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מבוא
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) (להלן" :המכללה""/עורך המכרז""/המזמין") עורכת מכרז
פומבי לביצוע מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (ספרינקלרים) – מערכת מתזים לרבות אספקת המערכת
והתקנתה בקמפוס המכללה ,וכן אופציה לביצוע מערכת מתזים כאמור בקומה חדשה ,הכל על פי המפרט
כולל מע"מ) (להלן ולצורכי נוחות יכונו יחדיו:
(אומדן של כ₪ 364,000 -
"העבודות""/השירותים/טובין") .אין בנתונים אלה או בכל נתון כמותי אחר המובא במכרז כדי לחייב
את המכללה באשר לכמות העבודות שתבוצע בפועל מול הקבלן/ים הזוכה/ים .היקף העבודות בפועל עשוי
להתרחב או להצטמצם בהתאם לנסיבות.
תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה למשך  60ימים .המועד הצפוי להתחלת העבודות הינו מייד עם
קבלת הודעה על זכייה או בתאריך אחר שיהיה נקוב בהודעה זו .למכללה נתונה אופציה לדרוש מהקבלן
הזוכה לבצע עבודות נוספות בקומה ה 6-החדשה ,אשר תהיה תקפה ל 12-חודשים החל ממועד הודעת
הזכיה
במסגרת הליך זה יגישו המציעים הצעת מחיר כוללת לכל רכיבי העבודות לרבות בדיקת תכניות מערכת
המתזים ,אספקה ,התקנה ,קבלת אישור מכון התקנים וכל הכרוך בכך.
תשומת לב המציעים מופנית לכך שתקופת הביצוע והעמידה המוחלטת בלוחות הזמנים הינם מהותיים
וקריטיים מבחינת המזמין.
הקבלן מודע להיותו מבצע את העבודות בתוך קמפוס אקדמי פעיל .הקבלן יפעל בתאום עם המפקח ,קצין
הביטחון וגורמי המכללה לביצוע כל עבודותיו תוך התחשבות מלאה בפעילות הקמפוס ומניעה מרבית של
הפרעות לפעילות השוטפת במכללה ותוך הקפדה מרבית על קיום הבטיחות באתר וסביבתו בכל עת.
המכרז הינו לבחירת זוכה אחד.
נא קראו מסמך זה ,וכל מסמך נוסף המצורף אליו ,בעיון.
בדבר פרטים נוספים יש לפנות לאשת הקשר המפורט בסעיף ההגדרות במסמך ,בדרך הקבועה במסמכי
המכרז.
האמור בדף הסבר זה לעיל נועד להוות רקע כללי וראשוני בלבד ואין באמור בו כדי לסתור ו/או לגרוע
מהוראות מסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור לעיל בפרק מבוא זה לבין
הוראות מסמכי המכרז ,יגברו הוראות מסמכי המכרז .נא קראו בקפידה.
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נספח א'  -תנאי ניהול המכרז – כללי
 .1מועדים  -להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):
התאריכים

הפעילות

1.1

יום שישי 12.4.19

פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט וצפייה חופשית

1.2

יום שני 29.4.19
10:00
שעה

מועד ומיקום סיור קבלנים ,כאמור בסעיף .2

1.3

יום ראשון 5.5.19
עד השעה 15:00

מועד אחרון בו עורך המכרז יקבל שאלות הבהרה מאת
המציעים.

1.4

יום שני 13.5.19
עד השעה 15:00

המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות ,הבהרות ,תיקונים
ושינויים במכרז ,אשר יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין.

1.5

יום ראשון 19.5.19

המועד הראשון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

1.6

יום רביעי 22.5.19
עד השעה .13:00

המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

1.7

 3חודשים מן המועד
האחרון להגשת הצעות
כאמור בסעיף 1.6

תוקף ההצעה

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמכי המכרז ,יגברו
המועדים הנקובים בטבלה.

 .2הגדרות
במסמכי המכרז ,כהגדרתם בסעיף  2.2להלן יחולו ההגדרות הבאות:
.2.1

"המכללה""/המזמין""/עורך המכרז" – גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)

.2.2

"מסמכי המכרז" – סך כל חוברת המכרז על כל נספחיה.

.2.3

"מציע" או "מציעים"  -מי שהגיש הצעה למכללה במסגרת המכרז.

.2.4

"המכרז"  -מכרז פומבי /מס'  1/2019לאספקה והתקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש
במים (ספרינקלרים)  -מערכת מתזים במכללה כמפורט במסמכי המכרז.

.2.5

"העבודות" –העבודות המפורטות במסמכי המכרז לרבות במפרט נספח ט'  -מפרט להלן.

.2.6

"ספק""/קבלן""/זוכה" – מציע שקיבל הודעה על זכייה (נספח ג'  -נוסח הודעת זכייה)
במכרז או בחלקו.

.2.7

"החוזה" או "ההתקשרות" – החוזה שנכרת בין הקבלן לבין המכללה ,בהתאם למסמכי
המכרז ,עם מתן הודעת זכייה ,נספח ג' ,מאת המכללה ואשר כולל את כל התנאים הקבועים
במסמכי המכרז.

.2.8

"אשת הקשר" –
גב' מיה הראל טל' 04-8590115

פקס 153-4-8590115 :

דוא"לmayah@gordon.ac.il :
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אשת הקשר הנה הגורם היחיד עמו יהיו המעוניינים להשתתף במכרז ו/או המציעים בקשר
בעניינים הנוגעים להליך המכרז ממועד פרסומו ועד לכניסת החוזה לתוקף .אשת הקשר
הנה הגורם היחיד המוסמך מטעם המזמין ליתן ,בכתב ,ואך ורק בכתב ,פרטים ו/או נתונים
בקשר עם הליך המכרז.
.2.9

"הודעת זכייה" – הודעה כאמור נספח ג'  -נוסח הודעת זכייה להלן.

 .3מסמכי המכרז ותשלומים בגינם
 .1קבלת מסמכי המכרז  -מסמכי המכרז ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של המכללה שכתובתו
/http://www.gordon.ac.ilמכרזים.
 .2סיור קבלנים כתנאי מוקדם להשתתפות
.2.1

סיור הקבלנים יחל במועד הנקוב בטבלת המועדים שלעיל ,במכללה .סיור הקבלנים צפוי
להימשך לא פחות משעתיים.

.2.2

במסגרת סיור הקבלנים יהיה צורך לערוך מדידות בשטח ,אשר יהיו הקובעות לצורך
העבודות .יש להצטייד במכשירי מדידה בהתאם.

.2.3

השתתפות בסיור הקבלנים ,הינה חובה על כל מי שמעוניין להגיש הצעה ומהווה תנאי להגשת
ההצעה .אין מניעה כי נציגים שונים של המציע ישתתפו בחלקים שונים של הסיור ,ובלבד
שנציג של המציע יהיה נוכח בכל משך הסיור (החלפת נציגים תעשה תוך יידוע עורך המכרז
במועד הסיור) .השתתפות בסיור קבלנים הנה בבחינת תנאי סף .הצעתו של מציע שלא
השתתף בסיור קבלנים לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.

.2.4

המזמין רשאי להוסיף מועדי סיור קבלנים בהתאם לשיקול דעתו ככל שיסבור ששיקולי
יעילות מחייבים.

.2.5

רק מסמך סיכום סיור הקבלנים שיופץ באתר האינטרנט של המכללה יחייב את עורך המכרז.

 .3עדכונים ,שינויים ,שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה-
 .3.1שאלות הבהרה יש להפנות אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל בלבד לאשת הקשר ,ולא לכל גורם
אחר אצל עורך המכרז וזאת עד למועד הנקוב בטבלת המועדים .למען הסר ספק מובהר כי חל
איסור מוחלט על מציעים פוטנציאליים ו/או על מציעים לפנות אל כל גורם אחר ו/או נוסף אצל
עורך המכרז ,בקשר עם המכרז ,למעט אשת הקשר.
 .3.2המכללה לא תאשר קבלת דוא"ל ,באחריות המציע לוודא קבלת אישור.
 .3.3בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו ,לרבות
שם מלא ,שם התאגיד ,טלפון ,פקס וכתובת דוא"ל .לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז
אליו היא מתייחסת.
 .3.4תשובות עורך המכרז לשאלות שהוגשו ושמצא לנכון להשיב עליהן (להלן – "תשובות") וכן
הבהרות ,עדכונים ,תיקונים ושינויים במכרז (להלן – "עדכונים") ,יופצו ,עד המועד הנקוב בסעיף
( 1טבלת המועדים) ,אך ורק בקבצי הבהרות באתר האינטרנט (מכרזים) של המזמין תחת
הכותרת "מענה לשאלות הבהרה" ויהוו חלק ממסמכי המכרז אותם יש להגיש ,כשהם
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חתומים ,ביחד עם כל מסמכי המכרז הנוספים .המזמין יהיה רשאי לפרסם את העדכונים ו/או
התשובות ,בסבב אחד או במספר סבבים ,הכל על פי שיקול דעתו.
באחריות המציעים הפוטנציאליים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט ולהתעדכן בדבר
התשובות והעדכונים.
 .3.5נוסח התשובות ונוסח העדכונים ,ככל שיהיו ,הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד
מהמכרז .במסגרת הגשת הצעה יחתמו המציעים על תדפיסי תשובות ותדפיס עדכונים ,כפי
שפורסמו באתר האינטרנט של עורך המכרז ,ויגישו אותם עם הצעתם למכרז.
 .4המען והמועד להגשת ההצעות – על המציעים להגיש את הצעותיהם לתיבת המכרזים המצויה במשרדי
ההנהלה בחדר מס'  406בימים א' – ה' למעט ערבי חג ,משעה  8:00ועד השעה  .15:00את ההצעות יש
לשלשל לתיבת המכרזים לא לפני המועד הנקוב בטבלת המועדים לעיל ולא יאוחר מן המועד האחרון
להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת המועדים ,בסעיף  1לעיל .הצעות שלא תהיינה בתיבת
המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל ,לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים
ולא תישקלנה .יש לשים לב להוראות המופיעות על תיבת המכרזים עצמה.
עורך המכרז לא ידון בהצעה שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.
 .5אופן הגשת ההצעה
 .5.1ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד עליה יצויין שם המכרז ,ללא ציון פרטי המציע
או כל סימן זיהוי חיצוני אחר .על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד.
 .5.2המכרז הינו דו -שלבי ,ויש לכלול במעטפה הגדולה שתי מעטפות -אחת לכל שלב:
במעטפה האחת יהיו כל מסמכי המכרז למעט הצעת המחיר (נספח ח'  -הצעה כספית):
מסמך
.1

נספח  /סעיף

עותק מודפס ,שלם ומלא של כל חוברת המכרז על
כל נספחיה ומסמכיה ,לרבות תדפיסי תשובות -----
ותדפיסי עדכונים כפי שיפורסמו ,כאשר על כל
המסמכים יש לחתום בכל עמוד (אין לכלול
במעטפה זו כל התייחסות למחיר).

.2

תעודת התאגדות /תעודת עוסק מורשה

.3

אישורים לפי חוק חוק עסקאות גופים ציבוריים סעיף 10.1.3
(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)
התשל"ו ( 1976 -אישור ניכוי מס ואישור על ניהול
פנקס חשבונות).

.4

תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים סעיף 10.1.4
ציבוריים ,תשל"ו1976-

.5

אישור על היתר  /הסמכה תקני  NFPA 25ותקן סעיף 10.1.5
ישראלי  1928לאחזקה וטיפול שוטף למערכות 10.1.710.1.710.1.6
ספרינקלרים ,משאבות ,מאגרי מים.

תאריך_________________:
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נספח ז'  -הצעה לביצוע
עבודות  /להספקת
טובין  /שרותים

.6

טופס הצעה

.8

טבלת ממליצים ו 3-שאלוני ממליצים

נספח

י'

–

שאלון

ממליצים
במעטפה השנייה יש להכניס רק את הצעת המחיר (נספח ח'  -הצעה כספית) בה יש להציע מחיר
כולל הכל בהתאם להוראות נספח ח'  -הצעה כספית .מעטפה שנייה זו תיפתח רק לאחר השלמת
בדיקת ההצעות בשלב הראשון.
 .5.3המציע חייב להגיש את הצעתו לגבי כל הסעיפים המבוקשים ,אלא אם נקבע במפורש אחרת
במסמכי המכרז.
 .5.4ההצעה תוגש על גבי מסמך ההצעה המצ"ב בלבד (נספח ז') .הצעת המחיר תוגש על-גבי מסמך
הצעת המחיר (נספח ח') .מסמך ההצעה וכל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם בכל
עמוד ועמוד על ידי מורשי החתימה של המציע.
 .5.5על המציע למלא את מסמך ההצעה בכתב ברור או בהדפסה .מחיקות ,שינויים או הוספות
עשויים להביא לפסילת ההצעה.
 .5.6המציע יודיע לעורך המכרז בכתב על כל סתירה ,אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו ,אם יתגלו
על ידו במסמכי המכרז וזאת עד למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה ,הוראות סעיף  5.4לעיל
יחולו גם על הודעות כאמור בס"ק זה.
יובהר כי משתתף לא יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר למסמכי המכרז שתועלה לאחר
המועד האחרון להצגת שאלות הבהרה.
 .5.7ועדת המכרזים של עורך המכרז רשאית לפסול הצעה שלא תוגש במבנה הנ"ל ו/או הצעה שלא
צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים.
 .6איסור הסתייגויות והוספות
 .6.1עורך המכרז יהיה רשאי לפסול כל הצעה ,הכוללת הסתייגויות ,תוספות או שינויים לתנאים או
לדרישות ,הכלולים במסמכי המכרז ,או לחילופין ,להתנות את שקילת ההצעה בהסרת
ההסתייגויות ,התוספות או השינויים ,תוך פרק זמן ,שייקבע ע"י עורך המכרז.
 .6.2עורך המכרז יהיה רשאי לפסול כל הצעה הלוקה בחסר או באי בהירות או דו משמעות או כל
הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 .7הגשת הצעה ע"י מציע יחיד  -כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי
הסף בעצמו.
 .8תחולת מחיר
המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית בגין כל הנדרש
במסמכי המכרז ,המפורטים ,בטופסי המכרז ובנספחיהם ,וכן בנוסף ,כל מס ,אגרה ,היטל או תשלום
אשר יחולו על הספק ,על פי דין אף אם הוטלו במועד מאוחר למועד עריכת המכרז ו/או ההתקשרות
מכוחו והכל אלא אם צוין במפורש ובכתב אחרת.
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 .9ביטול המכרז
 .9.1בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי עורך המכרז לבטל את הליך המכרז עפ"י דין ,עורך המכרז שומר
לעצמו את הזכות לבטל את הליך הרכישה ,כאשר:
 .9.1.1רק שתי הצעות או פחות עברו את שני השלבים הראשונים :העמידה בתנאי הסף ,התנאים
המוקדמים והדרישות האחרות המפורטות במסמכי המכרז ומעבר ציון האיכות
המינימאלי.
 .9.1.2עורך המכרז מצא שהתקיים פגם בהליך הרכישה ,במסמכיו ,בניהולו ,או בבחירת ההצעה
הזוכה.
 .9.1.3התברר לעורך המכרז ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר
פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או שהושמטו
נתונים  /דרישות מהותיים מהמפרט או ממסמכי הליך הרכישה ,או שאלה בוססו על
נתונים שגויים ,או בלתי שלמים.
 .9.1.4חל שינוי בנסיבות ,או השתנו צרכי עורך המכרז ,באופן המצדיק ,לדעת עורך המכרז ,את
ביטול המכרז.
 .9.1.5יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעלו באופן
המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.
 .9.1.6עורך המכרז מבקש לבטל את המכרז כדי להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי
באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.
 .9.2מובהר כי עורך המכרז יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול המכרז,
לרבות ,אך לא רק ,בגין ההוצאות שהוציא המתעניין ו/או המציע לצורך הכנת הצעתו ו/או
הגשתה ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפויים.
 .10תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז – "תנאי סף"
 .10.1ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים הבאים .בכל התנאים המנויים להלן על המציע לעמוד בעצמו
במועד הגשת ההצעות ,אלא אם מצוין אחרת.
 .10.1.1המציע הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל .על מציע שהוא תאגיד להיות רשום
במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו העתק תעודת התאגדות.
מציע שאינו תאגיד יצרף להצעתו העתק תעודת עוסק מורשה.
 .10.1.2אי הימצאות בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל.
 .10.1.3צירוף אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) התשל"ו ( 1976 -אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).
 .10.1.4צירוף תצהיר בהתאם לסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו.1976-
 .10.1.5המציע מקיים דרישות רישום בכל מרשם ,המתנהל על פי דין לעניין נושא ההתקשרות,
ובידי המציע קיימים כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין (להלן
בסעיף זה – "ההיתרים") ,כשהם תקפים ,לפחות עד למועד האחרון בו תקפה הצעתו,
כאמור בסעיף  1לעיל והמציע צירפם להצעתו .על אף האמור לעיל ,מקום בו בשל נסיבות
שתלויות ברשויות ו/או בגורם המנפיק את ההיתרים ,לא ניתן להמציא אישורים רישיונות
והיתרים כאמור תקפים עד למועד הנ"ל ,תהיה רשאית ועדת המכרזים של עורך המכרז
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שלא לפסול הצעתו של מציע שההיתרים שהמציא תקפים למועד מוקדם יותר ,ובלבד
שיהיו תקפים לפחות עד למועד האחרון להגשת ההצעות כנקוב בסעיף  1לעיל.
 .10.1.6המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי ,כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג
– .1953
 .10.1.7המציע הינו בעל היתר תקף  /בעל הסמכה לפי תקן ישראלי  1928לאחזקה וטיפול שוטף
למערכות ספרינקלרים ,משאבות ,מאגרי מים.
 .10.1.8המציע ביצע בישראל בעבר לפחות ( 3שלושה) פרויקטים להתקנת מערכות אוטומטיות
לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)  -מערכת מתזים אשר הקמתן הסתיימה במהלך שלוש
השנים האחרונות ( ,)2015-2018בהיקף שלא יפחת מ ( 300,000 -שלוש מאות אלף) + ₪
מע"מ לכל אחד מהפרויקטים.
להוכחת עמידתו בתנאי כאמור בסעיף זה ימציא המציע ביחד עם הצעתו ,את הצהרתו
כאמור בנספח ז' למסמכי המכרז.
המציע רשאי להציג יותר מ 3-פרויקטים כהגדרתם לעיל.
 .10.1.9המציע השתתף בסיור הקבלנים כמפורט לעיל .הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור
קבלנים לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.
 .10.2המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,על פי שיקול דעתו ,לאפשר למציע ,אשר לא הציג עם הצעתו
מסמך ,אישור ,היתר ,מידע רישיון או כל מסמך אחר ,שהגשתו נדרשת לפי מסמכי המכרז,
להשלים את המצאתו לעורך המכרז תוך פרק זמן קצוב ,שייקבע ע"י עורך המכרז.
 .11תוקף ההצעה – הצעת המציע תהיה בתוקף ,ותחייב את המציע ,לתקופה כאמור בס"ק  1.7לעיל אף
אם במהלך תקופה זו הודיע עורך המכרז למציע ו/או מציעים אחרים על בחירת הצעותיהם ואף אם
נכרת בין עורך המכרז לבין מציעים אחרים חוזה.
 .12הסכמה לתנאים ולתניות  -הגשת הצעה ע"י מציע ,תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציע לכל
ההוראות ,התנאים והתניות ,המופיעים במסמך זה ובכל מסמך אחר ,המהווה חלק ממסמכי המכרז.
 .13פקיעת תוקף ההצעות והארכתן – עורך המכרז אינו מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני
מועד פקיעת תוקפן.
 .14בדיקת ההצעות והמציעים – עורך המכרז יהיה רשאי לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן או אתר ,המוחזק
או מופעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוצעים ,הן
מן הממליצים שצירף ל הצעתו והן מכל גורם אחר ,וזאת אף באופן חלקי ו/או רנדומלי .עורך המכרז
יהיה רשאי לפסול כל הצעה ,אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר
מידע כנדרש.
 .15פסילת הצעות בלתי סבירות – עורך המכרז יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא לקבל כל
הצעה ,אשר המחיר הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר באופן חריג לדעתו .עורך המכרז
לא ימנע מלקבל הצעה כאמור ,אלא אם נתן למציע כאמור הזדמנות ליתן הסבר להצעתו.
 .16פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם/היכרות קודמת –
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעתו של מציע אשר במהלך חמש השנים שקדמו למועד
פרסום המכרז ,או חלק מהן ,עמד בקשרים חוזיים עם עורך המכרז ו/או נתן שירותים ו/או סיפק טובין
למכללה ,מקום בו סבור עורך המכרז ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ובהסתמך על ניסיונו עם המציע ,כי
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אין הוא מעוניין להתקשר עם המציע בחוזה להספקת השירותים נשוא המכרז בשל מחדל או מעשה
משמעותי שאירע במהלך תקופת ההתקשרות.
 .17קבלת הצעה או חלקה – עורך המכרז יהיה רשאי לקבל הצעה לגבי כל הסעיפים המבוקשים ,לגבי
חלקם או לגבי חלק מסעיף בלבד ,הכל על פי שיקול דעתו.
 .18בקשת הבהרות  -עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים ,כולם או חלקם ,לצורך קבלת
הבהרות בקשר להצעתם ,בכפוף להוראות כל דין.
 .19בחירת ההצעה הזוכה
 .19.1שלב ראשון :תנאי סף  -בשלב הראשון יפתחו אך ורק המעטפות הראשונות ,שאינן כוללות את
הצעת המחיר .ראשית תבדוק ועדת המכרזים את ההצעות ותבחן האם המציע עומד בתנאי הסף
להשתתפות במכרז ,ועדת המכרזים תבחן הצעות ,תפנה לבקשת הבהרות/השלמות בהתאם
לשיקול דעתה ,ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים ,אם קיימים כאלה.
יצוין כי בשלב השני – סעיף  19.2להלן ,מתקיים הליך בחינה של איכות המציעים הכולל גם
בחינת המלצות .עורך המכרז שומר על זכותו לערוך אימות של פרטי הממליצים והיקף הניסיון
המצויין בהתייחס אליהם בהצעה ובהתאם לכך ,לקבוע ,בדיעבד ,כי מציע לא עמד בתנאי הסף
הנוגעים לניסיונו ,אם התברר לו ,במסגרת הליך בדיקת ההמלצות ,כי הפרטים שמסר המציע
במסגרת הצעתו בהתייחס לניסיונו ,אינם נכונים ו/או אינם מדויקים.
 .19.2שלב שני :קביעת ציון האיכות  -לאחר מכן תיתן וועדת המכרזים ניקוד איכות להצעות שעברו
את השלב הראשון בהתאם לאמות המידה המפורטות למפורט בטבלה .יינתן ציון איכות כללי
בסקאלת דירוג של .1-100
אמת המידה

פירוט העניינים שייבחנו

איכות המציע
ניסיון
והמלצות
בתחום
התקנת
מערכת
אוטומטית
אש
לכיבוי
במים
(ספרינקלרים)
מערכת
–
מתזים.

המציע יציג  5שמות של ממליצים מ  5ארגונים (עיריות,
חברות מסחריות ,גופים ממשלתיים ,מוסדות חינוך ,בתי
ספר ומוסדות להשכלה גבוהה) אשר המציע ביצע אצלם
פרויקטים להתקנת מערכת מתזים אשר הקמתן
הסתיימה במהלך שלוש השנים האחרונות ()2015-2018
בהיקף שלא יפחת מ ( 300,000 -שלוש מאות אלף) + ₪
מע"מ לכל אחד מהפרויקטים .הממליצים יהיו הגורמים
אשר הינם המנהלים ו/או הגורמים המוסמכים לעבודה
מול המציע באותם ארגונים.
מבין הממליצים כאמור לעיל ,לפחות  3ממליצים ימלאו
טפסי המלצה בנוסח נספח י' למסמכי המכרז , .מובהר כי
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו
ומבלי שתהיה מוטלת עליו החובה להודיע על כך למציע,
מראש או בדיעבד ,ביחס לכל המציעים או לחלק מהם,
לפנות ולקיים שיחות עם הממליצים הנ"ל או חלק מהם.
כן שומר עורך המכרז על זכותו לפנות לגורמים אחרים
ו/או נוספים יובהר כי תוכן פניות ו/או שיחות כאמור
ופרטי מוסריהן יישמרו חסויות ולא יועברו בכל מקרה
לעיון המציעים.

תאריך_________________:

אחוז אמת
המידה
בציון
האיכות
100%

אופן
החישוב
יינתן
ניקוד
בסקאלת
דירוג של
 1-100נק'
כמפורט
בשאלון
הממליצים
נספח י'
למסמכי
המכרז.
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 .19.3שלב שלישי :קביעת ציון המחיר -
לאחר השלמת קביעת ניקוד האיכות ייבדקו הצעות המחיר של קבוצת המציעים הסופית
(המציעים אשר עברו את השלב השני בציון של  75%לפחות) וייקבע לכל מציע ציון מחיר כמפורט
להלן:
יינתן ציון יחסי לכל הצעת מחיר ביחס להצעת המחיר שבה הוצע המחיר הזול ביותר:
המחיר בהצעה הזולה ביותר 100 X
המחיר בהצעה הנבדקת

 .19.4שלב רביעי :קביעת הציון המשוקלל  -בשלב הרביעי תקבע הוועדה את הציון הסופי של ההצעות
על-פי השקלול הבא:
אמת המידה

המשקל בציון הסופי

איכות

30%

מחיר

70%

למען הסר ספק ,חישוב הניקוד המשוקלל הסופי יבוצע כדלקמן:
 X30%ציון האיכות  X70% +ציון המחיר = הציון הסופי.
ההצעה שציונה הסופי בהתאם לחישוב המפורט בטבלה לעיל ,יהיה הגבוה ביותר תהא ההצעה
הזוכה .ואולם ,במקרה והפער בציון המשוקלל (הסופי) בין ההצעה הזוכה לבין ההצעה  /ההצעות
הבאות אחריה בדירוג (להלן" :הצעה אחרת") הינו ארבע נקודות או פחות ,תהיה רשאית וועדת
המכרזים לבחור בהצעה אחרת אשר קיבלה את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין ההצעות הנ"ל
ובלבד שהפער בין ההצעה שדורגה ראשונה לבין ההצעה בעלת ניקוד האיכות הגבוה ביותר הינו
שמונה נקודות או יותר (מתוך  100%ציון איכות) .הכל בהתאם לשיקול דעתה של הועדה ומבלי
שלמציע תהיה טענה בעניין זה.
 .19.5בכפוף להוראה בעניין "עסק בשליטת אישה" ,אם שתי ההצעות הסופיות יציעו מחיר זהה,
תיבחר ההצעה הזוכה בדרך של הגרלה.

 .20הודעת זכייה ותקפותה
 .20.1מציע שהצעתו נבחרה על ידי ועדת המכרזים של עורך המכרז כהצעה הזוכה ,יקבל על כך הודעה
בכתב מעורך המכרז ,בנוסח נספח ג'.
 .20.2בכפוף לזכותו של עורך המכרז לפסול את הליך הרכישה או את הודעת הזכייה ,כמפורט לעיל,
מתן ההודעה כאמור ,יצור יחסים חוזיים בין עורך המכרז לבין המציע ,לו נמסרה ההודעה,
שתנאיהם כלולים במסמכי המכרז לרבות הצעת הספק .תחילת עבודה תהיה מותנית בהוצאת
הזמנה על ידי המכללה.

חתימה  +חותמת_________________:
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 .21ביטול זכייה או הודעת זכייה
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה ,כאשר:
 .21.1מציע לא המציא לעורך המכרז מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת ,על פי
מסמכי הליך המכרז ,בעקבות הודעת הזכייה.
 .21.2עורך המכרז קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה ,אשר היה משפיע על החלטתו ,אילו היה בידו
לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות ו/או התברר לעורך המכרז כי המציע הסתיר ו/או
לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתו.
 .21.3קיים ספק סביר ,אם המציע יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף המחויבים ,עפ"י
לוחות הזמנים שנדרשו.
 .21.4בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה.
מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,אף אם נגרם לו נזק ו/או
הפסד.
במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המזמין את הזכות להתקשר עם מציע
שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המכרז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המכרז ועל
פי כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .22עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה
 .22.1עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במכרז בהתאם להוראות כל
דין ,ולא יאוחר מ 30 -ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת
המכרזים.
 .22.2מתן זכות העיון יהיה מותנה בתשלום סך .₪ 500
 .22.3במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה 'סוד
מסחרי'  ,עליו לציין זאת במסמך שיצרף להצעתו .יובהר ,כי הצהרה זו אינה מחייבת את עורך
המכרז.
 .22.4סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד
אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים
האחרים במכרז זה ואלו לא יועמדו לעיונו .המזמין יפעל על פי הבנתו לפי כל דין.
 .23שונות
 .23.1המציע מצהיר ומאשר כי כל הפרטים ,הנתונים ,המסמכים ,המפרטים ,התוכניות ,הידע
והנתונים שנמסרו ו/או ימסרו לו לצורך מכרז זה (להלן – "הנתונים") ,הינם רכושו של עורך
המכרז ונמסרו לו לצורך הגשת הצעתו במכרז זה בלבד .ידוע למציע ,כי חל עליו איסור לעשות
כל שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת ו/או נוספת וכי חל עליו איסור מוחלט להעביר ,למסור,
לשתף ,לתת ,להעניק ,למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.
 .23.2לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה ,ולהם בלבד ,הסמכות הבלעדית והייחודית
לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.
בכבוד רב,
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
12

נספח ב'  -חוזה
הסכם
אשר נערך ונחתם בחיפה ביום _______
בין :גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
מרח' טשרניחובסקי  ,73חיפה
מצד אחד
לבין_____________________ :
בכתובת_____________ :

(להלן" :המזמין")

(להלן" :הקבלן")
מצד שני
הואיל

והמזמין ערך מכרז מספר  1/2019לעבודות ביצוע של מערכת גילוי אש אוטומטית בשטח
המזמין ,לרבות אספקה והתקנה של כל מערכות גילוי האש ,המוצרים והמתקנים הנדרשים
לטובת ביצוע העבודות (להלן" :המכרז") ,כמפורט בהסכם זה ובנספחיו ,לרבות במפרט המצורף
ומסומן כנספח ט';

והואיל

והקבלן הגיש את הצעתו למזמין במסגרת המכרז ,לאחר שבדק באופן יסודי את ההנחיות
והדרישות של המזמין ואת תנאי העבודה ,והוא נבחר כזוכה במכרז;

והואיל

והקבלן מתחייב לבצע עבור המזמין את כל העבודות כמוגדר בהסכם זה ובכלל מסמכי המכרז;

והואיל

והקבלן מצהיר ,כי הוא עונה על כל תנאי המכרז ,כי יש לו היכולת ,הכישורים המקצועיים,
האמצעים הכספיים ,הטכניים הנסיון וכוח האדם המיומן לביצוע העבודות נשוא הסכם זה
באופן מלא ומקצועי ,הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז והסכם זה על נספחיהם;

והואיל

וברצון הצדדים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם ,ואת יחסיהם
ופעילותם ,הכול בכפוף ולפי המפורט בהסכם זה להלן;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ופרשנות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2חלוקת הוראות הסכם זה לסעיפים ולסעיפי משנה וכותרות הסעיפים הנם לנוחות והתמצאות
בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 .1.3היה והוראה כלשהי מהוראות הסכם זה תימצא בלתי חוקית תבוטל ההוראה וכל שאר סעיפי
ההסכם ימשיכו לחול.
 .1.4במקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו יגברו הוראות הסכם זה.
 .2הגדרות
בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות המיוחדת להם כמפורט להלן ,מלבד אם הקשר הדברים
מחייב אחרת:

חתימה  +חותמת_________________:
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" .2.1האתר"  -המקרקעין בשטח גורדון המכללה האקדמית לחינוך ,אשר בהם ,דרכם ,מתחתם או
מעליהם יבוצעו העבודות ,לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע
העבודות.
" .2.2היועצים"  -כל היועצים ו/או המהנדסים ו/או מתכננים במקצועות השונים ובכל תחום שהוא
שעמם התקשר ו/או יתקשר המזמין בכל הקשור לביצוע עבודות באתר.
" .2.3הצעת המחיר" – הצעת המחיר שהגיש הקבלן למזמין ביום _____________ ,המצורפת
להסכם זה כנספח .2.3
" .2.4המפקח" – כל מי שיתמנה על ידי המזמין לבצע פיקוח עליון על ביצוע העבודות.
" .2.5נציג המזמין" – מי שיתמנה על ידי המזמין מעת לעת לעניין הסכם זה ו/או כל חלק ממנו.
" .2.6העבודה" או "העבודות" או "השירותים" – כל עבודות הביצוע של מערכת גילוי אש אוטומטית
אשר הקבלן קיבל על עצמו לבצע ,לרבות אספקה של כל מערכות גילוי האש ,המוצרים והמתקנים
הנדרשים לטובת ביצוע העבודות ,ולרבות קבלה של אישור מכון התקנים ,וכן התקנה של המערכת
לרבות קידוחי בטון וכן תחנות שליטה קומתיות ,והכל כמוגדר בהסכם ובמבוא לו ,במסמכי
המכרז ,במיפרטים ,במיפרטים הטכניים ובכל מסמך ונספח אשר צורף להסכם או יצורף להסכם
על ידי הצדדים וזאת לרבות כל עבודה חלקית ,אחרת ו/או נוספת שעל הקבלן לבצע ,ולרבות כל
עבודות ארעיות וכל דבר אחר שעל הקבלן לספק ולעשות לצורך ביצוע העבודות ,השלמתן
ובדיקתן.
" .2.7השלמת העבודה" – השלמת כל העבודות וכל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה לשביעות רצון
המזמין ,כולל קבלת כל האישורים הנדרשים ומסירת כל המסמכים הנדרשים למזמין.
" .2.8גמר העבודה" – בחלוף שלושה חודשים ממועד השלמת העבודה והפעלת המערכות ,במהלכם כל
המערכות והמתקנים אשר הותקנו בהתאם להוראות הסכם זה יעבדו כראוי ,ימסור המזמין
לקבלן אישור על גמר העבודה.
" .2.9הקבלנים" – קבלנים אחרים עמם התקשר ו/או יתקשר המזמין לצורך ביצוע עבודות באתר,
כולם או חלקם ,לרבות קבלני משנה מטעמם ו/או קבלנים חיצוניים אחרים ו/או יצרנים ו/או
ספקים.
" .2.10התכניות"  -התכניות ,התרשימים ,הסקיצות ,השרטוטים ,הרשימות ,המפרטים ,המפות
ותכניות הביצוע הדרושים לצורך ביצוע העבודה ,לצורך קבלת כל ההיתרים והרישיונות הדרושים
בקשר עם ביצוע העבודה ,ובכלל זה כל השינויים בתכניות על פי דרישת המזמין וכאלה שיוכנו על
פי כל האישורים וההיתרים אשר יינתנו על ידי הרשויות הרלוונטיות ,אם וככל שיידרשו.
 .3הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מאשר ,מצהיר ומתחייב בזה כלפי המזמין כדלקמן:
 .3.1כי הוא חוזר על הצהרותיו והתחייבויותיו כאמור במסמכי המכרז ומאשר כי כל האמור בהם הנו
אמת ונכון ,ומעת הגשת הצעתו במכרז ועד למועד כניסתו של חוזה זה לתוקף ,לא חל שינוי באיזה
מן המצגים ,הנתונים ו/או העובדות שנכללו בהצעתו במסגרת המכרז .הקבלן יודיע למזמין מיד
ובכתב על כל שינוי שיחול בהצהרותיו ,במצבו ו/או במצגים שהציג במסגרת המכרז ,לרבות
בהצעתו.
 .3.2כי הוא רשאי על פי כל דין להתקשר בהסכם זה ואין כל מניעה חוקית ,מקצועית ו/או אחרת לבצע
את העבודה ו/או להתקשר בהסכם זה.
 .3.3כל הצהרה ו/או התחייבות של הקבלן יחולו גם על כל עובדיו.
 .3.4כל פרטי ההסכם ברורים לקבלן ,הוא ביקר באתר ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים
בביצוע העבודה ו/או הנובעים מהם ,לרבות את האתר וסביבתו ,דרישות המזמין ,נציג המזמין
והנחיותיהם ,וכל גורם אחר אשר עלול להשפיע על ביצוע העבודה ,מכל בחינה שהיא ,וכי ביכולתו
לבצע ולספק למזמין את העבודה בהתאם למפורט בהסכם זה ,והוא מוותר בזאת מראש על כל
טענה בדבר חוסר בכל אלה או חלקם מאחר והקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל אלה או כי הם
באפשרות השגתו.
 .3.5לבצע את העבודה בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים לביצוע העבודה.
 .3.6כי בעת מתן הצעת המחיר ,התייחס למגבלות העבודה הנדרשות בתוך מתקן קיים ופעיל ,וכתוצאה
מכך הביצוע מחייב תיאום עם פעילות המכללה ושמירה על שגרת המכללה ,כמו כן שעליו לנקוט
חתימה  +חותמת_________________:
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בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים להבטחת שלומם של האנשים בתוך המכללה ויהיה עליו לנקוט
בכל האמצעים הנדרשים כגון :גידור ובידוד שטח העבודות ,כך שלא תתאפשר גישה לאתר העבודה
על ידי אוכלוסיית המכללה ואורחים ו/או אנשים מזדמנים.
 .3.7לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים ,תקנות ,הוראות ,צווים וחוקי עזר שהוצאו
או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת ,וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות
מוסמכת בנוגע לעבודות וכל הכרוך בהן ,ולמלא אחר הוראות כל דין ,לרבות הפקודות ,התקנות,
התקנים ,הצווים ,ההוראות וחוקי העזר של הרשויות המקומיות .כמו כן ,הקבלן מצהיר כי ידועים
ומוכרים לו היטב כל הוראות הדין המתאימות ,הקשורות או המתייחסות לבטיחות בכלל,
ולבטיחות וגהות בקשר עם העבודה וביצועה ,והוא מתחייב בזאת לפעול במיטב יכולתו לשם ביצוע
הוראות אלה.
 .3.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כי ידועים לו היטב כל הנתונים העובדתיים ,ההנדסיים ,והאחרים
הרלבנטיים והקשורים לביצוע העבודה ,וכמו כן הינו בקיא בהוראות של כל התקנים והנהלים
הקשורים בעבודה ו/או האתר  -לרבות הכרזות סטטוטוריות ,ככל שקיימות וכל דבר אחר העשוי
להשפיע על העבודה.
 .3.9הוא רשום בפנקס הקבלנים בסיווג ובענף המתאימים לצורך ביצוע העבודה והוא מוסמך ומורשה
כדין לביצוע העבודה שיידרש לספק ובעל כל ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה לפי כל דין,
ומתחייב כי ימשיך להיות מורשה ומוסמך כדין לאספקת העבודה במשך כל תקופת הסכם זה
ותקופת ביצוע העבודה מכוחו.
 .3.10הוא בעל היכולת והידע המקצועי ,הכישורים ,הניסיון ,המיומנות ,וכל אמצעי נוסף ,הדרושים
לביצוע העבודה ,והוא מתחייב לקיים את התחייבויותיו ,כפי שהן מפורטות במסמכי המכרז
לרבות בחוזה זה על נספחיו ,ברמה מקצועית גבוהה ואיכותית.
 .3.11ידוע לו כי באתר יועסקו ויעבדו במקביל יועצים וקבלנים נוספים ,כהגדרתם להלן .הקבלן
מתחייב לשתף פעולה ולתאם עבודתו עם המזמין ,היועצים הקבלנים וכל אדם ו/או גורם אחר
שיועסק על ידי המזמין בתכנון ובביצוע עבודות באתר .הקבלן מתחייב למסור למזמין ,ליועצים
ולקבלנים ,כאמור ,את כל הנתונים הדרושים לביצוע העבודות באתר וכן לקבל מהם את הנתונים
הרלבנטיים ו הכל באופן שהתכנון המבוצע על ידו יהיה תואם ומשולב עם כל התוכניות
והתכנונים המוזמנים.
 .3.12לחתום בכל אחד משלבי העבודה על כל מסמך ו/או אישור הנדרשים מכח הוראות כל דין לשם
קבלת ההיתרים הנחוצים לביצוע העבודות ,אם וככל שיידרשו ,ובלבד שאין בחתימתו כאמור,
כדי להפר דרישה מקצועית כלשהי בה הוא נדרש לעמוד על פי כל דין.
 .3.13לתאם עם המזמין כל פגישה ,מו"מ ,התייעצות ,בירור או מגע עם מוסד רשמי של מדינת ישראל,
רשות מקומית או גוף ציבורי אחר ,אשר לדעת הקבלן המגע עמו נחוץ לשם ביצוע העבודה
בהתאם להסכם זה.
 .3.14לספק על חשבונו את כל הציוד ,החומרים ,המתקנים ,כוח האדם ,המסמכים והחומרים
הדרושים לביצוע העבודה.
 .3.15לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה ,באישור נציג המזמין ו/או המפקח לפני התקנתם.
נציג המזמין ו/או המפקח יהיו רשאים לדרוש כל מידה ו/או תיאור טכני ו/או דגימה של חומרים
ומכשירים לפני מתן אישור השימוש בהם .ציוד שלא יאושר יוחלף על ידי הקבלן אם וככל
שיידרש.
 .3.16לנהל יומן עבודה ,ולרשום בו את תהליכי התקדמות העבודה ,הערות המפקח וכן את תביעותיו
לגבי העבודות החריגות כמוגדר להלן.
 .3.17כי המזמין יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להזמין אצל קבלן אחר ביצוע של שירותים
כלשהם ,גם כאלה הכלולים בהסכם זה .הקבלן מצהיר ומתחייב בזה ,כי אין לו ולא תהיינה לו
כל תביעות ו/או טענות ,ללא יוצא מן הכלל ,כלפי המזמין ו/או הקבלן האחר בגין ו/או בקשר עם
הזמנת ו/או ביצוע השירות כאמור ,וכי ישתף פעולה עם הקבלן האחר.
 .3.18כי ידוע לו ומוסכם עליו שהמזמין רשאי להחליט ,בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,
על החלפת נציג המזמין ו/או המפקח ו/או היועצים ,וכן על שינויים בעבודה ו/או בהיקפם ו/או
על הפסקת ביצוע העבודה ו/או על הפסקת העבודה ו/או איזה מהם ,או ביצוע חלק מהעבודה או
כולה באמצעות צד ג' ,באופן זמני או לצמיתות ,וכי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעה ו/או טענה
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בקשר לכך ו/או לכל הנובע ו/או משתמע מכך בכפוף לתשלום החלק היחסי בלבד המגיע לו
בהתאם למנגנון הקבוע בעניין בסעיף  28.3שלהלן.
 .3.19הצהרות הספק והתחייבויותיו ,כאמור בסעיף זה ,באות להוסיף על כל הוראה ,הצהרה
והתחייבות אחרות הכלולות במסמכי המכרז .
 .3.20ידוע לו שהמזמין התקשר עמו בהסכם זה על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו כאמור בהסכם זה.
 .4ביצוע העבודה
 .4.1המזמין מוסר בזאת לקבלן ,והקבלן מקבל בזאת על עצמו ,את ביצוע העבודה עבור המזמין ,והכל
כמפורט בתנאי הסכם זה וכמפורט להלן.
 .4.2מבלי לפגוע באמור בהסכם זה ובנוסף לכך ,מובהר כי העבודה כהגדרתה לעיל תכלול את כל
העבודות המקובלות והדרושות להשלמת ביצוע העבודה באופן סופי ומוחלט כמפורט להלן ,לרבות
(אך לא רק) העבודות הבאות:
.4.2.1סיור בשטח ומדידות.
.4.2.2בדיקת תכניות קיימות.
.4.2.3אספקה וביצוע של מערכות ספרינקלרים.
.4.2.4קבלה של אישור מכון התקנים לשלב הביצוע.
.4.2.5איפיון רשת ע"י מכון התקנים.
.4.2.6תיאום עבודות מול ממונה בטיחות.
 .4.3הקבלן מתחייב בזאת להשלים את העבודה בהתאם להוראות הסכם זה ,לפעול עפ"י ההוראות
שיקבל מעת לעת מנציג המזמין ו/או המזמין בקשר עם ביצוע הסכם זה ולבצע כל פעולה שתידרש
עבור ביצוע העבודה ,וזאת במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה ובכפוף לתנאים המפורטים בו
לרבות לוח הזמנים.
 .4.4ככל שהדבר ידרש על ידי ממונה הבטיחות ,הקבלן יבצע את העבודות באתר גם בשעות הלילה.
 .4.5הקבלן יקפיד ,בביצוע העבודה ,על רמה גבוהה ביותר ואיכות מקצועית מעולה ,וייתן במסגרת
העבודה פתרונות מקצועיים יעילים ,כלכליים ומבוססים על חידושים והמצאות שבעל מקצוע
מיומן מסוגו של הקבלן צריך להכיר בעת ביצועה של העבודה.
 .4.6הקבלן יבצע את העבודה בשלבי ביצוע ו/או חלקי שלבים ככל שיידרש ע"י נציג המזמין ,וימציא
לנציג המזמין לאישורו  -מיד עם סיום כל שלב ביצוע  -את התכניות והמסמכים שהוכנו ע"י הקבלן
בקשר עם אותו שלב ו/או חלקי שלב .אישר נציג המזמין שלב ביצוע ו/או חלקי שלב כאמור בסעיף
זה ,לא יפטור הדבר את הקבלן מאחריותו לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .4.7בביצוע העבודה הקבלן יקפיד על שמירת השקט ,הניקיון השוטף ,ועל שיגרת המכללה ,תוך שמירה
על כללי הביטחון והבטיחות לפי דרישות המפקח .ידוע לקבלן שכתוצאה משמירה על מהלך תקין
ושוטף של פעילות המכללה באתר עלולים לחול שיבושים בלוח הזמנים המתוכנן של הקבלן
ובמועדי העבודות השונות ,לרבות הפסקות בעבודה וביצוע בשעות בלתי סבירות ,וכי אין באמור
כד י לפטור את הקבלן מעמידה במועדי הביצוע של העבודות ,וכי לא יחול כל שינוי בתמורה
כתוצאה מכך.
 .4.8במהלך כל תקופת ביצוע העבודה חייב הקבלן למסור לנציג המזמין באופן רציף וכן לפי דרישתו
ותוך הזמן שייקבע ע"י נציג המזמין כל מסמך ותוכנית שהוכנו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו.
המסמכים כוללים גם מסמכים המהווים פירוט יתר או השלמות לתכניות ,תרשימים ,חישובים
וכיו"ב .עם השלמת כל שלב משלבי העבודה ,וכן בסיומה ,הקבלן ימסור לנציג המזמין את כל
התכניות וכן את המסמכים המעידים על ביצועה של העבודה על כל מרכיביה.
 .4.9בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או פירוש שונה בין הוראות הסכם זה לבין ההנחיות
המקצועיות ו/או הוראות כל דין ,יביא הקבלן את העניין להכרעת נציג המזמין ו/או המפקח.
החלטת נציג המזמין תהא סופית ולא תדרוש מן הקבלן לפעול בניגוד לדין ו/או לתקן המחייב.
בכל מקרה ,מתן הנחיות על ידי נציג המזמין אינו פוטר את הקבלן מאחריותו על פי דין לרבות
אחריותו המקצועית .אם וככל שלא יפנה הקבלן מיד לנציג המזמין/למפקח ,יישא הקבלן בכל
ההוצאות הכספיות שייגרמו וכן יהיה אחראי לכל התוצאות העלולות לקרות מכך ,בין אם נראו
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.4.10
.4.11
.4.12

.4.13
.4.14

.4.15
.4.16

מראש ובין אם לאו .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ראה את הסתירות ו/או
אי ההתאמה כאמור.
נציג המזמין יכול לשנות ,להוסיף ולצמצם את היקף העבודה במהלך ביצועה וכן להכניס תיקונים
בתוכניות תוך מהלך העבודה ,ואין הקבלן זכאי לדרוש תוספת לתמורה עבור שינויים אלו.
הקבלן (לרבות הצוות המקצועי) לא יבצע בשום אופן איזו פעולה בקשר עם הסכם זה ,בלא שיהיו
לו הכישורים ו/או ההסמכות ו/או כל הרישיונות המקצועיים לבצעה כנדרש על פי כל דין.
הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על הזכות לעכב בכל צורה ואופן את ביצוע העבודה ,או שלבי
ההכנה לקראת העבודה ,בשל כל מחלוקת מכל סוג ובכל עניין בינו לבין המזמין .לקבלן לא תהא
כל זכות עכבון על עבודתו ו/או על התכניות וכל מסמך אחר שיוכן על ידו בקשר עם העבודה ולא
יהיה זכאי למנוע אותם מן המזמין גם במקרה של התדיינות משפטית בין הצדדים .הקבלן מתחייב
להימנע מנקיטת כל צעד או הליך משפטי ,ובכלל זה הגשת בקשה לצו מניעה וכיו"ב ,אשר יש בהם
כדי לגרום לעיכוב בביצוע העבודה ,בין באופן זמני ובין באופן קבוע ,ויהא זכאי להגשת תביעה
כספית בלבד כנגד המזמין.
לצורך סיוע ועזרה לקבלן בביצוע העבודות ,יעניק המזמין לקבלן נקודת חשמל ומים מתוך
המערכות הקיימות שלו .עם תום העבודה יחזיר הקבלן המצב לקדמותו.
ככל והקבלן אכן ישתמש במתקני המזמין מתחייב הקבלן להשתמש במתקנים אשר הועמדו
לרשותו על ידי המזמין אך ורק בהתאם לאמור בחוזה זה ולא להשתמש בהם למטרות אחרות או
באופן אחר כלשהו .כל שינוי כאמור יבצע הקבלן על חשבונו ובאחריותו ובתום העבודה יוחזר
המצב לקדמותו.
שימוש של הקבלן במתקני המזמין לצורך ביצוע העבודות לא יטיל על המזמין כל חבות נזיקית
ו/או ביטוחית.
הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בכל מקרה בו גרם נזק למתקני המזמין תוך כדי שימוש
בהם ,וכן לשפות ולהחזיר למזמין את העלות הסבירה של השימוש במתקני המזמין ,וכל זאת תוך
 14יום מיום קבלת דרישת המזמין בכתב.

 .5התמורה
 .5.1מוסכם בין הצדדים כי תמורת ביצוע העבודות ומילוי יתר התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם
זה במלואן ,ישלם המזמין לקבלן תמורה כוללת וסופית בסך של ______________
(________________________) [ ₪סה"כ התמורה ללא הקומה ה 6-החדשה] ,בתוספת
מע"מ כדין (להלן" :התמורה") ,באופן ובמועדים כמפורט להלן:
.5.1.1לאחר השלמת העבודה לשביעות רצון המזמין ,ולא יאוחר מה 5-בחודש העוקב ,הקבלן יגיש
למזמין חשבון בסך השווה ל 90%-מהתמורה.
.5.1.2בגמר העבודה ,כהגדרת מונח זה לעיל ,הקבלן יגיש למזמין חשבון בגין יתרת התמורה ,בסך
השווה ל 10%-מהתמורה (להלן" :החשבון הסופי").
 .5.1.3מוסכם כי לא יחול כל שינוי בהצעת המחיר ,למעט הנחה כפי שתוסכם בין הצדדים ,וזאת
אף אם המזמין יבצע שינויים בהיקף העבודה.
.5.1.4המזמין ישלם לקבלן את החשבונות תוך שוטף 30 +ימים ממועד אישורם ,ובהתאם לסכום
המאושר על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ,וכנגד חשבונית מס כדין.
.5.1.5למען הסר ספק ,יובהר כי הסך הכולל של כל החשבונות שיגיש הקבלן למזמין לא יעלה על
התמורה כהגדרתה לעיל.
 .5.2מוסכם במפורש כי התמורה הינה "מחיר פאושלי" ,דהיינו סכום קצוב ,קבוע ,סופי ומוסכם
מראש (סכום הנקבע שלא באמצעות מדידה וחישוב ו/או ספירת כמויות) .התמורה מהווה את
השכר המלא והסופי בגין כל העבודות וכל התחייבות אחרת של הקבלן לפי הסכם זה ,לרבות
מלוא זכויות היוצרים בתכניות ובמסמכים שנערכו בקשר עם העבודה ,והיא מהווה תשלום כולל
לכיסוי מלא של כל הוצאות הקבלן ולכל ההוצאות הנדרשות לשם ביצוע העבודות על-פי הסכם
זה ,ולמעט אם צוין במפורש אחרת ,היא לא תשתנה משום סיבה שהיא ,לרבות אך מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,כתוצאה משינויים בשכר העבודה של הקבלן ,במחירי החומרים הדרושים
לביצוע העבודות ,הוצאות שונות ,שער מטבע ,מדדים ,מיסים ,היטלים או תשלומי חובה קיימים
או חדשים החלים על הקבלן.
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.5.3

.5.4

.5.5
.5.6

למען הסר ספק ,מובהר כי הקבלן יישא לבדו בהוצאותיו בגין שכר עובדיו וכל התשלומים
הנלווים לכך ,הוצאות נסיעה ,אש"ל ,חומרים ,ההוצאות הכרוכות בבדיקות שונות ,הוצאות
משרד וכיו"ב.
מובהר בזאת כי הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לשלם את כל תשלומי המסים בגין התמורה לה
הוא זכאי ע"פ הסכם זה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תשלומי מס הכנסה,
ביטוח לאומי וכל תשלום אחר הנדרש עפ"י דין.
כתנאי לתשלום החשבון הסופי לאחר גמר העבודה ,ככל שיאושר ע"י המזמין ,הקבלן יחתום על
כתב קבלה ושחרור בנוסח המצ"ב להסכם זה כנספח יא'.
בגמר העבודה ,ויחד עם מסירת החשבון הסופי ,ימסור הקבלן למפקח ערבות בנקאית בלתי
מותנית וצמודה בסכום אשר לא יקטן מ 5% -מסכום התמורה בתוספת מע"מ ,בנוסח המצורף
כנספח  ,19.1להבטחת טיב העבודה עד לתום תקופת הבדק.

 .6לוח זמנים
 .6.1הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה מיד לאחר החתימה על הסכם זה ,במועד ככל שיורה לו
נציג המזמין ,והוא ימשיך בביצועה ברציפות וללא הפסקה כך שכל העבודה תושלם תוך  60ימים
(להלן" :לוח הזמנים") ,תוך תיאום מלא עם לוחות הזמנים של הקבלנים ,היועצים והמומחים
ובקצב הדרוש עד להשלמה הסופית והמוחלטת של ביצוע העבודה ,ובאופן שבו לא יעוכב ביצועה
של העבודה ועל השלבים השונים בה ,מכל סיבה שהיא ,גם במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים.
 .6.2יובהר ,כי המזמין יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לעדכן את לוח הזמנים כאמור
בהתאם לצרכים ככל שיתעוררו במהלך ביצוע העבודה.
 .6.3מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,המזמין יהיה רשאי לדחות ביצוע העבודה או כל
חלק ממנה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .6.4ביקש הקבלן לשנות את לוח הזמנים  -יפנה לנציג המזמין בבקשה מנומקת בכתב .נציג המזמין
רשאי לאשר בכתב או לדחות בקשה כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי .לא שונה לוח הזמנים כאמור,
יהיה לוח הזמנים המקורי תקף.
 .6.5נגרם עיכוב עקב סיבה אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,לקבלן לא הייתה שליטה עליה,
יקבע המזמין את השלמת הביצוע למועד נדחה אחר ,לאחר התייעצות עם הקבלן .במקרה של
עיכוב בשל כח עליון ,ישלים הקבלן את חיוביו בהתאם ללוח הזמנים מיד לאחר שיסתיים האירוע
בגינו עוכבה העבודה.
 .6.6הקבלן מתחייב להתריע בפני המזמין במפורש ובכתב על כל חריגה צפויה מלוחות הזמנים ,לרבות
של מי מהיועצים ו/או הקבלנים ,ולנקוט בכל האמצעים הדרושים ,הן בעצמו והן בתיאום עם
המזמין ,לצורך עמידה בלוחות הזמנים האמורים.
 .6.7כל פיגור בביצוע העבודה ללא הצדקה מן ההצדקות האמורות לעיל ייחשב כהפרה יסודית של
הסכם זה ע"י הקבלן.

 .7אופציה למזמין
 .7.1מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,ניתנת בזאת למזמין אופציה לדרוש מהקבלן לבצע את העבודות
גם בקומה ה 6-החדשה (כמפורט בנספחי המכרז) ,וזאת לפי שיקול דעתו של המזמין (להלן
בהתאמה" :האופציה" ו"-עבודות האופציה").
 .7.2מוסכם כי האופציה תהיה תקפה לשנה החל ממועד הקבלה של הודעת הזכייה במכרז .בתקופה
זו המזמין יהיה רשאי להודיע לקבלן על רצונו לממש את האופציה ולהזמין את ביצוע עבודות
האופציה ,בהודעה שתינתן לקבלן לפחות  14יום מראש ובכתב (להלן" :הודעת המימוש") ,והכל
בתמורה האמורה בהצעת הקבלן.
 .7.3במקרה של מימוש האופציה ומסירת הודעת המימוש ,הקבלן מתחייב לבצע את עבודות
האופציה בהתאם להנחיות המזמין ,וכמפורט להלן:
 .7.3.1ככל שהמזמין ימסור לקבלן את הודעת המימוש לפני מועד השלמת העבודה (כהגדרתה
לעיל) – הקבלן יבצע את עבודות האופציה במקביל לשאר העבודות שיבוצעו לפי הסכם זה,
וכחלק מלוח הזמנים האמור בסעיף  6.1לעיל .יובהר כי לא תינתן לקבלן כל תוספת זמן ללוח
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הזמנים האמור ,אלא בכפוף לקבלת אישור המפקח מראש ובכתב לתוספת הזמן ,ובהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
במקרה זה ,מועדי השלמת העבודה ,גמר העבודה ותקופת הבדק של עבודות האופציה יהיו
זהים למועדים של שאר העבודות המבוצעות לפי הסכם זה.
.7.3.2ככל שהמזמין ימסור לקבלן את הודעת המימוש לאחר מועד השלמת העבודה (כהגדרתה
לעיל) – הקבלן יבצע את עבודות האופציה במקביל לעבודות הבינוי של הקומה ה 6-החדשה,
ובהתאם ללוח זמנים חדש אשר יקבע על ידי המפקח.
במקרה זה ,מועדי השלמת העבודה ,גמר העבודה ותקופת הבדק של עבודות האופציה יחושבו
בנפרד מהמועדים של שאר העבודות ,בהתאם להוראות ההסכם ובשינויים המחויבים.
 .7.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר כי כל הוראות הסכם זה יחולו גם ביחס לעבודות האופציה,
בשינויים המחויבים ,לרבות (אך לא רק) ההוראות ביחס לאחריות הקבלן ,ביטוחי הקבלן
וערבות הבדק.
 .7.5מוסכם בין הצדדים כי תמורת ביצוע עבודות האופציה ומילוי יתר התחייבויותיו של הקבלן,
ישלם המזמין לקבלן תמורה כוללת וסופית בסך של ______________
(________________________)  ,₪בתוספת מע"מ כדין ,בהתאם לאמור בהצעת הקבלן.
למען הסר ספק ,ככל שהודעת המימוש תימסר לקבלן לפני מועד השלמת העבודה ,תשלומי
התמורה בגין עבודות האופציה ישולמו יחד עם שאר תשלומי התמורה לפי הסכם זה ,ואילו
במקרה שהודעת המימוש תימסר לקבלן לאחר מועד השלמת העבודה ,תשלומי התמורה בגין
עבודות האופציה ישולמו לקבלן בנפרד ,באופן ובמועדים כמפורט בסעיף  5לעיל.
 .8עבודות חריגות
 .8.1עבודות נוספות או ציוד נוסף שלא מופיעים בסעיפי הצעת המחיר ו/או החוזה ואשר הקבלן
מתבקש לבצע ו/או לספק ,יהיה על הקבלן להגיש נספח לחשבון העבודות עם ניתוח ופירוט
מחירים עבורם.
 .8.2המחיר עבור עבודות אלו ,יתבסס על מחירון "דקל" בענף הבניה המעודכן לחודש הביצוע לאחר
 15%הנחה.
 .8.3כל סטייה מהצעת המחיר ו/או התוכניות ו/או המפרטים תדרוש את אישור המזמין.
 .8.4אם וככל שיידרש מהקבלן לבצע דבר מסוים בניגוד להצעת המחיר ו/או התוכניות ו/או
המפרטים ,על הקבלן לבקש מראש ובכתב מנציג המזמין את הסכום אשר נדרש כדי לבצע את
השינוי .במידה והקבלן לא ידרוש את הסכום ייחשב הדבר כאילו הוא עושה את השינוי/תוספת
במחיר הסטנדרט אשר נקבע בהצעת המחיר ו/או בתוכניות ו/או במפרטים.
 .9פיקוח
המפקח ,כהגדרתו לעיל ,יהיה מוסמך מטעם המזמין לבדוק ולפקח על טיב העבודה ולדאוג שתבוצע
לפי לוח הזמנים:
 .9.1המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של העבודה אשר לא בוצעה בהתאם
לתוכניות או להוראותיו ,והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתיקבע
על ידו.
 .9.2המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה באתר,
וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל החומר בנוסף לבדיקות הקבועות בתקנים
ישראלים .הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
 .9.3המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,אם לפי דעתו אין העבודה
נעשית בהתאם לתוכניות המפרט הטכני ,או הוראות מהנדס.
 .9.4המפקח יאשר אישור סופי לקבלן את התוכניות לביצוע שברשותו וכן ימסור לקבלן הנחיות
הקשורות לפרטי ושלבי הביצוע .אין לבצע כל שינוי ללא אישור המפקח.
 .9.5המפקח יהיה בעל הסמכות היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב
העבודה ולאופן הביצוע.
 .9.6הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב בטרם סיומה של עבודה כלשהיא על מנת לאפשר
למפקח בקרה ,ולקבוע לפני סיומה של העבודה את אופן ביצועה הנכון של העבודה .במקרה שלא
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תתקבל הודעה שכזו ,רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק
מהעבודה על חשבון הקבלן.
 .10אישור ותיקון העבודה
 .10.1ס בר נציג המזמין ו/או המפקח כי קיים ליקוי או נפל פגם בביצוע של העבודה או באיזה חלק
מהם ,יודיע על כך לקבלן והקבלן יתקן את הליקוי/הפגם כאמור ,בהתאם לדרישת נציג המזמין
ו/או המפקח ולשביעות רצונו ,וזאת מבלי שיהיה זכאי לתשלום נוסף ו/או החזר הוצאות מעבר
לתמורה ויראו את הוראת נציג המזמין ו/או המפקח כהוראה שנכללה בהסכם זה לכל דבר
ועניין.
 .10.2הקבלן מתחייב בזאת לפעול ,להשיג ולסייע בכל אישור הדרוש בקשר עם העבודה ,ולצורך ביצוע
העבודה ,מאת כל רשות מוסמכת כנדרש עפ"י הוראות כל דין ,ולשם כך יכין כל תכנית וגם/או
מסמך שיידרש ע"י אותה רשות מוסמכת ויגיש אותם כנדרש.
 .10.3הקבלן מתחייב בזאת מראש לבצע כל הוראה ו/או הנחיה ו/או דרישה שיקבל מכל רשות
מוסמכת כאמור ,לתיקון ו/או לשינוי תכנית/תכניות ו/או מסמך/מסמכים שהכין במסגרת
העבודה ו/או שנדרש להכין ו/או להגיש עפ"י האמור בסעיף זה לעיל ,ובלבד שקיבל לכך את
אישורו מראש ובכתב של נציג המזמין ושלא הייתה עילה מקצועית שלא לבצעה.
 .11דיווחים
 .11.1הקבלן מתחייב למסור לנציג המזמין ,החל ממועד החתימה על הסכם זה ועד להשלמת העבודה,
מדי חודש בחודשו וכן על פי כל דרישה של נציג המזמין ,דין וחשבון מלא ומפורט בכתב ביחס
לביצוע העבודה והתקדמותה .הדו"ח יערך ויכלול פרטים בהתאם לדרישות המזמין .קבלת
הדו"ח ו/או בדיקתו ע"י נציג המזמין ו/או המזמין לא תתפרשנה כהסכמה מצד מי מהם לתוכנו
ו/או כאישור לאיכות ביצוע העבודה.
 .11.2הקבלן ימציא לנציג המזמין כל מידע ו/או תכנית ו/או מסמך הקשור בביצוע העבודה לרבות כל
חוות דעת או יעוץ אשר יזדקק לו המזמין במסגרת העבודה .כן מתחייב הקבלן להשתתף בכל
הישיבות אשר אליהן הוא יוזמן על ידי נציג המזמין ושתואמו עימו על ידי המזמין ו/או ע"י
היועצים או בעלי מקצוע העובדים באתר והקשורים בביצוע העבודות.
 .12מסירת העבודה ומסירת תכניות עם השלמת העבודה
 .12.1על הקבלן למסור את העבודה על כל מרכיביה לבדיקה ואישור של מהנדס בודק.
 .12.2הקבלן יהיה נוכח בזמן הבדיקות ,ללא כל דרישת תוספת תשלום.
 .12.3לאחר קבלה ואישור העבודה על ידי בודק מוסמך ,על הקבלן לבדוק בעצמו את כל המתקנים
ורק לאחר סיום הבדיקה על הקבלן למסור את המתקן על כל חלקיו לביקורת למפקח ו/או
למזמין ,כשהם פועלים בצורה תקינה.
 .12.4כל הבדיקות יבוצעו על ידי הצוות המקצועי של הקבלן ובנוכחות המפקח .הקבלן ינהל רישום
של כל הפעולות שבוצעו ותוצאות הבדיקות ימסרו למזמין עם חותמת וחתימת הקבלן.
 .12.5נוכח נציג המזמין ו/או המפקח ,כי בביצוע העבודה נמצאו ליקויים או שנפלו בהם פגמים ,יודיע
על כך לקבלן והק בלן יתקן כל פגם או ליקוי שנמצאו כאמור לשביעות רצון נציג המזמין ו/או
המפקח ,וזאת מבלי שיהא זכאי לתשלום נוסף ו/או להחזר הוצאות מעבר לתמורה .נציג המזמין
ו/או המפקח רשאי לדרוש מאת הקבלן תיקון ,שינוי והריסה של כל העבודה ,בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי.
 .12.6עם השלמת העבודה לשביעות רצון המזמין ,ימסור הקבלן לנציג המזמין ו/או למפקח שלושה
סטים מושלמים ומעודכנים של תכניות בהתאם לביצוע בפועל ,והכל על חשבונו של הקבלן .כמו
כן עליו למסור למזמין שלושה תיקים מושלמים הכוללים את התוכניות ,קטלוגים של הציוד
המסופק ,הוראות הפעלה ואחזקה ותעודות בדיקה.
 .12.7בחלוף שלושה חודשים ממועד השלמת העבודה לשביעות רצון המזמין ,במהלכם כל המערכות
והמתקנים אשר הותקנו בהתאם להוראות הסכם זה יעבדו כראוי ,ימסור המזמין לקבלן אישור
על גמר העבודה.
 .12.8הגשת דוח הבדיקות ותקינות כל המתקנים יהיו תנאי לתשלום החשבון הסופי לקבלן.
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 .13אספקת המערכות
 .13.1הקבלן מתחייב לספק לאתר ,על חשבונו ,את כל הציוד ,החומרים ,המוצרים ,האביזרים ,הכלים,
המתקנים וכל דבר אחר אשר יהיה דרוש לביצוע העבודות ,למעט כאמור במפורש בהסכם זה
(ובמיוחד במפרט הטכני ובכתב הכמויות) .הקבלן מתחייב לדאוג לכך ,כי כל האמור לעיל ,יובא
ויסופק לאתר במועדים המתאימים ,כך שלא יהיה כל עיכוב בביצוע העבודות על פי ההסכם
ובלוח הזמנים הקבוע לביצוע העבודות.
 .13.2כל החומרים ,המוצרים ,הציוד ,הכלים והמתקנים אשר ישמשו לביצוע העבודות ,יהיו מעולים
ומשובחים ובהתאם לדרישות התקנים הישראליים העדכניים (או תקנים אחרים לפי קביעת
המזמין) ,הוראות כל דין והוראות ההסכם .חובה על הקבלן ,לפי דרישת המזמין ,להמציא
לאישור דוגמאות של החומרים והמוצרים בהם הוא עומד להשתמש בביצוע העבודות .המזמין
יהיה רשאי לפסול חומרים ומוצרים אשר לא יתאימו לדרישות .כל חומר או מוצר אשר יובאו
לאתר ואשר לדעת המזמין אינם מתאימים לדרישות ,יורחקו על ידי הקבלן על חשבונו ומיד.
ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות של החומרים והמוצרים תחולנה על הקבלן .כמו כן ,על
הקבלן להמציא למפקח העתקים מכל תעודת משלוח עבור כל חומר שסופק לאתר.
 .13.3הקבלן מתחייב לקבל אישור מראש של המזמין על מקור החומרים והמוצרים ועל טיבם של
אלה.
 .13.4כל הספקים השונים יהיו טעונים אישור מראש ובכתב של המזמין.
 .13.5מיום העמדת מקום ביצוע העבודות ,כולו או חלקו ,לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת השלמה
עם תום ביצוע העבודות ,יהיה הקבלן אחראי לשמירת מקום ביצוע העבודות ,על כל אשר בוצע
בו וכן לשמירת החומרים ,הציוד ,המתקנים וכל דבר אחר שיובא על ידי הקבלן למקום ביצוע
העבודות ,או שיועמד לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות.
 .13.6הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הפריטים והמערכות המסופקים על ידו ,לרבות פריטים
המסופקים ע"י ספקים וקבלני משנה ,יפעלו בתקינות ויעמדו בביצועים הנדרשים במפרט הטכני
ויתר תנאי ההסכם ,יהיו חופשיים מפגם כלשהו בחומר ,בעבודה או בתכנון לעמידתם ברמת
הביצועים הנדרשת ,ויתקן כל תקלה שנגרמה עקב פגם בחומרים ,בעבודה או בייצור.
 .14הצוות המקצועי
 .14.1הקבלן מתחייב ,כי העבודה תנוהל ותבוצע רק על ידי צוות מקצועי מוכשר ומיומן בעבודתו ,ובעל
כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים ,לאחר שאושר ע"י המזמין מראש ובכתב (להלן" :הצוות
המקצועי").
 .14.2הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה (להלן" :מנהל העבודה") ,בעל רישיון מתאים לסוג העבודה,
אשר יימצא במקום העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה.
 .14.3הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את מי מחברי הצוות המקצועי בצוות אחר שלא אושר באישור
מוקדם בכתב מאת נציג המזמין ו/או המפקח ולאחר שמסר למפקח את פרטי ניסיונו .ניתן
אישור בכתב ,כאמור ,לא יפטור אישור זה את הקבלן ו/או הצוות המקצועי מאחריותם
המקצועית לשירותים.
 .14.4נציג המזמין ו/או המפקח רשאים לפסול כל עובד ,כולל את מנהל העבודה ,או יצרן שלפי דעתו
אינם מתאימים לביצוע העבודה ,ללא מתן הסבר .הקבלן מתחייב להחליף כל עובד מהצוות
המקצועי בעובד אחר מיד עם קבלת דרישה מהמזמין ו/או המפקח .זהות העובד החדש תיקבע
בהסכמה בין הצדדים מראש ובכתב לאחר שהקבלן מסר למזמין את פרטי ניסיונו.
 .14.5הקבלן ימסור רשימת עובדים מלאה ומסודרת לנציג המזמין ,עבור קבלת אישורי כניסה
למכללה .עם כל שינוי ברשימה על הקבלן לעדכן מיד את נציג המזמין.
 .15בטיחות
 .15.1הקבלן מצהיר כי ידועים ומוכרים לו היטב כל הוראות הדין המתאימות ,הקשורות או
המתייחסות לבטיחות בכלל ,ולבטיחות בעבודה בפרט ,והוא מתחייב בזאת לפעול במיטב יכולתו
לשם ביצוע הוראות אלה.
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 .15.2הקבלן מתחייב לבצע את השירותים תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים ,תקנות ,הוראות ,צווים
וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת ,וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה
ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה ,ולמלא אחר הוראות כל דין.
 .15.3הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על עובדיו בהתאם לדרישות
ולנוהלי הבטיחות של משרד העבודה ושל המזמין ,כולל הכשרתם כנדרש.
 .16אחריות מקצועית
 .16.1הקבלן מתחייב בזאת כלפי המזמין לבצע עבור המזמין את כל העבודה בנאמנות ,במומחיות
וברמה מקצועית גבוהה ,תוך השקעת מירב המאמצים והכישורים ,ותוך ניצול כל הידע הנדרש
לביצועם ,הן שלו והן של חברי הצוות המקצועי ,כל זאת תוך שמירה על לוחות הזמנים ,מועדי
שלבים ,שמירת תקציבים ועלויות כקבוע בהסכם זה .הקבלן אחראי בלעדית כלפי המזמין לטיב
העבודה וכל העבודות שהוכנו או בוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו.
 .16.2הנחיות המזמין ו/או אישורי המזמין ו/או נציג המזמין ו/או מי מטעמם בדבר תכניות או
מסמכים אחרים הקשורים בעבודה ,ואשר הוכנו ע"י הקבלן בהתאם להסכם זה ,כולל תכניות
ומסמכים שהכנתם נדרשה ע"י המזמין ו/או נציג המזמין ,וכן אישורי המזמין בדבר תשלומים,
לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המקצועית המלאה לביצוע העבודה ולא יגרעו ממנה ,ואינם
מטילים על המזמין ו/או נציג המזמין ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי.
 .17אחריות בנזיקין
 .17.1הקבלן אחראי לכל נזק ו/או הפסד ,מכל סוג ומין שהוא לרבות עבודות גמורות ,בין ישיר ובין
עקיף ,שיגרם ,בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן ,בין למזמין על עובדיו ,נציגיו ,אורחיו,
הפועלים מטעמו וכל מי מטעמו ,ובין לקבלן עצמו על עובדיו ושלוחיו ובין לצד ג' כלשהו לרבות
קבלנים ויועצים ,בקשר עם ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ובכלל
זה עובדיו ,שלוחיו ,ו/או כל הנתון למרותו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אשר נובע ו/או קשור
לביצוע העבודה נשוא הסכם זה ,ו/או בקשר עם ו/או כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויות ו/או
הצהרות הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה.
 .17.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק ו/או אי בהירות ו/או כפל
משמעות בחישוב כמויות ו/או בהגדרת סעיפים במפרטים ו/או בתוכניות ו/או בהנחיות שנעשו
על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ואשר יגרמו לחריגה מהותית ממסגרת התקציב המאושרת של
העבודה ו/או לסטייה מהותית ממנה ו/או להגדלת כמויות מהותית מעבר למתוכנן ו/או לנדרש
ו/או בחלק מכל אלה ,יחשבו לנזק שהקבלן אחראי לו כאמור בסעיף  17.1לעיל וזאת מבלי לגרוע
מהיותם הפרה של התחייבות הקבלן כלפי המזמין.
 .17.3הקבלן מתחייב לפצות את המזמין בגין כל נזק שיגרם לו כאמור ,וכן לשפות את המזמין ו/או מי
מטעמו ,במלוא הסכום בגינו חויבו המזמין ו/או מי מטעמו בעקבות ו/או בקשר עם תביעה בגין
האבדן או הנזק או ההפסד או הפגיעה להם אחראי הקבלן כאמור בסעיף  17.1לעיל ,וכן בגין כל
ההוצאות אשר המזמין ו/או מי מטעמו נשאו בהן לשם ההתגוננות מפני התביעות כאמור (לרבות
שכ"ט עו"ד והוצאות משפט ממשיות) ,מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין ,ובכפוף לכך
שהמזמין מסר לקבלן ,תוך זמן סביר ,הודעה בכתב על התביעה ו/או ההליך ונתן לקבלן הזדמנות
להתגונן מפניה.
 .17.4שום הוראה מהוראות הסכם זה לא תתפרש ואין בה כדי להטיל על המזמין ו/או על כל הפועל
בשמו או מטעמו אחריות כלשהי או כדי לחייבם בפיצויים בגין כל אבדן ,נזק או הפסד העלול
להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן ,עובדיו ושל כל אדם אחר הפועל בשמם או מטעמם ,או של
כל צד שלישי ,מחמת מעשה או מחדל ,הפרת הוראות הסכם זה ,רשלנות ,מקרה אסון או כל
סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה או מאופן ביצועו ,והקבלן לבדו ישא במלוא
האחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים שנעשו על ידו ועל ידי מי מטעמו.
 .17.5מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לנזקים כמתואר לעיל ,מתחייב הקבלן לסייע למזמין ככל שיידרש
לצורכי תביעתו או הגנתו של המזמין בגין כל טענה או תביעה אשר תוגש על ידי או כנגד המזמין
בקשר עם העבודה ,בכל עילה שהיא .במסגרת זו מתחייב הקבלן ,בין היתר ,להמציא למזמין או
לכל מי מטעמו את כל המסמכים שיידרשו לו ,למסור את כל המידע שיידרש ,לסייע בעריכת
דרישות ,תשובות לטענות ,כתבי טענות ו/או תצהירים ,ליתן כל תצהיר שיידרש ,להעיד בפני כל
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גורם שיפוטי ולהשתתף בישיבות מו"מ ,גישור ,בוררות או ישיבות עם מומחה מטעם בית המשפט
או מטעם המזמין  -הכל כפי שיידרש.
 .18ביטוח
 .18.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבון
הקבלן ,למשך כל תקופת ההסכם ו/או כל עוד אחריות הקבלן קיימת על פי הסכם זה או על פי
דין ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין ,את כל הביטוחים המתחייבים
מאופי והיקף ההתקשרות כאמור בהסכם זה (להלן" :ביטוחי הקבלן").
 .18.2הקבלן ימציא למזמין במעמד החתימה על הסכם זה אישור מטעם המבטח בנוסח המצורף

כנספח ה' – "אישור על עריכת ביטוח"

להסכם זה ,ויחדשו מעת לעת כל עוד

קיימת לו אחריות על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 .18.3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית
המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה .מוסכם בזאת ,כי
לקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות
כאמור.
 .18.4ביטוחי הקבלן יכללו את המזמין כמבוטח נוסף ,והם יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי
המזמין ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ,דרישה או תביעה בדבר שיתוף
בביטוחי המזמין .ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו ביטוחי הקבלן לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו
במשך תקופת הביטוח ,אלא בהודעה מראש של ( 60שישים) יום למזמין ,בכתב ,בדואר רשום.
 .18.5הקבלן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש המובא
על ידי הקבלן או על ידי מי מטעם הקבלן לחצרי המזמין המשמש את הקבלן לצורך מתן העבודה,
ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן או נזק כאמור.
פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .18.6מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו העבודה נשוא
הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני
המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה .לחלופין ,לקבלן
נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי הקבלן.
 .19ערבויות
 .19.1להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק לפי הסכם זה ,מתחייב הקבלן להעמיד לזכות
המזמין במועד גמר העבודה לשביעות רצון נציג המזמין ,וכתנאי לתשלום החשבון הסופי ,ערבות
בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסכום אשר לא יקטן מ 5%-מסכום התמורה בתוספת מע"מ,
למשך שנה לפחות ובנוסח המופיע בנספח ד' ( 19.1להלן" :ערבות הבדק") ,אשר תשמש ביטחון
נוסף לקיום התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.
 .19.2מבלי לגרוע מן האמור בהסכם ,המזמין יהיה רשאי להפעיל ולהעמיד לפירעון את ערבות הבדק,
ולתבוע את הסכום הנקוב בה במלואו או בחלקו ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל עת שהמזמין
יגיע לידי מסקנה ,כי הקבלן הפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה או חלק מהן.
 .19.3למען הסר ספק ,כל ההוצאות אשר תהיינה כרוכות בהוצאת הערבות ובהארכתה מפעם לפעם,
יחולו על הקבלן בלבד .במידה והקבלן לא יאריך את הערבות בהתאם ,יהיה המזמין רשאי לממש
את הערבות כולה או מקצתה.
 .19.4ככל שלא נעשה שימוש בערבות הבדק בתום  60יום מתום תקופת הבדק ,תוחזר ערבות הבדק
לידי הקבלן.
 .20תקופת בדק
 .20.1תקופת הבדק לעניין הסכם זה תהיה שנה ( 12חודשים) ,ממועד גמר העבודה לשביעות רצונו של
המזמין (כהגדרת מונח זה לעיל) ולאחר אישור המפקח לגמר העבודה (להלן" :תקופת הבדק").
 .20.2ה קבלן יהא אחראי לתקן על חשבונו כל פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה ו/או נזק שיתגלו
בעבודות בתקופת הבדק.
 .20.3הקבלן יהיה אחראי לכל סטייה שתתגלה במערכות שיותקנו ,ברכיבים ,באביזרים או בחלפים
למשך תקופת הבדק.
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.20.4
.20.5
.20.6
.20.7

במידה ותיקן הקבלן ו/או החליף חלק לקוי או פגום ,יחול מנין תקופת הבדק על החלק המוחלף
או המתוקן מיום השלמת ביצוע התיקון או ההחלפה.
הקבלן יהיה אחראי גם לכל פגם ,ליקוי או אי התאמה כאמור ,אף לאחר תקופת הבדק ,וזאת
אם לא ניתן היה לגלותם באותה תקופה.
ה קבלן מתחייב לבצע תיקון כל פגם ,ליקוי או אי התאמה כנ"ל מיד לאחר קבלת הודעת נציג
המזמין בדבר התגלותם.
הקבלן אחראי לביצוע התיקונים הנדרשים במהלך תקופת האחריות בתוך  24שעות וללא כל
תמורה עבור תיקונים אלה .פריט שלא יתוקן במסגרת זמן זו ,יסופק פריט חליפי תמורתו עד
לתיקון הפריט המקורי והחזרתו.

 .21היעדר יחסי עובד-מעביד
 .21.1הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת ,כי מעמד הקבלן ועובדיו כלפי המזמין בכל הקשור להסכם
זה ,הינו כשל קבלן עצמאי ונותן שירותים בלבד ,ואין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים ו/או בין
מי מטעמם יחסי עובד-מעביד ו/או כל יחסים משפטיים אחרים למעט כאלו של קבלן עצמאי
ומזמין.
 .21.2מובהר ומוסכם בזה על הצדדים ,כי התמורה סוכמה ביניהם בהתחשב גם במעמדו של הקבלן
כקבלן עצמאי ולא כעובד של המזמין.
 .21.3היה וחרף כוונת הצדדים כאמור ,ייפסק על-ידי טריבונל כלשהו ,כי קיימים יחסי עובד מעביד
בין המזמין ו/או מי מטעמו לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או כי הקבלן ו/או מי מטעמו זכאי
לתשלומים סוציאליים כלשהם מהמזמין ,כי אז יראו את שכר הקבלן המשולם לקבלן לפי הסכם
זה כסכומי עלות מעביד ,הכוללים גם את כל התנאים הסוציאליים המגיעים לעובדים ,ובמקרה
כזה הקבלן ישפה את המזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל תשלום שהוא יחויב בו כאמור
בפסק-דין של ערכאה מוסמכת ,ובגין כל ההוצאות שהוציא המזמין בקשר עם ניהול ההליך,
והכל ללא כל הגבלה בסכום .מבלי לגרוע מהאמור ,המזמין יהא רשאי לקזז מכל סכום המגיע
לקבלן ממנו לפי הסכם זה ,ולפי כל הסכם אחר קיים ביניהם ,כל סכום שהמזמין ידרש לשלם
לקבלן ו/או לעובדיו (של הקבלן) ו/או למי מטעמם בקשר עם העסקתם ו/או סיום העסקתם על-
פי הסכם זה מכוח החלטה שיפוטית של ערכאה מוסמכת.
 .21.4הקבלן יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של עובדיו והוא מתחייב למלא אחר כל הוראות הדין,
ליתן לעובדיו את מלוא השכר ואת כל התנאים ואת כל התשלומים המתחייבים על-פי כל דין
ו/או הסכם ו/או צו הרחבה באופן סדיר ובמועדים הנדרשים על פי כל דין.
 .22קניין רוחני
 .22.1מוסכם מפורשות ,כי הבעלות ומלוא זכויות היוצרים בכל המפות ,התכניות ,התרשימים,
השרטוטים ,המפרטים ,הפרטים ,חישובי הכמויות תחשיבים וכל המסמכים האחרים אשר
הקבלן קיבל על עצמו להכינם ו/או יכין ו/או יצור בקשר עם תפקידו על פי הסכם זה ו/או בגינו
ו/או בזיקה כלשהי אליו בכל שלב של הכנתם לרבות שלב קבלתם על ידי המזמין ו/או מי מטעמו
(להלן ולצורך סעיף זה על סעיפי המשנה שבו ,יקראו כל הנ"ל להלן" :המסמכים") וכן בכל
תוצר של העבודה ,שייכים בלעדית אך ורק למזמין .למען הסר ספק יודגש ,כי המזמין יהיה
רשאי להשתמש במסמכים לפי ראות עיניו ,ללא הגבלות כלשהן ,הן במהלך תקופת ההתקשרות
והן לאחריה מבלי שיזדקק לשם כך לאישור הקבלן ,והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה ו/או פיצוי
בגין כל פעולה כאמור זולת התמורה לה הוא זכאי ממילא מכוח הסכם זה אשר מהווה תמורה
מלאה גם בגין מלוא הזכויות במסמכים .הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או תובענה מכל סוג
ומין בקשר לזכויות הנוגעות לביצוע העבודה ,ובכלל זה למסמכים ,לתוכניות ,לרעיון ולתכנון
העבודה ,ולרבות טענה מכח זכות קניינית ,מוסרית או זכות יוצרים.
 .22.2מבלי לגרוע מן האמור בס"ק  22.1לעיל ,הקבלן ,בחתימתו על הסכם זה ,מעביר בזאת למזמין,
כל זכות שמוקנית לו על פי דין ,במסמכים ו/או בכל תוצר של העבודה ,ומוותר באופן מלא על כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
 .22.3למען הסר ספק יודגש כי ויתור הקבלן כאמור בס"ק  22.2לעיל ,יחול גם על זכותו המוסרית של
הקבלן במסמכים ובכל תוצר של העבודה וכי הקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה מכח כל דין
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לרבות מכח חוק זכויות היוצרים ,תשס"ח .2007-למזמין נתון שיקול דעת מלא ומוחלט לבצע
בכל שלב ,הן במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחריה ,כל שינוי שייראה לו מתאים ונחוץ
במסמכים ו/או בכל תוצר של העבודה ובכל הכרוך בכך.
 .22.4שמירה בידי הקבלן של עותקים וגם/או נתונים וגם/או מידע במאגרי מידע באשר לשירותים -
היא כשלעצמה לא תקנה לקבלן כל זכות ,והקבלן יוסיף להיות כפוף להוראות סעיף זה לעיל.
 .23סודיות
 .23.1בהסכם זה" ,מידע סודי" משמעו  -כל ידע ומידע חסוי בקשר עם המזמין ו/או העבודות ו/או
הסכם זה ,שאינם נחלת הכלל ולא נדרשו על ידי או במסגרת התדיינות עם רשות מוסמכת הנוגע
למזמין ו/או לעבודה ,בכתב או בעל פה ,לרבות רישום ,שרטוט ,מפרט ,מסמך ,תכנית ,חומר,
תעודה ,רשימה ,מסמך עיוני או מדעי או מעשי ,ו/או העתק ממי מהם ,ולרבות ביחס לפרטי
הסכם זה.
 .23.2הקבלן מתחייב כדלקמן:
 .23.2.1ל שמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או כל גוף כל מידע
סודי ,לא לפרסם ,לא לגלות ולא להראות לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו כל מידע
סודי בכל צורה שהיא שיש בה כדי לגלות מידע סודי.
 .23.2.2לא לעשות כל שימוש במידע סודי ,למעט לצורכי קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ללא
רשות מפורשת של המזמין מראש ובכתב ,ולא למסור ו/או להעביר כל מידע סודי לצד
שלישי ללא רשות מפורשת של המזמין מראש ובכתב.
 .23.2.3להקפיד ולשמור את המידע הסודי תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים על מנת למנוע
את אובדנו ו/או הגעתו לידי מי שאינו רשאי לקבלו.
 .23.2.4עם סיום ו/או ביטול ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,להעביר למזמין כל חומר שהגיע לידיו או
שיצר במהלך תקופת ההתקשרות ו/או בקשר עם העבודה.
 .23.2.5להיות אחראי לכך ,כי גם עובדיו וכל מי שיועסק מטעמו בקשר להסכם זה ו/או לעבודה,
יקיימו אחר התחייבויותיו דלעיל.
 .24הימנעות מניגוד עניינים
 .24.1הקבלן מתחייב להימנע מכל התקשרות ו/או פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שיעמידו אותו במצב
של ניגוד עניינים ו/או פגיעה באינטרסים של המזמין בקשר עם הסכם זה .בנוסף ,מתחייב הקבלן
שלא לקבל כספים ו/או כל תמורה אחרת ,במישרין ו/או בעקיפין ,בקשר עם העבודה מלבד
התמורה לפי הסכם זה.
 .24.2מבלי לגרוע מהאמור ,הקבלן לא יגיש לקבלן/ים או ליועצים או למישהו מטעמו/ם כל שירות
בקשר העבודות ,חישוב כמויות ,עריכת או בדיקת חשבונות ,פיקוח או פיקוח עליון או כל שירות
אחר ,הקשור במישרין או בעקיפין ,לביצוע העבודות ,בין שהשירות כאמור הוגש בתמורה ובין
שהוגש ללא תמורה.
 .24.3הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי על אחריותו לפעול בתום לב כלפי המזמין בכל פעולותיו בקשר עם
הסכם זה ,וכי כל המלצה ו/או ייעוץ ו/או פעולה ייעשו אך ורק משיקולי טובת המזמין ולא מתוך
שיקולי רווח או שיקולים אחרים .בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים ,האם בעניין פלוני יש
משום חשש לניגוד עניינים ,עמדת המזמין בנושא תהיה מכרעת.
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 .25הסבת ההסכם
 .25.1הקבלן אינו רשאי להסב לקבלני משנה ו/או לכל צד ג' אחר את ההסכם או כל חלק ממנו ,וכן
אין הוא רשאי להעביר או למסור או למשכן או לשעבד לאחר כל זכות לפי ההסכם ו/או לבצע כל
עסקה אחרת ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
 .25.2המזמין רשאי להעביר זכויותיו והתחייבויותיו בהתאם להסכם זה ,כולן או חלקן ,לכל אדם או
גוף משפטי ,ללא צורך בהסכמת הקבלן .מובהר כי הפסקת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ו/או
העברת ביצוע העבודה לנציג אחר של הקבלן על ידי הקבלן ,תחשב כהעברה אסורה.
 .25.3יובהר ,כי העסקת עובדים ע"י הקבלן אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועו של ההסכם לאחר.
 .25.4למניעת הספק יובהר ,כי גם במקרה בו העביר הקבלן את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י הסכם זה,
כולן או מקצתן ,לאחר הסכמת המזמין כאמור בס"ק  25.1לעיל ,יישאר הוא האחראי הבלעדי
לקיום ההתחייבויות המוטלות עפ"י הסכם זה ביחס לעבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד כה ,וכן
יישאר האחראי הבלעדי לכל מעשה של כל עובד ,בא כוח או נציג אחר מטעמו.
 .26תקופת ההתקשרות
ההתקשרות בין הצדדים לפי הסכם זה תעמוד בתוקפה ממועד חתימת הסכם זה ועד לסיום ביצוע
ואספקת העבודה על ידי הקבלן כאמור בהסכם זה ,לרבות תקופת הבדק של כל העבודה ,והיא תסתיים
רק עם מתן אישור בכתב של המזמין לקבלן הקובע במפורש ,כי הקבלן סיים את כל התחייבויותיו כלפי
המזמין ואת ביצוע ואספקת העבודה לפי הסכם זה לשביעות רצונו המלאה של המזמין (לעיל ולהלן:
"תקופת ההתקשרות").
 .27הפרה ותרופות
 .27.1הפרת הוראות ,סעיפים  ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,6 ,5 ,4 ,3ו 25-לעיל,
ובכפוף לסייגים ולמועדים המנויים בהם ,תהווה הפרה יסודית במשמעות מונח זה בחוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-
 .27.2בכל מקרה בו לא מילא הקבלן חובה כלשהי מחובותיו לפי הסכם זה ולא תיקן הפרה זו בתוך 7
ימים ממועד דרישתו של המזמין לתיקון ההפרה ,והמזמין מילא חובה זו במקומו ,ו/או בכל
מקרה בו יבצע המזמין מעשה או פעולה שעשייתם או ביצועם מוטלים על הקבלן ,יהיה הקבלן
חייב ,מבלי לגרוע מזכות המזמין לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים,
לשפות את המזמין עבור כל סכום שישלם כאמור ,לרבות בגין הוצאות ,תשלומים ,נזקים
והפסדים שייגרמו לו כתוצאה מאי עשייה ואי ביצוע ע"י הקבלן ו/או מעשיית המעשה או ביצוע
הפעולה ע"י המזמין.
 .27.3למניעת הספק יובהר ,כי בכל מקום בהסכם זה בו מוקנים למזמין סעד ו/או תרופה ו/או זכות
כלשהם ,הרי שהם באים בנוסף ואין בסעד ו/או בתרופה ו/או בזכות כאמור כדי לגרוע מכל סעד
ו/או זכות ו/או תרופה אחרים העומדים למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,גם אם הדבר
לא צוין במפורש.
 .28ביטול ההסכם
 .28.1מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ובנוסף לו ,המזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,יהיה רשאי
לבטל הסכם זה לאלתר על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן בכל אחד מן המקרים הבאים:
 .28.1.1בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם על-ידי הקבלן ו/או כל מי מטעמו לאחר התראה
מראש ובכתב של  7ימים.
 .28.1.2הקבלן הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה (שאינה הפרה המהווה הפרה יסודית) והוא
לא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על-כך מאת המזמין תוך הזמן שנקבע בהתראה,
ואם לא נקבע ,בתוך ( 14ארבע עשרה) ימים מיום קבלת ההתראה.
 .28.1.3המזמין התרה בקבלן שהעבודה ,כולה או מקצתה ,אינם מבוצעת לשביעות רצון המזמין,
והקבלן לא נקט תוך ( 15חמישה עשר) ימים מתאריך ההודעה בכל הצעדים הנדרשים אשר
יבטיחו את ביצוע העבודה לשביעות רצון המזמין.
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 .28.1.4הוגשה בקשה לבית המשפט לפירוקו של הקבלן ,להכרזתו כפושט רגל ,למנות לו נאמן,
מפרק ,מפרק זמני ,קדם מפרק ,כונס לחלק מהותי מנכסיו ,בקשה לצו על פי סעיף  350לחוק
החברות ,התשנ"ט 1999-להסדר נושים ו/או לעיכוב הליכים ,או לעיקול חלק מהותי
מנכסיו ,שיש בו כדי למנוע ממנו להמשיך ולפעול באופן חופשי ,וניתן צו לפי הבקשה או
שהבקשה לא בוטלה או נדחתה תוך ( 30שלושים) ימים מהגשתה לבית המשפט.
 .28.1.5הקבלן לא גילה למזמין עובדה מהותית ,אשר לדעת המזמין היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות או התברר כי הצהרה שנתן עובר לחתימת הסכם זה ו/או במעמדה הינה כוזבת
או נודע כי קיים חשש שהקבלן או מי מטעמו פעלו במרמה ,לרבות באמצעות מתן ו/או
נטילת ו/או הצעת שוחד לאחר ,או במקרה של הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
 .28.2מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ,הקבלן מתחייב ,כי בכל מקרה של סיום ו/או ביטול הסכם
זה ,מכל סיבה שהיא ,הוא יעביר למזמין מיד ללא דיחוי ובלא כל עיכוב וללא כל תשלום נוסף
סדרה מושלמת של המסמכים ,התוכניות ,המפרטים ,מאגרי המידע ,פרטי החשבונות למיניהם,
הקשורים באיזשהו אופן לעבודה ,הן המקוריים והן כל העתק מהם ,כשהם מעודכנים
ומושלמים ,לרבות פירוט יתר והשלמות לצורך ביצוע העבודה ,לרבות מדיה דיגיטלית (להלן:
"החומר המקצועי") ,ובמקרה של סיום ו/או ביטול ההסכם טרם השלמת העבודה ,יערוך חפיפה
ראויה ולשביעות רצון המזמין עם מי שימונה להחליפו.
 .28.3בכל מקרה של סיום ו/או ביטול הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,ומבלי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת
למזמין על פי הסכם זה ומכל סעד אחר על פי הסכם זה ו/או כל דין ,ובכפוף להעברת החומר
המקצועי כולו לידי המזמין וחתימתו על כתב הקבלה והשחרור המצורף כנספח  ,5.5הקבלן יהיה
זכאי לקבל מן המזמין את שכרו בעד אותו חלק מהעבודה שביצע עד למועד הבאת ההסכם לידי
סיום ו/או ביטול (כחלק יחסי מהתמורה ובהתאם לחלק היחסי של העבודה שביצע בפועל) ,כפי
שיקבע ע"י המזמין ,שקביעתו תהא סופית ומכרעת ,בניכוי התשלומים ששולמו לו ע"י המזמין
עד אותו מועד ,וזאת כסילוק סופי ומוחלט של השכר המגיע לו ,והקבלן לא יהיה זכאי לכל
תשלום ,פיצוי או תמורה נוספת ,ללא יוצא מן הכלל ,כתוצאה ו/או בקשר עם הבאת הסכם זה
לידי סיום ו/או ביטול כאמור.
 .28.4בכל מקרה של סיום ההתקשרות לפי הסכם זה מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא ,יהיה המזמין
רשאי ,לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,למסור לאחר ו/או לאחרים את המשך ביצוע העבודה
ולהשתמש לצורך כך בחומר המקצועי ובכל יתר התוכניות והמסמכים הקשורים בביצוע העבודה
והוכנו על-ידי הקבלן ,בין אם הוכנו על-ידיו ובין אם לאו ,מבלי שיהיה חייב בתשלום תמורה או
פיצוי אחר לקבלן ,בלא יוצא מן הכלל ,ומבלי שלקבלן תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם
האמור .הפסקת עבודת הקבלן על ידי המזמין והעברתה לקבלן אחר ,לא תגרע מאחריות הקבלן
לשירותים שסופקו על ידו בטרם הפסקת עבודתו.
 .28.5התחייבויות הצדדים על פי סעיפים  22 ,19 ,17 ,16ו 23 -לעיל ועל פי כל סעיף אשר מטבעו חל
לאחר סיום ו/או ביטול ההסכם ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר סיום ההסכם או ביטולו מכל
סיבה שהיא.
 .29קיזוז ועיכבון
 .29.1מבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בהסכם זה ומזכותו של המזמין לכל תרופה ו/או סעד
ו/או זכות אחרים ,המזמין יהיה רשאי לקזז ו/או לנכות כל סכום שיגיע לו מהקבלן מכל סיבה
ועילה שהיא ,על פי הסכם זה או על פי דין ,מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מהמזמין ,ו/או
לעכב כל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מהמזמין ,על פי הסכם זה ,וכן יהיה המזמין רשאי לגבות
כל סכום כאמור בכל דרך שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .29.2מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ,מובהר כי בשום מקרה לא תהיה לקבלן ו/או למי
מטעמו ,זכות עכבון על מסמכים ,תכניות או חלק מהם שבוצעו על ידי הקבלן.
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 .30המצאת מסמכים במעמד החתימה על ההסכם
במעמד החתימה על הסכם זה ,הקבלן ימציא למזמין את המסמכים הבאים:
 .30.1אישורים המעידים על כך שהקבלן (לרבות כל חברי הצוות המקצועי לגביהם נדרש אישור)
רשומים בפנקס הקבלנים בסיווג ובענף המתאימים לצורך ביצוע העבודה ,וכי הם בעלי כל
ההיתרים והרישיונות הדרושים לצורך ביצוע העבודה לפי כל דין;
 .30.2אישור בר תוקף לקבלן ,מאת רשויות מס הכנסה ,לעניין ניכוי מס במקור (או פטור);
 .30.3אישור בר תוקף על דבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו;1976 -
 .30.4תצהיר בהתאם לסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו.1976-
 .30.5נסח חברה מרשם החברות.
 .31נספחים
כל הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק אינטגראלי ובלתי נפרד מהסכם זה ,בין אם צורפו לו ובין אם
לאו:
 .31.1נספח ט' – המפרט.
 .31.2נספח ח' -הצעת מחיר.
 .31.3נספח י"א  – 5.5קבלה ושחרור.
 .31.4נספח ה'  –18.2אישור ביטוח.
 .31.5נספח ד'  – 19.1ערבות הבדק.
 .32שונות
 .32.1הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו,
והוא מחליף ומבטל כל מצג ,הסכם ,משא ומתן ,נוהג ,זיכרון דברים ,הצעות ,סיכומי דיון ,מכתבי
כוונה ו/או התחייבות ,וכל מסמך אחר ,ששררו או הוחלפו (בין בכתב ובין בעל פה) בנושאים
ובעניינים האמורים ,בין הצדדים ,קודם חתימתו של הסכם זה .בכל מקרה של סתירה בין
הוראות הסכם זה למסמך אחר כלשהו יגברו תנאי הסכם זה.
 .32.2על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד ,והוא יפורש בהתאם להוראות דין זה בלבד ,והצדדים
מסכימים בזאת באופן בלתי חוזר ,כי סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים בהסכם זה
נתונה לערכאות המוסמכות בעיר חיפה בלבד ,ואף ערכאה במדינה אחרת או בעיר אחרת לא
תהיה בעלות סמכות לדון בעניין העולה מכוח הסכם זה ,קשור בו או נוגע לו.
 .32.3ביצוע התחייבויות המזמין לפי הסכם זה מותנה בכך שהקבלן יקיים את התחייבויותיו הוא על
פי הסכם זה במלואן ובמועדן .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם ,כי במקרה שהקבלן
איחר במילוי התחייבויותיו בהסכם זה במלואן ובמועדן ,הרי מבלי לפגוע ביתר תרופות המזמין,
יתיר הדבר למזמין לעכב ביצוע כל התחייבות מהתחייבויותיו ,לרבות ביצוע תשלומים.
 .32.4תיקון ,שינוי או תוספת להסכם זה יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים
להסכם זה.
 .32.5כל ארכה ,הנחה ,ויתור או אי נקיטת צעדים ,לא יחשבו כוויתור על זכויות מי מהצדדים על-פי
הסכם זה ,אלא אם נאמר כך בכתב ובמפורש.
 .32.6ויתור של צד למשנהו על איזו מההתחייבויות שעפ"י הסכם זה  -לא יחשב כראיה ולא יסיקו
ממנו כוונה לוויתור על התחייבויות דומות וגם/או אחרות כנובע מן ההוראות של הסכם זה.
 .32.7כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית ,או תישלח לו בדואר רשום
לפי הכתובות במבוא להסכם ,שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך ( 3שלושה) ימי עסקים מיום
מסירתה למשלוח ,או שתועבר בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ,עם אישור מסירה ,שאז תחשב
כאילו הגיעה ליעדה בתום היום שבו הועברה כאמור.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________________

________________________________
הקבלן

גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)

אימות חתימת הקבלן
אני הח"מ _____________ עו"ד מאשר כי ____________ ת.ז _______________.מורשה לחתום
_______________מרח'
ח.פ.
חברת_________________________,
של
בשמה
_______________(להלן" :הקבלן") ,וכי חתימתו בצירוף חותמת הקבלן על גבי ההסכם דלעיל ,מחייבת
את הקבלן ,על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן והחלטותיו.
_______________

_______________

עו"ד

תאריך
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רשימת מסמכים להגשה:
במעטפה הראשונה יוגשו המסמכים הבאים:
מסמכים שעל המציע להגיש על פי תנאי הסף
תעודה/אישור
סעיף
מס"ד
1

12.1.1

2

קיים

לא
קיים

העתק תעודת התאגדות/העתק תעודת עוסק מורשה
אי המצאות בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל

3

12.1.3

אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חבות מס) התשל"ו ( 1976-אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).

4

נספח
ו'

תצהיר בהתאם לסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו1976-

5

12.1.7

אישור על היתר/הסמכה תקני  NFPA 25ותקן ישראלי  1928לאחזקה וטיפול

7

---

עותק מודפס ,שלם ומלא של כל חוברת המכרז על כל נספחיה ומסמכיה ,לרבות
תדפיסי תשובות ותדפיסי עדכונים כפי שיפורסמו ,וכל מסמך אחר שעל פי
מסמכי המכרז על המציע להגיש ,כאשר על כל המסמכים יש לחתום בכל עמוד.
אין לכלול במעטפה זו כל התייחסות למחיר

8

נספח
ד'

ערבות בנקאת (ערבות בדק) – חתום בתחתית העמוד,
אין צורך להגיש מלא בשלב זה.

9

נספח
ה'
נספח ז'

שוטף למערכות ספרינקלרים ,משאבות ,מאגרי מים.

10

אישור עריכת ביטוחים
הצעה לביצוע עבודות  /להספקת טובין  /שרותים
מפרט (טופס חתום)

נספח
11
ט'
שאלון ממליצים –  3שאלוני ממליצים
נספח
12
י'
נספח יא' – קבלה ושחרור
נספח
13
יא'
במעטפה השנייה יוגשו המסמכים הבאים
14

נספח
ח'

הצעת המחיר
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נספח ג'  -נוסח הודעת זכייה
מכרז מס' -----ל--------------------
תאריך________ :
לכבוד
______________
ח.פ / .ת.ז............... .
אנו שמחים לבשר לכם כי ועדת המכרזים בגורדון המכללה האקדמית לחינוך (להלן" :המכללה") החליטה,
לאחר עיון בהצעתכם מיום _______  ,לקבל  /לקבל באופן חלקי את הצעתכם ל______________
במכללה.
הודעה זו כפופה לסכומים ,השינויים ,התיקונים וההנחות שגובשו לאחר הגשת הצעתכם ,ככל שגובשו,
ואשר מפורטים להלן:
_______________________________________________
תשומת לבכם מופנית לכך ,שבהתאם להוראות סעיף ______לנספח א' למסמכי המכרז ,עם קבלת הודעה
זו ,נוצרו ביניכם לבין המכללה יחסים חוזיים בקשר עם העבודות  /השירותים  /הטובין נשוא המכרז.
יחסים אלה אינם מותנים בחתימתכם על מסמך זה ו/או על חוזה ו/או בקבלת הזמנה ,ותנאיהם קבועים
במסמכי המכרז.
ה נכם נדרשים לסור למשרדנו בנין _______ בחדר ____________ למר/גב' __________ (טלפון
________) בתוך  7ימים.
עליכם להמציא ל _______________:בתוך  7ימים את המסמכים הקבועים במכרז לרבות:
 .1אישור עריכת ביטוח -נספח ה' – "אישור על עריכת ביטוח".
תשומת לבכם מופנית לכך שבהתאם להוראות מסמכי המכרז ,רשאי המזמין ,אך לא חייב ,לבטל את
זכייתכם אם לא תמציאו את כל המסמכים האמורים למזמין בתוך  7ימים וכן רשאי הוא במקרה כזה
לחלט את הבטוחה שהומצאה על ידכם ,ככל שהומצאה ,ביחד עם הצעתכם.

בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,תקופת ההתקשרות הנה בכפוף להוראות מסמך המכרז.
בכבוד רב,
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
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נספח ד'  -נוסח ערבות בנקאית:
(ערבות הבדק)

בנק __________

סניף ______________________ תאריך __________________

לכבוד
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' ________ ע"ס __________________.
הערבות בתוקף עד ____________________.
.1

.2

.3
.4
.5
.6

על פי בקשת __________________________ (להלן – "המבקש") ,אנו ערבים בזה כלפיכם
בערבות מלאה אוטונומית בלתי מותנית ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם
מאת המבקש עד לסכום של ___________ ( ₪במילים _________ :ש"ח) (להלן " -סכום
הערבות") ,צמוד למדד ,כהגדרתו להלן.
סכום הערבות המפורט לעיל יהיה צמוד למדד ,עפ"י תנאי ההצמדה הבאים :
"המדד"  -מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" (אינדקס יוקר המחיה) ,כולל ירקות
ופי רות ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,כולל אותו מדד אף אם
יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר ,כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהא בנוי על אותם
נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו ,אם יבוא מדד אחר במקומו תקבע הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו ובין המדד המוחלף.
"המדד הבסיסי"  -המדד שפורסם ב( ________ -יש להכניס את תאריך פרסום המדד האחרון
לפני מועד החתימה על ההסכם).
"המדד הקובע"  -המדד האחרון שפורסם לפני תאריך התשלום ע"י הבנק.
אם בתאריך תשלום סכום כלשהו עפ"י ערבות זו יהיה המדד הקובע גבוה מהמדד הבסיסי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור שבו עלה המדד הקובע על המדד הבסיסי (להלן " -סכום
הערבות המוגדל").
אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות המוגדל מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב,
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי ,שיכולה לעמוד
למבקש בהקשר לחיוב כלפיכם ,ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ______ לחודש _______ שנת _______ ועד בכלל ,ולאחר
תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או הסבה.
דרישה זו על פי ערבות זו ,יש להפנות לסניף הבנק ,אשר כתובתו היא :
_________________________________________________(בנק)
חותמת וחתימה______________________________________ (סניף)
________________________________________________ (כתובת)
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תאריך_________________:
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נספח ה' – "אישור על עריכת ביטוח"
אישור עריכת ביטוחי הקבלן

תאריך _________ :
לכבוד
המכללה
רח' טשרניחובסקי 73
חיפה 3570503
(להלן" :המזמין")
להלן" :הקבלן")
הנדון :אישור עריכת ביטוח ע"ש הקבלן
בקשר עם הסכם לעבודות התקנת מתזים במכללה ו/או כל פעילות קשורה
ו/או נלווית עבור המזמין (להלן" :העבודות" ו/או "ההסכם" בהתאמה לפי העניין)
 .1הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _______ ועד ליום _______ ,בתוספת תקופת תחזוקה מורחבת בת  24חודשים
(להלן":תקופת הביטוח")ערכנו פוליסה לביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות (פוליסה מס' _______) ,על שם המזמין,
הקבלן וקבלני משנה ,כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה אינו נופל מנוסח הפוליסה הידוע כביט  2013על כל הרחבותיו,
ובכפוף למפורט להלן:
ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות ,בגין העבודות בערך כולל של _______ש"ח
(פוליסה מס' _______) כלהלן:
פרק א-ביטוח רכוש:
ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח את העבודות לרבות החומרים המשמשים לביצוע העבודות ולרבות מתקנים
ומתקנים ארעיים במלוא ערכם מפני אבדן או נזק העלולים להיגרם במשך תקופת ביצוע העבודות באתר העבודות וכן במשך
תקופת התחזוקה הכולל גם כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע.
הביטוח כולל את ההרחבות הבאות:

הרחבת הכיסוי

גבול אחריות/פירוט ההרחבה

רכוש סמוך.

בסכום השווה ל 20%מסכום ביטוח העבודות,
אך לא פחות מסך של .₪ 300,000

רכוש עליו עובדים.

בסכום השווה ל 20%-מסכום ביטוח העבודות,
אך לא פחות מסך של .₪ 300,000

פינוי הריסות.

בסכום השווה ל 20%-מסכום ביטוח העבודות,
אך לא פחות מסך של .₪ 300,000

נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי ,עבודה לקויה,
חומרים לקויים.

סכום ביטוח מלא.

נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי ,עבודה לקויה,
וחומרים לקויים.

בסכום השווה ל 20%-מסכום ביטוח
העבודות ,אך לא פחות מסך של .₪ 400,000

הוצאות תכנון ,מדידה ,פיקוח ,והשגחה לאחר נזק
וכן הוצאות הכנת תביעה ע"י מומחים ויועצים
מטעמו של המבוטח ו/או המזמין.

בסכום השווה ל 20%-מסכום ביטוח העבודות,
אך לא פחות מסך של .₪ 200,000
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הוצאות האצה של תיקון נזקים( )Expediting Costs
לרבות הוצאות מומחים ,יבוא אווירי ,עבודת לילה,
עבודה בשבתות וחגים והוצאות משלוח מיוחדות.

בסכום השווה ל 20%-מהנזק.

הרחבה מיוחדת לניסוי  /הרצה בת  90יום של מערכות .סכום ביטוח מלא של המערכות.

כמו כן ,מובהר בזאת כי ההרחבה בדבר רכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים אינה גורעת מחובת המבטח לשפות את המזמין
על פי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כאמור בפרק  2להלן ,בגין חובות בקשר לנזק שנגרם לרכוש עליו עובדים או רכוש
סמוך כאמור.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי תגמולי הביטוח בגין נזק שייגרם לרכוש המבוטח בפרק א (ביטוח העבודות) ישולמו ישירות
למזמין.
פרק ב-ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין המכסה אחריות בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של העובדים הנשלחים על
ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן ,כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות ,בגבול
אחריות של  ₪ 10,000,000למקרה ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית.הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר אש ,עשן,
התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מנופים ,חובות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם מתקנים
סניטריים פגומים ,רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,פרעות ,שביתות.
הביטוח מורחב לכסות בנוסף:
הרחבת הכיסוי

גבול אחריות/פירוט ההרחבה

אחריות לנזקים לרכוש המזמין אשר הקבלן פועל במלוא גבול האחריות ולמעט רכוש אשר בוטח בפרק
בו ו/או בסמיכות אליו ו/או לרכוש סמוך ולכל א' לעיל.
רכוש אחר של המזמין
אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין או מלוא גבול האחריות.
בעקיפין על ידי שימוש בצמ"ה שאין חובה חוקית
לבטחו
תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

מלוא גבול האחריות.

אחריות בגין רעד ,ויברציה ,חסרת תמיכות

עד  25%מגבול האחריות הכולל בפוליסה.

אחריות בגין נזק לכבלים ,צינורות ומתקנים תת -לגבי נזקים ישירים ,עד  25%מגבול האחריות הכולל
בפוליסה.לגבי נזקים עקיפים_______.
קרקעיים ,ונזקים עקיפים כתוצאה מכך

פרק ג-חובות מעבידים:
ביטוח אחריות מעבידים המבטח חובות כלפי מי מהמועסקים על ידי המזמין ,הקבלן ו/או קבלני משנה ועובדיהם בביצוע
העבודות בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם כאמור ,בגבול אחריות של
 $ 5,000,000לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית ,ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק,
שעות עבודה ,פיתיונות ורעלים ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער.
 .1הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _______ ועד ליום _______ ,ערכו על שם ________ (להלן" :הקבלן") את
הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ עבור המזמין ו/או כל פעילות קשורה ו/או
נלווית עבור המזמין (להלן "השירותים" ו/או "הפעילות" לפי העניין) כשנוסח הפוליסות (למעט פוליסת אחריות
מקצועית) אינו נופל מתנאי ביט  ,2013כדלקמן:
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א .ביטוח לרכוש ולציוד ,פוליסה מס'________
לרבות פיגומים וכלי עבודה מכל סוג שהוא אשר אינם חלק מהעבודות עצמן במלוא ערכם לקבלן ,המובאים ע"י הקבלן
לאתר העבודות יבוטחו ע"י הקבלן בביטוח "אש מורחב" ,לכיסוי אבדן או נזק לרכוש ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מלאיים,
מתלים/תמיכות מכל מין וסוג שהוא שבבעלותו ו/או באחריותנו ו/או בחזקתו של הקבלן בערך
כינון לרבות הציוד ו/או הכלים המובאים ע"י הקבלן בעת פעילות הקבלן באתרי המזמין בערך כינון בגין סיכוני "אש
מורחב" לרבות אך לא מוגבל לאש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות
צינורות ,פגיעה תאונתית ( ,)IMPACTפגיעה ע"י כלי טייס ,שביתות ,פרעות ,נזקים בזדון גניבה ,פריצה ושוד.
הביטוח כולל הרחבת "כל הסיכונים".
הביטוח כאמור יכלול סעיף לפיו מותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו ,למעט כלפי אדם
שגרם לנזק בזדון.
ב .ביטוח אחריות מקצועית ,פוליסה________
לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות למזמין
ו/או מי מטעמו ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות בגבול
אחריות של  ,)____________( ₪ 4,000,000למקרה וסה"כ לתקופת ביטוח שנתית ,הביטוח אינו כולל כל סייג
בדבר נזק ליסודות ,רעד ו/או החלשת משען ,טעות ,השמטה ,אובדן שימוש או עיכוב עקב מקרה ביטוח ,אובדן ו/או
שחזור מסמכים ,הפרת סודיות ואי יושר עובדים.הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח
ומועד למפרע שלא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים למזמין ,הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו
למעשי ו/או מחדלי הקבלן בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחדי
המבוטח.
ג.

ביטוח חובות המוצר ,פוליסה מס'_______
לכיסוי אחריות של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף
כלשהו לרבות למזמין ו/או מי מטעמו עקב המוצרים שיוצרו ,פותחו ,הורכבו ,הוקמו ,תוקנו ,סופקו ,נמכרו ,הופצו
או טופלו ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו בגבול אחרית של  )________( 4,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית,
הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אי התאמת הוצר לייעודו .הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום
תוקף הביטוח ומועד למפרע שלא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים למזמין ,הביטוח מורחב לשפות את המזמין
בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור
כל אחד מיחידי המבוטח.
כללי לכל הפרקים הנ"ל:
א .הביטוח יכלול תנאי מפורש מפורש לפיו הנו קודם לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין ומי מטעמו ואנו מוותרים
על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוח המזמין והבאים מטעמו.
ב .כל הביטוחים כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין וכל הבאים מטעמו ,למעט כלפי אדם אשר גרם
לנזק בכוונת זדון.
ג .אי קיום תנאי הפוליסות והתניותיהן בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ,לא יגרע מזכותו של המזמין
לקבלת שיפוי על פי הפוליסות כאמור.
ד .הביטוחים לא יצומצמו ו/או יבוטלו במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום
לידי המזמין  60יום מראש.
ה .למען הסר ספק ,הננו מאשרים כי הקבלן בלבד יהיה אחראי לתשלום דמי ביטוח בגין המפורט להלן
ולתשלום ההשתתפויות העצמיות במקרה של נזק.
ו .תנאי הפוליסות דלעיל ולמעט פוליסת אחריות מקצועית) ,בכפוף לאמור לעיל ,אינם פוחתים מתנאי ביט
.2013
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

__________

_________ _________

_________

(תפקיד החותם) (שם החותם) (חותמת המבטח) (חתימת המבטח)

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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נספח ו'–תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
מכרז מס'  --------------ל----------------
אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז ,______________ .המשמש
כ__________________ ב _________________________ (להלן – "המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר כדלקמן:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") לא חלות עליי;
או
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיים אותן.
ובנוסף [***מחק את המיותר]:
אינני מעסיק מעל  100עובדים /אני מעסיק מעל  100עובדים ומתחייב לפנות למנהל הכללי של
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי לפי סעיף  9לחוק שוויון
זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם ,לא תינתן הנחיה כאמור שיש
בה כדי להטיל נטל כבד מדי ,כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות.
ובנוסף [***מחק את המיותר]:
לא התחייבתי בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים כאמור
לעיל /התחייבתי בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
כאמור לעיל ונעשתה עימי התקשרות שלגביה התחייבתי לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,והריני מצהיר כי פניתי כנדרש ממני ופעלתי ליישומן של ההנחיות
ליישום חובותיי לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ככל שקיבלתי הנחיות כאמור.
ובנוסף
הנני מתחייב להעביר העתק מתצהירי זה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות מכוח מכרז זה .
אישור עו"ד
הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________  ,וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר
את האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה האמור בתצהירו/ה
דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________________________________________

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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נספח ז'  -הצעה לביצוע עבודות  /להספקת טובין  /שרותים
מכרז מס'  --------------ל----------------

יש למלא את טופס ההצעה אך ורק בעט  /בדפוס .אין לבצע מחיקות בטיפקס.
על המציע לשים לב להוראות המפורטות לרבות הוראות אופן הגשת ההצעה בסעיף  5בנספח א'.
הצהרות המציע
 .1אנו הח"מ ____________________ ,לאחר שקראנו את כל מסמכי המכרז ,כהגדרתם בסעיף 2.2
למסמך נספח א' ,ולאחר שהבנו את ההוראות ,התנאים והכללים שחלים על המכרז ואשר יחולו על
ההתקשרות בין הספק הזוכה לבין עורך המכרז ,ולאחר שקבלנו את ההבהרות וההסברים שביקשנו
לקבל ,מציעים בזאת לספק למזמין את הטובין והעבודות המתוארים במסמכי המכרז ,על פי כל
התנאים ,התניות ,והדרישות הכלולים במסמכים אלה ובמחירים המפורטים בהצעתנו.
 .2מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מאשרים בחתימתנו כי קראנו והבנו את הוראות מסמכי הרכישה וכי
האמור בהם מוסכם ומקובל עלינו.
 .3אנו מצהירים ומאשרים כי אנו מקיימים את כל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז .וכן,
כי נכון למועד הגשת הצעה זו ,לא ידוע לנו על אפשרות לפיה לא נוכל לקיימם בכל תקופת החוזה ,ככל
שהצעתנו תיבחר.
 .4להצעתנו מצ"ב כל המסמכים ,האישורים וההיתרים הנדרשים במסמכי המכרז.
 .5אנו מאשרים בזאת כי יש ברשותנו את כל האמצעים ,הציוד ,הידע ,הכישורים ,ההון ,ההיתרים,
הרישיונות  ,העובדים וכל הדרוש לביצוע מושלם ולקיום כל התחייבויות הזוכה במכרז זה והכל ברמה
מקצועית גבוהה ובסטנדרטים מעולים ומתחייבים כי אלה יהיו ברשותנו בכל תקופת ההתקשרות
בינינו לבין המזמין ככל שהמזמין יבחר בהצעתנו כהצעה הזוכה.
 .6אנו מודעים לכך שעל העבודות להתבצע בתוך קמפוס אקדמי פעיל וכי יש לפעול בתאום עם המפקח,
קצין הביטחון וגורמי המכללה לביצוע כל עבודותיו תוך התחשבות מלאה בפעילות הקמפוס ומניעה
מרבית של הפרעות לפעילות השוטפת במכללה ותוך הקפדה מרבית על קיום הבטיחות באתר וסביבתו
בכל עת.
 .7הצעה זו תפקע בתאריך המוקדם מבין התאריכים הבאים:
 .7.1במועדים והתנאים הנקובים בנספח א' למסמכי המכרז.
ו/או
 .7.2ביום בו ישיב לנו עורך המכרז את הערובה להבטחת ההצעה ,כהגדרתה בסעיף !Error
 Reference source not found.לנספח א' ,שהפקדנו ,במקרה של אי קבלת ההצעה מכל סיבה.
חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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הצעה זו אינה ניתנת לביטול על ידינו לפני תאריך פקיעתה ,כאמור לעיל.

פרטי המציע
 .8המציע ימלא את פרטיו כדלקמן:
4.1

שם המציע (כפי שהוא מופיע במשרד
הפנים או ברשם החברות/השותפויות
וכיו"ב):

4.2

ח.פ/.ת.ז:.
(מצ"ב העתק תעודת התאגדות)

4.3

מספר עוסק מורשה:

4.4

כתובת המציע:

4.5

מס' טלפון:

4.6

דוא"ל:

4.7

מס' פקס:

4.8

איש קשר לצורך בירור פרטים -
שם מלא:
תפקיד:
טל' נייד:

עמידה בתנאי סף – סעיף  10לנספח א'
 .9סעיף  – 10.1.1רצ"ב העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה.
 .10סעיף  -10.1.2אנו מצהירים כי אין אנו נמצאים בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל.
 .11סעיף  – 10.1.3רצ"ב אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
 .12סעיף  - 10.1.4רצ"ב תצהיר בהתאם לסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו.1976-
 .13סעיף  -10.1.5אנו מצהירים כי אנו עומדים בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי ,כמשמעותו בחוק
התקנים ,התשי"ג – .1953
 .14סעיף  - 10.1.8מצ"ב העתק אישור להיתר/הסמכה תקני  NFPA 25ותקן ישראלי  1928לאחזקה וטיפול
שוטף למערכות ספרינקלרים ,משאבות ,מאגרי מים.
 .15סעיף  -10.1.8אנו מצהירים כי בצענו בעבר לפחות שלושה פרויקטים להתקנת מערכות אוטומטיות
לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)  -מערכת מתזים אשר הקמתם הסתיימה במהלך שלוש השנים
חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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האחרונות ( ,)2015-2018בהיקף שלא יפחת מ ( 300,000. -שלוש מאות אלף )  + ₪מע"מ לכל אחד
מהפרויקטים ופרטיהם להלן :
שם
הלקוח

מס

היקף
הכספי
בש"ח
לפני מע"מ

פרטי הפרויקט

מועד
תחילה
ומועד
סיום

תפקיד הממליץ
בפרויקט ופרטי
התקשרות

.1

.2

.3

מסמכים נוספים
 .16כמו כן מצורפים להצעתנו:
 .16.1נספח ח' – הצעה כספית.
 .16.2כל מסמכי המכרז על כל נספחיו ,לרבות נספחים א' ואילך כשהם ממולאים כנדרש וחתומים
בתחתית כל עמוד ומאושרים על ידי עו"ד ו/או רו"ח בכל מקום בו עליהם להיות מאושרים.
כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו לרבות אלה המצוינים בנספח
זה (נספח ז').
 .16.3מסמכי עדכונים ותשובות ,כהגדרתם במסמכי המכרז ,כשהם חתומים ,כולם.1
 .16.4על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא
בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים " :עסק" ; "עסק בשליטת אישה"; "אישור";
ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים ,תשנ"ב.)1992 -
יש לוודא חתימה  +חותמת בתחתית כל אחד מעמודי מסמך זה (נספח ז') וכן בתחתית כל אחד מעמודי
מסמך הליך המכרז.

תאריך

שם מלא של החותם/ים

חתימה וחותמת המציע

 1באחריות המציע לעקוב אחרי העדכונים והתשובות באופן שוטף ורציף .למען הסר ספק מובהר כי המזמין רשאי לפסול
את הצעתו של מציע שלא צרף את העדכונים החתומים

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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(נספח ז' – הצעת המציע – המשך)
תצהיר
אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז __________________________ .ואני הח"מ
______________________________ ת.ז _________________________
המשמשים כ ____________________________וכ ____________________________ ב
_________________________ (להלן – "המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם
לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אני מצהיר כדלקמן:
א .כי כל הפרטים ,הנתונים ,ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בנספח ז' למסמכי מכרז מס'
________________ ל__________________ לרבות בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים
הנלווים המצורפים להצעה ,כפי שפורטו על ידי המציע נכונים ,מלאים ,מדויקים ותקפים.
ב .כי כל המסמכים ,האישורים ,ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע הינם העתקים מצולמים
של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה ,הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סייג ,הגבלה,
הוראה ,התנייה שיש בהם לפגוע בתקפותם.
______________________
חתימה

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _______________ מאשר כי גב'  /מר___________________ נושא/ת ת.ז.
__________________ או לחילופין המוכר לי אישית וגב'/מר ________________ נושא/ת ת.ז.
_________________ או לחילופין המוכר לי אישית הינם מורשים לחתום בשם המציע וחתימתם
מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________  ,וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את
האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה האמור בתצהירו/ה דלעיל
וחתם/מה עליו בפני.
___________________________________________________
חתימה  +חותמת
תאריך

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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נספח ח'  -הצעה כספית

מכרז מס'  --------------ל----------------

נספח זה יש להגיש במעטפה נפרדת עליה יצוין "הצעת מחיר"
יש למלא את טופס ההצעה אך ורק בעט  /בדפוס .אין לבצע מחיקות בטיפקס.
ידוע לנו כי הסכום הנקוב בנספח זה כולל את כל רכיבי העבודה לרבות כל המופיע במפרט הטכני ולהלן:
אספקה והתקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (ספרינקלרים) בשטח כולל של כ 4,541 -מ"ר
(בחלוקה לקומות) בהתאם להוראות המפרט (נספח ט') המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ו הכל
כמוגדר בהסכם ובמבוא לו ,במסמכי המכרז ,במיפרטים ובכל מסמך ונספח אשר צורף להסכם או יצורף
להסכם על ידי הצדדים וזאת לרבות כל עבודה חלקית ,אחרת ו/או נוספת שעל הקבלן לבצע ,ולרבות כל
עבודות ארעיות וכל דבר אחר שעל הקבלן לספק ולעשות לצורך ביצוע העבודות ,השלמתן ובדיקתן.

ידוע לנו כי הסכום הקבוע בנספח זה ,מהווה תמורה מלאה וסופית בגין כל השירותים שעל המציע שהצעתו
תיבחר לספק למזמין ,ובגין קיום כל הצהרותיו והתחייבויותיו ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
הצעה פאושלית כוללת לעבודות המפורטות במסמכי המכרז:
•

___________________________ בתוספת מע"מ עבור קומה 100

•

___________________________ בתוספת מע"מ עבור המקלט

•

__________________________ בתוספת מע"מ עבור קומה 300

•

__________________________ בתוספת מע"מ עבור קומה 500

•

__________________________ בתוספת מע"מ עבור קומה . 600

כמו כן ,ניתנת בזאת אופציה למזמין לביצוע עבודות בקומה  600החדשה (תוספת בניה) ,בתמורה ל-
_____________  ₪בתוספת מע"מ.

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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נספח ט'  -מפרט

מכרז מס'  --------------ל----------------
מפרט זה מתייחס לאספקה והתקנה של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)
כמפורט להלן:
 .1תיאור הקומות במבנה המכללה בהן תתבצע העבודה:
•

קומה  100כ 1,260 -מ"ר

•

מקלט –  2חדרים גדולים כ 253 -מ"ר

•

קומה  – 300כ 1,025 -מ"ר

•

קומה  – 500קומה מלאה כ  1,400 -מ"ר

•

קומה  4 – 600חדרים כ 153 -מ"ר

כמו כן ,תינתן למזמין אופציה ,בהתאם לשיקול דעתו ,לבצע את העבודות גם בקומה  600החדשה (תוספת
בנייה) ,בשטח של כ 450 -מ"ר.
*מצ"ב תוכניות המערכות לכל הקומות ,פרט לתוכנית קומה  600חדשה (תוספת בנייה).
* יובהר כי השטחים שלעיל הינם שטחים משוערים ,ובאחריות הקבלן לבצע מדידות מדויקות.
הקבלן לא יקבל כל תוספת תמורה בגין הפרשי מדידה.
 .2מפרט טכני לעבודות אספקה והתקנת מערכת מתזים בשטח כולל של כ 4,541 -מ"ר (בכל הקומות):
•

הצנרת מסוג סקדיול  10שחור צבוע אדום

•

צנרת חיצונית מגולוונת מסוג סקדיול  10צבוע אדום

•

מחברים מסוג "ויקטאוליק" או שווה ערך

•

המתזים מסוג תגובה מהירה החל משנת יצור אחרונה 2018

•

כל האביזרים מאושרים FM/UL

•

קידוחי בטון (ככל שידרשו)

•

אגרת ואישור מכון תקנים

•

תחנות שליטה קומתיות ככל שידרשו.

•

תיקוני שפכטל ,צבע ,החלפת תקרות אקוסטיות  +תיקון קונסטרוקציות (במידה ונפגעו) ,תיקוני
גבס.

*מובהר כי השטח המוגדר לעיל הינו הערכה בלבד בהתאם לתכניות ,והעבודה תתבצע על פי מדידות
בפועל.

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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תכנית קומה 100

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
43

תכנית מקלט

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
44

תוכנית קומה  300כולל משרדי תואר ראשון  +ביתנים

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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תוכנית קומה 500

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
46

תוכנית קומה 600

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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נספח י' – שאלון ממליצים

מכרז מס'  --------------ל----------------

א.
מס

טבלת ממליצים

שם הלקוח

שם הממליץ
ותפקיד

פרטי
התקשרו
ת

סוג העבודות
בפרויקט
שבוצע על ידי
המציע

היקף כספי של
הפרויקט
שביצע המציע
לפני מע"מ

.1

.2

.3

.4

.5

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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מועד
תחילה
ומועד
סיום

ב.

שאלון ממליצים
שם הממליץ_____________

•
•
•

יש למלא את הטבלה על כל מדדי האיכות הקבועים בה.
בכל מדד יש לציין באופן ברור מספר בין  1ל.10-
מדד איכות שלא מולא על ידי הממליץ ,יחושב כמעניק ציון .0

שאלה
מס'

ניקוד
מקסימאלי

נושא

1

שביעות רצון מאיכות העבודה

2

שביעות רצון ממקצועיות הקבלן

3

שביעות רצון מהתנהלות צוות העובדים בשטח והקפדה
על נוהלי בטיחות בעבודה

10

4

תקלות במהלך ביצוע העבודה (תקלות רבות – ציון נמוך,
תקלות מעטות – ציון גבוה)

10

5

עמידה בלו"ז שנקבע

6

שביעות רצון משירות בשנת בדק במידה והיה צורך

7

תקלות לאחר ביצוע העבודה ובשנת בדק (תקלות רבות
– ציון נמוך ,תקלות מעטות – ציון גבוה)

8

זמינות הקבלן

9

עד כמה עמד הקבלן בכל דרישות מפרטי העבודה

10

התרשמות כללית

ניקוד בפועל

10
10

10
10
10
10
10
10

סה"כ

100

חתימת וחותמת הממליץ___________________

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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נספח י"א – קבלה ושחרור
תאריך_________________ :

לכבוד:
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
א.ג.נ,.
הנדון :גמר חשבון – עבודות  -גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
הסכם מיום______________:

 .1בהתאם להסכם שבנדון ,ולאחר גמר העבודה ,הוגש על ידי חשבון סופי מס'_______.
 .2הנני מאשר כי לאחר קבלת הסך של _________  ₪בתוספת מע"מ ,אין לי ולא יהיו לי כל טענות
ו/או תביעות כלפיכם בקשר עם ההסכם הנ"ל ו/או בקשר עם ביצוע העבודה עפ"י ההסכם.
 .3כמו כן הנני מאשר ,כי בדקתי את כל השינויים והתיקונים שערכתם בחשבונות שהוגשו על ידי ,והם
מוסכמים עלי ,ובקבלת הסך הנ"ל על ידי ,הנני מאשר את ביצוע השינויים והתיקונים כאמור והנני
מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפיכם בעניין לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בקשר
לכספים ששולמו לי ו/או למועדי התשלום.

בכבוד רב
_____________
_____________

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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