה .51.16
 או תעלות כבלים, ,צינורות למעבר חריצים או שקעים פתחים, גומחות, חורים, השארת וכן

 סיתותים או בשבירות הצורך את למנוע מנת על וכד' שכבות חלונות, דלתות, לקביעת
 המאוחרים. בשלבים

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כוללים השירותים גם עבודות כגון: חורים, פתחים 
 קידוחים ופיגומים לקבלני המשנה  במשך כל תקופת הביצוע.

למען הסר ספק מובהר בזאת שסעיף זה נועד לכסות את כל סעיפי כתב הכמויות אשר בהם 
 עבודות העזר הנ"ל, בשל היות התיאור בכתב הכמויות תמציתי.לא נרשמו 

המזמין רואה במציע בעל מקצוע מן המדרגה הראשונה ויוצא מתוך הנחה שהמציע למד 
וחקר את כל התכניות של כל היועצים בכל המקצועות, שאל את כל השאלות וערך את כל 

הם  -חר, או גומחה או חריץ הבירורים הנדרשים לפני כל יציקה, ואם נשתכח פתח זה או א
 יבוצעו בעת הצורך ולקראת התקנת הציוד הרלוונטי ע"י המציע ועל חשבונו.

 אחריות לפעולה תקינה של המבנים והציוד הכלולים במכרז זה לתקופות     51.17             
 הבדק כמצוין במכרז.                          

 כל הוצאות המציע הישירות והעקיפות בגין תיאום ביצוע העבודות באתר עם  51.18 
 המשתמשים בבנין ובמבנים הסמוכים ועם משרד מהנדס בית החולים, לרבות        

תיאום זמני ביצוע העבודות המרעישות ו/או הפסקות חשמל, מים ומערכות אחרות,לבל 
 יפריעו לעבודה התקינה שלהם.

 
 . מבוטל .51.19

 מבוטל . .51.20

עדות ממוחשבות ע"י ואישורן ע"י היועצים וכן ספרי עבודות, הוראות  תכניות הפקת .51.21
 שימוש, תעודות שירות, אחריות וכד'.

הוצאות בגין ניהול ושמירה על הבטיחות באתר הן לגבי עבודותיו והן לגבי עבודות קבלני  .51.22
הם ע"י הממונה על הבטיחות וכן ביצוע התקנות או כל צד ג', לרבות פיקוח שוטף עלי משנה,

 פיזיות, כגון מעקות, גדרות, סולמות פיגומים, וכל הנדרש לקיום כללי בטיחות נאותה.

 הוצאות בגין תיאום הביצוע של מערכות הפנים ועבודות הגמר בפרט, ותיאום     51.23
 הביצוע ולו"ז עבודות קבלני המשנה.             

 ות ביטוחי המציע בהתאם למפורט במסמכי המכרז.עלוי    51.23
              

 תיקונים, בגין הוצאות בגין אחריות לפעולה תקינה של המבנה והציוד, לרבות הוצאות .51.24
 וכד' של כל הנזקים בכל העבודות לרבות של קבלני המשנה תוך כדי שיפוצים החלפות,

 ביצוע העבודות ו/או בתקופות הבדק.  
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 אחסון שטחי הכנת בנין, חומרי מפסולת, העבודה התחלת לפני העבודה שטח כל ניקוי .51.25
המפקח. הניקוי יעשה  להוראות ומזמן לזמן בהתאם יומיומי ניקוי וכן התארגנות ושטחי

והן בשטחים הנלווים לו. חומרי הפסולת יועמסו  ןהמצטברת הן בבניי ןמכל פסולת הבניי
ויובלו אל מחוץ לשטח למקום שפך המאושר ע"י הרשות המקומית. האחריות למציאת 

 מקום השפך חלה על המציע.

 המזמין. לידי המבנה מסירת עד אבסולוטית הינה האתר לנקיון המציע אחריות
 

מכת, שתאושר ע"י המפקח, ועפ"י דרישתו                          כל בדיקות האיכות במעבדה מוס   51.26             
לבדיקת איכות החומרים והעבודות המבוצעות באתר העבודה, לרבות כל הבדיקות וקבלת 
האישורים הנדרשים ע"י כל אחת מהרשויות הרלוונטיות ו/או המתכננים לבדיקות מעבדה 

 מערך ההתקשרות.     1.5%מוסמכת עד שיעור של 
 

 הוצאות המציע הישירות והעקיפות עקב ביצוע העבודות בשלבים ו/או בחלקי  .51.27 
 מבנה לא סמוכים ו/או לפי סדר עדיפות שיקבע המפקח.              

   חשמל זה ובכלל העקיפות והן הישירות הן המציע של התקורה הוצאות כל 51.28 
 המסים סוציאליים, תנאים מקריות, הוצאות הוצאות מוקדמות, ומים,               
 והמדינה וכד' . הרשויות של וההיטלים  

אספקת מים וחשמל, לרבות לוחות משנה זמניים, חשמל ותאורה זמניים, וכן פיגומים,  .51.29
 דרכים, מנופים ואמצעי עזר לצורך ביצוע עבודותיו ועבודות קבלני המשנה .

הראשוניות, הן את השינויים, ההטיות והתיקונים, דרישה זאת כוללת הן את ההתקנות 
 כמתבקש מהתקדמות העבודה וכפי שידרשו קבלני המשנה עד תום ביצוע כל העבודות.

 שמירה ונקיטת כל האמצעים לשמירה על חלקי המבנה והמערכות הקיימים וכן    51.30             
 המצויים בתחומי מקום העבודות של חלקי המבנה והמערכות במבנים הסמוכים              
 ולרבות תיקון כל הליקויים והפגמים במידה ויימצאו  -ו/או הצמודים אליהם               
 בהתאמה.              

 
 תגבור צוותי כ"א מקצועי והגדלת הצוותים הניהוליים, עבודה במשמרות     51.31

 ובשעות חריגות.             

 ה וסימון ע"י מודד מוסמך ככל שיידרש ולאורך כל תקופת הביצוע.הוצאות מדיד    51.32

ביצוע הגנות הנדרשות לפי הוראות משרד העבודה והחוק ועל פי כל כללי הבטיחות לעבודות    51.33
קבלני משנה העובדים בתחומי האתר, ולרבות  הגנות מכל סוג הנדרשות מסביב ובקרבת 

המשנה במהלך עבודות השלד )תשתיות, עבודות חזיתות המבנה לביצוע עבודות קבלני 
 . עבודות פיתוח וכו'( אלומיניום,

 
כל ההוצאות הקשורות בקבלת אישור כיבוי אש לאיכלוס המבנה כולל ביצוע כל הבדיקות   51.34

 וקבלת כל האישורים הנדרשים הן מגורמי חוץ והן מצוות יועצי הפרויקט.
 

כמויות ושלדעתו של  בכתב כלולה ושאינה שתידרש אחרת נוספת הוצאה כל 51.34
 המפקח היא כלולה בתקורת המציע. 

 מציע. רווח 51.35
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 העדר תביעות .52

 
עם סילוק התמורה בגין ביצוע העבודות,  יחתום המציע על מסמך יב', טופס העדר תביעות, ולא יהיו לו 

 כל טענות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם ביצוע העבודות והתשלום בגינן.
    
 
 
 
 
    

 
               _______________________                              ___________________ 
 חתימת וחותמת המציע                         תאריך                             

  



[39] 
 

 

 מסמך ד'
  

                                                                                  
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 המרכז הרפואי הלל יפה

 169ת.ד. 
 חדרה

 
 א.ג.נ.,

 15/2019הצהרת המשתתף והצעת מחיר במכרז פומבי 
 לביצוע פרויקט הפרדות אש בהתאם לסקר בטיחות 

 יפהבשטח המרכז הרפואי הלל 
 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ואת הסכם ההתקשרות המצורף 
 לו, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 
אנו מצהירים בזה כי הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם וכי  .1

ל אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות ע
 טענות כאמור.

 
אנו מצהירים שקיבלנו, במידה ובקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור להזמנה להציע הצעות ולמסמכי  .2

 מכרז זה.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי יש לנו את היכולת  .3
המקצועית, היכולת הפיננסית, הכלים המתאימים ועובדים מקצועיים לביצוע העבודה הכלולה במכרז 

 וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. 

ישות ויתר מסמכי המכרז כלשונם. אנו מצהירים כי הננו מצהירים כי למדנו והבנו על בוריו את הדר .4
 הבאנו בחשבון בהצעתנו את כל התנאים שהוזכרו לעיל.

אנו מתחייבים, במידה והצעתנו תזכה במכרז זה, לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים  .5
 האחרים להם אנו נדרשים או נידרש לצורך הזכייה במכרז, משך כל תקופת ההתקשרות.

 ירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.אנו מצה .6

אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר להלן כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין  .7
הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע האמור במכרז זה, בהתאם לדרישות 

תנאי  מסמכי המכרז, וכי לא נציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז,
 הסכם ההתקשרות ו/או נספחיו. 

יום מהמועד האחרון  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8
 להגשת ההצעות.

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו  .9
 לבנכם.

ימים ממועד קבלת הודעה מכם או  7נו מתחייבים לחתום עמכם על הסכם תוך היה והצעתנו תתקבל א .10
במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידכם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ומסכימים שכל המסמכים 

 המצורפים למכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה.

 ואישורים כפי שידרשו.כמו כן נמציא במועד החתימה על ההסכם את הערבויות 
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חודשים )שישה חודשים קלנדאריים(  6אנו מתחייבים כי ביצוע שלב א' יושלם עד ולא יאוחר מתום  .11
אנו התחלת העבודה, שיוצא ע"י המזמין במועד שיקבע ע"י המזמין ועל פי שיקול דעתו.  ממועד צו

יושלמו עד ולא יאוחר ב ב' ין יבחר לבצע את שלב ב', העבודות לביצוע שלמתחייבים כי ככל והמזמ
 התחלת העבודה.    חודשים קלנדאריים( ממועד צו שישהחודשים ) 6מתום 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי הארגון בשמו מוגשת  .12
 ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם הארגון על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם

 לחתימתנו על הצעה זו.

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בשל סיבות  .13
 תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים.

 הצעה שהיא כזוכה.ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל  .14

נציג מוסמך מטעמו ראה, ביקר ובדק את אתר המזמין בו תתבצע העבודה והוא יכול ומסוגל לבצע את  .15
העבודה כנדרש לפי מכרז זה ונספחיו. כמו כן מצהירים כי העבודה הנדרשת במכרז זה, בהירה לנו ואנו  

 צועיות לשביעות רצון המזמין.מתחייבים לבצעה במירב הקפדנות והיעילות במיומנות וביעילות ובמק

כי העובדים מטעמנו יהיו בעלי רישיונות וידע כנדרש לביצוע העבודה כמפורט במכרז זה ובמסמכים  .16
 המצורפים.

 
 מסמכים ואסמכתאות .17

ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים 
 ידי ועדת המכרזים וכי בכל מקרה לשינויים כלשהם לא יהיה כל תוקף.לגרום לפסילת הצעתנו על 

 
ידוע לנו כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל תנאי המכרז הן הכלליים והן 

 הסף, הנה מצטברת ואי עמידה באחד מהם עלול לגרום לפסילת הצעתנו.
 
 

 הצעת מחיר .18

קיבלנו הסברים, ושאלותינו, אם היו, נענו על ידי המזמין, לאחר שקראנו את מסמכי המכרז,   .א
 אנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז.

ידוע לנו כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על הצעת המחיר, התשקיף והמסמכים שצורפו   .ב
 להצעתנו זו.

מעל/מתחת לאומדן הכספי  20% -ידוע לנו, כי למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב  .ג
 המוקדם תיפסל, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז.

 הצעת המחיר וכתב כמויות:  .ד

 יש להקליד את מחירי היחידה והסיכומים הרלוונטיים ע"ג  קובץ ה"בנארית בענן". (1
 

תדפיס ועליו ההכפלות  לאחר הקלדת הנתונים על גבי הקובץ יש להוציא בעזרתו (2
 והסיכומים.

 
בכל מקרה של אי התאמה בין איזה מהנתונים המוקלדים בקובץ לבין איזה  (4

האמור, המזמין יהיה רשאי לקבוע/לבחור את הנתון  מהנתונים המופעים בתדפיס
 שיילקח בחשבון ו/או לפנות אל המציע לשם קבלת הבהרה על פי שיקול דעתו.

 
  ללא תדפיס ה"בנארית בענן" חתום בשני העתקים.אין להגיש ההצעה  (5
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 המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף. (6
 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המכרז כרצונו ואת הכמויות.  (7

 שינויים בכמויות לא ישנו את מחירי היחידה אשר אשר מולאו בכתב הכמויות.
 
חיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות, יחשב הדבר מציע, אשר לא ינקוב במ (6

כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את המציע כמי 
שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי שיקול דעת 

 המזמין.
 
של הפריט, לבין הסכום  אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר הרשום לצידו (7

ו/או תתגלה   המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה
אי התאמה בחישוב כל שורות הסה"כ בטבלה לבין הסה"כ הכללי ו/או כל אי 

כ המחיר בנוגע לאותם פריטים בהם ”התאמה אחרת בכתב הכמויות, יתוקן סה
ר יחידה הגבוה ביותר שהוצע במכרז על קיימת אי התאמה כך שיילקח בחשבון מחי

ידי מי מהמציעים במכרז ו/או בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים וככל שלא 
 יהיה ניתן לתקן האמור, הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את ההצעה.

יובהר כי ככל שהמזמין יתקן מחירי יחידה כאמור לעיל למחיר הגבוה ביותר  
עים, והמציע יזכה במכרז, חיוב המזמין בפועל עבור אותם שהוצע על ידי מי מהמצי

פריטים שתוקנו ייקח בחשבון את מחיר היחידה הנמוך ביותר שהוצע במכרז על ידי 
 מי מהמציעים.

 
אני מציע לבצע את כל העבודה עפ"י מסמכי המכרז, בהיקף המוצע בכתב הכמויות 

)ובמילים: _______________₪  ובמחירים שפורטו על ידי בכתב הכמויות, בסך כולל של
 ___________________ ש"ח(.

 
   

 חתימת המציע על טופס ההצעה .19

 
 שם המשתתף _____________ כתובת _______________________________

 טלפון ________________ טל. סלולרי ________________ פקס. _______________

 הקשר _______________________.דואר אלקטרוני  ________________ איש 

 

______________________   ______________________ 
 תאריך     חתימה וחותמת           
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 אישור עו"ד/רו"ח

 

 אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________________________

 

 מאשר בזאת כי היום________________ מס' ___________ עיר ____________________

 

 חתמו בפני ה"ה _______________________________ ת.ז._______________________

 

וה"ה  ___________________________ ת.ז. ____________________ על מסמכי  מכרז מספר 

______. 

 
 
 

               _______________                                            _________________ 
 חתימה וחותמת/ עו"ד/רו"ח     תאריך    

 
 

 
 
 
 

 אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

 
 אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב_____________________________

 
 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף 

 

  -חתימותיהם של  ה"ה _________________________ ת.ז. _______________________ ו

 

 _______________________________ שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר 

 

 ד לכל דבר ועניין.זה בפני, מחייבים את התאגי

 

____________________________             ______________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                           תאריך                   
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 מסמך ה'           

 
 15/2019מכרז פומבי מספר  

 הפרדות אש בהתאם לסקר בטיחותלביצוע פרויקט 
 בשטח המרכז הרפואי הלל יפה 

 
 תשקיף משתתף

דפים אלה מיועדים לרישום נתוני מידע אותם מבקש המזמין לקבל מהמשתתף עם הצעתו במכרז והמשתתף 
 נדרש למלאם ולהגישם עם הצעתו )במידת הצורך ניתן להשלים פרטים במכתב לוואי(:

 
 __________________________________________________________ שם המציע/ים  .1
 
 מס' רשום של המציע )כפי שרשום ברשם החברות ו/או השותפויות ו/או בכל רישום אחר(  .2
 

_____________________ 
 
 _________________________________________________________ כתובת המציע  .3
 
 שותפים ו/או מורשי החתימה )מחק את המיותר(.שמות הבעלים, ה .4
 

טלפון  פקס. טל. ת.ז מעמד  שם
 סלולארי

     
 

 

     
 

 

     
 

 

 
 נציג המציע לעניין מכרז זה: .5
 

 שם __________________ טל _________________ טל. סלולארי __________ 
 

 פקס _________________ מעביד ________________ 
 
 עובדים קבועים )שכירים( המועסקים ע"י המציע במועד הגשת ההצעה: .6
 

 פירוט כוח האדם המנהלי: א.  
 

  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 

 
 פירוט כוח האדם הביצועי )נא לפרט לפי מקצועות, כולל אנשי השירות וכו'(. ב. 

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 

 
 לקוחות : .7

  
עבודות שהיו כלולות בהן עבודות גמר ומערכות בהיקף כספי דומה או גדול יותר מהיקף  5פירוט  

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  3העבודות הנדרשות במכרז זה, וזאת במהלך 
 זה. 

 עבודות. 5מינימום יש לפרט  
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אין סעיף זה בא לבטל את החובה להציג אישורים בכתב על מקומות ביצוע העבודה, ועל ניסיון, אם  
 אלו נדרשו במפורש בתנאי המכרז.

 
 

מקום ביצוע  
 העבודה

היקף  סוג העבודה
העבודה 

 )כספי(

 מועד סיום מועד התחלה

1.      
 

2.   
 

   

3.   
 

   

4.  
 

    

5.  
 

    

   
 

שמות האנשים שניתן לקבל מהם חוות דעת והמלצות על המציע בהתייחס ללקוחות המפורטים 
 לקוחות/אנשי קשר. 5יש לפרט מינימום לעיל, כולל כתובת וטלפון: 

 
  

שם איש הקשר  מקום ביצוע העבודה 
 ותפקידו 

 טלפון/כתובת

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

 
 

המרכז הרפואי יפנה למפורטים לעיל לקבלת חוות דעת על המציע ובהתאם לטבלה המפורטת במסמך 
כמו כן, ןלצורך ניקוד האיכות, המזמין יהיה רשאי לפנות על דעת עצמו, למוסדות ' למסמכי מכרז זה. יג

עבודה ל שבוצעה אצלהם עבודה דומה במאפיניהשל משרד הבריאות לרבות בתי חולים ממשלתיים, 
ככל ותתקבל חוות דעת  .על העבודהבמסגרת מכרז זה, לקבלת חוות דעת על המציע ו/או  הנדרשת

 שלילית, רשאית וועדת המכרזים לפסול את המציע. 
 

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים, הציוד וכו' המפורטים לעיל עומדים  .8
 ו אם נזכה במכרז.לרשותנו לשם קיום התחייבויותינ

 
 תאריך ________________________ שם המציע _________________________ 

 
  

 
 חתימה וחותמת _____________________.
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 מסמך ו'        

 
 

 תנאים מיוחדים
 

, לביצוע פרויקט 2019/15, המהווה  חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי מספר 3210מדף תנאים מיוחדים להסכם 
 , בשטח המרכז הרפואי הלל יפה. הפרדות אש בהתאם לסקר בטיחות

 
 להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם :

 .1-למסמך ג' 34בסעיף  (:  תבוצע בהתאם לאמור49הערכת שינויים )סעיף  .4

בדיקות מעבדה: המזמין רשאי לבחור בעצמו את מעבדת הבדיקות  -( 35טיב החומרים והעבודה )סעיף  .4
 .back to backולהתקשר עימה ישירות תוך חיוב הקבלן בעלות כל הבדיקות שיבוצעו 

ן ויאושר ע"י (: יבוצעו בהתאם לפירוט תשומות אשר יוגש ע"י הקבל50תשלום עבודה יומית )סעיף  .3
 .15%מחירון דקל העדכני בהנחה של המפקח. עלות התשומות תקבע בהתאם לסעיפים המתאימים ב

 יהיה בהתאם לקבוע במסמך יא' למסמכי המכרז.   –( 19ביטוח על ידי קבלן )סעיף  .1

 
 עדיפות בין מסמכים:

 
מסמך ב', , 3210הסכם מדף מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות את האמור ב

או במסמך אחר ממסמכי המכרז. ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי  התאמה בין האמור במסמך זה לבין 
 או במסמך אחר, תינתן עדיפות להוראות במסמך זה. בהסכם מדףהאמור 

 
 

                          
 

                                                             
 חתימת הקבלן  

 
___________________ 
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 מסמך ז'

 
 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה

 

 ____________מס'הנדון: ערבות 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 )במילים _________________________________________________________________(

 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 /חוזה _____________________________________________________________כרזמעם 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

לעמוד  במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                                     
 
 

__________________________________      ___________________________________ 
 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                                              מס' הבנק ומס' הסניף                       

 
 

___________________________          ________________               ________________ 

 ת וחותמת מורשה החתימהחתימ   שם מלא                    ריך                                               תא          
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 1מסמך ח'
 

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע

 מסמך זה ייחתם על ידי המציע 

 
 לכבוד

 המרכז הרפואי הלל יפה
 

 .,א.ג.נ

 התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידעהנדון: 

 
 

 

  , 15/2019פרסם מכרז פומבי מס' )להלן: "המזמין"( והמרכז הרפואי הלל יפה  הואיל 
 ;המזמין"המכרז"( בשטח  –)להלן  לביצוע פרויקט הפרדות אש

 והמציע _____________)להלן: "המציע"( מעוניין להשתתף במכרז זה; והואיל

כל סודיות  ע והבאים מטעמו ישמרו על והמזמין התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמצי והואיל
לשמירת סודיות  בות המציע לעשות את כל הדרוש המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחיי 
 לאבטחת המידע; 

 אי לזאת, אני הח"מ, המציע במכרז, מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .1
 

( השייך למזמין ו/או למטופלים Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע" 
בעל פה ובין בכתב יצוע העבודות נשוא מכרז זה, בין ו/או הקשור בב במזמיןהמטופלים ו/או שטופלו  
אופטית ו/או אלקטרונית ו/או חשמלית ו/או ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה  
נתונים, מסמכים, מבלי לגרוע מכלליות האמור: , בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מגנטית ו/או אחרת 
)לרבות זהותם(, צילומים שצולמו  בווהחולים השוהים  דו"חות, התכתבויות, מידע אודות המזמין 
או לטיפול  במזמיןמטופל הגופני או הנפשי של  , מידע המתייחס למצב בריאותו המזמיןבמתחם  
 . מזמיןבמטופל הרפואי בו, מידע מתוך הרשומה הרפואית של  
נתקבל  אם צוע העבודות נשוא מכרז זה, בין כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לבי -ם" "סודות מקצועיי 
מידע  לעיל: רבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לפני ו/או במהלך ביצוע העבודות או לאחר מכן, ל 
 אשר יימסר על ידי המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.  

 

מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל,  כל מידע או סוד מקצועי או ידיעה או  .2
שהגיעו לידי  כמציע במכרז ו/או כזוכה במכרז עקב או בהקשר לביצוע העבודות  לא אוציא ולא 
אעביר ולא אמסור אותם לצד שלישי כלשהו, ללא יוצא מן הכלל, או לרשות הרבים, וכן לא אוציא 

כל זכות או טובת הנאה בהם לצד שלישי כאמור או לרשות ולא אעביר ולא אמסור כל חלק מהם או 
הרבים, אלא אם הותר הדבר על ידי הגורם המוסמך במזמין, בכתב.  המציע/הזוכה במכרז מצהיר 
כי ידוע לו ומקובל עליו כי כל החומרים ו/או המוצרים ו/או הרשימות ו/או המאגרים מכל סוג ומין 

זה יחשבו לרכוש המזמין, הן בתקופת המכרז ו/או הזכיה המשמשים לביצוע המשימות על פי מכרז 
 על פיו והן לאחר תום תקופה זו.

 
 
 

 מצהיר כי ידוע לו שתוקף סודיות מידע רפואי הנו ללא תפוגת זמן.המציע/הזוכה במכרז   .3
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כל החומרים והמוצרים אשר יפותחו ו/או יבוצעו כתוצאה מהמכרז, מביצוע ההסכם על פיו  לרבות   .4
ין. למען הסר ספק מוסכם כי אין מ/או מערכת ממוחשבת יחשבו כקניינו הבלעדי של המזטפסים ו

להשתמש במידע, בסודות מקצועיים, בחומרי השירות, מסמכים, מסמכי מחשב וכדומה שלא 
 לצורך ביצוע העבודות או להעבירם לגורם שלישי אלא באישור הנהלת המזמין בכתב.

 

י שהגיע או יגיע לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע וכל סוד מסחרהמציע/הזוכה במכרז  מתחייב   .5
ו/או בהקשר לפעילותו מול המזמין ולא להעביר בכל צורה שהיא כל מידע ו/או לידיעתו במסגרת 

סוד מקצועי לאדם ו/או לגוף כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש שלא בהקשר לעבודתו עבור המזמין 
, במזמיןלא יוציא כל מידע רפואי, מידע על שוהים מכרז ב או באמצעות אחרים. המציע/הזוכה

. הדברים אמורים לגבי כל צורה של מידע המזמיןעובדים או כל מידע סודי אחר אל מחוץ לתחומי 
 )דיגיטילי, פיזי או כל צורה אחרת(, אלא אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי הנהלת המזמין. 

 

כל אמצעי שאיננו רכוש המזמין אלא אם כן ניתן לכך המציע/הזוכה במכרז  לא יעבד המידע ב  .6
 אישור מפורש על ידי הגורם המוסמך ובכתב.

 

המציע/הזוכה במכרז מצהיר בזה כי יעשה כל הניתן לצורך אבטחת המידע והסודות המקצועיים.   .7
אין המציע/הזוכה במכרז מצהיר בזה כי יפעל בנושא זה אף בהתאם להנחיות המזמין, ככל שיינתנו. 

מאחריות המציע/הזוכה במכרז בכל כדי לגרוע באמור בסעיף זה ובהנחיות שיינתנו על ידי המזמין 
 צורה שהיא.

 

המציע/הזוכה במכרז יישא לבדו באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו   .8
ו/או לגופו של כל  יןהמזמלמזמין ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות מטופלי 

אדם ו/או גוף כאמור אשר נגרם כתוצאה מכך שלא עמד בהתחייבויותיו על פי מסמך זה ועל פי 
 מסמכי המכרז.

ו/או אובדן , ככל שניתן, כל נזק ו/או פגיעה המציע/הזוכה במכרז מתחייב לתקן, להיטיב, להשלים
המלאה של רצונו  לשביעות  לאחר קורתם הכול ו/או הפסד כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר

 . המזמין
הוצאות ו/או תביעות שתוגשנה נגדם בגין כל המציע/הזוכה במכרז מתחייב בזה לשפות את המזמין 

אחראי המציע/הזוכה במכרז, כאמור לעיל, פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד להם בגין נזק ו/או 
 דרישתם הראשונה.דין וזאת מיד עם הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך  בתוספת

 

את הזכות לבצע בקרות לבחינת קיום נהלי אבטחת המידע על ידי  והמזמין שומר לעצמ  .9
המציע/הזוכה במכרז. המציע/הזוכה במכרז  מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בתוך תקופת 

 זמן שתיקבע על ידי המזמין.

 

ת מידע או שינוי שהתבצע המציע/הזוכה במכרז מתחייב לעדכן את המזמין בכל אירוע אבטח  .10
בתחומו או באחריותו ויכול להשפיע על אבטחת המידע של מידע ו/או סודות מקצועיים של המזמין, 
שברשותו )כגון: שינוי כלשהו במערכות מידע, העסקת קבלני משנה, שינוי /הוספת עובדים וכו'( 

 ולקבל אישור על כך מראש מהמזמין.

 
אני מצהיר בזה כי ידוע לי שהיה ואזכה במכרז יהא עלי להחתים את כל העובדים שיעבדו מטעמי   .11

בתחומי המרכז הרפואי על "התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע" המופיע במסמך 
שומר לעצמו את הזכות לבקר מימוש  המזמין. במזמיןלמסמכי המכרז, לפני תחילת העבודה   2ח'

 זו בכל עת ובכל דרך שימצא לנכון. הנחיה 

 
לכל עובד שיימצא כי ₪  1,000מוסכם עלי כי במקרה ותמצא חריגה מסעיף זה, הפיצוי המוסכם הנו 

לא הוחתם על הצהרה כאמור. אין בקנס זה או בבקרה זו בכדי לגרוע מאחריות הזוכה במרכז כפי 
 שהוגדרה בסעיפי מסמך זה. 
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ואפר  את ההנחיות הקבועות במסמך זה יראו בכך הפרה יסודית של  ידוע לי ואני מסכים כי היה  .12
על ו ההסכם בין הצדדים.  במקרה זה, יהיה רשאי המזמין, על פי בחירתו, בנוסף על כל זכות שיש ל

פי כל דין, לבטל את ההסכם ו/או את זכייתי במכרז לאלתר או להשהותו וכן לדרוש פיצויים על 
 כתוצאה מההפרה. ול הנזקים ו/או הפסדים שנגרמו

 
 ולראיה באתי על החתום

 
    :היום

 שנת בחודש יום 

 

 המציע:

   

 ת"ז שם פרטי ומשפחה 

  

 

  

 חתימה כתובת
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 2מסמך ח'
 

 התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע

 
"העובד"( עובד חברת  –''מ ______________  ת.ז ________________ )להלן אני הח

"החברה"( מצהיר ומתחייב בזה כלפי המרכז הרפואי הלל יפה )להלן:  –________________ )להלן 

 (:"המרכז הרפואי"

 

 לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם , בין במישרין ובין .1
בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע 
אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע מהמרכז הרפואי או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע 
העבודה, לפני או לאחר מכן, ולרבות כל נושא הקשור למחקר, תהליכים, תחשיבים, נתונים, 

 מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.שרטוטים, 
 

מובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומר  מקצועי ו/או  .2
טכנולוגי ו/או מסחרי של משרד הבריאות ו/או המרכז הרפואי ו/או של אחרים מטעמם ו/או של 

זהותם, מצב בריאות הגופני ו/או הנפשי, מידע מתוך  מטופלים השוהים בבית החולים, לרבות
הרשומות הרפואיות שלהם וכיו"ב, כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל, וכל מידע הנוגע למשרד 
הבריאות ו/או למרכז הרפואי, אשר נמסר לחברה, ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או 

לניהול הליך אכלוס מרכז רווחה בשטח המרכז   5/2017לידיעתם, עקב ביצוע השירותים על פי מכרז 
פה, ברשימות, בדיסקטים, בתיקים, -הרפואי הלל יפה או בכל דרך אחרת באופן ישיר או עקיף, בעל

בתוכנות מחשב, בתרשימים, בחוברות, במסמכים ו/או בכל מדיה ואופן שהוא, לרבות כל תוצר, 
 ויישאר בכל עת קניינו המלא של המרכז הרפואי. רעיון תכנית או מסמך. מובהר כי המידע יהיה

 
מידע של/הנוגע למרכז הרפואי, על כל צורותיו, המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים ואני ביניהם  .3

לא יצא מתחום החברה אלא חזרה למשרדי המרכז הרפואי. במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה 
קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע של מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר 

המרכז הרפואי. בבקשה לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש 
בחומר שנתקבל מהמרכז הרפואי תוודא החברה/העובד גריסתו או החזרתו למרכז הרפואי, בהתאם 

 להנחיות הגורם ממנו הגיע החומר .
 

ואני ביניהם יוודאו כי מידע של משרד הבריאות ו/או המרכז הרפואי אשר יש  החברה והעובדים .4
לעיל, יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי  3סעיף -להוציאו מתחום המשרדים, בהתאם לתת
מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, החברה -החברה או למשרדי המרכז הרפואי, על

להשאיר חומר של משרד הבריאות ו/או בית החולים ברכב והעובדים ואני ביניהם מתחייבים שלא 
חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת אישור ממנהל אבטחת 

 המידע במרכז הרפואי מראש ובכתב.
 

מסמכים הכוללים מידע, המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה יקבלו את אישור  .5
 היבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם.הנהלת החברה ב

 
 שעומדת מידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, במגרסה .6

 הגריסה לפחות. דהיינו, לאחר 4 ברמה DIN 32757 פי תקן-בדרישות משרד הבריאות, על

עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת  .מ"מ X 15 2 מ גדולים שאינם פתיתים ייוותרו
החברה נעילתו כמוגדר. אין להשליך מסמכים הכוללים מידע של משרד הבריאות ו/או בית החולים 

 לפחי האשפה ואין למוסרם למנקים.
 

ידי החברה ו/או -לא יועבר מידע או כל חלק ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, על .7
י ביניהם אל צד שלישי כלשהו, לרבות גורמים ו/או מועסקים של החברה אשר אינם ע"י העובדים ואנ

משולבים בשירות למרכז הרפואי , לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מחשבים ניידים, 
 מדיה מגנטית או אופטית.
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או לצלם החברה והעובדים ואני ביניהם מתחייבים בזאת שלא לקחת מהמרכז הרפואי ו/או לעיין ו/ .8
ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי המרכז הרפואי, בעמדות 
העבודה או בכל שטח אחר שברשות המרכז הרפואי, זאת למעט מידע כמתואר שיינתן לעובדים 

 במסגרת ולצורך מתן השירות מגורמי המרכז הרפואי בתוקף עבודתם.
 

ייבים שלא לעשות כל שימוש במחשבי המרכז הרפואי אלא אם החברה והעובדים ואני ביניהם מתח .9
ניתן לכך אישור מפורש ומראש ממנהל אבטחת המידע של המרכז הרפואי. השימוש ייעשה לצורך 

 שאושר, וזאת בלבד.
 

החברה והעובדים ואני ביניהם מתחייבים שלא להכניס למחשבי המרכז הרפואי כל אמצעי זיכרון  .10
 באשר הוא.  USBאו דיסק וכן כל התקן  Disk-on-Keyנתיק, כגון 

 
באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של  המרכז הרפואי ובאם  מידע זה כולל היבטים של  .11

 -"צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של משרד המרכז הרפואי 
 מות במאגרי המידע של המרכז הרפואי.יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי שהן מיוש

 

ידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי משרד הבריאות והמרכז הרפואי, וכי אי מילוי  .12
 התחייבותי לסוגיות כאמור, עלולה לגרום לי לנזקים, כמו גם למשרד הבריאות ולמרכז הרפואי.

 
והתקנות שמכוחו וכן  -1981תשמ"א ה -ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות  .13

 .1996-מכוח חוק זכויות החולה, תשנ"ו
 

לחוק  118כן ידוע לי, כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סעיף  .14
 .1977העונשין, התשל"ז 

 
 התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה. .15

 
י הנה ללא תפוגת זמן וכי חלה על החברה ועובדיה ואני ביניהם להגן על ידוע לי כי סודיות מידע רפוא .16

 המידע הנמצא בחזקתה, כמפורט במסמך זה, ללא הגבלת זמן כלשהי.
 

ההתחייבויות שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את החברה ואת  העובדים  .17
לניהול הליך אכלוס מרכז רווחה  5/2017ואני ביניהם, במהלך תקופת מתן השירותים על פי מכרז 

בשטח המרכז הרפואי הלל יפה  ולאחר סיומם, לרבות לאחר סיום העסקת העובד ע"י החברה, ללא 
 הגבלת זמן כלשהי. 

 
מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את החברה ואת עובדי החברה ואותי  .18

רשם מפורשות "החברה", אלא מקום בו עולה מסדר הדברים ביניהם, ביחד ולחוד, לרבות מקום בו נ
 כי ההתחייבות הינה של החברה בלבד. 

 שם מלא: ____________________________           מספר זהות ____________________ 
 תאריך:_____________________   חתימה: _____________________________
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 מסמך ט' 

 נספח בטיחות

  קבלן התקשרות עם להסכם נספח - הצהרת בטיחות
 

 לאחר עיון בקובץ הוראות זה ובהוראות בטיחות וגהות הרלוונטיות לסוג העבודה המבוצעת, 
עליך לאשר בחתימתך כי הבנת את תוכן הדברים שהובאו לידיעתך על ידי מהנדס ביה"ח  ו/או מנהל פרויקט 

 מתחייב לפעול לפי ההוראות.  ו/או ממונה הבטיחות והינך
 

 התחייבות הקבלן:
 

 :בעתיד לרבות שיפורסמו או שפורסמו הבטיחות ותקנות חוקי כל י"עפ לעבוד מתחייב הקבלן .1

 .ותקנותיה 1970 -תש"ל  ,חדש( בעבודה )נוסח הבטיחות פקודת (1

 .ותקנותיו 1954  -ד"התשי העבודה על הפיקוח ארגון חוק (2

 .ותקנותיו 1954  -ד "התשי החשמל חוק (3

 .ותקנותיו 1953  -ג "התשי הנוער עבודת חוק (4

 .עבודתו על החל אחר דין כל (5

 הקבלן המבצע בנייה או בניה הנדסית אשר חלה עליהם פקודת הבטיחות בעבודה, מתחייב לדווח .2

 למפקח האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלתן הודעה בכתב על העבודה, פרט לעבודה שיש    

 שבועות.  6-יסוד סביר להניח שימשכו פחות מ   

 הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך לאתר בנייה שישמש כתובת עיקרית לנושא הבטיחות, .3

 למסור בכתב את פרטיו המלאים לשירות הפיקוח על עבודה ולרשום אותם בפנקס הבטיחות הכללי    

 שינוהל באתר ולקבל את אישורו.     

 הציג באתר הבנייה שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצעי הבנייה ושל מנהלהקבלן מתחייב ל .4

 העבודה, וכן את מהות העבודה המתבצעת.     

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי המכרז, ההזמנה, התכניות, המפרטים הטכניים .5

 ותנאי החוזה הכלליים והמיוחדים.     

 קפדנית שמירה תוך עבודות המבוצעות ע"י קבלני משנה, לרבות העבודות, את לבצע מתחייב הקבלן .6

 לעיל, 3הבטיחות תחת השגחתו המתמדת של בא כוחו אשר מינה כמופרט בסעיף  כללי כל על    

 לרכוש. או/ו לאדם סכנה להוות העלולים ,מחדל מעשה או מכל ולהימנע    

 נושא הבטיחות עבור כל עבודה שהואמרכז רפואי, על  \הקבלן יהיה אחראי כלפי משרד הבריאות  .7

 ימסור מתוך הזמנה לקבלני משנה.     

 .אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם  של העובדים .8

 העבודה אתר .9

 עישון אסור בכל מבני בית החולים. .א

 .ובטוחה מסודרת ,נקייה בצורה העבודה ביצוע מקום את להחזיק מתחייב הקבלן .ב
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הקבלן מתחייב לגדר לבטח ובצורה ברורה ונכונה ולסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות      .ג

או נפילה, עקב ביצוע העבודה. הגידור \החשכה, כל שטח או משטח העבודה בו קיים סיכון פגיעה ו

ס"מ(  מפני כניסת אנשים לאתר. דלתות  12יכלול סגירה הרמטית )ללא פתחים ברוחב מעל 

יו סגורים בכל זמן למעט ברגע מעבר עובדים בשער או דלת. חובה על הקבלן למנוע ושערים יה

 כניסת אנשים זרים לאתר העבודה.

 אין לפרק את הגידור לפני גמר כל העבודות כולל של קבלני משנה ופינוי כל הפסולת, הפיגומים .ד

 והסולמות.                

 לאזור המוגדר.חל איסור  להשאיר כלי עבודה או לאחסנם מחוץ  .ה

 הקבלן יוודא שכל עובדיו יישאו  תג זיהוי כל הזמן ששוהים במרכז הרפואי.  .ו

 

 ניהול סיכונים .10

הקבלן יכין וימסור לנציג המרכז הרפואי תוכנית לניהול בטיחות באתר בו נדרשת הכנת התוכנית  .א

 . 2013 -  ג"התשע ,)הבטיחות לניהול תכנית( העבודה על הפיקוח ארגון בהתאם לתקנות

א, הקבלן יבצע הערכת 10באתר בו אין דרישה להכין תוכנית לניהול בטיחות כאמור בסעיף  .ב

 .1ציין אמצעים להקטנתם על גבי טופס בנספח מס' יסיכונים ו

 
 הנדסית ובניה בניה עבודות   .11

 -התשמ"ח,)בניה  עבודות(בעבודה  הבטיחות תקנות י"עפ יבוצעו הנדסית בניה או בניה עבודות א.

    1988. 

 עצמו על והוא לוקח ,הבניה עבודות ביצוע את עליו הטיל שהמרכז כמי ,ראשי קבלן הינו הקבלן ב.

 .)בניה הבטיחות בעבודה )עבודות תקנות הוראות לביצוע הכוללת האחריות את הבניה כמבצע

 שמשכה ,הנדסית בניה או בניה עבודת כל על האזורי העבודה למפקח להודיע מתחייב הקבלן ג.

 .בעבודה הבטיחות לפקודת 192 בסעיף כנדרש ,שבועות 6 על עולה הצפוי

 
 

 חפירות   .12

 בעבודה )עבודות בנייה(  הבטיחות לתקנות בהתאם חפירה עבודות לבצע מתחייב הקבלן .א

 .עפר ועבודות חפירות  -ט'  פרק ובפרט1988   -ח "התשמ 

 .דרישותיהן י"ועפ הנדרשות הרשויות עם חפירה כל לתאם ידאג הקבלן .ב

חשמל/מנהל מהנדס \כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרויקט  .ג

קרקעיים. אין לבצע עבודות פגיעה בכבלי חשמל או צינורות תת שירותים טכניים ,זאת כדי למנוע  

 חפירה ללא מפרט ותוכניות עבודה מאושרות . 
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 הריסות .13
 בנייה( בעבודה )עבודות הבטיחות לתקנות בהתאם הריסה עבודות לבצע מתחייב הקבלן  .א

 .הריסות -י'  פרק ובפרט  1988  -ח "התשמ

פינוי פסולת בניין תעשה ישירות למכולה ייעודית לפסולת בניין. כאשר קיים צורך לפנות פסולת   .ב

מקומה גבוהה למכולה הדבר יעשה באמצעות שרוול תוך וידאו שכל השרוול שלם. פתחו 

 עטוף בכיסוי המכולה.התחתון 

 חומרי בידוד, כגון צמר סלעים, ייעטף טרם הכנסתה למכולה  בשקית מחומר אטום ועמיד .  .ג
 תלולים או/ו שבירים גגות על עבודה  .14

 בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם תתבצע חלקלקים או/ו תלולים או/ו שבירים גגות על עבודה

  1986  -ו "התשמ תלולים(  או שבירים גגות על )עבודה

 בגובה עבודה .15

 הנדרשים האמצעים בכל וינקוט בגובה משימות לביצוע הקבלן יעסיק עובדים שהוכשרו והוסמכו  .א

, 1970   –ל "חדש( תש בעבודה )נוסח הבטיחות לפקודת בהתאם לעומק נפילת אדם למניעת

בעבודה )עבודה  הבטיחות , לתקנות 1988  -ח "בנייה( התשמ בעבודה  )עבודות לתקנות הבטיחות

 .העבודה קיום בנסיבות המתחייבים הזהירות ולכללי 2007  -ז "התשס בגובה( 

 הקבלן יציג היתרי עבודה בגובה של העובדים לממונה בטיחות של המרכז הרפואי . .ב

 במקרה שיעורר צורך לצאת לגג, על הקבלן לוודא נעילת דלת יצאה לגג בתום העבודה. .ג

 

 מוקף במקום עבודה  .16

 הבטיחות בהתאם לפקודת תתבצע וכד'(  מיכלים ,ביוב לבורות מוקף )כניסה במקום עבודה .א

 . 2014מוקף",  במקום "עבודה מוסדי- נוהל הבטיחות י"ועפ 1970   -ל "תש בעבודה

על הקבלן לוודא קיום כל אמצעי הבטיחות ולבצע כל הבדיקות הנדרשות לפני כניסה לחלל מוקף   .ב

 "עבודה במקום מוקף" 2נספח ראה  –בהתאם לרשימת תיוג 
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 התחשמלות סיכון עימן שיש עבודות או/ו חשמל עבודות  .17

והתקנות הישימות שפורסמו עד  1954כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאמה מלאה לחוק החשמל   .א

הקבלן אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל התקנות החשמליות מועד ביצוע העבודה. 

 החשמל.יעמדו בתקן ובדרישות חוק 

 .החשמל חוק י"עפ מתאים רישיון בעל חשמלאי י"ע יבוצעו חשמל עבודות  .ב

 מהנדס חשמל.  של ובאישור בידיעה תיעשה חשמל למקור התחברות  .ג

 ורק אך תיעשה ,חשמל מכשירי חיבור/החשמל, ניתוק זרם החזרת/חיבור ,החשמל זרם ניתוק  .ד

 – הבטיחות הוראות"כנדרש ב ותיוג נעילה לכללי מהנדס חשמל ובכפוף של ובאישורו בידיעתו

 "חשמל

מוארקת  ,יבשה ,לעבוד מתכוון הוא בה העבודה שסביבת ,העבודה תחילת טרם יוודא הקבלן  .ה

 וללא מפגעים.

 העומדים בתקנים תקינים מטלטלים ידניים חשמליים עבודה בכלי להשתמש מתחייב הקבלן  .ו

 .כפול בידוד לעניין

 בין דלף )מפסק פחת(, לזרם מפסק שבו ללוח מחובר יהיה הארכה לכבל המחובר עבודה כלי כל  .ז

 .נייד שהוא ובין קבוע שהלוח

 לעשות שימוש לא וכן השגחה ללא כלשהם חשמל מכשירי להשאיר שלא מתחייב הקבלן  .ח

 .העבודה במקום גלויים חשמל במוליכי
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 גלויה באש עבודה  .18

 להיווצרות הגורמת אחרת פעולה וכל ריתוך ,חיתוך ,חימום :כגון עבודות ביצוע בעת  .א

 ,פיצוץ/האש התפשטות למניעת האמצעים בכל לנקוט הקבלן על ,גלויה אש או ניצוצות

 וכד'. חציצה ,דליקים חומרים של וניטרול הרחקה ,זמינים כיבוי אמצעי קיום לרבות

באש לפני ביצוע עבודה באש גלויה יש לקבל היתר עבודה חתום בהתאם לנוהל מוסדי "עבודה   .ב

 .3. היתר זה תקף ליום אחד בלבד. ראה נספח מס' 2016גלויה" , 

לכל אורך ביצוע העבודה הקבלן יחזיק במקום אמצעים לכיבוי השריפה בהתאם להנחיות   .ג

 שיצורפו להיתר העבודה.

 

 עבודות הכרוכות בפיזור מזהמים כגון עשן, אבק, אדים ומטרדי ריח .19

למניעת זיהומים בזמן בניה ושיפוץ" בכל הקשור למניעת הקבלן יפעל בהתאם להנחיית "הועדה   .א

פיזור אבק, אדים, עשן וכד' לאזורים מאוכלסים. בין אותם אמצעים ילקח בחשבון: איטום 

 אזור עבודה, שימוש באמצעי יניקת אוויר, הצבת שטיחונים, אמצעי בידוד וכד'.

זוג על הקבלן לקבל הנחיות בעבודות בקרבת פתחי אוורור או בסביבת יחידות של מערכות מי  .ב

מראש ממנהל פרויקט  )בהתייעצות עם מנהל מעכות מיזוג( בדבר מניעת חדירת עשן, אבק, 

אדים ומטרדי ריח אחרים )לדוגמה, צבע/דבק ( דרך פתחי היניקה של מערכות המיזוג לתוך 

 המבנים. 

 

 העברת צנרת/חיווט דרך גגות וקירות  .20

דרך גגות, קירות בלוקים או גבס ובמיוחד קירות אש, לצורך בסיום כל עבודה המחייבת חדירה 

העברת צנרת, חוטי חשמל, תעלות לסוגיהן וכד', הקבלן ידאג לאטום את החדירות בחומרים ושיטות 

 מתאימות. איטום של קירות אש יעשה בחומרים מעכבי בערה תיקניים.

 עבודה בקרבת צנרת גזים רפואיים .21
לצנרת של גזים רפואיים )צבועה בכחול, ירוק, לבן,חום,או סגול( אם העבודה מתבצעת בסמיכות  .א

 יש להגן על הצנרת מפני נזקי חום ע"י יריעות בד חסין אש ומפני נזק מכני ע"י מגן קשיח .

כל הפסקה של אספקת גז רפואי מחייבת את הקבלן לקבל אישור  מראש בכתב ממנהל  .ב

 אחזקה.\פרויקט

י ננקטו כל האמצעים כדי שהפעלה מחדש לא תגרום לנזקים או לפני כל חיבור מחדש יש לוודא כ .ג

 פגיעות.

 חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במערכות גזים רפואיים. .ד

 כללי זהירות בחמצן:  .22
 אסור לחשוף בצורה כל שהיא חמצן למקורות אש, חום וניצוצות.  .א

אסור להביא, בדרך כל שהיא, למגע  בין החמצן או כל פריט המשמש לחמצן, לבין שמנים, משחות  .ב

 סיכה , חומרים דליקים, וכימיקלים. 

אסור לטפל במערכות חמצן או גליליהם באם הידיים, הבגדים , הכפפות או כלי העבודה נושאים  .ג

 שאריות שמן, שומן, משחות סיכה וכדומה. 

 למצב בו צינור מוביל חמצן או גליל יהיו חלק ממעגל חשמלי. אסור בהחלט להביא  .ד

 אין לשמן או לנקות בחומר דליק אביזרי חמצן.  .ה
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 אסור ומסוכן לפתוח פתיחה מהירה את ברזי החמצן .  .ו

 יש לאוורר את המקום ולכבות מקורות אש וחום.  –בכל מקרה של פריצת חמצן במקום סגור  .ז

 

 הרפואינהיגה בשטח תפעולי של המרכז  .23

נהיגה ברכב מותרת רק לנושא רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל . אין להכניס   .א

לשטחים ציבוריים כגון דשא , שבילים , גינות , חצרות בלי לקבל אישור מראש על כך מקצין 

 הביטחון.

 אין להשתמש ברכב תפעולי של המרכז הרפואי ע"י העובדים שלא הוסמכו לכך.  .ב

 

  הקבלן עובדי והדרכת כשירות ,עיותמקצו .24

 של מספר מספיק ,זה הסכם י"עפ העבודות ביצוע לצורך חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן .א

 לביצוע הדרושים והמתאימים הכישורים להם שיהיו ,נאותה מקצועית רמה בעלי עובדים

 .צורך י"עפ להכשירם וידאג העבודות

 לעבודה הקשור חשבונו בכל על עובדיו את להדריך העבודה תחילת טרם מתחייב הקבלן  .ב

 על הפיקוח ארגון בתקנות כנדרש מקצוע מתאים בעל באמצעות זה והסכם דין י"עפ בטיחותית

 את הבינו עובדיו כי יוודא . הקבלן  1999 -ט "עובדים(, התשנ והדרכת מידע העבודה )מסירת

 ויקיים יחזור הקבלן .פיה על פועלים הם וכי חשופים בעבודה אליהם והסיכונים ההדרכה

  .לשנה אחת ולפחות העובדים בהתאם לצרכי כאמור הדרכה

 ולאחר מבחינה רפואית לעבודה כשיר יהיה מטעמו מי או/ו מעובדיו עובד כל כי מתחייב הקבלן  .ג

 .דין כל י"עפ הדרושות הרפואיות הבדיקות כל את שעבר

 
 אישי מגן ציוד .25

 ,מטעמו למי או/ו למועסקיו או/ו ,לעובדיו ומתאים תקין אישי מגן ציוד לספק מתחייב הקבלן

 בו משתמשים שהם ויוודא 1997  -ז "אישי( התשנ מגן בעבודה )ציוד הבטיחות בתקנות כנדרש

 ,אוזניות ,מגן משקפי ,כפפות ,כובעים ,מגן קסדות ,ביגוד ,בטיחות נעלי  לרבות ,לייעודם בהתאם

 .זוהר וביגוד מגובה נפילה למניעת ציוד ,גשם מעילי
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 ופסולת חומרים ,כלים ,מכונות ,ציוד  .26

 .העבודה לביצוע והמתאימים תקין במצב וחומרים בכלים להשתמש מתחייב הקבלן  .א

 התקני הבטיחות את ולקיים ,לבטח המוגנים וכלים במכונות להשתמש מתחייב הקבלן  .ב

 .יווצר מצב העלול לגרום לפגיעות בנפש שלא כך ,והמיגונים

 לשם בטוח שהוקצה במקום ימצאו והחומרים הפסולת ,הציוד ,העבודה כלי כל כי ידאג הקבלן  .ג

 .לרכוש או לאדם אפשרי נזק כל שימנע ובמקום באופן ויונחו כך

אחסון חומרים מסוכנים )דליקים, גזים וכד'( יעשה במקום נעול ומאוורר. המקום ישולט    .ד

 המאוחסנים בו.כנדרש בחוק כולל שלט  המתריע על סוגי החומרים 

 יהיו 'הרמה וכו אביזרי ,ההרמה כלי ,התעבורה כלי ,הנדסי-מכני ציוד כל כי מתחייב הקבלן  .ה

 .בתוקף רישיון או/ו בתוקף בדיקה תסקיר ובעלי תקינים

 אחר בכלי תעבורה נוהג וכל הרמה מכונת מפעיל ,הנדסי-מכני ציוד מפעיל כל כי מתחייב הקבלן  .ו

 .בתוקף ורישיון הנדרשת הסמכה בעלי יהיו

הקבלן מתחייב בסיום עבודתו לפנות כל מכונות וכלי עבודה, חומרים כולל חומרים מסוכנים,   .ז

 פסולת כולל פסולת מסוכנת, פסולת בניין שנוצרה עקב עבודתו.

 
 מסוכנים ומקרים עבודה תאונות  .27

 שבגינה ,עבודה תאונת כל על ת"התמ במשרד העבודה על הפיקוח לאגף לדווח מתחייב הקבלן  .א

 .למותו וגרמה במידה ומיידית ימים 3 מעל מטעמו עובד נעדר

 מסוכן או מקרה עבודה תאונת כל על ,שהזמינו המרכז כוח לבא מיידית לדווח מתחייב הקבלן  .ב

 .העבודה ביצוע כדי תוך

 בא עם ולשתף פעולה כתובים מסמכים לרבות לו הידוע המידע כל את למסור מתחייב הקבלן  .ג

 .ומקרים מסוכנים תאונות תחקיר בעת הבטיחות על הממונה/המרכז כוח

 בשעת חרום התנהגות .28
 

 עם גורמי  א. במצב של דליקה, שפך חומרים מסוכנים, תאונה כולל תאונת עבודה יש ליצור קשר

המעביד, מספר טלפון בו טיפול. למסור ואחראי את שמך, שם  ביה"ח לצורך קבלת עזרה או הנחיות

 ואופי מצב החירום.אתה נמצא, מקומך 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 התנהגות בזמן שריפה:תמצית הוראות ב. 

 בעבודת צוות –פעולות במקביל  3ביצוע    
  88-202, מח' הביטחון ביפר 04-6304304", 0" –לדווח למרכזיה 

 הרחקת אנשים מקרבת מוקד השריפה 

 טלפון גורם
מכל טלפון של  0, 04-6304304 מרכזיה

 בית החולים
מכל טלפון  88-202ביפר  ביטחון

 של ביה"ח
-050, תורן 04-6304312 מחלקה טכנית

6246773 
 , נייד 04-6304779 בטיחות

050-6246718 
 100 משטרה

 102 רשות הכבאות 
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 הפעלת מטף וכיבוי ראשוני 
 הפעלת מטף כיבוי

 מטר מהאש 2-3-הבא את המטף למרחק של עד כ 

  ( סובב את הנצרה עד לקריעת החבק) אזיקון 

 יש לאחוז את המטף בידית הנשיאה ולכוון את הפיה/ צינור פיזור על בסיס האש 

 לחץ לחיצה עד לכיבוי מוחלט של האש או התרוקנות המטף 

 צא מהמקום וסגור את הדלתות אחריך 
 אל תשתמש במעלית

 
 
 

 סנקציות והטלת משמעת .29
 על הממונה/כח המרכז בא הוראות לכל ישמעו מטעמו מי או/ו מועסקיו או/ו עובדיו או/ו הקבלן  .א

 בשל או זה הסכם מתנאי מילוי תנאי אי בגין עבודה הפסקת בדבר הוראה לרבות ,הבטיחות

 .רכוש או/ו לנפש אחר סיכון קיום

 מטעמו כל העובדים רשימת את ,הבטיחות על הממונה/המרכז כח בא דרישת לפי ,ימסור הקבלן  .ב

 ,להם או לו השייך היתר אחר וכל תעודה ,רישיון כל דרישה י"עפ ויציג אישיים פרטים כולל

 .רכב וכלי מכונות ,ציוד לרבות

  .המרכז מאת בכתב היתר לפי אלא עובדיו שאינם עובדים יעסיק הקבלן לא הקבלן  .ג

 הערכת מסכים כי הקבלן – הקבלן י"ע הבטיחות הוראות הפרת בגין לציוד או למקום נזק נגרם  .ד

 סכום מכל יקוזז זה הקבלן וסכום את תחייב המרכז מטעם מפקח י"ע שנעשתה כפי הנזק שווי

 .עימו ההתקשרות הסכם לפי לקבלן המגיע

 זה המופיעות בנספח הדרישות אחר מטעמם מי או ,מועסקיו או/ו ,עובדיו או/ו ,הקבלן מילא לא  .ה

 יקוזז זה וסכום ,מקרה או/ו יום לכל ח"ש 5000 עד של בשווי קנס להטיל המרכז רשאי -

 .ההסכם י"עפ לקבלן המגיעים מהסכומים

 
 הקבלן צהרתה

 
 מתחייב לעבוד אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי ,בזאת מצהיר מ"הח אני
 .דין כל הוראות י"ועפ פיו על
 
 
 

 -------------------------    ------------------------- 
 חתימה       תאריך 

 
 -------------------------    ------------------------- 
 שם ומשפחה       ת.ז. 
  
  
 -------------------------    ------------------------- 
 כתובת החברה      שם החברה 
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   1נספח מס'        

 טופס הערכת סיכונים בעבודת קבלן

 תאריך:_____________      

 _______________________סיכונים בעבודת קבלןהערכת 
    שם קבלן                          

 פרויקט______________________________________

המלצות לבקרה וצמצום  רמת הסיכון* גורם הסיכון / תרחיש פגיעה 
 הסיכון

אחריות 
 ליישום

 מועד סיום

 סיכוי
 לתאונה

חומרה  חומרה
כוללת 

 )מכפלה(
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 : טבלה להערכת סיכונים של תרחישים )"לוח החלטה"( 1לוח 

 1 - נמוכה מאד
 אך, לקרות עלול

 יקרה לא כנראה
 פעם אף

 2 - נמוכה
 

 אך, לקרות עלול
 לעתים רק

 רחוקות

 3 - בינונית
 

 מדי לקרות עלול
 פעם

 4 - גבוהה
 

עלול לקרות בכל 
 יום

 

 הסתברות                  
 

 חומרת
 פגיעה

 4 – חמורה 16 12 8 4
  תמידית נכות או מוות

 3 – בינונית 12 9 6 3
  של מחלה או רצינית פגיעה
 . יום 30 מ יותר

 2 – קלה 8 6 4 2
 כושר אי וימי רפואי טיפול

 1 - שולית 4 3 2 1
 ראשונה עזרה רק נחוצה
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 2נספח מס'          
 רשימת תיוג של בדיקות שיש לבצע לפני הכניסה לחלל מוקף.

 
 מס'
 סד'

 תאור הבדיקה
 נבדק

 הערות
 לא כן

וודא שאיזור העבודה נקי לגמרי מחומרים רעילים  1
 וקורוזיביים. 

   

    וודא תקינות של ציוד מגן אישי והרכבתו ע"י אנשי הצוות . 2
וחיבורו לכננת  חבל הצלה באורך מתאים וודא קיום 3

 הרמה.
   

וודא שכל החלקים הנעים בתוך איזור העבודה מנותקים  4
חשמל, לחץ אויר, לחץ מים, קיטור, לחץ  -ממקור ההפעלה

 שמן וכד'. 

   

וודא שקיים איורור טבעי או מכני לחלל המוקף )פתיחת  5
 פתחי אוורור או אוורור מאולץ(.

   

    בדוק את כמות החמצן בעזרת מכשיר ניטור מתאים.  6
בעזרת מכשיר ניתור   בדוק אדים רעילים בחלל המוקף 7

 מתאים. 
   

וודא  סוללה תקינה של מכשיר ניתור חמצן וגזים רעילים.  8
 יש לבצע בדיקת חמצן וגזים  במשך כל זמן העבודה. 

   

    השתמש בתאורה מוגנת התפוצצות . 9
וודא שאדם נוסף מוצב מחוץ לחלל המוקף לצורך השגחה  10

 והזעקת עזרה במקרה חירום. 
   

וודא שהאדם המוצב כמשגיח עבר הדרכה והסמכה לעבודה  12
 במקום מוקף. 

   

וודא שהציוד והכלים החשמליים המשמשים את העובדים  13
 בתוך החלל המוקף הינם מסוג מוגן התפוצצות ותקינים 

   

לפני ביצוע עבודות של ריתוך וחימום וודא שוב שאין  14
 נזילות מהצנרת השייכת לחלל המוקף. 

   

    אין להכניס מיכלי גז דחוס לחלל המוקף.  15
וודא שגזים רעילים הנפלטים מכלי העבודה מנותבים  16

 החוצה מבלי לפגוע בעובדים. 
   

במקומות בהם העבודה מתבצעת מתחת לכביש יש לוודא  17
שאין כניסת גזים רעילים הנפלטים מכלי הרכב הנעים על 

 הכביש. 

   

וודא שציוד כיבוי אש קיים בהישג יד והוא תקין ומתאים  18
 לסוג העבודה. 
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 רשימת תיוג והיתר עבודה באש גלויה -3נספח מס' 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 גלויההיתר עבודה באש 

 כל אמצעי הבטיחות  ואמצעי הכיבוי הנדרשים יש לוודא שקיימיםלפני עבודה באש גלויה 

 עבודה באש גלויה מבוצעת על ידי:

  עובדי החברה 
  קבלני משנה 
  אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה 

 תאריך  ________________________
 מיקום  ________________________

 העבודה  ________________________מועד ביצוע 
 שם העובד/ים המבצעים את העבודה / צופי האש

 
 תנאים נוספים לביצוע העבודה והערות:

 
 
 

אני מאשר שבדקתי את תנאי ביצוע העבודה, כללי הבטיחות 
והסיכונים הנלווים האחרים, כולל רשימת התיוג, ועל סמך 

ביצוע עבודה באש גלויה.  עמידה בדרישות הבטיחות היתרתי
 הכל בכפוף לתנאים הרשומים בטופס זה

 

 

 תאריך האישור  __________________

 פרטי המאשר/ים  _________________

 חתימה _____________________

 היתר זה בתוקף ליום אחד בלבד!

 אישור על סיום עבודה:

 תאריך  ________________________

 ___________________פרטי המאשר  

 חתימה  _______________________

 רשימת תיוג לבדיקה:
 

  .אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה 
  .ציוד העבודה באש גלויה תקין 
 11-חומרים דליקים, כולל מוצקים, נוזלים ואבק,       הורחקו מעבר ל 

 מטרים.
  .באזור אין אווירה נפיצה/דליקה 
  .הרצפה נקייה 
  .רצפה "בעירה" הורטבה ו/או כוסתה בחול או ביריעות עמידות באש 
  .חומרים בעירים אחרים פונו או כוסו ביריעות עמידות אש 
 .כל הפתחים ברצפה, בקירות ובתקרה נחסמו ע"י יריעות עמידות אש 
  .הורחקו חומרים בעירים הנמצאים מעבר למחיצות 
  לשלט יציאות חילופיות. יש -אם נחסמו יציאות עקב העבודה 
 .מיכלים וצינורות שהכילו חומרים דליקים נשטפו ונוטרלו 
  הוא יימצא במקום לאורך כל המשמרת, כולל  -אם שולב צופה אש

 ההפסקות, וחצי שעה לאחר סיום העבודה.
  .לצופה האש יש ציוד כיבוי מתאים ואמצעי אתראה על שריפה 
 קיים אישור עבודה מתאים גם לכך. - אם העבודה מבוצעת במקום מוקף 
  .ה"מקום המוקף" מוגן ע"י מערכת לגילוי אש ועשן 
  .קיימת מערכת שאיבת עשן וכן איוורור מתאים 
 .יבוצע הליך מסודר של הדממה, נעילה ושילוט מערכות, אם נדרש 
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 4נספח מס'
 הקבלן לתדרוך בטיחות הדגשי

 
 
 לעבוד לו יהיה מותר שבהם המקומות הם והיכן העבודה מקום גבולות ,העבודה למקום הכניסה דרכי .1

 .עובדיו ועל עליו הכניסה אליהם שאסורה או ,לעבור או

 .בורות ,פתחים של ובטוח אמין וכיסוי העבודה מקום גידור .2

 .רגל להולכי בטוחים מעברים .3

 .ומיקומם השלטים סוגי – והכוונה אזהרה שלטי הצבת .4

 .חירום ומקרי תאונות על הדיווח ואופן חירום לרכבי גישה .5

 וכד'. עבודות ריתוך ביצוע בעת דליקים חומרים והרחקת מחיצות התקנת ,גלויה באש עבודה כללי .6

 .ומיקומם אש לכיבוי ואמצעים דליקות מניעת .7

 .העבודה ביצוע בעת וסדר ניקיון .8

 .אישי מגן בציוד שימוש .9

 .מכונות מיגון .10

 וכד'. שימוש בסולמות ,ומתחתיו העבודה לאזור אדם גישת מניעת ,נפילות מניעת :בגובה עבודה כללי .11

 .)וכד' מיכלים ,ביקורת תאי ,ביוב לכוכי כניסה( מוקפים במקומות עבודה כללי  .12

 .ומזיקים חיים בעלי עם אפשרי מגע מעצם הנובעים סיכונים .13

 )כפול בידוד ,פחת ממסר ,הארקה )רציפות ותקני תקין חשמלי בציוד שימוש .14

 .חשמליים מתח קווי בקרבת עבודה .15

 .חי-מתח תחת עבודה איסור .16

 .בדרכים לעבודה היתר  .17

 .התעבורה לחוקי ציות  .18

 .תקינים וכלים ציוד  .19

 לתאונה לגרום שעלולים ספציפיים סיכונים  .20
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 מסמך י'

 שימת תוכניותר                                           

 אי הלל יפהופכז הרבטיחות במרהפרדות אש בהתאם לסקר פרויקט 
 

 /חוזה זהממכרזחלק בלתי נפרד  יםהמהוו

 

 מס' תכנית שם התכנית מהדורה מתאריך

 אדריכלות:
-plan-511  רתףקומת מתכנית  1 24/06/19

basement 
 plan-lobby-511 כניסהקומת תכנית  1 24/06/19
סקר -מעבר מקורה סקר בטיחות מעבר מקורה 1 24/06/19

 2019-בטיחות
-מנהרת תשתיות סקר בטיחות במעבר שרות 1 24/06/19

 2019-סקר בטיחות
  דלתות אש,אלומיניום וידיות בהלהרשימת  1 24/06/19

    

    

    

 חשמל:

תכנית תאורת חירום -קומת כניסה-סקר בטיחות  20/05/19
  וגילוי אש ועשן

101-49-1-1 

תכנית תאורת חירום -כניסהקומת -סקר בטיחות  20/05/19
 וגילוי אש ועשן

101-41-1-2 

תכנית תאורת חירום -קומת כניסה-סקר בטיחות  20/05/19
 וגילוי אש ועשן

101-41-1-3 

תכנית תאורת חירום -קומת מרתף-סקר בטיחות  20/05/19
 וגילוי אש ועשן

101-49-2-1 

תכנית תאורת חירום -קומת מרתף-סקר בטיחות  20/05/19
 וגילוי אש ועשן

101-49-2-2 

תכנית תאורת חירום -קומת מרתף-סקר בטיחות  20/05/19
 וגילוי אש ועשן

101-49-2-3 

תכנית תאורת חירום -מעבר שרות-סקר בטיחות  20/05/19
 וגילוי אש ועשן

101-49-3 

תכנית תאורת חירום -מעבר מקורה-סקר בטיחות  20/05/19
 וגילוי אש ועשן

101-49-4 

    

    

    

    

 מיזוג אוויר:

 AC-L1-1-2708 מרתף -1חלק -בנין אשפוז א-תכנית פליטת עשן 1 22/10/19
 AC-L1-2-2708 מרתף-2חלק -בנין אשפוז א-תכנית פליטת עשן 1 22/10/19
 AC-L1-3-2708 מרתף-3חלק -בנין אשפוז א-תכנית פליטת עשן 1 22/10/19

    

 תברואה:
 1921/3001 פרטים-תברואה 0 19/06/19

    
 תכניות מנחות בטיחות:

  כללי-קומת מרתף-סקר בטיחות 3 19/05/19
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  1חלק -קומת מרתף-סקר בטיחות 3 19/05/19
  2חלק -קומת מרתף-סקר בטיחות 3 19/05/19
  3חלק -קומת מרתף-סקר בטיחות 3 19/05/19
  כללי-קומת כניסה-סקר בטיחות 4 19/05/19
  1חלק -קומת כניסה-סקר בטיחות 4 19/05/19
  2חלק -קומת כניסה-סקר בטיחות 4 19/05/19
  3חלק -קומת כניסה-סקר בטיחות 4 19/05/19
  מעבר מקורה-סקר בטיחות 4 14/05/19
  מעבר שרות-סקר בטיחות 9 14/05/19

    
    

 
 

וכן תכניות אשר תתווספנה )אם ותתווספנה( לצורך הסברה והשלמה ו/או לצורך שינויים אשר המפקח רשאי 
 להורות על ביצוען בתוקף סמכותו.      

לתשומת לב המציע: תכניות יועץ הבטיחות המצורפות לחומר המכרז, הינן תכניות מנחות בלבד אשר 
 כ"א בתחומו.-מכרז"תורגמו" ע"י צוות היועצים לתכניות 

תכניות אלו מצורפות לצורך אינדיקציה בלבד והמציע לא יוכל לבוא בכל תביעה כספית ו/או דרישה 
 המבוססת על תכניות יועץ הבטיחות.

 
 
 

     __________                                                                   _________________________ 
 תאריך       ימת הקבלןחותמת וחת
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 מסמך יא'

 ביטוח
משרד  –ולטובת מדינת ישראל  לטובתוהקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, 

ולהציג למרכז הרפואי הלל יפה את הביטוחים הכוללים את כל הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה 
 -הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 
 

 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה .א
 

הפרדות אש בהתאם לסקר בטיחות במרכז הרפואי הלל יפה )קומת מרתף וקומת בגין ביצוע פרויקט 
כניסה של בנין אשפוז א', במעבר המקורה במפלס הקרקע, ובמנהרת השירות במפלס המרתף במבנה 
אשפוז א'(, מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את 

ת זמניות( כולל עבודות בניה, עבודות נגרות ומסגרות אומן, עבודות מתקני כיבוי העבודות )לרבות עבודו
וכיבוי אש אוטומטי, עבודות חשמל, עבודות מערכת גילוי אש ועשן, עבודות טיח, עבודות ריצוף וחיפוי, 
עבודות צביעה, עבודות מערכות מיזוג אויר, עבודות אלמנטים מתועשים, עבודות אלומיניום, עבודות 

משרד  –הריסות ופרוקים, כל החומרים, המערכות והציוד, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 
 -המרכז הרפואי הלל יפה, ואשר תכלול:, הבריאות

 
  ביטוח רכוש –פרק  א' 

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים, מערכות, מתקנים וציוד, על בסיס ערך כחדש כאשר 
תאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן ערך העבודות יהיה בה

מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה 
 פריצה ו/או  גניבה, שוד.

 
 :בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות

 
 בערכם המלא; –עזר ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי  .1
דולר ארה"ב על  100,000לפחות  –הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה  .2

 בסיס נזק ראשון; 
 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון; 750,000לפחות   -רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  .3
 החוזה בערכם המלא.  חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות .4
מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט  .5

 הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם;
חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל  .6

 עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים 
הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או 

 עבודה לקויה;                                                                                    
 דולר ארה"ב. 50,000אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך שכר טרחת מהנדסים,  .7
 -כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא  יפחת מ .8

 ;10%דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על  100,000
יום  30לתקופה של הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו  -תקופת הרצה .9

 לפחות.
 כיסוי לנזקי טבע כולל רעידת אדמה, פריצה ו/או  גניבה, שוד. .10
המרכז הרפואי הלל יפה,  -משרד הבריאות  –ככל שישולמו לספק מקדמות על ידי מדינת ישראל  .11

תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד 
משרד הבריאות, המרכז הרפואי  –מדינת ישראל  -ים לטובת מדינת ישראל המותקנים משועבד

הלל יפה וישולמו להם אלא אם יורה המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי הלל יפה 

 
 יש לחתום על מסמך זה בחתימת המציע בלבד. 

 
פי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר -ידי המזמין ועל-נוסח סופי, יקבע על

 בחינת הערות יועץ הביטוח של הזוכה בהגשת ההצעה. 
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   למבטח בכתב אחרת.
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –פרק ב' 
דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש,  2,500,000הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 

 .CROSS LIABILITY –למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת 
 

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות 
 דולר ארה"ב.     250,000  -שלא יפחת מ 

 
 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. 

     
 הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 
 

 ביטוח חבות מעבידים –פרק ג' 
 לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה. .1
 דולר ארה"ב.  5,000,000גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ  .2

          
 והתנאים הבאים:הפוליסה תכלול את ההרחבות 

 חודש לאחר סיום העבודות; 24הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של  .1
תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים  .2

 על פי המצוין ובכפוף לביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.
מדינת ישראל ... ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:" .3

 ".משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה  –
 כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  -תחום טריטוריאלי  .4

 

  PRODUCTS LIABILITY  -ביטוח חבות מוצר  .ב
 

חלקים, אביזרים, ביטוח חבות הקבלן בביטוח חבות המוצר בגין אספקת והתקנת מערכות, ציוד,  .1
חומרים, במסגרת ביצוע פרויקט הפרדות אש בהתאם לסקר בטיחות במרכז הרפואי הלל יפה )קומת 
מרתף וקומת כניסה של בנין אשפוז א', במעבר המקורה במפלס הקרקע, ובמנהרת השירות במפלס 

כז משרד הבריאות, המר –המרתף במבנה אשפוז א'(, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 
 הרפואי הלל יפה.

הביטוח יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה, חיבור, למערכות, חומרים, ולציוד על כל 
 מרכיביהם וציודם ההיקפי.     

     
נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  .2

 ;1980-למוצרים פגומים
 

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק לגוף  1,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .3
 ולרכוש;

                                                                           
                                               -הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .4

 ;CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  .1
 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .2

  

משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה לגבי אחריותם  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .5
משרד הבריאות, המרכז  –בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו והותקנו עבור מדינת ישראל 

הרפואי הלל יפה על ידי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. לצורך כך, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים 
 משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה ". –"מדינת ישראל ם: נוספי

  

ביטוחים משלימים ו/או ביטוחים מצד קבלנים וקבלני משנה שאינם מבוטחים בביטוח העבודות  .ג
 הקבלניות:
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הקבלן ידאג ויוודא כי קבלנים, ספקים, יועצים, כולל מתכננים, מהנדסים, ונותני שירותים מטעמו 
א הסכם זה יקיימו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/ במסגרת פעילותו נשו

לכל  -המוצרים/ השרות הניתן על ידם, בגבולות אחריות סבירים הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות 
רכוש שלהם במסגרת הפעילות*, ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא לאתר העבודות )ככל ולא 

בלניות הנדרש(, כולל כגון ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית מבוטח בביטוח העבודות הק
(. כאשר הפעילות משולבת עם שימוש בכלי רכב / צמ"ה בין אם בבעלותו ובין אם ככל ורלוונטיים)

בבעלות קבלני משנה מטעמו או אחרים, גם ביטוחי כלי רכב / צמ"ה הכוללים ביטוח חובה, רכוש* 
משרד הבריאות, המרכז  –הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל  ואחריות כלפי צד שלישי.

 –הרפואי הלל יפה ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו מדינת ישראל 
המרכז הרפואי הלל יפה כמבוטחים נוספים כולל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי 

  לוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.עובדיהם. הוויתור על זכות התח
 

ו/או לביטוחי הרכוש ניתן  *כחלופה לביטוח צמ"ה )ביטוח רכוש המכסה נזקים לכלי הצמ"ה עצמו(
לקבל מכתב פטור מאחריות או התחייבות חוזית מטעם בעל הרכוש לפיו הוא פוטר מאחריות את 

ל יפה ועובדיהם מנזקים ו/או אבדן אשר ייגרמו משרד הבריאות, המרכז הרפואי הל –מדינת ישראל 
לרכוש אשר יבוצע בו שימוש במסגרת השירותים/ העבודות המבוצעים על ידם והוא מתחייב שלא 

משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה ועובדיהם. פטור  –לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל 
 דון. כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת ז

 
 כללי .ד

 
 בפוליסות הביטוח עבודות קבלניות וביטוח חבות המוצר יכללו התנאים הבאים:

  

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .1
יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 יפה;המרכז הרפואי הלל 
 

 –המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .2
משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם 

                                                                   לנזק מתוך כוונת זדון;                                                                     
         

הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  .3
 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות; 

 
 דית על הקבלן;                                   ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלע .4

 
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים  .5

ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה      
 במלוא הזכויות על פי הביטוח;   

 
הפוליסות הנ"ל )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחתו מהמקובל על פי  תנאי הכיסוי של .6

 תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
 

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.                                                   .7
 

המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי  העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י
 הקבלן למרכז הרפואי הלל יפה עד למועד חתימת החוזה.

  
משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה  –הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל 

. הקבלן  מתחייב כי פוליסות הביטוח  תחודשנה וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח
משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה בתוקף.  –על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל 

הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור 
 אי הלל יפה, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. בחתימת מבטחו על חידושן למרכז הרפו

 
למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי  הכיסוי הם בבחינת דרישה 
מינימאלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח 
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שיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף ועליו לבחון את ח
 הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם לכך.

 
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין 

ת, המרכז הרפואי הלל יפה  על כל  זכות או סעד משרד הבריאו –לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 
 המוקנים להם על פי דין ועל פי  חוזה זה. 
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 אישורי קיום ביטוחים -נספחי ביטוח 
 

 לכבוד 
 משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה; –מדינת ישראל 

 , חדרה;169ת.ד  כתובת
 3960סימוכין:   

 א.ג.נ.,
 אישור קיום ביטוחים  הנדון:

 
 "( הקבלןהננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________)להלן "

 
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לפרויקט הפרדות אש 
בהתאם לסקר בטיחות במרכז הרפואי הלל יפה )קומת מרתף וקומת כניסה של בנין אשפוז א', במעבר 
המקורה במפלס הקרקע, ובמנהרת השירות במפלס המרתף במבנה אשפוז א'(, בהתאם למכרז וחוזה עם 

 משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה, את הביטוחים המפורטים להלן:                    –נת ישראל מדי

 
                                                   

 מס' פוליסה:__________________ -ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה .א
 

ן פרויקט הפרדות אש בהתאם לסקר בטיחות במרכז ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה בגי
הרפואי הלל יפה )קומת מרתף וקומת כניסה של בנין אשפוז א', במעבר המקורה במפלס הקרקע, 
ובמנהרת השירות במפלס המרתף במבנה אשפוז א'( )לרבות עבודות זמניות(, כולל עבודות בניה, 

כיבוי אש אוטומטי, עבודות חשמל, עבודות מערכת עבודות נגרות ומסגרות אומן, עבודות מתקני כיבוי ו
גילוי אש ועשן, עבודות טיח, עבודות ריצוף וחיפוי, עבודות צביעה, עבודות מערכות מיזוג אויר, עבודות 
אלמנטים מתועשים, עבודות אלומיניום, עבודות הריסות ופרוקים, כולל כל החומרים, המערכות 

משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה,  ואשר  –ישראל  והציוד, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת
 -כולל:

 
 ביטוח רכוש  –פרק  א' 

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים, מערכות, מתקנים וציוד, על בסיס ערך כחדש כאשר   
ערך העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן 
מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה 

 פריצה ו/או  גניבה, שוד.
 

 :בכיסוי נכללו ההרחבות הבאות
 

 בערכם המלא; –ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר  .1
דולר ארה"ב על  100,000לפחות  –הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה  .2

 בסיס נזק ראשון; 
 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון; 750,000לפחות   -רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  .3
  חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא. .4
מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט  .5

 הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם;
חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל  .6

 אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי
הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או 

 עבודה לקויה;                                                                                    
 דולר ארה"ב. 50,000מסך שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת  .7
 -כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא  יפחת מ .8

 ;10%דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על  100,000
יום  30הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של  -תקופת הרצה .9

 לפחות.
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 יסוי לנזקי טבע כולל רעידת אדמה, פריצה ו/או  גניבה, שוד.כ .10
משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה,  –ככל שישולמו לספק מקדמות על ידי מדינת ישראל  .11

תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד 
ד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה וישולמו משר -המותקנים משועבדים לטובת מדינת ישראל 

להם אלא אם תורה המנהלת האדמיניסטרטיבית של המרכז הרפואי הלל יפה למבטח בכתב 
   אחרת.

        
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –פרק ב' 

 
ביטוח אחריותו החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבול אחריות שלא יפחת מסך        

 -דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות  צולבת  2,500,000
CROSS  LIABILITY . 

 
הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, 

     דולר ארה"ב. 250,000יפחת מסך 
     

 רכוש מדינת ישראל נחשב רכוש צד שלישי. 
     

 הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.         
  

 ביטוח חבות המעבידים –פרק ג' 
 

 ע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.לגבי כל העובדים הקשורים בביצו .1
 דולר ארה"ב. 5,000,000גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך  .2

 
 הפוליסה כוללת גם את ההרחבות והתנאים הבאים:

 חודש לאחר סיום העבודות; 24הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של  .1
תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים  .2

 על פי המצוין לעיל. 
מדינת לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:" ... ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או  .3

 ".משרד הבריאות, , המרכז הרפואי הלל יפה  –ישראל 
 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  כל תחומי -תחום טריטוריאלי  .4

 

 מס' פוליסה:__________________ - PRODUCTS LIABILITY  -ביטוח חבות מוצר  .ב
 

חבות הקבלן בגין אספקת והתקנת מערכות, ציוד, חלקים, אביזרים, חומרים, במסגרת ביצוע  .1
כניסה של  פרויקט הפרדות אש בהתאם לסקר בטיחות במרכז הרפואי הלל יפה )קומת מרתף וקומת

בנין אשפוז א', במעבר המקורה במפלס הקרקע, ובמנהרת השירות במפלס המרתף במבנה אשפוז 
 משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה. –א'(,  בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 

הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה, חיבור, למערכות, חומרים ולציוד על כל 
 כיביהם וציודם ההיקפי.     מר

נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  –הכיסוי בפוליסה הינו על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  .2
 ;1980-למוצרים פגומים

 
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק לגוף  1,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .3

 ולרכוש;
 

                                               -ורחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסוי על פי הפוליסה מ .4
 ;CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  .1
 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .2

 

משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה לגבי אחריותם  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .5
משרד הבריאות, המרכז  –במוצרים אשר סופקו והותקנו עבור מדינת ישראל בגין נזק עקב פגם 

הרפואי הלל יפה על ידי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. לצורך כך, לשם המבוטח התווספו כמבוטחים 
 .משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה –מדינת ישראל נוספים: "
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 כללי

 
 :בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים

 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה   על  .1

יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי הלל  60ידינו הודעה מוקדמת של 
 יפה;

 
משרד  –ראל אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת יש .2

ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך  הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה
 כוונת זדון.      

 
הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על  .3

 המבוטח על פי תנאי הפוליסות.  
 
 העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.ההשתתפויות  .4

 
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .5

אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי 
 הביטוח.

 

)יש של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט ___________ תנאי הכיסוי  .6
 ", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.לציין את השנה(

 
 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.      .7

 
באישור זה בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור   

 ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
 
 

 בכבוד רב,                                                                                      
                                                                    ___________________________ 

 
 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח
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 מסמך יב' 

 
 

 
 תאריך:__________            

 

 טופס העדר תביעות
 

 לכבוד: 
 חדרה   המרכז הרפואי "הלל יפה", 

 
 

 ג.א. נ.,
 

 15/2019הנדון:  מכרז פומבי 
 לסקר בטיחותלביצוע פרויקט הפרדות אש בהתאם 

 בשטח המרכז הרפואי הלל יפה 
 

 שבוצעו על ידי, הריני להודיעכם כדלהלן: שבנדוןבקשר עם העבודות         
 

 ביום __________ הגשתי לכם חשבון סופי מס' _____ עם גמר ביצוע העבודות הנ"ל. .4
 
 

לי  ללא מע"מ, אין לי ולא תהיינה₪ הריני מאשר כי לאחר קבלת הסך של _________  .4
 כלפיכם תלונות או טענות מכל מין או סוג שהוא בקשר עם  ביצוע העבודות וכל הכרוך בכך.

 
 

כמו כן הריני לאשר כי בדקתי את החשבונות הכרוכים בביצוע העבודות וכי כל הניכויים  .3
והחיובים שהוכנסו על ידיכם לספרים ו/או לחשבונות שהוגשו לכם מוסכמים עלי והריני 

הריני מוותר ומונע עצמי מלטעון כלפיכם כל טענה מכל מין וסוג שהוא מודה בהם, וכי 
בקשר עם הנ"ל ובקשר עם ביצוע העבודות והכרוך בהן, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 
האמור לעיל בקשר לכספים ששולמו לי כתמורה לעבודות, למועדי התשלום ולמועדי ביצוע 

 העבודות.
 
 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 ________________________ 
 חתימת המציע 
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 יג'מסמך 
 
 15/2019מכרז פומבי 

 לביצוע פרויקט הפרדות אש בהתאם לסקר בטיחות
 בשטח המרכז הרפואי הלל יפה 

 

 מהציון המשוקלל( 30% ניתוח אמות מידה שביעות רצון לקוחות
 

הממליצים שצוינו על ידי ' באמות המידה( יינתן על ידי תשאול בהציון בנוגע לשביעות רצון לקוחות )סעיף 
ממוסדות של משרד הבריאות לרבות בתי חולים ממשלתיים, ו/או על ידי ממליצים  המציע בתשקיף המשתתף

המרכז הרפואי יתשאל שני ממליצים  .במסגרת מכרז זה לעבודות הנדרשות שבוצעו אצלהם עבודות דומות
    לפחות והכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לטופס זה.

וממליץ מסרב לענות יהא רשאי המזמין לפנות למציע ולבקש שמות ממליצים נוספים לאלה שצוינו עם היה 
 הצעתו ו/או ליתן ציון אפס בסעיף זה.

 
 בסעיף זה,  וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעתו.  75% -מציע שיקבל ציון נמוך מ

 
 

 הנושא הנבדק משקל הציון
 גבוה

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 נמוך
1 

  

 עמידה בלוחות זמנים  10%     

 וגמישות מקצועיות 10%     

 מקצועיות קבלני המשנה של הקבלן 10%     

 
 

 הערות : 
 
 
 
 
 
 

 שם המציע/ספק: ________________________________
 

 שם הלקוח: ________________________________
 

 נציג הלקוח: ________________________________
 

 הבדיקה: _____________________________תאריך 
  חתימת הבודק _________________  שם הבודק _____________________


