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המרכז הרפואי לגליל-אגף הנדסה

מכרז

08/11/2021
דף מס'001 :

כתב כמויות להצעת מחיר מכרז  - 8גנון
מבנה  01עבודות גינון

ת או ר
סעיף
פרק  41גינון והשקייה

יחידה

כמות

מח י ר
יחידה

סה"כ

תת פרק  41.1הכשרת הקרקע ומצעים
41.1.010

יישור  50ממצב קיים למצב מתוכנן לכל
שטחי הגינון כולל חישוף השטח הכל לפי
מפרט מיוחד

מ"ר

41.1.020

הכשרת הקרקע :כולל יישור גנני סופי כולל
עיבוד פני קרקע סופיים הנבטה והדברת
צמחיה קיימת ותיחוח וחריש בעומק  30ס"מ
 ,ריסוס בחומר מונע נביטה לכל אזורי
הנטיעות

מ"ר

41.1.022

כריתת עצים לפי מפרט מיוחד כולל פינוי
הגזם לאתר עליו יורה המפקח

יח '

41.1.030

אדמה גננית מחמרה חולית קלה מטיב
מאושר לפי מפרט מיוחד כולל פיזור לגבהים
מתוכננים

מ"ק

41.1.050

זיבול ודישון בכמות של  40מ"ק קומפוסט
גליקסון לדונם

מ"ק

400.00

400.00

3.00

60.00

10.00

סה"כ  41.1הכשרת הקרקע ומצעים

ת ת פ רק  41. 2ה שק י ה
41.2.010

ראש מערכת בקוטר " 2לפי פרט כולל מגוף
ראשי ידני ,משחרר אויר ,מד מים ,מגוף
הידראולי/חשמלי ראשי ,מסננים ,מקטין לחץ,
ווסת לחץ ,וכל החלקים והעבודות הדרושים
להפעלה תקינה .כולל מגופי הפעלות ,כולל
מחשב גלקון PC6

קו מ פ '

1.00

להעברה בתת פרק 01.41.2
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ :כתב כמויות 002/... 8

המרכז הרפואי לגליל-אגף הנדסה
08/11/2021
דף מס'002 :

כתב כמויות להצעת מחיר מכרז  - 8גנון
מבנה  01עבודות גינון

סעיף

יחידה

ת או ר

כמות

מח י ר
יחידה

סה"כ

מהעברה

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה " 2כולל
מגוף הידראולי/חשמלי וכל החלקים
הדרושים להפעלה תקינה

יח '

8.00

41.2.013

כנ"ל אבל עבור הפעלה בקוטר "1.5

יח '

4.00

41.2.014

כנ"ל אבל עבור הפעלה בקוטר "1

יח '

2.00

41.2.015

ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר
משוריין מדגם  OR 2/6422תוצרת אורליט
צבוע בצבע ירוק או שו"ע כולל מסגרת
ליציקה ומנעול אחיד לעירית רחובות

קו מ פ '

1.00

41.2.016

כנ"ל אך מדגם 2/2852

קו מ פ '

1.00

41.2.020

חיבור לקו אספקה ומד מים בקוטר "2
ואביזרי חיבור לקו אספקה לפי פרט בתכנית,
כולל תיאום עם ספק מים

קו מ פ '

41.2.025

צינור פוליאתילן בקוטר  75מ"מ ובדרג 10
כולל חפירה לעומק  30ס"מ ,פרישה וכיסוי.
כולל אביזרי חיבור

מטר

20.00

41.2.026

כנ"ל אך בקוטר  50מ"מ בדרג 10

מטר

20.00

41.2.027

כנ"ל אך בקוטר  25מ"מ בדרג 10

מטר

50.00

41.2.040

כנ"ל אך בקוטר  63דרג 6

מטר

80.00

41.2.050

כנ"ל אך בקוטר  50דרג 6

מטר

170.00

41.2.060

כנ"ל אך בקוטר  40דרג 6

מטר

80.00

41.2.012

1.00

להעברה בתת פרק 01.41.2
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ :כתב כמויות 003/... 8

המרכז הרפואי לגליל-אגף הנדסה
08/11/2021
דף מס'003 :

כתב כמויות להצעת מחיר מכרז  - 8גנון
מבנה  01עבודות גינון

סעיף

יחידה

ת או ר

כמות

מח י ר
יחידה

סה"כ

מהעברה

41.2.070

כנ"ל אך קוטר  32דרג 6

מטר

220.00

41.2.080

כנ"ל אך קוטר  25דרג 6

מטר

200.00

41.2.100

כנ"ל אך קוטר  16דרג 4

מטר

160.00

41.2.110

קוי טפטוף פוליאתילן  16מ"מ בצבע חום עם
טפטפות אינטגרליות מווסתות בספיקת 1.6
ל/ש כל  0.5מ' וחיזוקם לקרקע ע"י יתדות
ייצוב כל  2מ'.

מטר

200.00

41.2.115

כנ"ל אך כל  0.3מ'

מטר

1,400.00

41.2.120

צינור שרוול  P.V.Cבקוטר "? 6עובי 12
מ"מ

מטר

41.2.130

צינור שרוול  110 P.Eמ"מ דרג  ,10כולל
הטמנה בעומק  50ס"מ וסימון מיקום
ה ש ר ו ול

מטר

41.2.150

טבעת טפטפות להשקיית עץ לפי פרט עם
 10טפטפות

יח '

80.00

40.00

6.00

סה"כ  41.2השקיה

ת ת פ ר ק  41. 3צ מח י ה
מחירי הנטיעות כוללים זיבול ודישון לפי
מפרט מיוחד
41.3.010

עצים קוטר " 3מינימום מדוד  80ס"מ מעל
האדמה ובגובה  2.5מ' עד ההתפצלות.
הזיבול בכמות של  50ק"ג זבל אורגני לבור.
המחיר כולל  2סמוכות הכל לפי מפרט מיוחד

יח '

8.00

להעברה בתת פרק 01.41.3
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ :כתב כמויות 004/... 8

המרכז הרפואי לגליל-אגף הנדסה
08/11/2021
דף מס'004 :

כתב כמויות להצעת מחיר מכרז  - 8גנון
מבנה  01עבודות גינון

סעיף

יחידה

ת או ר

כמות

מח י ר
יחידה

סה"כ

מהעברה

41.3.020

כנ"ל אך עצים קוטר "5

יח '

41.3.040

שתילי שיחים ממיכל מס'  3כולל  20ליטר
קומפוסט למ"ר

יח '

41.3.050

שתילי שיחים ממיכל מס'  4כולל  1ליטר
קומפוסט לבור

יח '

41.3.065

צמחים ממיכל מס'  8) 6ליטר( כגון נולינה
מפושלת ,קסנדו

מטר

500.00

41.3.190

צמחים עונתיים ממיכל עציץ 12

יח '

500.00

4.00

50.00

500.00

סה"כ  41.3צמחיה

סה"כ  41גינון והשקייה
סה"כ עבודות גינון
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ :כתב כמויות 005/... 8

המרכז הרפואי לגליל-אגף הנדסה

מכרז )ריכוז(

08/11/2021
דף מס'005 :

כתב כמויות להצעת מחיר מכרז  - 8גנון

סה"כ
מבנה  01עבודות גינון
פרק  41גינון והשקייה
תת פרק  41.1הכשרת הקרקע ומצעים
ת ת פ רק  41. 2ה שק י ה
ת ת פ ר ק  41. 3צ מח י ה
סה"כ  41גינון והשקייה
סה"כ  01עבודות גינון

סה"כ
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

____________
תאריך
קובץ :כתב כמויות 8

המרכז הרפואי לגליל

מכרז לביצוע עבודות גינון במסגרת שיפוץ רחבת
כניסה

מכרז מספר 800/2021

דצמבר 2021

1

תוכן עניינים
נספח

תיאור

"א"

תמצית תנאי המכרז

"ב"

רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה

"ג"

תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף

"ד"

מפרט טכני ופרק מוקדמות

"ה"

תוכניות

"ו "

כתב כמויות והצעת מחיר

"ח "

הסכם ההתקשרות

"ט "

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים
זרים ושכר מינימום

"י "

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

"י"א" תנאי ניהול המכרז
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 נספח א' -תמצית תנאי המכרז
(*תנאי ניהול המכרז המלאים מופיעים בנספח י"א'*)
פנייה לקבלת הצעות מחיר עבור ביצוע עבודות גינון במסגרת שיפוץ רחבת כניסה במרכז הרפואי לגליל.
 .1המרכז הרפואי לגליל מזמינכם להציע הצעות לביצוע עבודות גינון במסגרת שיפוץ רחבת כניסה במרכז הרפואי
לגליל ,הכל בהתאם למפרט המצורף לפניה זו ובכפוף לאישור תקציבי.
 .2זמן משוער לתחילת העבודה הינו מיום הוצאת צו להתחלת עבודה – מועד סיום העבודות יתואם מול הקבלן
הזוכה ובהתאם לאמור במפרט הטכני.
 .3המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום  16/02/2022שעה  ,12:00יש להגיש את ההצעות על גבי מסמכי המכרז
המקוריים בלבד במעטפה סגורה ,נושאת ציון מכרז מס'  800/2021במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) (להלן –
"המועד הקובע") בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז הרפואי.
 .4המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום  25/01/2022שעה  12:00יש להגיש את
השאלות במסמך בפורמט של  WORDבדוא"ל .AvivitD@gmc.gov.il
 .5המועד לסיור קבלנים (סיור חובה) הוא ביום  16/01/2022שעה  ,10:00יש לתאם מראש עם הגב' אביבית דהן
בנייד.050-7887903 :
 .6התמורה ואבני דרך לתשלום:
 6.1ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקציב לנושא וקבלת
כל האישורים הדרושים.
 6.2התמורה לשירותים ,בגין ביצוע השירותים הנ"ל ,תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע הזוכה
במכרז.
 6.3הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע ,כולל כוח אדם ,הוצאות נסיעה ,צילומים ,טלפונים,
עריכה לשונית וגרפית ,הכנת תחשיבים ,הכנת ניירות עמדה ,הכנת מצגות ,השתתפות בישיבות חיצוניות
ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש ,הכנת תקציר העבודה ותרגומו לאנגלית וכדומה.
 6.4למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המתכנן שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ,בהתאם
לתנאי ההסכם ,ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי.
 6.5תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.
 6.6למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.
 .7תיאור הפרויקט כמפורט במפרטים הטכניים ,תוכניות וכתבי הכמויות ,המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד
מההצעה.
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 .8תנאי סף:
 .1רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
 .2היעדר חובות אגרה לרשם החברות.
 .3החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-אישור ניכוי מס
ואישור ניהול פנקס חשבונות).
 .4הקבלן נדרש להיות קבלן גינון.
 .5בעל ניסיון בתחום בעבודות דומות בהיקף ובסוג של  3שנים – יש להציג  2פרוייקטים לשנים 2018-
 2021כאשר הניסיון נמדד לתאגיד המציע בלבד וביחס ליום הקמתו.
 .6בעל ניסיון של  3שנים בעבודות דומות במוסד רפואי – יש להציג  2פרוייקטים לשנים 2018-2021
כאשר הניסיון נמדד לתאגיד המציע בלבד וביחס ליום הקמתו.
 .7על הקבלן לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים שמאשרים את כל דרישות הסף ,יחד עם
ההצעה.
 .8על המציע לצרף אישורי מס על פי חוק מס הכנסה ומע"מ ,אישור עוסק מורשה/תאגיד ,אישור
מורשי חתימה וכל מסמך נוסף שנדרש על פי חוק לתמוך בסיווג שלו.
בחירת ההצעה הזוכה:
.9
 100%מחיר (במחיר הנמוך ביותר).
 .10כל התנאים של העבודה ,הדרישות המיוחדות של הציוד ,הכללים והחוקים החלים הינה בהתאם לאמור במפרט
הכללי – " הספר הכחול" ובמפרטים הטכניים המצורפים .על המציע לחתום על כל דף בדפים שיגיש למרכז
הרפואי על ידי מורשה החתימה מטעמו ,על פי כל דין.
 .11ערבות ביצוע



להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימסור הספק למזמין ,עם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית/חברת
ביטוח אוטונומית (מקור) ,צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית בסכום של .₪ 5,000
משך תוקפה של הערבות יהיה  60יום אחרי תום תקופת ההסכם.

 .12הוראה מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו:


כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו ,אלא אם הותר אחרת
במפורש במסמכי במרכז.



על אף האמור לעיל ,במידה ומציע שינה את אופן פעילותו בשנים קודמות (מעבר מפעילות כעוסק מורשה
לפעילות כתאגיד  /פעילות במסגרת שותפות  /מעבר מפעילות במסגרת חברה אחת לחברה אחרת וכיו"ב)
המרכז הרפואי יהיה רשאי להתחשב בידע שצבר המציע במסגרת אופי פעילותו הקודמת ,במידה ויסבור כי
קיימת זהות משמעותית בין המציע לבין האישיות המשפטית האחרת במסגרתה פעל המציע בשנים קודמות.

 .13ביטוח:
א .הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק
ומבצע ,עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל (להלן" :המזמין"),
ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמא :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד
שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב
אחריות מקצועית/מוצר ,ביטוח כלי רכב ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח רכוש ,ביטוח סחורה
בהעברה ,ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם
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ב.

ג.
ד.
ה.

לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו .ככל ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה,
עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים
לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה ,לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם
ולאחריותם הישירה.
הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג
עבודות קבלניות/הקמה) המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין
כמקובל באותו סוג ביטוח.
הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא
ההתקשרות ,ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור
על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,
מעת לעת ולפי דרישה.
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נספח ב'
רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה
יש להגיש את ההצעות על גבי מסמכי המכרז המקוריים בלבד במעטפה סגורה ,נושאת ציון מכרז מס' 800/2021
במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) (להלן – "המועד הקובע") בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז הרפואי.
יש לצרף את המסמכים הבאים ,לפי הסדר הבא בלבד:
תעודת התאגדות/עוסק מורשה.
א.
נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים (ככל שהמציע הינו חברה) או תעודת עוסק מורשה (במידה
ב.
והמציע אינה חברה).
אישור ניהול פנקס חשבונות.
ג.
אישור ניכוי מס במקור.
ד.
מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה  +חותמת המציע וכשהם מלאים במקומות הנדרשים.
ה.
תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.
ו.
כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה.
ז.
• יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד.
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 נספח ג' -תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף
מכרז לביצוע עבודות גינון – רחבת כניסה
אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז ____________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר כדלקמן:
אני משמש כ ______________________ במציע ואני נציג המציע לצורך קבלת עדכונים ועריכת בירורים
.1
בקשר למכרז.
אלו פרטי יצירת הקשר עמי:
טל' __________________________
דוא"ל________________________:
סלולרי_______________________:
פקס________________________:
 .2אלו פרטי המציע:
שם המציע ___________________________________
ח.פ______________________________________ .
כתובת ____________________________________
הריני להצהיר כי כל המסמכים ,האישורים ,ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע הינם העתקים
.3
מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה ,הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סייג,
הגבלה ,הוראה או התניה שיש בהם לפגוע בתקופתם.
הריני להצהיר כי כל הפרטים ,הנתונים ,ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה לרבות
.4
בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה ,כפי שפורטו על ידי המציע נכונים,
מלאים ,מדויקים ותקפים.
 .5הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים:
הריני להצהיר כי המציע הינו קבלן לעבודות גינון.
.5.1
הריני להצהיר כי המציע ביצע  2פרויקטים דומים במורכבותם ,במהלך השנים  2018-2021ו –  2פרוייקטים
.5.2
במוסד רפואי בשנים  .2018-2021אלו פרטי הפרויקטים :
שם
האתר/המוסד

מהות הפרויקט

תקופת
הפרויקט

ביצוע פרטי איש קשר אצל
המזמין (שם ,תפקיד
וסלולרי)
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 .6מצ"ב המסמכים הבאים ,לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף הכלליים:
תעודת התאגדות ובמידה והמציע אינו תאגיד – תעודת עוסק מורשה.
.6.1
תדפיס פרטי החברה מתוך מרשם החברות – להוכחת היעדר חובות אגרה.
.6.2
אישורים לפי חוק עסקאות גופיים ציבוריים  -אישור ניכוי מס במקור  +אישור ניהול פנקס חשבונות.
.6.3
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום – חתום ומאומת ע"י עו"ד.
.6.4
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות –חתום ומאומת ע"י עו"ד.
.6.5
 .7זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
חתימה
אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום _________________ הופיע/ה בפני מר/גב' ֹ_______________ ֹ ֹאותו/ה זיהיתי באמצעות
ת.ז .מס' ________________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה.
____________________

_________________________

תאריך

חתימה  +חותמת
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נספח ד'
מפרט טכני ופרק מוקדמות

מצורף כקובץ נפרד
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נספח "ה"
תוכניות

מצורפים כקבצים נפרדים
קנ"מ

מהדורה

מס' תכנית שם תכנית
6944.20

תכנית פיתוח כללית

1:100

0

6944.30

תכנית סימון פרטים

1:100

0

6944.50

תכנית השקיה

1:100

0

חוברת פרטי פיתוח

משתנה

0

התארגנות שטחי עבודה

1:200

1

ק9-
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נספח "ו"
כתבי כמויות והצעת מחיר

מצורף כקובץ נפרד
הצעת מחיר:

המחיר המוצע על ידי לצורך הספקת מלוא השירותים המבוקשים על ידי המרכז הרפואי לגליל  ,והמפורטים לעיל,
הינו בש"ח ____________________ לפני מע"מ .הכל כמפורט בכתב הכמויות המצורף בזה ומהווה חלק בלתי
נפרד מההצעה שלי.
ידוע לי כי המחיר האמור הינו סופי ואמור לגלם את כל הוצאותיי הכרוכות במתן השירותים ,ובכל מקרה לא אהיה
זכאי לכל תוספת על הסכום האמור.
הנני מצהיר כי ביכולתי לעמוד בהצעה זו ומתחייב לממשה ולהתקשר עם המרכז הרפואי לגליל בהסכם למתן
השירותים ,היה והצעתי תיבחר ואדרש לעשות כן על ידי המרכז הרפואי לגליל ,באופן מיידי ובהתאם ללוח הזמנים
שנקבע בפניה זו.

_________________
חתימה וחותמת המציע
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נספח ח'
הסכם התקשרות
שנערך ונתחם ב__________ ביום_________ לחודש________ שנת_________
בין
המרכז הרפואי לגליל
ת.ד 21 .נהריה 2210001
(להלן" :המרכז הרפואי ו/או המזמין")

מצד אחד;

לבין:
(להלן" :הקבלן" ו/או "הספק")

מצד שני;

הואיל
והואיל
והואיל
והואיל

והמרכז הרפואי לגליל מבצע עבודות גינון ברחבת הכניסה ;
והמרכז הרפואי פנה לקבלת הצעות מחיר עבור ביצוע עבודות גינון ברחבת הכניסה למרכז הרפואי.
ואשר מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;
והספק הגיש הצעתו למזמין והמזמין קיבל הצעתו מיום _______ כזוכה;
מצורפת הצעת הספק מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנת כנספח ב';
והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם בהסכם זה
עפ"י תנאיו;
אין לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ,כותרת ונספחים:
 1.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 1.2כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות של הסכם זה או לכל
תכלית אחרת.
 .2נספחים:
להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א' – מסמכי המכרז לרבות מפרטים.
נספח ב' – כתב כמויות והצעת מחיר מיום ______ חתומה ע"י _____________ על סך
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____________ ₪לא כולל מע"מ.
 .3פרשנות:
 3.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות המופיעה
בנספחיו ,יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מבניהן.
 3.2מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל ,בכל מקרה שבו גילה הספק סתירה ו/או אי – התאמה ו/או דו משמעות
בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הוראה אחרת מהוראותיו או שהיה לספק בפירושם הנכון ו/או
סתירה ו/או אי-התאמה שבין הוראות ההסכם להוראות כל דין ,יישא הספק באחריות הבלעדית לפנות
למרכז הרפואי ,באופן מידי ובכתב ,על מנת לקבל הוראות בכתב ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.
 3.3מובהר בזאת ,כי עד לקבלת הוראות כאמור ,לא יעכב הספק את ביצועו של כל חלק מהשירותים אלא אם
קיבל מהמרכז הרפואי הוראה לשם כך ,בכתב.
 .4הצהרת והתחייבות הספק:
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 4.1כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין במפורש בהסכם התקשרות
זה.
 4.2הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן הדרושים לצורך קיום
התחייבויותיו עפ״י הסכם זה ,ולרבות ציוד ,כלי רכב ,חלפים ,כלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש
לאספקת השירותים והמוצרים ,וכי ברשותו כל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים התקפים ו/או
הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים והמוצרים כאמור
בהסכם זה ,עמידתם בכל התקנים הנדרשים עפ״י דין.
 4.3הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם (לרבות כל תקופת אחריות ו/או שירות בתום
תקופת האחריות) וכי ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות במתן השירותים ואספקת המוצרים בפרט.
 4.4מובהר ,כי אי השגת אישור ,היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק להעלאת כל
טענה כלפי המזמין.
 4.5נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו והמהווים חלק
בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות הנדרשים לצורך אספקת
השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של המזמין ,ולא תהיה לו כל טענה ,דרישה
ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי המזמין בקשר עם אי-ידיעה ,חסר ו/או טעות ו/או כל פגם
בקשר לעובדות ו/או לנתונים הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.
 4.6אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה
משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי ההסכם או על פי דין.
 4.7הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע התחייבויותיו עפ״י
הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות ו/או הביטחון של המזמין ונותן הסכמתו לבדיקת כלי
התחבורה בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים ,הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים
הרלוונטיים אצל המזמין ,ככל שיידרש ,ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
 4.8התשלום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו עפ״י
הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים ,האביזרים וציוד אחר הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על
פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות נוספות כלשהן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
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 4.9הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים ,בהתאם להוראות כל דין וכן לנקוט בכל
אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
4.10
 .5תיאור העבודה המבוקשת
כמפורט במסמכי המכרז.
 .6שכר ותנאי תשלום:
 6.1תמורת ביצוע הפרויקט ישלם המרכז הרפואי לספק כמפורט בהצעת המחיר נספח ב' ,מיום ___________
על סך ____________  ₪לא כולל מע"מ.
 6.2ביצוע השירותים ו/או העבודות לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום
תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.
 6.3התמורה לשירותים ,בגין ביצוע השירותים הנ"ל ,תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע
הזוכה במכרז.
 6.4הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע ,כולל כוח אדם ,הוצאות נסיעה ,טלפונים ,עריכה
לשונית וגרפית ,הכנת תחשיבים ,הכנת ניירות עמדה ,הכנת מצגות ,השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות
עם אנשי המשרד ככל שיידרש  ,הכנת תקציר העבודה.
 6.5למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הגורמים המקצועיים במרכז הרפואי שהעבודה
בוצעה לשביעות רצונו ,בהתאם לתנאי ההסכם ,ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי.
 6.6תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.
 6.7למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.
 .7ערבות ביצוע
 7.1להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימסור הספק למזמין ,עם חתימת הסכם זה ערבות
בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של .₪ 5,000
 7.2משך תוקפה של הערבות יהיה  60יום אחרי תום תקופת ההסכם.
 7.3לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות מבלי
שיידרש להוכיח נזק והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון כל טענה ולהגיש כל התנגדות כנגד
מימוש הערבות ובלבד שניתנה הודעה בכתב לספק על כוונה זו והספק לא תיקן את הנדרש תוך  7ימים
מיום קבלת ההודעה.
 7.4אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.
 7.5במקרה של הארכת ההסכם ,מתחייב הספק למסור למזמין ,לא פחות מאשר  30יום בטרם גמר ההסכם,
ערבות חדשה על סך זהה לסכום הערבות המקורית .הערבות הנ"ל תהיה בתוקף  60יום לאחר גמר תקופת
ההסכם המחודש כנ"ל.
 .8ציוד חומרים ופסולת
 8.1הספק מתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדרישות התקנים הישראליים
העדכניים ובהעדר תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה או לתקן ארץ הייצור של
החומר או המוצר בו הוא משתמש.
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 8.2על החומרים להיות מסוג מעולה אלא אם כן צוין אחרת.
 8.3הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע ,בין אם זו פסולת או חומר חדש
ויהא אחראי לפנותו מהאתר .כל כלי עבודה של הספק או מי מטעמו יונחו במקום ובצורה שתמנע כל נזק
לכל אדם ולרכוש.
 8.4כל פסולת שהיא ,בין כתוצאה מהריסות ובין כתוצאה מעיבוד חומרים באתר ,תפונה ע"י הקבלן על חשבונו
ועל אחריותו הבלעדית.
 .9אחריות
 9.1הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה שהיא לרכוש
המרכז הרפואי אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרתו על ידי הקבלן ,לרבות בגין נזקים
כלכליים ,טהורים ,פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב.
 9.2הקבלן מתחייב לתקן ,להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן ,כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר קרותם
הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי ,אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את
הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייב את הקבלן בתשלום הוצאותיו.
 9.3הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה ,אובדן ,קלקול ,תאונה ,חבלה ,אובדן
ו/או נזק מכל סיבה שהיא ,ישיר או עקיף ,בין מתוך זדון או רשלנות או מכל סיבה אחרת ,אשר יתהווה תוך
כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב ביצוע הסכם זה ,לגופו ו/או לרכושו של גורם כלשהו ,לרבות למרכז
הרפואי ,למטופלי המרכז הרפואי ו/או עובדי הקבלן ו/או השוהים בתחום המרכז הרפואי ו/או לעובדי
המרכז הרפואי ו/או לכל צד ג׳ אחר ,והוא משחרר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות ו/או מכל חובה
לפי כל דין בקשר אובדן ,קלקול ,תאונה ,חבלה ,אובדן ו/או נזק שיגרמו כנ״ל.
 9.4הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם לרכושו של הקבלן ,הנמצא
במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה .הקבלן מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם
דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ לשלמו לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה לעיל
 .10סעיף ביטוח
א .הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק
ומבצע ,עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל (להלן" :המזמין"),
ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמא :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד
שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב
אחריות מקצועית/מוצר ,ביטוח כלי רכב ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח רכוש ,ביטוח סחורה
בהעברה ,ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם
לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו .ככל ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה,
עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים
לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה ,לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם
ולאחריותם הישירה.
ב .הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג
עבודות קבלניות/הקמה) המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין
כמקובל באותו סוג ביטוח.
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הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא
ההתקשרות ,ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור
על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,
מעת לעת ולפי דרישה.
אי עמידה בתנאי סעיפים אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 .11עובדים
 11.1הספק יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכן את כל כוח האדם
הדרוש לשם כך.
 11.2הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו שיהיה מקובל על המרכז הרפואי ויהא נוכח באתר העבודה
במשך כל שעות הפעילות.
 11.3הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל או בעלי אישורי
עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הביטחוניות שיידרשו ,ככל שיידרשו ,ע"י מחלקת הביטחון.
 11.4לפי דרישת המרכז הרפואי ,הספק ימציא כל אישור נדרש ,ביחס לכל עובד שיידרש ,לרבות אישורי
רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.
 11.5הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
 11.6הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן משנה .העסקת
קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא העבודה לפי מכרז זה.
 .12אי תחולת יחסי עובד מעביד
מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין
12.1
שירותים וקבלן עצמאי .לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק ,עובדיו או מי מטעמו .אין
לראות בכל זכות הנמנית ע״פ הסכם זה ,למזמין לפקח ,להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו,
אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו ,ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו ,כל
זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע״י הממשלה או ע״י המזמין ,והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים,
פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או
סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
למען הסר כל ספק ,היה ומסיבה כלשהיא ,יקבע ע״י רשות מוסמכת ,לרבות ע״י גוף שיפוטי ,כי
12.2
ביחסיו עם המזמין ,הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק ישפה את המזמין בכל סכום
שיאלץ לשלמו לפי פסק-דין של ערכאה מוסמכת ,הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו ,או הטוען כי
הוא עובדו ,נגד המזמין.
המזמין ,על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי ,יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע לספק ,אם
12.3
וככל שיגיע ,את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

 .13הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת /ביטול ההסכם
 13.1אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים 1-12 :בהסכם זה תחשב כהפרה
יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות
נוספות בנספחי ההסכם.
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 13.2הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות) תשל״א -
 1970או תנאי אחר מתנאי הסכם זה ,ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך
זמן סביר לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיום ההסכם עם
הספק או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור
היה להיעשות ע״י הספק ,וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות
האחרות בהסכם זה.
 13.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום ,התשמ״ז 1987-על
ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה ,מהווה הפרת הסכם.
 13.4הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא
תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 13.5לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור ,זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או
מכוח הדין ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות
אחרות.
 .14כללי
 14.1כל שינוי בהסכם ,לא יהיה בר תוקף ,אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים ובכפוף לכך
שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל ,בכתב.
 14.2כל ויתור ,מתן אורכה ,הנחה ,שתיקה ,שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד כלשהו
להסכם זה בקשר להפרה של איזה מהוראות ההסכם ,לא ייחשבו כוויתור של אותו צד על זכות כלשהי
המוקנית לו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדנה לרשותו בקשר להפרות נוספות של אותה
הוראה או הוראה אחרת בהסכם.
 14.3שום ארכה או דחייה או ויתור ,לא יהיה להם תוקף ,אלא אם יעשו בכתב ומראש על ידי שני
הצדדים.
 14.4לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או עניין,
ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה .הוראות סעיף זה חלות גם ביחס לכל
תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.
 14.5מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת בקשר להסכם
זה שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום ,תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72
שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת הימסרה על ידי שליח לנמען.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
המרכז הרפואי לגליל

________________________
הקבלן
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נספח ט'
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם עורך
התקשרות לביצוע עבודות גינון – רחבת כניסה (להלן" :המכרז") אז אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר
זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 1976-להלן:
"חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית
לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
 .1הריני להצהיר המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות
(להלן" :מועד להגשה") במכרז.
רק במידה והאמור בס'  1אינו נכון יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד ההגשה.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
____________________
____________________
חתימה וחותמת
שם
תאריך
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
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נספח י'
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
נא לוודא סימון  Xבמשבצות המתאימות!
אם התצהיר יוגש מבלי שסומן  Xהמציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש!
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם המרכז
הרפואי לגליל במסגרת מכרז לביצוע עבודות גינון – רחבת כניסה ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש לסמן x
במשבצת המתאימה):
המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  , 1998ובמקרה הצורך– לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות
ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן
התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
נא לוודא סימון  Xבמשבצות המתאימות!
אם התצהיר יוגש מבלי שסומן  Xהמציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש!
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________ ____________________
____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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נספח י"א
תנאי ניהול המכרז
 .1שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה ,עדכונים ושינויים
 1.1שאלות הבהרה יש להפנות באמצעות הדוא"ל בלבד ,בפורמט של " "WORDאך ורק לאיש הקשר וחל
איסור מוחלט על פנייה אל כל גורם אחר במרכז הרפואי ,בקשר עם המכרז.
המרכז הרפואי שומר על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה והן בעלות
משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.
 1.2אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בע"פ ,כדי לשנות את תנאי המכרז.
תשובות ,פרטים ,מידע ,או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את המרכז הרפואי.
רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב על ידי איש הקשור של המרכז הרפואי ,יחייבו את המרכז הרפואי.
 .2המען והמועד להגשת ההצעות:
על המציעים להגיש את הצעותיהם עד למועד האחרון המצוין לעיל .הצעות שלא תתקבלנה עד לתאריך
והשעה ,הנקובים לעיל ,תפסלנה.
 .3אופן הגשת ההצעה:
 3.1ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם בכל
עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או בהדפסה .מחיקות שינויים או הוספות
עשויים להביא לפסילת ההצעה.
 .4איסור הסתייגות והוספות
המרכז הרפואי שומר את הזכות להתעלם מכל הסתייגויות ,התניות או שינויים  /להתנות את שקילת
ההצעה בהסרתם תוך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה הסתייגויות או התניות או שינויים.
הסמכה לתנאים ולתניות הגשת הצעה ע"י מצהיר ,תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציג לכל
ההוראות והתנאים המופיעים במסמכי המרכז.
 .5תוקף ההצעה – הצעת המציע תהיה בתוקף ,ותחייב את המציע ,לתקופה של  3חודשים מן המועד האחרון
להגשת ההצעות אף אם במהלך תקופה זו הודיע המרכז הרפואי למציע ו/או מציעים אחרים על בחירת
הצעותיהם ואף אם נכרת בין המרכז הרפואי לבין מציעים אחרים חוזה.
 .6בדיקת ההצעות והמציעים – המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן
או אתר ,המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים
המוצעים ,הן מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר ,וזאת אף באופן חלקי ו/או רנדומלי ,ורשאי
על סמך מידע שיובא לידיעתו להתייחס להצעות ואף לפסול הצעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש
ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע כנדרש.
 .7פסילת הצעות בלתי סבירות – המרכז הרפואי יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא לקבל כל
הצעה ,אם סבר עי היא אינה משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע רלוונטי ,או אם סבר כי המחיר
הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.
 .8פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם
המרכז הרפואי שומר על זכותו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה של מציע ו/או לפסול על הסף מוצר
מוצע ,בנסיבות שלמרכז הרפואי היה ניסיון שלילי ו/או כושל במהלך חמש השנים האחרונות עם המציע,
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או עם המותג אליו משויך המוצר המוצע ,לרבות בנסיבות של תקלות חוזרות ונשנות עם מוצרי המותג ו/או
בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו במוצרי המותג.
 .9הודעת זכייה ותקפותה
 9.1המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז הרפואי כהצעה הזוכה ,יקבל על כך הודעה בכתב מהמרכז
הרפואי.
 9.2עם קבלת הודעת זכייה ,ימציא הספק הזוכה למרכז הרפואי ,בתוך  14ימים או בתוך המועד הנקוב
בהודעה ,המאוחר מביניהם ,אישור ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח .במקרה בו בשלב הגשת
ההצעות במרכז הגיש מציע אישור ביטוח חתום בנוסח שאינו זהה לנדרש ,רשאי המרכז הרפואי
להתעלם מכל שינוי כאמור.
 .10ביטול זכייה או הודעת זכייה
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה ,כאשר
 10.1הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת ,על פי מסמכי הליך המרכז,
בעקבות הודעת הזכייה.
 10.2המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה ,אשר היה משפיע על
החלטתו ,אילו היה בידו לפני ההחלטה בדבר זכייה המציע בהתקשרות ו/או התברר
למרכז הרפואי כי הספק הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על
החלטתו.
 10.3קיים ספק סביר ,אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף
המחויבים ,עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.
 10.4בעקבות 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 המרכז הרפואי את הזכות להתקשר עם מציע
שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המרכז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המרכז ועל פי כל
דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .11עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה
 11.1עיון במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם להוראות כל
דין ,ולא יאוחר מ 30 -ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של המרכז הרפואי.
 11.2במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה 'סוד
מסחרי' ,עליו לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו.



יובהר ,כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי.



סימון 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 במרכז זה ואלו לא יועמדו
לעיונו .המרכז הרפואי יפעל על פי הבנתו לפי כל דין.
 .12ביטול המרכז
בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המרכז עפ"י דין,
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז ,אף לאחר שניתנה
הודעת זכיה ,כאשר:
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 12.1רק שתי הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.
 12.2התקיים פגם בהליך המרכז ,במסמכיו ,בניהולו ,או בבחירת ההצעה הזוכה.
במסמכי
 12.3התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא
המרכז.
 12.4חל שינוי בנסיבות לרבות תקציביות ,או השתנו צרכי המרכז הרפואי ,באופן המצדיק את
ביטול המרכז.
באופן
יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעל
12.5
המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המרכז.
 12.6המרכז הרפואי מבקש לבטל את המרכז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה מרכז חשכ"ל לפי
תקנה  )28(3או כדי להשתתף במרכז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או כל רשות מרכזית של
המדינה.
 12.7כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז ,על פי כל דין ,אם יימצא כי שיקולי
יעילות מחייבים.


בנסיבות המפורטות לעיל ,המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול המרכז.
 .13שונות
 13.1כל הפרטים ,הנתונים ,המסמכים ,המפרטים ,התוכניות ,הידע והנתונים שנמסרו ו/או ימסרו לו
לצורך מכרז זה (להלן – "הנתונים") ,הינם רכושו של המרכז הרפואי ונמסרו למציעים לצורך הגשת
הצעתם במכרז זה בלבד .חל איסור לעשות כל שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת וחל איסור מוחלט
להעביר ,למסור ,לשתף ,לתת ,להעניק ,למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.
 13.2לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה ,ולהם בלבד ,הסמכות הבלעדית והייחודית
לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.

המרכז הרפואי לגליל
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מסמך א' – מוקדמות 00
 00.01הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המסמכים הנזכרים במכרז/חוזה זה ,קראם והבין את תוכנם ,קיבל
את כל ההסברים אשר בקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה ,והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
הערה:
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לרכישה בבית
ההפצה המרכזי לפרסומי הממשלה ,רח' הארבעה  ,24הקריה ,תל-אביב.

תאריך

_____________________
חתימת הקבלן

 00.02המפרט הכללי לעבודות בנין
כל הסעיפים המתחייבים מתוך המוקדמות חוברת " – "00שנת  2009לגבי מבחן הצעות זה.
המפרט מהווה השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף
במפרט
 00.03תיאור אתר העבודה
הקבלן הזוכה יהיה כפוף לקבלן הראשי יתאים את עצמו ללוח הזמנים של הקבלן הראשי
בנוסף יהיה כפוף להנחיות בטיחות של ממונה בטיחות מטעם הקבלן הראשי .
מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות גינון ברחבת כניסה.
על הקבלן לא לגרום להפרעה או להפסקת הפעילות במבנים הצמודים לרחבת הכניסה
העבודות תבוצענה בהתאם לאמור בחוזה ומפרט זה ,ברשימת הכמויות ובהתאם לתוכניות ,לשרטוטי
הפרטים ,המצורפים לחוזה התקנים והמפרטים הכלליים
המתייחסים לעבודות המפורטות בחוזה/מכרז זה ,ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות ייחשב ככוללים את כל ההוצאות הכלליות והמקריות שתידרשנה
בגלל התנאים הנ"ל של אתר הבניין וסביבתו.
בהגישו את הצעתו ,מאשר הקבלן כי היה במגרש ובדק באופן יסודי את האתר ואת התנאים במקום ,את
הגישה אליו ,את השטח הפנוי לעבודה ולאחסנה של
החומרים ,משרדים וכו' .כמו כן ,מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לתנאים הנ"ל וכל יתר
העובדות המשפיעות על העבודה.
 00.04להלן הדגשים ודרישות לסדרי עבודה באתר:
מגבלות כניסה:
עם מועד קבלת צו התחלת עבודה ,טרם תחילת העבודה באתר יעביר הקבלן:
 את שמות העובדים המתוכננים לעבוד באתר זה תוך ציון שמם המלא ,מס' תעודת זהות ומקום
מגוריהם.
 רשימת כלי רכב כולל רישיונות רכב המיועדים לשמש את הקבלן במסגרת עבודתו במרכז הרפואי.
הקבלן יחל את עבודתו רק לאחר מילוי כל התנאים של המרכז הרפואי לגליל ולאחר קבלת אישור כניסה
לעובדים ולרכבים מקב"ט המרכז הרפואי לגליל.
לא תתאפשר כניסת עובד אשר שמו לא מופיע ברשימת העובדים שהוגשה לקב"ט.
במידה והקבלן יידרש להפסיק את עבודתו של כל עובד באתר לפי דרישת הקב"ט ו/או ממונה הבטיחות ו/או
מנהל הפרויקט עבודת העבד תופסק מידית ללא מתן סיבה או הסבר כלשהוא והקבלן מתחייב להפסיק את
עבודתו של העובד באופן מידי.
 00.05הנחיות כלליות
הקבלן יחל את עבודתו רק לאחר קבלת תדריך בטיחות ממונה בטיחות של המרכז הרפואי וחתימה על קבלת
התדריך.
הדרכה בנושא מניעת זיהומים ע"י אחראי זיהומים וחתימה על קבלת התדריך.
הדרכת בטיחות מהקבלן הראשי או בא כוחו.
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על הקבלן לתאם עם מנהל פרויקט  ,והנהלת המרכז רפואי ,ליידע את הקבלן הראשי או בא כוחו , ,על כל
הפעילות המחייבים ניתוק מערכות והפסקת פעילות .
לא יבוצע ניתוק מערכת ללא אישור בכתב ממנהל הפרויקט או המפקח וללא נוכחות נציג מטעם המזמין
על הקבלן למנות מטעמו ממונה בטיחות בעבודה ובטיחות אש ולצייד את האתר
באמצעי כיבוי בהתאם לדרישות המקום ודרישות ממונה בטיחות של המרכז הרפואי ולהנחיות המפקח.
כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הטכני הכללי לעבודות בנין ,המפרט המיוחד ,תקנים ישראליים
ותקנים מקצועיים אחרים.
יש לראות את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה .אין זה מן ההכרח שכל
העבודות המתוארות
באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.
 00.06גידור מקום העבודה
הקבלן יתקין באחריותו ועל חשבונו מחיצות ,שערים וגדרות סביב אתר העבודות ,ויחזיקן במצב תקין במשך
כל זמן העבודה ויסלקם עם השלמת העבודה .כמו כן יסדר אמצעי תאורה ,שלטי אזהרה וכל אמצעי אחר
שיהיה דרוש להגנת הפועלים והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכניות.
 00.07הדרכות
באחריות הקבלן להעביר את עובדיו הדרכת בטיחות והדרכת עבודה בגובה ,לפי הנחיות משרד העבודה .כמו
כן יהיה הקבלן אחראי לכל הדרכה שתידרש לפי דרישות הלקוח .לא תותר כניסת עובד לאתר ללא אישור
הדרכה.
 00.08לוח זמנים
הקבלן יגיש לו"ז מחייב לביצוע כל הפרויקט תוך  10ימים מקבלת צו תחילת עבודה.
לוח הזמנים יהיה מתואם עם לוח הזמנים של הקבלן הראשי.
לוח זמנים יהיה מחייב ולא ניתן יהיה לחרוג מלוח הזמנים הנקוב .על הקבלן לבנות מערך אספקת חומרים
וציוד שלא יפגע בלוח הזמנים שיוגש ע"י הקבלן ובפעילות השוטפת של המרכז הרפואי ,כולל בתנועה
בסמיכות לשטח העבודה.
לוח הזמנים יתואם עם מנהל הפרויקט ויכלול את לוח הזמנים של כל  8הקבלנים האחרים שיעבדו באתר.
 00.09תכניות
א .במסגרת מכרז/חוזה זה ניתנות לקבלן תכניות "למכרז בלבד" לצורך מילוי
המסמכים כחלק מהצעת הקבלן.
ב .לפני ביצוע העבודה יועברו לקבלן "תכניות לביצוע" ,הכוללות עדכונים ותוספות
לתכניות "למכרז בלבד".
ג .עדכונים והשלמת התכניות "למכרז בלבד" ו/או תכניות נוספות לצרכי הבהרה
והשלמה לא יהוו עילה לשינויים במחירי היחידה ,וזאת כל עוד לא חלו שינויים
במהות הפריטים לעומת התכניות שהוגשו במכרז.
ד .זיהוי מכשולים ועדכון תוכניות:
בתכניות מסומנים חלק מקווי הצנרת התת ועל-קרקעיים ,מכשולים תת"ק ועוד
הקיימים באתר .לפני תחילת ביצוע העבודה ,הקבלן יתאר את הקווים והמתקנים
הקיימים ,ואת המכשולים .לאחר גילוי המכשולים ימדוד הקבלן את נתוני המכשולים
ע"י מודד מוסמך ויעבירם למפקח .תכניות לביצוע יועברו רק לאחר סימון תוואי
מעודכן במידה ויהיה.
ה" .תכניות לביצוע":
לאחר זיהוי המכשולים ולפני תחילת הביצוע וגם במהלכו ,ימסרו לקבלן תכניות
מאושרות לביצוע ולפיהן על הקבלן להוציא לפועל את העבודות השונות.
ו .בדיקת תוכניות:
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון ,התוכניות והמידות הנמסרות לו :למכרז,
לעיון ולביצוע העבודה .להפנות תשומת לב המפקח לכ מחסור/סתירה /אי התאמה
בין התוכניות ,המפרטים וכתב הכמויות והמידע שסופק ע"י הקבלן כתוצאה מזיהוי
המכשולים .המפקח יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנידון
תהיה סופית ומכרעת.
אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל ,תחייב את הקבלן לבצע על
חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן
על סמך טענה שלא הבחין באי-התאמות כנ"ל.
 00.10ביקורת העבודה/אישורים חלקיים
א .הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים ,הכלים
והמכשירים הנחוצים לבדיקת העבודה .למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר
העבודה.
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ב .המפקח רשאי לדרוש ,והקבלן חייב לבצע ללא כל תמורה נוספת שינוי והריסה על
עבודה שלא בוצעה בהתאם לתוכניות ו/או להנחיותיו .הקבלן חייב לבצע את
הוראות המפקח בתוך תקופה שתיקבע ע"י הפיקוח.
ג .המפקח יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב החומרים ,טיב
העבודה וביצועה.
ד .הקבלן ימסור הודעה מוקדמת ובכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות עבודה כל
שהיא כדי לאפשר יהיה לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את טיבה .במקרה ולא
תתקבל הודעה כזו ,רשאי המפקח להורות לקבלן להסיר את הכיסוי מעל העבודה
ולהרוס כל חלק ע"ח הקבלן.
ה .כל שלב וחלק של העבודות יהיה טעון אישור המפקח בכתב לפני תחילת השלב
הבא .האישורים יינתנו לאחר בדיקת רומי וטיב המלאכה ,בדיקות מעבדה ,שרותי
שדה של יצרני החומרים אשר יוזמנו ע"י הקבלן ומדידות .אין אישורים אלה מסירים
את אחריות הקבלן לטיב הביצוע ולדיוק הביצוע עפ"י תנאי החוזה.
 00.11מעבדה
א .התקשרות למעבדה מוסמכת
הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת (מכון התקנים או הטכניון או מעבדות
אחרות שיאושרו מראש ע"י מנהל הפרויקט) שתבצע את בקרת האיכות של בדיקות
השדה והמעבדה הדרושות בהשגחה ובפקוח מהנדס המעבדה ,ויעסיק טכנאים ופועלים
במספר מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות ע"י המהנדס.
המעבדה תהיה מצוידת בכל הדרוש לבצוע הבדיקות הנדרשות במפרט.
המעבדה תחל פעולתה מיד עם התחלת פעולות הקבלן בשטח ותסיים את תפקידיה עם
קבלת השטח והוצאת תעודת גמר עבודה.
ב .תפקידי המעבדה
 .1בדיקות מוקדמות של טיב החומרים (על חשבון הקבלן).
 .2בדיקות שוטפות לטיב החומרים.
 .3בדיקות לטיב המלאכה.
 .4בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.
 .5סיכום וריכוז הבדיקות (כולל דיאגרמות).
 .6ניהול יומן מעבדה כולל את מיקום הבדיקות ע"י תכניות וברשימה ,תאריך ביצוען
וכו'.
ג .כפיפות המעבדה
המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק
מהן לקבלן.
ד .שכר המעבדה
דמי בדיקות חומרים ומלאכות החלים על הקבלן בהתאם למפורט ובמפרט זה
סעיף  00.20של החוזה נקבעים לכלל  2.0%משכר החוזה כולל עבודות נוספות באם
תהיינה ,או בסכום שנקבע בכל מסמך אחר המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנו ,לרבות הצעתו של הקבלן.
ה .עיכובים עקב בדיקות מעבדה
על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודה ובסיומה ,עקב
בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן .לא תוכרנה כל תביעות לפיצוי כל שהוא
ו/או להארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור ,אם יהיו כאלה.
 00.12הגנה בפני גשמים ושיטפונות
הקבלן ינקוט ,על חשבונו ועל אחריותו ,בכל האמצעים הדרושים להגנת שטחי העבודה בפני הגשמים
ומי שיטפונות.
בין יתר האמצעים הדרושים ,בניית סוללות בגובה שיימנע חדירת מים ,חפירת תעלות
ניקוז וסילוק מים מחוץ לשטח האתר ,וכן כל אמצעי אתר הדרוש לאחזקת השטח יבש
במשך כל תקופת העבודה ,ומבלי לפגוע בעבודות ובמתקנים שקיימים במגרשים הסמוכים
לאתר שבאחריותו.
 00.13מים וחשמל
התחברות אל מקורות המים והחשמל ובהתאם למקום העבודה ,ייעשו על ידי הקבלן
ובאחריותו ,ובאישורו מראש בכתב ,ממנהלת הפרויקט.
השימוש במים ובחשמל ,לביצוע העבודה עד לקבלה הסופית ,יהיה על חשבון הקבלן.
 00.14בדיקת דגימות ואישורם
עם התחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח דגימות של חומרים ו/או מוצרים המיועדים
לביצוע העבודה ,ואם יידרש ,יעבירם לבדיקות אצל מעבדה מוסמכת שתקבע ע"י

עמוד  4מתוך 13

מכרז  – 8עבודות גינון ברחבת כניסה

המפקח .בייחוד יש לטפל ,במועד המתאים ,בדגימות בחומרים ובמוצרים שבדיקתם
המוקדמת מצריכה פרק זמן ממושך .לא יוחל בשום אופן בביצוע ,תוך שימוש בחומרים
אלה ,בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות.
עלות הבדיקות מוקדמות תחול על הקבלן.
 00.15דרכים זמניות
הקבלן ידאג לדרכי גישה לאתר על חשבונו .כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת
במקום ו/או במתקנים סמוכים ו/או באופי השטח הקיים ,לא יורשה לקבלן להתקין דרכים
זמניות לצרכי הובלת עפר חפור ולצורכי תנועת ציוד וכו' ,אלא בתיאום ובמקומות שיאושרו
ע"י המפקח.
הקבלן יהא חייב בהקמת ואחזקת הדרכים הזמניות הנ"ל ובתיקונן במידת הצורך במשך
כל תקופת עבודתו במקום.
בתום עבודתו ועפ"י הוראת המפקח יבטל הקבלן הדרכים הנ"ל יפזר אדמה גננית
ויחזיר המצב לקדמותו או למצב מתוכנן אחר .הקמת ,אחזקת הדרכים ופירוקן ,יחולו
על הקבלן בלבד.
סלילת דרכי גישה זמניות לצורך ביצוע העבודה ,ופירוקן לאחר גמר הביצוע ,לא ימדדו
ולא ישולם עבורם.
 00.16דוגמאות לאישור המפקח
בנוסף לאמור בסעיף  001של המפרט הכללי ,על הקבלן להכין ,על חשבונו ,דוגמאות
של פרטים ומוצרים לפי הוראות המפקח.
במידה ולא ישביעו את רצון המפקח ,יכין הקבלן דוגמאות נוספות ,עד לאישור הסופי
של המפקח.
הדוגמאות יישארו באתר עד לסיום העבודה ואח"כ יפורקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 00.17רישיונות ואישורים
לפני תחילת ביצוע העבודה ,ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל
הרישיונות והאישורים לבצוע העבודה לפי התכניות .לצורך זה המזמין מתחייב לספק
לקבלן לפי דרישתו ,מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש
להשגת הרישיון הנ"ל.
הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות :דמי השגחה ,דמי שפיכת פסולת,
האגרות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות וליווי ביצוע העבודה וההשגחה,
הסדרת התנועה וכו' .
כאמור כל האמור לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ,עליו לכלול עלויות אלו
במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות ולא ישולם ע"כ בנפרד.
 00.18השלמה ,בדק ,אחריות ותיקונים
א .אחריות
כל הפגמים והנזקים שייגרמו בכל סוגי עבודות ,בין אם באשמת עבודות הקבלן ,או
כתוצאה משימוש בחומרים מטיב ירוד ,חייב הקבלן לתקן בלי תשלום נוסף.
ב .קבלת עבודות
עם סיום ביצוע כל העבודות ,לפי הודעת הקבלן ,יבדוק המפקח את העבודות
ויקבע אם לדעתו יש לבצע תיקונים ו/או השלמות בעבודות ואת המועד לביצועם.
לאחר שהמפקח ימצא כי העבודות ,התיקונים וההשלמות בוצעו לשביעות רצונו,
ייתן לקבלן "תעודת השלמה".
ג .אחריות
הקבלן מקבל על עצמו אחריות לטיב העבודות ולאיכות המוצרים ,לתקופה שנקבע
בחוזה (להלן " -תקופת הבדק") ,שתחל מיום מתן תעודת ההשלמה.
בתקופת האחריות על הקבלן לתקן ,על חשבונו הוא ,כל קלקול ,ליקוי או פגם
שיתגלה בעבודות ו/או במוצרים או לבצע מחדש אותן עבודות או להחליף מוצרים,
וזאת מיד לאחר קבלת הודעת המזמין על כך ,ו/או במועד שייקבע ע"י המזמין.
ד .תיקון פגמים
תיקון הפגמים יבוצע ע"י הקבלן ,לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
המפקח יהיה מוסמך לקבוע ,באופן סופי ,את איכותו וטיבו של עבודות התיקון.
ה .בעבודות החלות על הקבלן בתקופת האחריות ,כלולות גם עבודות הקשורות
בעקיפין ו/או נלוות לתיקון ,כגון :חשיפה ,חפירה ,סגירה ,בדיקות וכו' .
ו .תקופת אחריות
תקופת האחריות (בדק ותיקונים) לעבודות חוזה זה ,תהיה לפי המפרט המיוחד וכל
העבודות אשר לא נאמר לגביהן אחרת ,שניים עשר חודשים.
ז .תקופת האחריות תוארך בשנה נוספת ,ביחס לעבודות בהן בוצע תיקון ע"י הקבלן ,או

עמוד  5מתוך 13

מכרז  – 8עבודות גינון ברחבת כניסה

מוצרים שסופקו מחדש ,והקבלן מתחייב להאריך את הערבות בהתאמה.
ח .גמר האחריות
בתום תקופת האחריות ,יערוך המפקח בדיקה סופית של העבודות ובמקרה ויאשר
שהעבודות בוצעו בשלמותן ,לפי החוזה ,יוציא "תעודת גמר".
ט .הליכי בדק ותיקונים
 .1המזמין יודיע לקבלן ,מפעל לפעם ,על פגמים שנתגלו בעבודות ומוצרים בתוך
תקופת האחריות.
 .2פגם לגביו נאמר בהודעת המזמין כי יש לתקנו באופן מידי ,יתוקן ע"י הקבלן מיד
עם קבלת הודעת המזמין.
 .3פגם שלגביו נאמר בהודעת המזמין כי יש לתקנו באון דחוף  -יתוקן ע"י הקבלן תוך
 7ימים מקבלת הודעת המזמין.
 .4פגמים אחרים ,יתוקנו על ידי הקבלן במועדים ותוך פרקי הזמן שייקבעו על ידי
המזמין בהודעתו לקבלן.
 00.19תעודת אחריות
על הקבלן להעביר למזמין תעודות אחריות של כל יצרן ,ספק ,עבור כל חומר ו/או
פריט שסופק ו/או הותקן ע"י הקבלן .לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל היצרן ,או
לפחות לשנה אחת .זאת בנוסף לרשימת חלקי חילוף מומלצת ע"י כל יצרן ,והוראות
תפעול ואחזקה.
 00.20תנועה על כבישים קיימים
כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק
באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פניאומטכננים .יש לוודא שגלגלי הרכב הם
נקיים ושהחומר המועמס על כל כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
לא תאושר תנועת רכב זחלילי על הדרכים המצופות אספלט או ריצוף.
 00.21סילוק עודפי חומרים ופסולת הנוצרים כתוצאה מעבודת הקבלן
עם גמר העבודה יסלק הקבלן מאתר העבודה כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים
בעבודתו .לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:
א .כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי.
ב .כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימוש.
ג .כל חומר המתקבל מפירוקים ,הריסות וכיו"ב.
ד .כל לכלוך ,צמחיה וחומר זר אחר מצוי באתר העבודה ,בין אם עקב עבודות הקבלן
ובין אם לאו.
ה .כל חומר זר שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.
עודפי חומרים ופסולת כאמור ,יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו למרחק כלשהו אל
מחוץ לאתר העבודה למקום מאושר ע"י הרשויות ,מקום הסילוק והדרכים המובילות
אליו וממנו ,וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל  -כל אלה יתואמו ע"י הקבלן,
על אחריותו ועל חשבונו.
באם אין בתחומי הרשות אחר פסולת מורשה יוביל הקבלן הפסולת לאתר הפסולת
מורשה מחוץ לגבולות הרשות ולא תהיה לו עילה לתביעה כספית כלשהיא בגין הובלה זו.
סילוק עודפי החומרים והפסולת ייחשב כחלק בלתי נפרד מכל פריט שנכתב בכמויות,
באין אם הדבר צויין במפורש לגבי אותו פריט ובין לאו.
עבור סילוק עודפי חומרים ופסולת לא ישולם בנפרד וכל ההוצאות הכרוכות בכך
תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
 00.23מנהל עבודה
הקבלן ימנה בכתב מנהל עבודה שיהיה בא כוחו ושימצא בשטח במשך כל זמן
הביצוע ואשר יהיה מנוסה בניהול עבודות מסוג ובהיקף דומה .מנהל העבודה יהיה מוסמך לקבל החלטות
ושינויים נדרשים בביצוע פרויקט זה ,מנהל העבודה חייב להיות נוכח וזמין בכל עת עד לסיום הפרויקט.
מנהל העבודה יהיה בעל רישיון מתאים ממשרד העבודה ויאושר ע"י המפקח
האזורי ממשרד העבודה.
מנהל העבודה יצויד במכשיר טלפון נייד.
במקרים של היעדרות מנהל העבודה בשטח ,רשאי המפקח להפסיק את העבודה
בשטח ללא שום פיצוי לקבלן ולנכות עלות שכרו של מנהל העבודה משכר הקבלן.
כל זה לפי מחיר שעת העבודה במחירון "דקל".
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 00.24קבלני משנה
כל קבלן משנה אשר ברצונו של הקבלן להעסיק בביצוע חלק מהעבודות והמלאכות הכלולות בחוזה זה יקבל
אישור מוקדם מהמפקח לפני תחילת העבודה.
מופנית בזה תשומת-לב הקבלן שעקב ההיקף הכספי והדרישות הטכניות המיוחדות תותר העסקת קבלני
משנה מאושרים ע"י המפקח בלבד.
הרשות בידי המפקח לסרב לתת אישור להעסקת קבלן משנה פלוני מבלי לתת נימוק לכך.
סירובו של המפקח לאישור הנ"ל לא יגרע במאומה מכל התחייבויות ומכל אחריות שנטל עליו הקבלן בחוזה
זה.
בנוסף לאמור בסעיף  0של המפרט הכללי (פרק מוקדמות) יצוין כאן כי עבדותו של הקבלן מתבצעות ,בסביבה
של מבנים קיימים ,ובתוך הקרקע נמצאות מערכות תת קרקעיות אשר לא כולן מתועדות בתוכניות עדכניות.
הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לגרום נזק למתקנים על קרקעיים ו/או תת
קרקעיים (כגון :מנהרות ,שוחות ,כבלים ,צינורות ניקוז ,צינורות מים וכו').
על הקבלן לברר מראש אצל המפקח את האינפורמציה הידועה ,מיקומם של מתקנים תת קרקעיים העלולים
להיפגע תוך מהלך עבודתו.
הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר ייגרם לאותם מתקנים ומתחייב
לתקנם על חשבונו מיד עם קרות הנזק ובאיכות מעולה .נדרש לבצע מיפוי תשתיות ע"י חברה מוסמכת
למיפוי תשתיות בשטח האתר.
 00.25מדידות
כל המדידות הדרושות לביצוע העבודה ,בין אם לפני תחילת העבודה ,או תוך כדי בצועה ,או בסיומה ,או בכל
עת שיורה על כך המפקח ,יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
במידה והקבלן ימצא סתירות במדידות ,או בין המידות בתכנית למידות במציאות ,או בין המדידה שביצע
לפני תחילת העבודה למציאות ,יודיע מיד למפקח.
אישור המפקח על סימון ,מיקום ,גובה וכד' ,אינו מהווה אסמכתא לקבלן והקבלן לבדו יישאר אחראי להם.
מדידות כנ"ל יבוצעו אך ורק ע"י מודד מוסמך הנושא ברישיון כחוק.
 00.26תיאום עם בעלי מקצוע אחרים:
באחריות הקבלן לבצע את כל התיאומים הנדרשים עם מתכנני וקבלני החשמל התקשורת האינסטלציה
והמערכות האחרות כמו מסגרות ,אלומיניום ואחרים ,לפני שהם מבצעים את עבודתם.
באחריות הקבלן לבדוק את התאמת נקודות המוצא ובעיקר נקודות הקצה של המערכות עם מתכנני
המערכות השונות וספקי האביזרים .על כל סתירה כזו ,באחריות הקבלן לדווח למהנדס הראשי ולמנהל
הפרויקט לפני שהמערכות תבוצענה בבניין .הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה עם
כל הגורמים הנוגעים בדבר .הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות
והפרעות מכל סוג שהוא ,לרבות פעילות קבלנים אחרים העובדים מטעם המזמין ,ומשתמשים הסמוכים
למקום העבודה.
 00.27התארגנות לעבודה בשטח
הקבלן צריך לקחת בחשבון שהעבודה לא תבוצע בכל השטח בבת אחת ,יהיה עליו לעבוד באזורים שונים
באופן שיאפשר לציבור להגיע לכל מבנה בבית החולים.
הקבלן ייקח בחשבון בנושאים אלה:
 .1העבודה תבוצע ב –  4אזורי עבודה אשר מופיעים בתכנית "התארגנות שטחי העבודה".
הקבלן יתאם לפני תחילת עבודתו עם נציג המרכז הרפואי לגליל גנן ראשי של המרכז הרפואי את
מהלכי הביצוע של תכונית הגינון .
 .2כל הנ"ל ייכלל במחירי היחידה שייתן הקבלן בהצעתו הכוללת לפרויקט ולא תשולם בגינם כל
תוספת כספית שהיא.
 00.28ניקוי אתר העבודה
על הקבלן לנקות את כל שטח העבודה מזמן לזמן בהתאם להוראות המפקח.
הניקוי ייעשה מכל פסולת הבניין המצטברת בשטח העבודה כולל שטח אחסנת חומרים ומכל פסולת ואשפה
אחרת הנמצאת בשטח ,ואשר היא תוצאה מעבודות הקבלן ,עליו לאסוף חומר זה ולהעמיסו ולהובילו מחוץ
לשטח למקום שפך מאושר במשך
העבודה יעשה ניקוי יום יומי לשביעות רצון המפקח.
הניקוי יעשה מכל פסולת הבניין המצטברות הן במבנים והן בדרכי הגישה.
חומרי הפסולת ירוכזו במקום בו יורה המפקח ויפונו ע"י הקבלן אל מקום שפך מאושר מחוץ לאתר.
אחריות הקבלן לניקיון האתר הינה אבסולוטית עד מסירת העבודה לידי המזמין
הקבלן יספק למפקח אישורים בגין העברת הפסולת לאתר פסולת מורשה.
האחריות למציאת מקום שפך מאושר על ידי הרשויות חלה על הקבלן .כאמור עבור עבודה זו לא ישולם
בנפרד והיא תהיה כלולה במחיר היחידה של יתר העבודות.
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 00.29חומרים ,מוצרים ,ציוד וביצוע
כל החומרים האביזרים ,והמוצרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים בלתי משומשים ,ממין משובח,
ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדרם לדרישות התקניים הזרים
המתאימים .חומרים ו/או מוצרים אשר לא יתאימו לנ"ל ,יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
כל הציוד ,המיכון וכלי העבודה ,אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה ,טעון אישור המפקח לפני
התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד ,וכד' כולו או בחלקו) .ציוד אשר
לא יאושר ע"י המפקח יסולק מהמקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר.
כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התוכנית ובאורח מקצועי נכון ,בהתאם לדרישות המפרט והתקנים ולשביעות
רצונו של המתכנן והמפקח.
כמו כן ,תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלליות בחוק ,בנוסף צווים או תקנות ברות תוקף מטעם כל
רשות מוסמכת.
הקבלן ימציא לידי המפקח אישור רשמי בכתב על התאמת העבודה או כל חלק ממנה ,לדרישות אותה רשות
והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש.
 00.30טיב החומרים והמלאכה  -דמי בדיקת דגימות
הקבלן יתקשר למכון בדיקות מאושר ע"י המפקח ויזמין על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם
למפרטים ,התקנים הישראלים והזרים וכל בדיקה נוספת אשר תידרש ע"י המפקח או תתחייב במהלך ביצוע
העבודות .
לרבות דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה
דמי בדיקות אשר הקבלן יזמין למטרותיו (נוחות בעבודה ,חסכון וכו').
דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.
הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא לרבו
תשלום עבור בדיקות חוזרות עבור אלמנטים אשר לא עמדו
בתקנים ובדרישות המתכננים.
המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה/מכון שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי
שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו
של הקבלן לגבי טיב לחומרים והמלאכה ,כנדרש בסעיפי החוזה.
הקבלן מביע בזה את הסכמתו לכך שהמפקח יהיה רשאי לשלם את
הבדיקות ולחייב את חשבון הקבלן
הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי
תותקן או בעלי סימן השגחה
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט אם אלה
גבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים
 00.31מוצרים בהשגחת מת"י
כל החומרים ו/או מתקנים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בעלי תו תקן ישראלי (או אמריקאי או מערב אירופאי
במידה ואין תקן ישראלי).
במידה והקבלן מבקש לספק מוצר או מתקן מתוצרת חוץ ,אשר נתוניו הטכניים אינם לשביעות רצון המפקח,
רשאי יהיה המפקח לדרוש מהקבלן ביצוע בדיקה במכון תקינה מורשה על חשבונו של הקבלן.
 00.32יומן העבודה
יומן עבודה כרוך ינוהל ע"י הקבלן ובו ירשום כל יום:
מספר הפועלים העסוקים יחד עם סוגם ומקצועם.
כל החומרים והסחורות שנתקבלו.
רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומם בבניין.
מזג האוויר.
במדור מיוחד ובאופן בולט הערות ,בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למהנדס אם הוא בוחר בדרך זו
במקום שליחת מכתב מיוחד.
פרטי העבודה היומית שאושרה מראש בכתב ע"י המהנדס .חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו רק לפי
הרשום ביומן.
יומן העבודה ייחתם בכל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המהנדס או מפקח העבודה מטעם
הלקוח.
יומן העבודה ינוהל ב  -3העתקים :הדף המקורי ,העתק עבור המהנדס והעתק עבור הקבלן .העתק המהנדס
יימסר על ידי הקבלן למהנדס למחרת אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכיל רשום ,ואם לא בסוף כל שבוע.
היומן יועמד לרשות מנהל העבודה או ב"כ בכל זמן הגיוני .בגמר העבודה ,היומן הכרוך יימסר למהנדס,
לשמיר ויעמוד לשם עיון לרשות המזמין ו/או הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה.
במקרה של ספק יקבע ההעתק הנמצא בידי המהנדס.
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 00.33עבודות נוספות (סעיפים חריגים)
הקבלן יבצע כל עבודה נוספת ,אשר לדעת המתכנן או המפקח קשורה בביצוע המבנה ,אבל לא הוגדרה בסעיף
מסעיפי כתב הכמויות ,או לא נכללה במסגרת העבודות הכלליות:
עבודה נוספת אשר אפשרה למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות ,יקבע
מחירה על ידי הסכם בין הקבלן למפקח.
עבודה אשר אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות ,תשולם לפי
"מאגר המחירים לענף הבניה" של "דקל" ,בהנחה של  15%מהמחירון התקף בעת ביצוע העבודה החריגה
ללא תוספת קבלן ראשי.
ביצוע עבודה חריגה שלא מופיעה בסעיפי כתב הכמויות או במאגר המחירים לענף הבנייה יגיש הקבלן ניתוח
מחיר הכולל עלויות חומרים וזמן עבודה וציוד מתאים לביצוע עבודה זו רק עבודה שאושרה בכתב ע"י ידי
המפקח תשולם לקבלן.
רישום שעות העבודה ביומן יאושר ע"י המפקח ורק עליהן יקבל הקבלן תשלום כספי.
 00.34מדידות לצרכי חישוב כמויות:
לצורך מדידת כמויות העבודה יבצע הקבלן על חשבונו מדידות שונות ברמה מספקת (כולל שימוש במוצר
מוסתר) לפי דרישת המפקח.
יש להודיע למפקח על הכוונה לערוך מדידות בכדי לאפשר למפקח להיות נוכח במקום.
כל העבודות תימדד נטו ,אם כן צוין אחרת להלן ,בהתאם לפרטי התוכניות ולמידות המצוינות בתכניות,
כשהיא גמורה ,מושלמת ו/או קבועה במקומה ,ללא כל תוספת עבור פחת וכד' ,ומחירה כולל את ערך כל
חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו במידה ואותם החומרים ו/או עבודות אינם
נמדדים בסעיפים הנפרדים.
התכולה של סעיפי כתב הכמויות היא כאמור באופני המדידה של המפרט המיוחד ובהעדר אופני מדידה
במפרט המיוחד לפי האמור במפרט הכללי ובכל מקרה נכללות באופני המדידה ההוצאות הכלליות והוצאות
התקורה לרבות העבודות הכלולות בסעיף
 00.35קביעת מחירי היחידה ותכולתם
הצעת הקבלן תבוסס על התכניות המצורפות למכרז זה ,אשר חלקן הן בגדר "תכניות למכרז" ותשולמנה
בשלבים מאוחרים יותר .המזמין רואה את הקבלן כבר סמכא ומתמצא בעבודות כגון אלו ,יודע את הנדרש
ממנו ויכול להגיש את הצעתו המפורטת גם אם התכניות לא הושלמו עד פרטיהם הסופיים.
רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום העבודה ובסביבתו ,בדק את התנאים במקום ,דרכי גישה ,התשתיות
והמערכות הקיימות ,את רשימות החומרים והציוד הנדרשים והאפשרויות אספקתם במועד ,באופן יסודי
וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים הקיימים.
הקבלן לא יוכל לבוא בטענות מכל סוג שהוא על כי לא היו בידיו כל התכניות או כל הפרטים.
הקבלן מוזמן להציג בעת מילוי המכרז את כל השאלות והבעיות העומדות בפניו ולקבל מענה מהמפקח ,אשר
יבהיר לו ולכל משתתפי המכרז את כל הנחוץ להכנת ההצעה.
הקבלן מצהיר בזאת כי לקח את כל הנ"ל בחשבון בהצעתו ,ומחירי היחידה משקפים במלואם את ביצוע
העבודות בשעות ובמועדים שיתואמו עם המפקח.
תחולת המחירים כוללת את אספקת כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות ואת העבודה הנדרשת עד לגמר
מלא וקבלה ע"י הלקוח.
מחיר היסוד יקבע לפי המחיר נטו שישולם במקום רכישת המוצר או החומר (לפי חשבונית מס) ולא יכלול
הוצאות כגון הובלה ,העמסה ,פריקה ,פחת ,בלאי ,רווח קבלן ,הוצאות מימון וכגון אלו.
מובהר שמחירוני ספקים אינם מהווים אסמכתא אלא חשבוניות מס בלבד.
ההתחשבנות תהיה לפי תנאי החוזה תוך התאמתם לתנאי התשלום של הרכישה.
לגבי מוצרים מיובאים מחיר היסוד הוא המחיר באתר הבניה לאחר תשלום כל המיסים ,המכסים ,היטלים,
הביטוחים ,ההובלות וכיו"ב.
 00.36מחירי היחידה:
מחירי היחידה המוצבים בסעיפי כתב כמויות יחשבו ככוללים את ערך:
כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם.
כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה .השימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים,
ביצוע הכנת דרכים זמניות וכד .הובלת כל החומרים ,כלי העבודה וכד ,המפורטים בכתב הכמויות ,אל מקום
העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.
אחסנת החומרים ,המכונות וכד' שמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.
עבודות מדידה וסימון (לרבות פירוקן וחידושן) וכל חומרי העזר שידרשו.
הוצאות כלליות של הקבלן (ישירות ועקיפות) כולל הוצאות מוקדמות ומקריות.
הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן כל הוצאה אחרת שהפרט מחייב את ביצועה
והיא אינה נמדדת בנפרד.
מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות ,המפרטים והתכניות,
חומרים ועבודה ,הרכבה ,עיגונם ,חיבורים ריתוכים ,צבע ,חציבת בטונים להעברת הצינורות בקירות ובכל
מקום שיידרש ,שימוש בציוד ,חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואינם רשומים במפורש ,הספקה
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והובלה ,כל סוגי המיסים (פרט למע״מ) ,בטיחות ,הוצאות ישירות ועקיפות ,הוצאות הנראות והבלתי נראות
מראש ,רווח וכד שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
לא יהיה שינוי במחיר היחידה אם בפועל יוגדלו או יוקטנו הכמויות ,המזמין לא מתחייב שכל העבודות
הרשומות בכתב הכמויות יבוצעו בחלקן ו/או בשלמותן.
חלק מהסעיפים ניתן כאלטרנטיבה בלבד ,שינוי או ביטול סעיפים בודדים לא יוכל לשמש עילה לבקשת
תוספת ,כי אם למזמין בלבד הזכות להחליט האם לבצע כל אלטרנטיבה ב 100%-או בשיעור אחר מבלי שדבר
ישפיע על מחירי היחידה.
אופני המדידה באם לא מוזכר אחרת יהיו המדידות גטו\.
 00.37עבודות כלליות ותכולת מחירי היחידה
אם לא צוין אחרת ,יכללו מחירי היחידה של העבודות השונות גם את ביצוע העבודות או אספקת ציוד דלהלן
(בנוסף למפורט בנספח ב'):
ניקוי כל שטח העבודה לפני התחלת העבודה מפסולת ,חומרי בנין ,הכנת שטחי אחסון ושטחי התארגנות וכן
ניקוי מזמן לזמן בהתאם להוראות המפקח.
הסדרת גישה למקום העבודה לכל כלי שהוא או לחומרים או לאביזרים לכל חלקי המבנים .הקבלן יהיה
אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה מכל סיבה שהיא .תוואי הגישה יקבע בהתייעצות עם המפקח.
התקנת גדרות ,או חסימות ,או סגירות ,או מעקות בטיחות ותחזוקתן במצב תקין במשך כל זמן העבודה
וסילוקן עם השלמת העבודה ,הכול לפי הנחיות המפקח .כמו כן הסדרת אמצעי תאורה ,שלטי אזהרה וכל
אמצעי אחר שיהיה דרוש להגנת הפועלים והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכניות.
הוצאות הגנה ובטוח של החומרים ,העובדות ,המבנים ,העובדים ,בטוח צד
שלישי וכד' ,וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר או נזקים אחרים מכל
סוג ,הן על עבודות שבבצוע והן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו.
הוצאות בגין ביצוע דוגמאות ,ניסיונות ,בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות אספקה ובדיקות במכונים
ומעבדות.
הוצאות הנובעות בגין הדרכות לעובדים כגון הדרכות בטיחות ,בניה בגובה וכו' לפי הנחיות משרד העבודה
ודרישות הלקוח
כל הוצאות התקורה של הקבלן הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה חשמל ומים (התקנה ,התחברות ושימוש
שוטף) ,הוצאות מוקדמות ,הוצאות מקריות ,מסים סוציאליים ,המסים וההיטלים של הרשויות והמדינה
וכדומה (פרט למע"מ).
משרד למפקח לרבות ציודו ,אספקת חומרים מתכלים (נייר ,צרכי משרד וכד') תשלום חשבונות (חשמל
וטלפון וכד').
הכנת תכניות עדות.
רווח הקבלן
כל עבודה אחרת או הוצאה הנדרשת לבצוע העבודה כראוי ואשר אינה כלולה
בכתב הכמויות או ברשימה לעיל.
 00.38אישור חשבונות חלקיים וסופיים
אישורו של כל חשבון ביניים מותנה בהגשת דפי מדידה ,דפי ריכוז כמויות כלליים ,דפי ריכוז כמויות חלקיים,
סקיצות ,תכניות מסומנות ,חישובי כמויות וכיו״ב מדויקים וסופיים עבור החלק המבוצע עבורו נדרש
התשלום ,ואשר עבורו ניתן עפ״י קביעת המפקח להגיש חישוב כנ״ל .החומר הנ״ל יועבר עם הגשת החשבון
החלקי.
חשבון שיוגש שלא בצורה המפורטת לעיל  -לא ייבדק ע״י המפקח ויראו אותו כאילו לא הוגש.
במקרים חריגים וכהליך חריג רשאי המפקח ,לאחר שנועץ עם המנהל ,לאשר סכומים מסוימים עבור עבודות
מסוימות על בסיס אומדנים או חישובים ללא חומר כנ״ל ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
הקבלן יחויב לנהל ולרכז את החשבונות וכד במחשב  ,בעזרת תוכנה להכנת חשבונות בהתאם לנוהל שייקבע
על ידי המזמין ובכפוף לטפסים ולסדרים כפי שיימסרו לו על-ידי המפקח ו/או המזמין.
הוצאות המחשב הקשורות במיכון ריכוזי הכמויות המאושרות ואישורי החשבונות (כולל הוצאות הקשורות
בהגשת החשבונות וריכוזי הכמויות לאישור המפקח) יהיו ע״ח הקבלן.
המפקח רשאי להתנות את אישורו של כל חשבון ביניים בהגשת לוחות זמניים מעודכנים כמפורט בסעיפים
המתייחסים לכך.
מודגש ומובהר כי בכל מקרה של חילוקי דעות בנוגע לאישור ניתוחי מחיר וחשבונות ,יהיה מנהל הפרויקט
הפוסק הקובע.
הפחתה ועיכוב סכומים לתשלומי ביניים בגין אי הגשת מסמכים :המפקח רשאי להפחית כל סכום שיראה לו
בגין אי הגשת מסמכים (אם לא יוגשו)
חשבון סופי יאושר רק עם סיום הפרויקט ומסירת הפרויקט למזמין הגשת תיקי מתקן וקבלת כל האישורים
הנדרשים בפרויקט.
 00.39חשבון פרופורמה
הקבלן מתחייב תוך  10ימים מקבלת צו עבודה להגיש למפקח ולמזמין חשבון פרופורמה.
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 00.40מסירת העבודה
בסיום העבודה ימסור הקבלן את העבודה למזמין לאחר פירוק כל הגדרות וסילוק כל עודפי הבנייה ופסולת
בנייה מהאתר ומהמרכז הרפואי ,תיקון כל הליקויים במבנה והחזרת המצב לקדמתו ,אישור המתכנן על
ביצוע מתאים לתכוניות ,וכל האישורים הנדרשים בפרויקט זה.
 00.41תיק מתקן
הכנת ספרי מתקן על-ידי הקבלן ,ביצוע תכוניות ()AS MADE
על הקבלן להכין על חשבונו ,תכוניות המראות את העבודות שבוצעו.
הקבלן ימסור למפקח ,בין מועד סיום הפרויקט להגשת חשבון סופי חמישה עותקים מושלמים של ספר
המתקן הכולל את כל המסמכים הנדרשים כולל הוראות לניקוי אלמנטים שונים שהותקנו כולל אישורים
נדרשים להתאמת חומרים לבטיחות אש וזיהומים בכפוף לכל האמור בנוהל מסירת פרויקט המעודכנת.
התיק יימסר למזמין גם במדיה מגנטית.
לא יאושר חשבון סופי רק לאחר קבלת תיקי מתקן מאושרים .תכוניות לאחר
 00.42עלויות
עבור כל האמור בפרק  00במפרט הכללי ובמפרט מיוחד זה ,לא ישולם בנפרד ועל הקבלן להכליל העלויות
הנובעות מכך ,במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות ,אלא אם כן קיים סעיף מפורש בכתב
הכמויות.

תאריך______________

חתימה וחותמת הקבלן____________________

אישור המציע
אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל ,הבנתי אותו ,וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותיי אם אזכה
במכרז ,אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.
אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות.

חתימה וחותמת הקבלן

עמוד  11מתוך 13

מכרז  – 8עבודות גינון ברחבת כניסה

מסמך ב' – מפרטי עבודות
כל העבודות יבוצעו על פי האמור במפרט הכללי לעבודות בנייה (הספר הכחול) בהוצאת ועדה בין משרדית
מיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ,משרד השיכון ומחלקת עבודות ציבוריות,
פרק  – 41מפרט כללי לעבודות גינון והשקייה.

תיאום עם גנן ביה"ח
כל עבודות הגינון יתואמו עם גנן ביה"ח.
תיאום עם קבלן ראשי (בטונים של הרחבה)
הקבלן יתאם עם קבלן הרחבה את כל ההכנות אשר יידרש לבצע לפני כל היציקות .היציקות
יתבצעו העבודה לא רציפה וקבלן הגינון יתאם את הכנותיו עם קבלן הבטונים.
הקבלן ישתתף בכל ישיבות התיאום שיידרש עם המפקח ועם הקבלן הראשי.
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מסמך ג' – רשימת תכניות
מס' תכנית שם תכנית

קנ"מ

מהדורה תאריך

סטטוס

6944.20

תכנית פיתוח כללית

1:100

0

21.07.2021

למכרז

6944.30

תכנית סימון פרטים

1:100

0

21.07.2021

למכרז

6944.50

תכנית השקיה

1:100

0

21.07.2021

למכרז

חוברת פרטי פיתוח

משתנה

0

21.07.2021

למכרז

התארגנות שטחי עבודה

1:200

1

12.09.2021

למכרז

ק9-

מסמך ד' – כתב כמויות
בדפים נפרדים
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