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 2020/25 מכרז פומבי:  
 

 לביצוע עבודות בניה ושיפוצים להקמת מפעל מוגן במבנה קייםמכרז 
 , אזור תעשיה ערד19ברחוב פלדה 

 
עבודות בניה ושיפוצים להקמת מפעל מוגן במבנה עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע 

 , אזור תעשיה ערד.19קיים ברחוב פלדה 
 

תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה ניתן לעיין בטפסים, 
www.arad.muni.il  12:00בשעה  2020/10/28החל מתאריך . 

 
שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א',  ₪ 1,000את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 

; יום ג' בין השעות 18:30 - 16:00; אחה"צ, ביום א' בין השעות 12:30 – 08:30השעות  ד', ה'  בין 
תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש  ; יום ב' אין קבלת קהל.15:30 - 08:30

ה' בין השעות: -ב' , ד' ו -, בימים 08 – 9951612להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 
13.00-16.00. 

 
לתיבת המכרזים  16:00בשעה  2020/11/26ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 

 של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.
 

 :תנאי סף
המציע רשום במועד הגשת ההצעה אצל רשם הקבלנים, בהתאם לתקנות רישום קבלנים  .א

, להוכחת 2 -נייה בסיווג כספי ג'ב 100, בענף ראשי 1993לעבודות הנדסה בנאיות, התש"ג 
 העמידה בתנאי זה יש לצרף העתק מהרישום בדבר סיווג הקבלני הנדרש.

עבודות  2המציע בעל ניסיון מוכח במהלך החמש שנים אחרונות בביצוע של לפחות  –ניסיון  .ב
, ללא מע"מ לכל עבודה. עבודות דומות הינן עבודות בניית מבני ₪ 3,000,000בהיקף כספי של 

ציבור ושיפוץ רחב של מבנים קיימים עבור גופים ציבוריים, יש לצרף המלצות כולל פרטים 
 ברורים של הממליצים.

  
 עבודה: רתיאו

במסגרת המכרז יבוצעו עבודות בנייה ושיפוצים שיכללו בין היתר, עבודות הכנה ופירוק, עבודות 
ילוי וכיבוי אש, כריזה ופריצה, לוחות בניה, יציקות, תשתיות מים וביוב, צביעה, ריצופים, חשמל, ג

חשמל, אלומיניום, מיזוג אויר, עבודות פיתוח וכל שיופיע בכתבי הכמויות וההנחיות שיתקבלו 
 ממהנדסת העיר ו/או מי מטעמה.

 
 סוג המכרז

המציע יידרש לתת הנחה על כתב הכמויות המצורף, אחוז ההנחה  - מחיר מקסימוםמכרז בשיטת 
, על כל פרקי האומדן ולא תינתן כל תוספת למחיר לרבות רווח קבלן ראשי, שיינתן יהיה אחיד

 תוספת אזור, תוספת מרחק, קו דרומי וכו'.
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון 
 תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

 
. , באזור תעשיה בערד19נפגשים ברחוב פלדה  0011:בשעה  2020/11/08סיור הקבלנים יתקיים ביום 

 כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל. חובההשתתפות בסיור זה הינה 
 

בין  08-9951769בטלפון , למנהל פרויקטים במחלקת הנדסה, בוריס ויטקובסקי לברורים ניתן לפנות
 . 09:00-14:00השעות 
         

 ד ניסן בן חמועו"
 עיריית ערדראש 

http://www.arad.muni.il/
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 והוראות כלליות פרטים למכרז

 2020/25מכרז פומבי: 
 לביצוע עבודות בניה ושיפוצים להקמת מפעל מוגן במבנה קייםמכרז 

 , אזור תעשיה ערד19ברחוב פלדה 
 

יים ברחוב עבודות בניה ושיפוצים להקמת מפעל מוגן במבנה קעיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע 
 ., אזור תעשיה ערד19פלדה 

 

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה 
www.arad.muni.il  12:00בשעה  2020/10/28החל מתאריך . 

 
ו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  שיגב ₪ 1,000את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 

; יום ב' אין 15:30 - 08:30; יום ג' בין השעות 18:30 - 16:00; אחה"צ, ביום א' בין השעות 12:30 – 08:30השעות 
תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון  קבלת קהל.

 .13.00-16.00ה' בין השעות: -ב' , ד' ו -, בימים 08 – 9951612פר מס
 

לתיבת המכרזים של עיריית ערד,  16:00בשעה  2020/11/26ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 
 בלשכת מנכ"ל העירייה.

 
 :תנאי סף

בלנים לעבודות הנדסה המציע רשום במועד הגשת ההצעה אצל רשם הקבלנים, בהתאם לתקנות רישום ק .א
, להוכחת העמידה בתנאי זה יש לצרף העתק 2 -בנייה בסיווג כספי ג' 100, בענף ראשי 1993בנאיות, התש"ג 

 מהרישום בדבר סיווג הקבלני הנדרש.

עבודות בהיקף כספי של  2המציע בעל ניסיון מוכח במהלך החמש שנים אחרונות בביצוע של לפחות  –ניסיון  .ב
לא מע"מ לכל עבודה. עבודות דומות הינן עבודות בניית מבני ציבור ושיפוץ רחב של מבנים , ל₪ 3,000,000

 קיימים עבור גופים ציבוריים, יש לצרף המלצות כולל פרטים ברורים של הממליצים.
  

 עבודה: רתיאו
בניה, יציקות, במסגרת המכרז יבוצעו עבודות בנייה ושיפוצים שיכללו בין היתר, עבודות הכנה ופירוק, עבודות 

תשתיות מים וביוב, צביעה, ריצופים, חשמל, גילוי וכיבוי אש, כריזה ופריצה, לוחות חשמל, אלומיניום, מיזוג אויר, 
 עבודות פיתוח וכל שיופיע בכתבי הכמויות וההנחיות שיתקבלו ממהנדסת העיר ו/או מי מטעמה.

 
 סוג המכרז

הנחה על כתב הכמויות המצורף, אחוז ההנחה שיינתן יהיה המציע יידרש לתת  - מחיר מקסימוםמכרז בשיטת 
אחיד, על כל פרקי האומדן ולא תינתן כל תוספת למחיר לרבות רווח קבלן ראשי, תוספת אזור, תוספת מרחק, קו 

 דרומי וכו'.
 

יתקבל ביצוע העבודות נשוא המכרז ממומן על ידי העירייה וביצוע העבודות מותנה בקיום תקציב מאושר כדין. אם 
 רק חלק מהתקציב הנדרש, רשאית העירייה לבצע רק חלק מהעבודות.

 
 : זמן ביצוע עבודה

 .חודשים 9 הינו המוקצב לביצוע העבודההזמן 

 מהמועד שיקבע בצו התחלת העבודה. תלהימנותקופת הביצוע תתחיל 

 , חתום עלהעירייהציא לידי שעליו להמ לקבלן רק לאחר החזרת החוזה, נספחיו והמסמכים ןיינתצו התחלת העבודה 

 .העירייהחתימת החוזה ע"י  ידו ולאחר

 
 מסמכים, פרטים והסברים

המציע המשתתף במכרז יכול לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או החוזה, לראות  .1

, בכל יום גב' אורטל פינטואצל  - ערדולבדוק כל פרט הנחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז במשרדי עיריית 

ובאתר האינטרנט העירוני  9951703-08לאחר תיאום מראש, בטל'  00:12–00:8בין השעות 

www.arad.muni.il. 

 

http://www.arad.muni.il/
http://www.arad.muni.il/
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 רשימת הנספחים שעל המציע לצרף: .2

 חתום. –פרטים למכרז והוראות כלליות   -נספח א'  .א

 ערבות ביצוע. 1פח ב'ערבות בנקאית למכרז ונס  –נספח ב'  .ב

 הסכם התקשרות.   – -נספח ג'  .ג

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן  - 1נספח ג' .ד

 אישור קיום ביטוחים בתנאים שלא יפחתו מהמפורט בנספח הביטוח. –נספח ד'  .ה

 תצהיר קיום עסקאות עם גופים ציבוריים.  –נספח ה  .ו

 הצהרה על העדר זיקה וניגוד עניינים.  –נספח ו'  .ז

 תצהיר תשלום שכר מינימום וזכויות עובדים.  – נספח ז' .ח

 תצהיר העסקת עובדים זרים.  –נספח ח'  .ט

 .התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  –  ט'נספח  .י

 הצעת מחיר.  –נספח י'  .יא

 מחירי מקסימום. –כתב כמויות   –נספח יא'  .יב

 
 הכנת ההצעה למכרז

העתקים זהים על הטפסים של המכרז שנמסרו לו ע"י  2 -על המציע להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז ב .3

. על המציע למלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, לרבות החוזה. עליו לחתום ערדעיריית 

ולחתום במקום  בראשי תיבות על כל דף מהמסמכים הנ"ל כולל התוכניות שצורפו למכרז )אם צורפו(

ולציין בכתב ברור את שמו,  ת על נוסח החוזה המצורף למסמכי המכרזהמיועד לכך בכל מסמכי המכרז לרבו

 .ערדכתובתו, ואת תאריך הגשת ההצעה, על המעטפה המיוחדת אשר נמסרה לו לשם כך על ידי עיריית 

 
  שאלות והבהרות

למזכירת ועדת המכרזים הגב' אורטל  WORDכל שאלה בנושא המכרז תופנה ותועבר בכתב על גבי קובץ  .1

. התשובה של העירייה 12/11/2020עד לתאריך  Lishka_m@arad.muni.ilבעיריית ערד, בדוא"ל  פינטו

 בצירוף העתק לכל המשתתפים במכרז.  עסקים, ימי 5 תוךתינתן בכתב 

 
 אופן מסירת ההצעה למכרזמועד אחרון ו

במסירה , על המציע להמציא את הצעתו כאמור אך ורק במעטפה חתומה, שתומצא לו עם מסמכי המכרז .2

 עותקים בשנילרבות הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז  הנדרשים המסמכים בצרוף, בלבדידנית 

 16:00 שעה 26/11/2020לתאריך  עד בלשכת מנכ"ל העירייה,ש המכרזים לתיבת סגורה במעטפה

 תקבל.הצעה שתגיע או תימסר לאחר שעה זו במועד האמור לא ת

 
 הגשת הצעה למכרז

המציע פירושה כי המציע הבין את מהות העסקה שיהיה עליו להתקשר בה בהתאם הגשת ההצעה ע"י  .3

והסכים להם ללא כל שינוי, וכי בטרם הגיש הצעתו, והנספחים למכרז וכי הבין את תנאיו ואת תנאי החוזה 

קיבל את מלוא המידע בעירייה ולא תשמענה טענות מצד מציע שלא ידע או לא הבין פרט או תנאי מתנאי 

 ז או מפרטיו.המכר
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 תוקף ההצעה

יום מהמועד האחרון  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצירופיה למשך  .4

 יום נוספים והמציע חייב לעשות כן. 90הקבוע להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריכה למשך 

 
 סטייה מתנאי המכרז

 תהא הועדה רשאית לפסול הצעתו. –יה ממנו יהמכרז או בסט מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי .5

 
 הסתייגות

תפסול את אשר לא באה לידי ביטוי כאמור לעיל ותרשם ע"ג ו/או בנוסף להצעה כל הסתייגות של המציע  .6

 .ההצעה

 
 ראש העירייהואישור ועדת מכרזים  .7

ובלעדיהם אין כל  ראש העירייה של ועירייה ולאישורב יה במכרז זה כפופה להמלצתה של ועדת המכרזיםיזכ (א)

 תוקף לעסקה.

 ובלעדיהם אין כל תוקף לחוזה.  החוזה שייחתם עם הזוכה כפוף לחתימתם של מורשי החתימה בעירייה (ב)

 פי מכרז זה.  -האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי לכל התקשרות על (ג)

, ולמציע לא ערבות הבנקאיתההעירייה תשיב למציע את , ידי ראש העירייה-היה וההתקשרות לא תאושר על (ד)

 תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי העירייה.

 
 מילוי ההצעה

 את ההצעה יש למלא  בשני עותקים כדלקמן: .8

 "(.המבוקשתהתמורה " -)להלן ידו עבור על המבוקשתהתמורה  את בהצעתו( על המציע לרשום 1) .א

 ערך מוסף.-תכלול מס המבוקשתהתמורה  ( 2)   

הצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה בסכומים הנקובים בעותק האחד שני עותקי ה .ב

 .מיטיבים עם העירייהלעומת העותק האחר, יתוקנו הסכומים לפי העותק בו נקובים הסכומים ה

 
ל כמפורט ווהככל נספח תיבות על שני עותקים של  –על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה או בראשי  )א( .9

 זה.במסמכי מכרז 

 יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה בתוספת חותמת התאגיד. –אם המציע הוא תאגיד  )ב(

 
 עליו לציין זאת במפורש. –אם המציע פועל כנאמן  )א( .10

הנהנה ואת סיווגו של  פי דרישת העירייה, יפרט הנאמן לעירייה בתצהיר בכתב את  זהות –מיד על  )ב(

 ן החיוב במע"מ.ילכ"ר" וכו' לעניהנהנה כ"עסק", "מוסד כספי", "מ

היה ולא פרט הנאמן את זהות הנהנה וסיווגו כאמור לעיל, יחויב אישית בכל ההתחייבויות אותם  )ג(  

 פי הצעתו על כל חלקיה, נספחיה וצירופיה.-התחייב כנאמן על

 
וא חייב למלא את זו, וה למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז )א( .11

 גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו, לרבות החוזה.-הצעתו ולהגישה אך ורק על

ידי -ידי המציע בטופס ההצעה, בתנאי החוזה ובנספחיו ו/או כל הסתייגות על-כל שינוי שיעשה כל )ב(

 לפסילת ההצעה. תביאתוספת בגוף המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת 
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ינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. והיא תחשב בהחלטתה ביכולתו העירייה א .12

 של המציע כפי שנבחנה בעבודות קודמות או בהמלצות.

 
העירייה רשאית לדרוש עפ"י שיקול דעתה המוחלט מהזוכה במכרז הוכחה ליכולת  ביצועית ופיננסית  .13

ה של הוכחה כאמור רשאית העירייה עפ"י שיקול דעתה בהיקף המתחייב לביצוע נשוא מכרז זה. בהעדר

 הבלעדי לפסול את ההצעה הזוכה ולהכתיר כהצעה הזוכה את זו שבאה אחריה בעת פתיחת מעטפות המכרז.

 
אין העירייה מחויבת לחתום על הסכם עם הקבלן הזוכה במידה ולא יעמוד לרשותה התקציב המתאים  .14

 לביצוע העבודה כאמור לעיל.

 
מלא הצעתו בטופס כתב הכמויות והמחירים )מסמך ו'( לכל סעיפי ההצעה באופן שהסך הכל יבטא הקבלן י .15

את מכפלת הכמויות במחירי היחידה כולם וסיכומן יהווה את התמורה הנדרשת ע"י הקבלן לביצוע העבודה 

 בשלמות .

 
י המחירים הבסיס להצעת הקבלן יהיו מחירי היחידה בכתב הכמויות, השוואת ההצעות תהיה עפ" .16

הנומינליים כפי שמופיעים בהצעה בהעדר סיכום לסעיף, הסיכום לצורך השוואת ההצעות יהיה מכפלת 

מחיר היחידה בכמות. כאשר יעדרו מהצעת הקבלן הן מחיר היחידה והן סיכום הסעיף, רשאית העירייה 

ימדד בנפרד. באם לא להבין ולקבוע כי המחיר בסעיף זה נכלל במחיריהם של סעיפים אחרים, על כן לא 

 נאמר אחרת מחירי היחידה אינם כוללים מע"מ.

 
העירייה רשאית לפסול הצעה כאשר מחירי היחידה אינם סבירים באופן שמונע לדעת  העירייה הערכת   .17

 ההצעה כדבעי. לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז.

 
 

 ערבות למכרז

. הערבות בנספח ב'( בנוסח המצ"ב)צעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודת מדד כל מציע חייב לצרף לה .18

הערבות תהיה חלק  .26/02/2021עד לתאריך ותהיה בתוקף ( ₪ 200,000) ₪של מאתיים אלף סך על תהא 

בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עד למועד הנקוב להגשת ההצעות למכרז. המציע בלבד ישא בהוצאות 

ימים נוספים  90לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך  ערדגת הערבות. הרשות בידי עיריית הכרוכות בהש

שא בהוצאות הכרוכות בהארכת יוהמציע יהיה חייב במקרה זה להאריך תוקף הערבות. המציע בלבד י

 הצעתו. את העירייהפסול תהערבות כאמור. מציע שלא ינהג כך 

את שטר הערבות מייד עם ההודעה על  העירייה, תשחרר אם הצעתו של מציע למכרז תידחה או תיפסל .א

ימים לאחר פתיחת ההצעות. אם הצעתו תתקבל תוסב הערבות ע"י  90דחיית הצעתו ולא יאוחר מאשר 

 הזוכה לערבות לקיום החוזה, כמפורט בחוזה.

לא תדון ועדת  –משתתף שלא יצרף ערבות כאמור לעיל עד למועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות  .ב

 .וזו תפסל על הסף מכרזים בהצעתוה

 

 הגשת ההצעה

הגשת ההצעה פירושה כי המציע הבין את מהות העסקה, הסכים לתנאיה וכי בטרם הגישה קיבל את מלוא  .19

המידע, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא 

 ז על מפרטיו ונספחיו.הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכר
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ל בלא כל שינוי ו/או והגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו, והכ (א)

 תוספת.

יום מהמועד האחרון הקבוע להגשת  90הצעה שהוגשה, על כל נספחיה וצירופיה, תעמוד בתוקפה במשך  (ב)

 .יום נוספים אם העירייה ביקשה את הארכתה 90ההצעות, או 

 

לרבות הקבלה בגין   פי הוראות מכרז זה-ל עלוההצעה על כל נספחיה וצירופיה תוגש בשני עותקים, הכ )א( .20

 .רכישת מסמכי המכרז

-שחסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על הצעהו/או לדרוש השלמות להעירייה רשאית לפסול הצעה )ב( 

 פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.

 
 –כלולים בחוברת מכרז זו על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים )להלן בנוסף למסמכים ה .21

 "(:צרופים"

 ערבות כמפורט בתנאי המכרז. (א)
 אם המציע הוא תאגיד: (ב)

 ידי רשם החברות.-תעודת התאגדות מאושרת על (1)
 ידי רשם החברות.-תזכיר ההתאגדות ותקנון התאגיד מאושרים על (2)
 ינים הבאים:יבענ חשבון –דין או רואה -אישור מטעם עורך (3)

 שמות מנהלי התאגיד.( 3.1) 
 ין.ישמות מורשי החתימה של התאגיד אשר חתימתם מחייבת את התאגיד, לכל דבר וענ( 3.2)    
 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.( 3.3)    

  –אם המציע הוא שותפות  (ג)
 תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות. (1)
 הסכם השותפות. (2)

גיש את כל המסמכים הנ"ל יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז. הצעה שתוגש ללא יש לה (ד)
 תהא הועדה רשאית לפסלה. –כל המסמכים המבוקשים 

 

 הגשההוראות 

יוגשו כולל ערבות בנקאית והקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז כל מסמכי המכרז על נספחיהם וצירופיהם  .22

פינטו,  לתיבת המכרזים, אצל גב' אורטל בלבדבמסירה ידנית ת הנמסרת בשני עותקים שיונחו במעטפה אח

 הצעה שתימסר לאחר השעה, לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת ההצעות. לשכת מנכ"ל בעיריית ערד

 .לא תתקבל 16:00

 

 הדיון בהצעה ואמות מידה להחלטה

קיומן של נתונים הנותנים לה את בחשבון את  העירייהמבלי לפגוע באמור לעיל, במסגרת שיקוליה תביא  .23

 מיטב היתרונות הכלכליים.

 נקודות. 95ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המקסימלי והוא יהווה  (א)

 נקודות בשל היותו תושב העיר. 5לתושב העיר ערד אשר יתמודד במכרז יינתנו  (ב)

 .הנקודות הנוספות לטובת תושב העיר 5במידה והצעות המחיר יהיו שוות יכריעו  (ג)

הנקודות יטו את ההחלטה לטובת תושב העיר, יהיה על התושב  5במידה וההצעות לא יהיו שוות אך  (ד)

 להשוות את הצעתו למחיר הנמוך ביותר כתנאי להכרזת הצעתו כזוכה.

 ככל שהתושב לא יצהיר טרם פתיחת המעטפות כי ישווה הצעתו כאמור, לא תוכרז הצעתו כזוכה. (ה)

 לקבלת תוספת הניקוד כאמור לעיל.הצהרה כאמור הינה תנאי יסוד  (ו)

 בעת הדיון בהצעה רשאית העירייה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע. (ז)

 פי הוראות מכרז זה כולן או חלקן.-העירייה רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהושגה שלא על (ח)
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 ההיעדר חובה לקבל כל הצע

 צעה כלשהי.ביותר או ה הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה  העירייהאין  .24

העירייה רשאית לפסול הצעה כאשר הצעה סותרת  לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות  .25

 לתנאי המכרז.

 
  חזרת מציע מהצעתו

היה ובמהלך התקופה שבין המועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות לבין המועד האחרון לתוקפה של  .26

הופעה לצורך -ד בהתחייבויות הנובעות ממנה, לרבות איהמציע מהצעתו ו/או לא יעמו הערבות, יחזור בו

תהא העירייה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את  –חתימה על החוזה בנוסחו הסופי 

 "(.ההודעה" –החוזה, אם נחתם, תוך מתן הודעה בכתב למציע )להלן 

 
ידי המציע עד לתאריך מתן  -על תהא רשאית העירייה לחלט  כל סכום ששולם –נשלחה ההודעה כאמור  .א

 וזאת כפיצוי מוסכם על הצדדים, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגדה., ההודעה

כל  סעד אחר שיראה לה  ( לא יפגע בזכות העירייה לפעול ו/או לתבוע1חילוט כאמור בסעיף קטן ) .ב

 בהתאם לכל דין.

 החוזה

לרבות כל הנספחים ונוסח החוזה מהווים חלק בלתי ההזמנה להגשת הצעות למכרז, הפרטים למכרז הנ"ל,  .27

נפרד מתנאי המכרז. החוזה המצורף למכרז הוא החוזה שייחתם, כאשר הפרטים החסרים בו יושלמו 

 במעמד חתימת החוזה בהתאם לנתונים הנקובים בנספחים למכרז זה.

 החוזה ייחתם על ידי המציע בלבד. (א)

ווכח לדעת שהשתנו ינויים בחוזה שייחתם וזאת אם תהעירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שי (ב)

 נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו של מכרז.

 
 הצהרת המציע

 מגיש ההצעה: .28

 שם:_______________________ כתובת:_____________________

 מורשי החתימה  של החברה: .29

1_._____________________  2_______._______________ 

 
המכרז  וכי נתוניהנני מצהיר בזה בחתימת ידי כי קראתי את כל מסמכי המכרז המצורפים ושאינם מצורפים  .30

ן ומסוגל לבצע את העבודה בתנאים המפורטים במכרז ובמחירים שנקבתי יברורים לי בהחלט וכי הנני מעוני

 בהצעת המחירים.

 
 מר ________________ מצ"ב מסמכים.יהיה  איש הקשר מטעמיבאם אזכה בעבודה,  .31

 

 נותן השירות______________ שם החותם ______________

 

 חתימה וחותמת _________________
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 ערבות מכרז –נספח ב' 

 25/2020כתב ערבות למכרז מס' 
 

 ______________ שם הבנק

 ______________ סניף

 ______________ כתובת

 ______________ מספר טלפון

 ______________ מספר פקס

 לכבוד 
 עיריית ערד

 
 

                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך של המציע" –לבקשת המציע ________________ )להלן 
יהיה . סכום הערבות 25/2020מס' (, אשר תדרשו מאת המציע בקשר עם מכרז ₪)במילים מאתיים אלף   ₪ 200,000

המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צמוד לעליה בלבד של מדד 
 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד" –)להלן 

 בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

 .15/11/2020ך שהתפרסם בתארי 10/2020מדד חודש  -"  המדד היסודי"

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  -"  המדד החדש"

 ערבות זו יחושבו כדלקמן: ןהפרשי הצמדה לעניי

אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל בהתאם 
המדד החדש לעומת המדד היסודי, והפרשי ההצמדה  שייווספו יהיו בסכום סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של 

 השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל 
 הפרשי הצמדה.

)שבעה( ימים מיום קבלת  7בים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך אנו מתחיי
דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל, מבלי שתהיו חייבים לנמק 

י שתהיו חייבים לדרוש תחילה את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד למציע כלפיכם ומבל
 את סילוק הסכום האמור מאת המציע. במכתב הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם.

 ועד בכלל. 26/02/2021עד ליום ערבות זו תהיה בתוקפה 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

________________                   ______________                    __________ 
 תאריך                                     שם מלא                                 חתימה וחותמת
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 ערבות ביצוע – 1נספח ב'
 כתב ערבות חוזה מס' _______

 
 ______________ שם הבנק

 ______________ סניף
 ______________ כתובת

 ______________ מספר טלפון
 ______________ מספר פקס

 לכבוד 
 עיריית ערד

 
 

                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 

, אנו ערבים בזה כלפיכם,  לסילוק כל סכום עד לסך של "(הקבלן" –לבקשת הקבלן ________________ )להלן 
 ________(, אשר תדרשו מאת המציע בקשר עם חוזה מס' ₪במילים מאתיים אלף ) ₪ 200,000

המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד ל_________________. סכום הערבות 
 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד" –מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 ונחים שלהלן המשמעות שלצידם:בכתב ערבות זה יהיו למ

 .15/11/2020שהתפרסם בתאריך  10/2020מדד חודש  -"  המדד היסודי"

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  -"  המדד החדש"

 ערבות זו יחושבו כדלקמן: ןהפרשי הצמדה לעניי

דד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל בהתאם אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המ
סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי, והפרשי ההצמדה  שייווספו יהיו בסכום 

 השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. 

ם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשל
 הפרשי הצמדה.

)שבעה( ימים מיום קבלת  7אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 
נמק דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל, מבלי שתהיו חייבים ל

את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה 
 את סילוק הסכום האמור מאת המציע. במכתב הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם.

 ועד בכלל.___________ עד יום ערבות זו תהיה בתוקפה מיום ___________ 

 ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל. דרישה על פי

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

_____________                   ______________                         _____________ 
 תימה וחותמתתאריך                                     שם מלא                                 ח
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 נספח ג' – חוזה קבלן
 

 25/2020מכרז מס' _____/__  לחוזה מס'
 

 _________סעיף תקציבי: תב"ר 
     

 2020 בשנת ______ שנערך ונחתם בערד ביום _________ לחודש _
 

  עיריית ערד : בין
          
            

 ע"י מורשי החתימה
 )להלן "העירייה"(

 (מצד אחד)
 

 _________________________________________________ : לבין 
  _________________________________________________ 
  _________________________________________________ 
 "(הקבלן"להלן )        
 (מצד שני)        

 

ועדת מכרזים של עיריית על ידי  הוכרזה עתוהצ( ו"העבודה")להלן  לביצוע העבודה הצעתווהקבלן הגיש  :הואיל
 ערד כהצעה הזוכה;

 
 וראש העירייה אישר את החלטת הועדה; :והואיל

 
לבצע את השירות הנדרש,  מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתוהקבלן ו :והואיל

 זה זה;בכפוף להוראות חוברמה גבוהה ובהתאם למצופה ולנדרש במסמכי המכרז ו
 

 והעירייה על סמך הצהרות הקבלן מעוניינת להתקשר איתו לביצוע העבודה; :והואיל
 

מצורפים לחוזה זה והצדדים מצהירים כי המסמכים שהוגשו על ידי הקבלן במסגרת הליכי המכרז  :והואיל
 ;זה חלק מההסכםכ כנספח "א'"

 
בכל  יחסים המשפטייםהאת מכלול ויעגן  סדירוהצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם בהסכם מפורט שי  :והואיל

 ;הקשור לביצוע העבודה
 

 
 הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 
 המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 

 של חוזה זה או תניה כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו .2
 מתניותיו.

 
 

 קבלןהצהרות ה
מצהיר, כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא וכל המועסקים על ידו הינם בעלי  ןקבלה .3

הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות חוזה זה והוראות כל דין לשם ביצוע 
 השירות נשוא חוזה זה.

 
הוא מכיר את התנאים  מצהיר, כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע על פי חוזה זה וכי קבלןה .4

בקשר עם היקפו או ביצועו )לרבות כוח  והנסיבות הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו טענות
 בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי חוזה זה. האדם והציוד הדרושים לשם כך( או
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כלים מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד ו קבלןה .5
הדרושים לביצוע השירות, והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם 

 לתנאים ולמועדים הקבועים בחוזה זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו.
 

לאחר או לאחרים את  מתחייב לבצע את העבודה בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד, ולא להסב קבלןה .6
חתום ע"י  וזה זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת העירייה בכתב ומראשזכויותיו או חובותיו לפי ח

 .מורשי החתימה כדין
 

, וכי מספרם דומות מצהיר, כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע עבודות קבלןה .7
 ברמה מקצועית ובתנאים המפורטים בחוזה. ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות קבלן

 
, לרבות הוראות המפרט הכללי תחייב בזה לבצע את עבודתו בהתאם להוראות חוזה זההקבלן מ .8

וכן לנהל יומני עבודה יומיים אשר יחתמו בסוף כל  ,הבינמשרדי לעבודות בנין )להלן "הספר הכחול"(
תחייבת לשלם לקבלן את תמורת העבודה בהתאם לאמור יום ע"י הקבלן ונציג העירייה. העירייה מ

 בחוזה.
 

והתשלום  עבודה בפועלהובהר שחוזה זה וכתב הכמויות על פיו מהווים הסכם מסגרת בלבד, וביצוע מ .9
 .והזמנת רכש כדין בגינו יבוצעו עפ"י הוראות צו התחלת העבודה

 
הצדדים מצהירים כי המסמכים המופיעים ברשימת המסמכים המצורפת / נמצאת בחוברת המכרז,  .10

מתאימים, כאילו היו חלק בלתי החייבים את הצדדים בשינויים מהצעת הקבלן ומבלתי נפרד הם חלק 
 נפרד מהחוזה עצמו.

 
על שאר  עדיףעיריית ערד אי התאמה בין מסמכי החוזה, החוזה של  אוו/במקרה של סתירה  .11

 המסמכים.
 

ספיק: תקנים מיהיה בהתאם למפורט במסמכי החוזה, במקרה ואינם מפורטים  –טיב העבודה  .12
 בהעדרם תקנים מארץ הייצור, בהעדרם תקנים אמריקאים. ישראלים עדכניים,

 
קבלן יכין על חשבונו תוכניות עדות אשר משמעותן, כי הקבלן ככל שיידרש עפ"י מהות העבודה, ה .13

יעדכן את השינויים ע"ג תוכניות ביצוע או תכניות מדידה, התכניות תחשבנה כמוכנות רק לאחר אישור 
. התכניות תוגשנה בשני עותקים מודפסים וחתומים ע"י וטלתקפות הנתונים ורמת השרט המפקח

 מודד מוסמך, קבלן, מתכנן ומפקח +קובץ ממוחשב בתכנת אוטוקד.
 

מהערך הכולל של  2.0% שונות יעשו ע"ח הקבלן עד לסךותקינות המערכות הטיב מעבדה לבדיקות  .14
כני ו/או כפי שיורה העבודה, ע"י התקשרותו עם מכון תקנים לפי פרוגרמת הבדיקות שבמפרט הט

בדיקות חוזרות לא יחשבו כחלק מעלות הבדיקות לעיל ויהיו  המפקח. הנחיית המפקח היא קובעת.
  בלן.הק ע"ח 

 
 תשלומים

שלא יעלה על את סך  לקבלןעיריית ערד תמורה לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה תשלם ב .15
במילים  ₪ __________________________ סכום הצעתו של הקבלן בסך

___________________________________________________( בתוספת מע"מ כחוק )
בהתאם לסכום המוגדר בצווי התחלת וגבל ישולם בפועל יהמקסימלי שהסכום כמפורט בנספח י'. 

 ויקבע לפי ביצוע העבודות בפועל. "ערך החוזה"( )להלן: /הזמנות הרכשעבודה

 
ו של חוזה זה ממומן ע"י גוף שלישי, כל ביצוע תשלום לקבלן ע"י העירייה מובהר כי במידה וביצוע .16

ימי עסקים מקבלת  10"( תוך המוסד המממןמותנה בקבלת כספים מהגורמים המממנים )להלן "
 מאישור החשבון ע"י הגורם המוסמך בעירייה. 150המימון מהגורם המממן ולא יאוחר משוטף + 

 
לא יחרוג בביצוע העבודות מהיקף מהעירייה ת עבודה שיקבל הקבלן יפעל בהתאם לצווי התחל .א

 .ממורשי החתימה של העירייההאישור הכספי המופיע בהם, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב 
 
חשבונות הקבלן בגין עבודתו יוגשו לעירייה עפ"י הביצוע בפועל כחשבונות מצטברים בשני  .ב

 80נות אלו ישולמו כדלקמן: חשבון חלקי שוטף+עותקים ויכללו את צילומי יומני העבודה, חשבו
יום מיום אישור  80יום מיום אישור החשבון ע"י הגורם המוסמך בעירייה, חשבון סופי  שוטף + 

החשבון ע"י הגורם המוסמך בעירייה. יובהר ויודגש כי ככל ויומני העבודה לא יצורפו לחשבונות 
 מערכו של אותו חשבון. 10%המוגשים כי אז יקוזז מהחשבון קנס בשיעור של 
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ובמקרה שהכספים מתקבלים מגורם חיצוני תשולם התמורה בכפוף לקבלת הכספים מהמוסד  .ג
ימי עסקים מקבלת המימון מהגורם המממן, ולא יותר משוטף  10במקרה כאמור תוך  –המממן 

ון מיום אישור החשבון ע"י הגורם המוסמך. בכל מקום בהסכם שבו מופיעה המילה חשב 150+ 
 יראה כאילו מופיעה המילה  חשבונית.

 
הפרויקט.  כל שינוי בכתב הכמויות המקורי של החוזה מחייב את אישורו המוקדם של מנהל .ד

 סך ערך החוזה כאמור לעיל. בסכומים העולים על עיריית ערדאישור זה אינו מהווה אישור לחיוב 
 
ביצוע גם קבלת הזמנות חתומות כל חריגה מסה"כ ערכו של החוזה כאמור לעיל מחייבת לפני ה .ה

חריגה  הסכום בחוזה ואת החריגות. ערך כספי המכסה אתב עיריית ערדע"י בעלי זכות החתימה 
 כאמור שלא תאושר בדרך הנדרשת לא תשולם.

 
מהצעת הקבלן ולהגדיל היקף  50%להקטין את ההיקף הכספי של החוזה עד  רשאיתעיריית ערד  .ו

 הצעה בכפוף להוראות תקנות העיריות )מכרזים( התשמ"חמערך ה 50%החוזה עד  כספי של
1987. 

 
מערך כל חשבון חלקי שיגיש הקבלן, בנוסף להפחתות  5%מפקח רשאי לפי שיקול דעתו, להפחית  .ז

 30,000של מהחשבון הסופי של הקבלן יעוכבו סכום  של סעיפים בעבודה. הקשורות בביצוע חלקי
יים(, עד להמצאת כל האישורים ותוכניות העדות מערך החשבון )הגדול מבין השנ 5%או  ₪

 בנוסף לערבות בנקאית כמפורט במסמכי החוזה., . כל זאת1 –הנדרשים לפי מסמך ג' 
 
מתייחס אך ורק  למען הסר כל ספק מובהר כי חשבון עליו ייכתב ע"י המפקח "מאושר לתשלום" .ח

לא אם אושר התשלום גם ערד אעיריית להיבטים טכניים של עצם ביצוע העבודה אך איננו מחייב 
בכל תנאי ההסכם במלואם ובכללם ביצוע  ע"י כל הגורמים המוסמכים בחברה והקבלן עמד

 העבודות בשלבים במועדים שנקבעו בהסכם.
 

ימים, מהמסירה  באם הקבלן לא יספק תוכניות עדות או אישורים שידרשו ע"י המפקח תוך חודש .17
ותנכה סכומים אלו  את החסר על חשבון הקבלןהעירייה  תבצע העירייההסופית של העבודה לידי 

 .מהתמורה המגיעה לקבלן ככל שיש כזו
 

 ערבות ביצוע
( עד ₪)מאתיים אלף  ₪ 200,000סך לביצוע החוזה בעפ"י הנוסח המצ"ב, תן ערבות בנקאית יהקבלן י .18

 ימים לאחר המועד במשוער לסיום העבודה.  90

בנק ישראלי לטובת העירייה וצמודת מדד מיום חתימת ערבות הביצוע תהיה אוטונומית, של  .א
 החוזה למשך תקופת החוזה בתוספת שלושה חודשים. 

מוסכם על הצדדים כי בנוסף לכל הזכויות החוקיות האחרות, במידה והקבלן יפר התחייבות  .ב
פי החוזה תהא העירייה זכאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו. -מהתחייבויותיו על

תשמש כבטחון לקיום ומילוי מדוייק של כל הוראות החוזה. מבלי לפגוע בכלליות האמור  הערבות
 לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו  .ג
 מתנאי חוזה זה.

ולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לספק שהעירייה על .ד
 בקשר עם חוזה זה.

בכל מקרה כאמור תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת  .ה
 או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

חייב הקבלן להשלים מיד את סכום השתמשה העירייה בזכותה לחלט את הערבות או את חלקה,  .ו
 הערבות לסכום המקורי.

תהיה העירייה רשאית לבטל את  –ימים מיום שחולטה הערבות  3אם לא עשה כן הקבלן בתוך  .ז
 החוזה על פי שיקול דעתה.

במידה ותוארך תקופת החוזה, הקבלן מתחייב להאריך את הערבות הבנקאית למשך תקופת  .ח
 ית העירייה לממש את הערבות, כולה או מקצתה.ההארכה. לא עשה כן הקבלן רשא

 
שיקול דעתה לדרוש מהקבלן מעת לעת  שאית לפיעיריית ערד רלקראת מועד סיום הערבות הבנקאית,  .19

במידה ומסתמן פיגור בביצוע העבודה. לא מסר הקבלן  הארכת הערבות הבנקאית לתקופות נוספות,
 ט את הערבות שבידה ללא מתן כל התראה לקבלן.זכאית לחל העירייהוארכת, תהיה מ לעירייה ערבות

 
בשעור והעבודה  למשך שנה מיום מסירתתהא דק ב לתקופת טיב העבודה תערבות הבנקאית להבטח .20

אי עמידת הקבלן בתנאי החוזה ל ייחשב כפיצוי מוסכם בין הצדדים . מימוש הערבות)חמישה( 5%
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באם נגרמו לה נזקים הגבוהים מערך  נוספים רשאית לתבוע מהקבלן פיצויים עיריית ערדאולם 
 הערבות.

 
בצרוף שאר המסמכים שהוא נדרש להמציא  הקבלן יחזיר את מסמכי החוזה כשהם חתומים ומבוילים .21

 עפ"י החוזה, )להלן "המסמכים"( תוך שבועיים מקבלתם.
 
 רשאית לממש אתהעירייה במועד האמור בס"ק לעיל, תהיה  אם המסמכים לא יוחזרו לעירייה .א

להמשיך והערבות הבנקאית שהפקיד הקבלן במסגרת הליכי המכרז, לבטל את ההתקשרות עימו 
 בהליכי המכרז כדין.

 .חודשים 9הוא  הזמן המוקצב לביצוע העבודה .ב
שעליו להמציא לידי  ינתן לקבלן רק לאחר החזרת החוזה, נספחיו והמסמכים צו התחלת העבודה .ד

 .העירייהמת החוזה ע"י חתי , חתום על ידו ולאחרהעירייה
מפורט  לוח זמניםמיום קבלת צו העבודה, הקבלן ימציא ל"מנהל" לאישור טיוטת  יום 14תוך  .  ה

 חוזה. ובהתאם למסגרת זמנים הנקבעת מפרט מיוחד.הלביצוע העבודה בהתאם לתקופת ביצוע 
 עבודה.המצאת לוח זמנים מפורט כאמור, מהווה תנאי לתשלום חשבון הראשון עבור ה .ו
 בכתב. העבודה תהיה לפי פרטי הצעת הקבלן בכפוף להנחיות המפקח שינתנו .ז

 
לאחר  ר לעירייהובמידה והקבלן לא יסיים את ביצוע העבודה במועד וימסי הצדדים מסכימים כ .22

לכל יום פיגור.  ₪ 1,000בסך של , יהא עליו לשלם לעירייה פיצוי מוסכם ב'21המועד הקבוע בסעיף 
החוזים  כל זכות לפעול בהתאם לזכויותיה על פי כל דין ובכלל זה חוק העירייהישלול מ אפיצוי זה ל

 והחוקים רלוונטיים אחרים.
 
 לעבודה זו לא תשולמנה התייקרויות.  .23

 
יצוע התחייבות כקבלן על פי חוזה זה, ב א תשלם לקבלן כל תשלום בגיןל עיריית ערדמוצהר בזאת כי  .24

ים המתחייבים מהחוק עסקאות גופים ציבוריים )ניהול חשבונות( במידה ולא יומצאו לה האישור
 והתקנות שהומצאו בעקבותיו. 1976 –תשל"ו 

 
 הגדרות   .25

המפקח  או חלקי יחשב כתאריך קבלתו של המסמך האחרון, שדורש תאריך קבלת חשבון סופי .א
/או סעיף ו לאישור סופי / חלקי של החשבון, לרבות חישובי כמויות וניתוחי מחיר של מרכבי

  מהחשבון הסופי / חלקי, חשבונית, אישורים וכל פרט המופיע בחשבון סופי.
חייבת למסור העירייה בלבד ואין  ען הסר כל ספק, חובת המצאת המסמכים היא חובת הקבלןלמ .ב

אישור המפקח או  דרישה ספציפית לקבלן להגשת מסמך פלוני כלשהו. הקבלן אחראי להשיג את
לצורך אישור החשבון  מסירת החשבון הסופי / חלקי ובכל מסמך נוסף שיגישנציגו לרישום מועד 

 הסופי / חלקי בהתאם לאמור לעיל.
מסמך  שבון אובעיריית ערד. קבלת ח "שוטף" בחוזה זה משמעותו סוף חודש קבלת החשבון .ג

 יריית ערד ע"ג המסמך ביום הקבלה.עשנרשם ע"י נציג  ךנקבעת לפי תארי
"(. הוא הקבלן ראשי בהתאם לתקנות הקבלןלהלן: "________) מס'הקבלן לביצוע חוזה  .ד

)להלן התקנות"(, והוא נחשב כמבצע הבנייה  1988 –הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח 
לפיכך מוטלות על הקבלן כל החובות המוטלות בתקנות על מבצע הבנייה, כולל  לעניין התקנות.

 .1997ות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"זהמופיעות בתקנות הבטיח כל הדרישות
באתר  שינהל את העבודות הקבלן ימנה מנהל עבודה בעל ההסמכות הנדרשות עפ"י התקנות, .ה

העבודה כנדרש  בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, ויודיע על מינויו למפקח האזורי של משרד
נהל העבודה מטעמו על מילוי בתקנות. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יקפיד הקבלן ו/או מ

הקבלן ימציא לעירייה יחד עם מסמכי החוזה החתום את פרטי מנהל  קפדני של הוראות התקנות.
 אי מילוי תנאי זה יחשב כהפרת החוזה. עבודה נשוא החוזה עם הקבלן.בהעבודה, 

הקבלן  .בכתב עיריית ערדמנו אלא באישור מהקבלן לא יעביר את זכויותיו עפ"י החוזה או חלק  .ו
 .אישור מראש ובכתב של העירייהלא ימחה את זכויותיו לאחר אלא עפ"י 

 
הות כחולה או זתעודת  קבלן העובד בתחום מוסד חינוכי יעסיק רק עובדים ישראלים נושאי א. .26

כמו כן, בהתאם לתקנות למניעת העסקה  עובדים זרים בעלי היתר שהייה כחוק במדינת ישראל.
, יש להציג 2003 –מכוון למתן שירות לקטינים )אישור משטרה( התשס"ג של עברייני מין במוסד ה

 אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת העובד.
 
גדר הפרדה  עבודת בנייה ובנייה הנדסית בתחום מוסד חינוכי, תבוצע רק לאחר בניית .1

ניסת עובדים לשטח ככנדרש בחוק מסביב לשטח בו מתבצעת העבודה, במטרה למנוע 
 וסד ומעבר תלמידים לתחום השטח המוגדר.המ
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עבודה המתבצעת בתחום מוסד חינוכי כאשר אין אפשרות לגדר את אתר העבודה וליצור  .2
ימים בהם אין פעילות במוסד ההפרדה בין מבצעי העבודה לבין המוסד החינוכי, תבוצע 

במידה   קום.התלמידים את המהחינוכית ועזיבת החינוכי או בשעות שלאחר תום הפעילות 
עיריית וקב"ט  עיריית ערדשיהיו מקרים חריגים הם יאושרו בנפרד ע"י ממונה בטיחות של 

 עיריית ערד.ח מטעם פקתהיה באמצעות המ , אשר הפניה אליהםערד
 

א. קבלן / המתכנן/ נותן השרות, להלן הקבלן, לא יעסיק נערים אלא בהתאם להוראות חוק עבודות  .27
 ו/או כל דין אחר להעסקת נוער. (1953 –נוער, )התשי"ג 

 
א'  33ו  33איסורים הקבועים בסעיפים ה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יעבור הקבלן על .3

יובהר שהפרת הוראות החוק האמורות מהווה גם הפרת  לחוק עבודות נוער, אשר נוסחם יפורט להלן.
 הסכם זה, על כל המשתמע מכך.

 
תשל"ב, תשנ"ח(: המעביד  "העבודה מסכנת )תיקון: ובע לאמורלחוק עבודות נוער ק 33סעיף  .א

 –נער באחד מאלה 
ינן יא', שענ 11ד להוראות היתר שניתן לפי סעיף ואו בניג 12או  11בניגוד להוראות סעיפים  .ב

 בדיקות רפואיות.
, 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 22, 21, 20בניגוד להוראות סעיפים  .ג

 נן שעות עבודה ומנוחה.ישעני
, לרבות הוראות 4א' או 2, 2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  .ד

ין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה יבענ
 בלילה.

דלעיל  לחוק העונשין הסעיפים 2)א'(  61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  –דינו 
 .הוכנסו לחוזי עיריית ערד לפי דרישה מפורשת של תיקון בחוק

 
 אי תחולת יחסי עובד מעביד

הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי לא קיים בינו לבין  .28
 העירייה יחס של עובד ומעביד, ולא של מרשה ומורשה.

 

הזמנת השירותים  על ידי העירייה כדי ליצור בינו ו/או מי מטעמו לבין הקבלן מאשר ומצהיר כי אין ב .29
מעביד, וכי קבלן ו/או מי מטעמו, לא רכשו ולא ירכשו כלפי העירייה, כל זכות  –העירייה יחסי עובד 

שהיא המוקנית ו/או יכולה להיות מוקנית לעובד כלפי מעבידו מכוח כל דין ו/או נוהג ו/או הסכם 
 סדר קיבוצי. קיבוצי ו/או ה

 
עוד מוסכם בין הצדדים כי אין בהזמנת השירותים על ידי העירייה, כדי להטיל על העירייה כל חובות  .30

 המוטלות בדין, בנוהג או בהסכם על מעביד כלפי קבלן ו/או כלפי עובדיו ו/או כלפי כל מי מטעמו.
 

על פי הסכם זה לעירייה  הקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע העבודה ואין לראות בכל זכות הניתנת .31
לפקח, להדריך או להורות קבלן או לכל אחד מהמועסקים על ידו על זכויות של עובד העירייה והם לא 
יהיו זכאים לתשלומים, לפיצויים או הטבות אחרות כלשהן בקשר עם ביצוע העבודה, הקיימות מכח 

 הדין או מכח הסכם קיבוצי.

 

סגרת ערכאה משפטית ובין בכל מסגרת אחרת, כי נוצרו יחסי אם על אף האמור לעיל, ייקבע בין במ .32
מעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו של הקבלן, ו/או מי מטעמו, בכל תקופת ההסכם או בכל  –עובד 

חלק ממנה, מתחייב קבלן לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל תשלום ו/או חיוב, לרבות תשלומים 
רייה ו/או מי מטעמה יחוייבו לשלם על פי קביעה זו, לרבות הוצאות משפט ו/או חיובים עתידיים, שהעי

 אם תהיינה.
 

מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים  קבלן .33
על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי החלים על קבלן ו/או מי מעובדיו הקיבוציים הכלליים 

 בריאות ורווחה.בטיחות בעבודה, 
 

 סעדים ותרופות
או לא ימולאו יומני עבודה יומיים כמפורט , העבודהבוצע תבכל מקרה בו, בניגוד לאמור בחוזה, לא  .34

ו סעד שיש לעירייה, תהא רשאית אומבלי לגרוע מכל זכות  הרי שמבלי לגרוע מחובותיו של קבלןלעיל, 
 מעלות המגיע בגין ביצוע העבודה. 15%, לקנוס אותו בעלות קבלןהעירייה לאחר דיווח ל
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התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה ו/או לא ביצע את חובותיו במועדים וברמה הנדרשת  הפר קבלן .35
על פי החוזה ו/או התרשל בביצוע החוזה ו/או ביצע את החוזה באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדית 

ירייה רשאית להורות על ביטול החוזה או חלקו של העירייה הוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא הע
נשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא העירייה רשאית להביא לביטולו  ימים מתאריך ההודעה. 7תוך 

 זה, בלא מתן התראה או הודעה מוקדמת. המיידי של חוזה

 

, הימים ממועד מתן ההודעה בדבר ההפר 7ולא תיקן ההפרה תוך  חוזה זה בהפרה יסודית הפר קבלן .36
 פיצוי מוסכם.תחולט הערבות הבנקאית כ

 
לעיל,  34העירייה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת הקבלן, לרבות את סכום הפיצוי שבסעיף  .37

באותו מועד. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  קבלןמסכום התמורה שהעירייה תחוב )אם תחוב( ל
לה, או מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה של מזכויותיה של העירייה לפי ערבות הביצוע שתימסר 

 הפרת החוזה מצד הקבלן.
 

או באופן שיש בו כדי  באופן שאינו עומד בדרישות הדין קבלןהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל  .38
לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של חוזה זה והעירייה תהא רשאית להורות על ביטולו 

 ה זה.המיידי של חוז
 

או חלקו על פי שיקול  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא העירייה זכאית להודיע על ביטולו של חוזה זה .39
 דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:

 .נפטר קבלןה      .א
וי כפושט רגל, למינ הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע( להכרזתו קבלןהנגד  ב.

 , הקפאת הליכים או הסדר נושים.או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים (מפרק )זמני או קבוע
 אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן. ג.
ללא הסכמת העירייה  באופן מהותי בכל דרך, אצל הקבלןשונתה הבעלות ו/או השליטה  ד.

 מראש ובכתב.
שיקול דעתה הסביר של העירייה  ן אשר על פיבאופ קבלןהשונה מצבו העסקי או הכספי של  ה.

 לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי החוזה. על יכולתו של קבלן עלול להשפיע מהותית לרעה
 10הקבלן הסתלק מביצוע העבודה ו/או אינו נשמע להוראות העירייה ולא תיקן הליקוי תוך  ו.

 ימים מיום שקיבל על כך הודעה בכתב.
 

תשלום נוסף כלשהו קבלן ל את החוזה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם להיה והעירייה תבט .40
לאחר מועד הביטול טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים והוצאות המגיעים לעירייה בגין ביטול 
כאמור על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות הביטול כאמור ינוכו על ידי העירייה 

 קבלן. והיה אם סכום הוצאות הביטול של העירייה יעלה על הסכום המגיע לקבלןום המגיע למכל תשל
 לעירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, את סכום היתרה. עם סיום העבודות, ישלם קבלן

 
ועובדיו, וכן את  הודע לעירייה על ביטול החוזה, תהא העירייה רשאית לפנות בעצמה את קבלן .41

ודתו, ככל שהם נמצאים בתחום שיפוטה, ולנקוט לשם כך בכל האמצעים המתקנים ואת כלי עב
שיעמדו לרשותה למטרה זו. כן רשאית העירייה על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשלים את ביצועו של 
השירות שבוטל על ידה או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשם להם מתוך 

 את המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות. בות מקבלןאו לג קבלןהכספים המגיעים ל
 

כנגד כל סכום  קבלן העירייה תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת .42
התחייבות כלשהי  מכוח חוזה זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר קבלן קבלןהמגיע ממנה ל

ה לרבות, אך לא רק, אי מילוי אחר דרישת העירייה לביצוע מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי החוז
תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר התשלום בגינו הסתבר כי אינו עומד 

 בדרישות העירייה  כמפורט בחוזה זה או מכל סיבה אחרת, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.
 

ינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות העירייה, אולם למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הי .43
כל זכות להמשיך ולהפר את החוזה ואיננו מונע מהעירייה להשתמש  קבלןהשימוש בה איננו מקנה ל

 באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת החוזה.
 

 קבלןאחריות 
מעם : עיריית ערד ו/או העירייה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והבטוח בחוזה זה מש .44

תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ושאו 
 מנהליהם ו/או עובדיהם 
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 , ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטיםאחריות לנזק

 כללי

ו כל מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה  מיד לדרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/א קבלןה .45
חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על העירייה  ו/או שהעירייה תהיה חייבת לשאת בהם 

ו/או במורשיו ו/או בעובדיו  קבלןאף שטרם נשאה בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים ב
פרשי ריבית  שא הי, יהקבלןמאת  עירייהו/או באופן ביצוע העבודות. כל סכום שיגיע כאמור לעיל ל

 ועד תאריך התשלום בפועל.  קבלןהצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי העירייה מה
 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר. .46

  עבודות ולאתרנזק ל .47

ישא הקבלן באחריות מלאה לשלמות יועד לתום תקופת הבדק,  הפרויקטמיום התחלת ביצוע  .48
 .לביצוע הפרויקטעשו בקשר שנ ,העבודות

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יתקן, על חשבונו, באופן מיידי, כל נזק, פגיעה או אובדן שייגרם  .49
 או לאתר או לעבודות כלשהן, מכל סיבה שהיא.לפרויקט 

 נזק לגוף ולרכוש

או לרכוש ו/או ו/לעירייה  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה הקבלן יהא אחראי לכל נזק  .50
)לרבות שהו שלישי כללאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה, עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד 

הסכם הגורם אחר הקשור בביצוע כל או ו/מקרה אסון מעשה ו/או מחדל ו/או מחמת כל בעלי חיים( 
או ו/משנה שיעסיק או קבלני ו/בשלמות מצד הקבלן ההסכם אי ביצוע אי ביצוע ההסכם ו/או או ו/

ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות  או שכירי קבלני המשנהו/מצד שכיריו 
נורות מים או י, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים, צהעירייה

וכל סוגי  ציבורית ו/או פרטיותקרקעיות, -קרקעיות ועל-, למערכות תתביוב, כבלי חשמל וטלפון
 מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה עבודות ציבוריות אחרות, וכן יהיה אחראי לכל נזק 

 ,על חשבונו הוא ,לתקןיהיה אלה ועל הקבלן ב, רוח סערה וכיוצא תשיטפונולעבודות המבוצעות מחמת 
ו/או אובדן , או לשלם פיצויים בגין הנזק , כאמורמושנגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כל נזק 

על חשבונו הוא העירייה ולפצות את ו/או הפסד ו/או הוצאה מייד עם דרישה ראשונה מאת העירייה 
כתוצאה  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר עם כל נזק  ןתוגש נגדאשר בגין כל תביעה 

 .העבודות הכלולות בהסכםשל  ו/או אי ביצוע ו/או אי ביצוע בשלמותמביצוע 

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, כמי שהייתה לו השליטה  .51
המלאה והבלעדית עליהם, כמי שממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם 

והבלעדי של האתר, של הפרויקט  כמי שהיה התופש היחיד –נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 
 ושל המתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של המערכות והמתקנים שהם מיטלטלין.

טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה או כי הוא  .52
 עליו נטל ההוכחה. –פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

 דין.על פי זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו  ג'אין באמור בסעיף זה להקנות לצד  .53

 פגיעה בזכויות קנייניות

, הנובעים מפגיעה דומההקבלן יפצה וישפה את העירייה בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכ .54
יך סודי או זכויות דומות, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הלקנייניות, בזכויות 

 .הפרויקטבמהלך השימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע 

 שיפוי

בגין כל העירייה מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את  ,סעיף זהעל פי מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו  .55
כל חוק שיבוא על פי או פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, כפי שתתוקן מזמן לזמן על פי  , לרבותתביעה

 .כל חוק אחרעל פי במקומה, או 
 

העירייה   בגין כל סכום שתחויב העירייה יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את בנוסף לאמור לעיל,  .56
 וב בו ו/או עלייתחיהבפועל את הסכום שהעירייה  םלשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, קודם ששיל

ובכל מקרה מהעירייה מכל סכום שיגיע לקבלן כאמור לנכות סכום זכאי תהא העירייה לשאת בו וכן 
ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או נזק ללשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר  ץאליישהעירייה 

הפרשי הצמדה וריבית והוצאות  בתוספתלשלם כל תשלום כאמור הקבלן מתחייב  –כאמור הוצאה 
עורך דין והכנת עדים ושכ"ט לרבות הוצאות , קשר לכךבהן ב נשא ו/או צריך לשאת שהעירייה
 .ומומחים

 פי הסכם זה או על פי כל דין.עירייה לאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים ל .57
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, סעיף זה על תתי סעיפיועל פי העירייה להבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את  .58
מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן על פי הסכם זה, סכומים בשיעור לנכות או לעכב העירייה רשאי 

 .העירייה  המשפטי של  הזהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, וזאת על פי חוות דעת יועצ

, להלן בהתאם להסכם ,הקבלןעל ידי הופקדה אשר  ,מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע .59
על ידי גרמו יהצדדים שלישיים בגין הנזקים בסעיף זה, לרבות נזקים שי ו/אוהעירייה נועדה גם לפיצוי 

 .1970 –כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"ל  ,כלי רכב

לחלט את הערבות לביצוע במלואה או בחלקה ללא כל  תרשאיהעירייה ו/או מי שהוסמך לכך על ידה,  .60
 .בסעיף זהבגין הנזקים שפורטו העירייה תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי 

האחריות הכוללת לביצוע העבודה לפי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על הקבלן ואולם,  .61
אם על אף זאת תוטל על העירייה ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם אחריות, ע"פ 

, 1951 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד , או ע"פ 1970 –פקודת הבטיחות בעבודה )נ"ח(, תש"ל 
או ע"פ תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין מדין 

יפצה  –"המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת 
הפרויקט ו/או מי מטעמם, ביחד ולחוד, בגין כל נזק  הקבלן את העירייה ו/או המהנדס ו/או מנהל

 שנגרם להם כתוצאה מכך וישפה אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.

מוסכם ומוצהר בזה, כי העירייה ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם לא יישאו  .62
/או מודד ו/או של באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה ו/או מחדל כלשהם של מי מהמתכננים ו

 בעלי חוזה אחרים עם העירייה ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם.

למען הסר קבלן, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן לקבלן על ידי העירייה ו/או  .63
משלבי  לרבות, אישור תוכניות, מפרטים, סיום שלב –המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם 

הביצוע, אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות רישוי, אישור זהות קבלני המשנה, קבלנים, 
ירייה ו/או לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על הע –יצרנים, חומרים, ציוד וכיוצא באלה 

המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם ו/או כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע 
 מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.   

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות הקבלן ו/או  .64
 זה.אחריותו לפי פרק 

  ביטוח

מתחייב הקבלן לבצע התחייבויות הקבלן על פי כל דין ועל פי הסכם זה, מאחריות ומבלי לגרוע  .65
, ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשר ותקופת הבדק הפרויקטלמשך כל תקופת ביצוע ולקיים, על חשבונו, 

ה חלק ד' להסכם זה ומהוו -ו 1לא יפחתו מן המפורט להלן ובנספח ביטוחי הקבלן, המצ"ב כנספחים ג'
יום העמדת  –"( וזאת לפי המוקדם מבין דרישות הביטוח בלתי נפרד ממנו שהוא אינו מסוייג )להלן: "

 –אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של הקבלן, או יום התחלת העבודה, על פי הקבוע בהסכם 
תקופת הבדק,  ועד למתן תעודת הגמר ו/או עד לתום ותקופת הבדק הפרויקטלמשך כל תקופת ביצוע ו

 "(:ביטוחי הקבלןאו אף מעבר לכך, לפי העניין וכמפורט להלן )להלן: "
 ביטוח עבודות קבלניות בערך הכולל של העבודות נשוא ההסכם, הכולל גם כיסוי לרכוש קיים. .א
 ביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד שלישי(. .ב
 במהלך עבודות נשוא הסכם זה. הקבלן ביטוח חבות מעבידים עבור עובדים וקבלני משנה שיועסקו ע"י  .ג
 ביטוח אחריות מקצועית .ד
 ביטוח חבות מוצרים .ה
בכל הביטוחים תיכלל העירייה, עובדיה וכל הבא מטעמה כמבוטח נוסף. במסגרת  הפוליסה ייכלל סעיף   .ו

 יום מראש על ביטול הביטוח או אי חידושו. 60המחייב את חברת הביטוח להודיע לעירייה 
 ייכלל סעיף אחריות צולבת.בביטוחי החבות  .ז
 כמפורט בנספח הביטוחי המצ"ב.לכל הפחות תחומי וגבולות האחריות הנן  .ח
 

הקבלן יבצע את ביטוחי הקבלן בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין, אשר תאושר על ידי העירייה,  .66
כמו ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוס

 עם המבטחים.
 ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של העירייה וכי המבטח מוותר על זכות .67

 שיתוף ביטוחי העירייה בגין נזק המכוסה בביטוחי הקבלן.
ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם אלא אם  .68

)שישים( יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול  60ח לעירייה הודעה על כך בדואר רשום כן מסר המבט
 .ו/או הצמצום כאמור והעירייה נתן אישורו, בכתב ומראש, לכך

הקבלן מתחייב להמציא לעירייה "אישור על קיום ביטוחי הקבלן" לכל הפחות ע"פ התנאים  .69
"י המבטח, במועד חתימת הסכם זה ולא יאוחר המפורטים בנספח הביטוח )נספח ד'((, כשהוא חתום ע

)שבעה( ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות או מועד תחילת העבודה )לפי המוקדם(. בכל  7 -מ
מקרה של אי התאמה בין האמור באישור לאמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו 

 בכדי להתאימם להוראות הסכם זה.
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את האישור כאמור יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, וההתקשרות עימו לא ימציא הקבלן  .א

תבוטל, והעירייה תהא רשאית להתקשר עם קבלן אחר, ובתוספת ההוצאות ככל ויהיו יחולו אלו 
 על הקבלן. 

ימים ממועד המשלוח, לא יתקן הקבלן את  7לקבלן תינתן התראה בכתב לתיקון המחדל תוך  .ב
 הבנקאית כפיצוי מוסכם.מחדליו, תחולט הערבות 

יום לפני  14הקבלן יחזור וימציא את מסמך "אישור על קיום ביטוחי הקבלן" )נספח ד'((, לכל הפחות  .70
תום תקופת ביטוח, כל עוד נמשכות העבודות ו/או נמשכת תקופת הבדק. על פי דרישת העירייה , 

אף מעבר לתקופת ביצוע ימציא הקבלן אישור על קיום ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים 
 העבודות, וכל עוד מתקיימת אחריותו של הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות, על פי דין ו/או הסכם.

הקבלן מתחייב להמציא לעירייה "אישור על קיום ביטוח חבות מוצר" במועד סיום הפרויקט ומסירת  .71
את האישור הינה תנאי העבודות לעירייה, במלואן או בחלקן, כשהוא חתום על ידי מבטחיו. המצ

לקבלת העבודות או חלקן על ידי העירייה. על פי דרישת העירייה  יחזור הקבלן וימציא את האישור 
התאריך  .מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין ו/או הסכם בקשר עם העבודות

דות והביטוח יכלול סעיף הרטרואקטיבי באישור הנ"ל יהיה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבו
השבה לקדמות של גבולות האחריות, והקבלן מתחייב לשלם לבדו את הפרמיות הנדרשות בגין השבת 

 גבולות האחריות לקדמות כאמור לעיל.

לפי דרישת העירייה, מעת לעת, יגדיל הקבלן את סכומי ביטוחי הקבלן, או איזה מהם בסכום ובאופן  .72
הסביר באותה עת, לפי קביעת העירייה, אשר תהא סופית, מכרעת  שיהיו תואמים את היקף הסיכון

 ובלתי ניתנת לערעור.

מוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם ו/או בשינויים בכדי להוות  .73
אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות כלשהי על העירייה ו/או מי מטעמה 

 .להוות צמצום לאחריותו של הקבלן, לפי הסכם זה או כל דיןבכדי 

 בנוסף על האמור לעיל, יערוך ויקיים הקבלן ביטוחי רכב כמפורט להלן: .74
 ביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי הקבלן. .א
, כתוצאה ביטוח אחריות הקבלן לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות של העירייה והחברה .ב

 למקרה לכל כלי רכב . ₪ 1,000,00משימוש ברכב, בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של 

', בגבול אחריות למקרה אחד אביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים בביטוח חובה, כאמור בסעיף  .ג
 חדשים(.)מליון שקלים  1,000,000₪שלא יפחת מסך של  

למען הסר קבלן, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן 
 כלים נעים ממונעים מכל סוג.

הקבלן פוטר את העירייה, וכל הפועלים מטעמה, את מנהל הפרויקט וכל הקבלנים, קבלני המשנה  .75
חריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא והיועצים, הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, מא

על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה )או שהיה זכאי לקבל 
שיפוי בגינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי הפוליסה או ביטוח חסר(. הפטור לא יחול 

 לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
רוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף בקשר עם הפרויקט, הקבלן יהא רשאי לע .76

ובתנאי שכל ביטוח שיערוך הקבלן לאחריותו, לרבות במפורש ביטוח אחריות מקצועית, יורחב לכסות 
וכן מעשי ו/או מחדלי הבאים מטעמו למעשיו ומחדליו העירייה ו/או מנהל הפרויקט את אחריות 

ת צולבת, ובכל ביטוח לרכוש שיערוך הקבלן, ייכלל ויתור המבטח על זכותו בכפוף לסעיף אחריו
וכן כלפי כל מנהל הפרויקט , כלפי הו/או במקומ ומטעמ יםוכלפי כל הבאהעירייה לשיבוב כלפי 

הקבלנים, קבלני המשנה והיועצים הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, ובלבד שהאמור 
 .זדוןבוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בדבר ויתור על זכות תחל

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות העירייה על פי  .77
 ביטוחי הקבלן.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי  .78
הביטוחים, אשר הוא נדרש לעורכם כמפורט לעיל והכיסוי שיינתן על העירייה, באשר לתוכן ו/או היקף 

ידם והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. הקבלן מאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות 
טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר קבלן, מוסכם כי גבולות האחריות בביטוחים השונים, כמפורט 

המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע  תישה מינימאליבאישור, הינם בבחינת דר
 את גבולות האחריות בהתאם.

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה, תהא העירייה רשאית, אך במפורש לא  .79
את  חייבת, כפוף לעמדת היועץ הביטוחי של העירייה לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם

דמי הביטוח ככל שמתחייב מהעניין. העירייה תהא רשאית לנכות כל סכום ששולם בגין הביטוחים 
כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית, מכל סכום אשר יגיע לקבלן ממנה בכל זמן 

 שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

ום שיושת עליו עקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי הקבלן הקבלן מתחייב לשפות את העירייה בגין כל סכ .80
 ו/או הפועלים מטעמו.
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אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות או בקשר  ,הקבלן מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה .81
לעיל, לרכושם ולאחריותם, כמפורט אף הם את כל הביטוחים הנדרשים  , יערכו ויקיימועמן, יבצעו

ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות והויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי  באישורים וכי
  .הקבלן, כמפורט לעיל

אשר  לוודא כי כל מהנדס ו/או יועץ,הקבלן מתחייב בזה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר קבלן,  .82
ביטוח  יערכו ויקיימו ,, יבצעו)לרבות, במפורש כשכיר( יועסקו על ידו בביצוע העבודות או בקשר עמן

( והביטוח יכלול ₪)שני מיליון  ₪  2,000,000אחריות מקצועית בגבול אחריות, אשר לא יפחת מסך של 
 את כל התנאים, ההרחבות והויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל.

יה. הקבלן מתחייב בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הקבלן על כך בכתב למבטח ולעירי .83
לנהל כל משא ומתן עם המבטח בשיתוף פעולה עם העירייה בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי 

 .והפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות העירייה לנהל המשא ומתן בעצמ
הקבלן יגיש את כל ההצהרות ויבצע את כל התשלומים באופן שכל החומרים והמבנים )שעל הקבלן  .84

פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, יהיו מבוטחים מפני נזקי מלחמה על פי -גינם( עללשלם מס רכוש ב
החוק הנ"ל באופן מרבי. הקבלן מסב בזה לעירייה כל זכות שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק הנ"ל 

 עפ"י החוק הנ"ל. הבאופן בלתי חוזר לגבות כל סכום שיגיע ל הומיפה את כוח
הקבועים בפוליסות ואת ההשתתפויות העצמיות במקרה נזק, וכן  הקבלן לבדו ישלם את דמי הביטוח .85

יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שסכומם נמוך מסכום ההשתתפות העצמית 
 הקבועה בפוליסה או הגבוהים מסכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים באישור קיום הביטוחים.

 
 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות

 , תחולנה ההוראות כדלהלן:מנו, ומבלי לגרוע מיפים לעילאמור בסעבכפוף ל .86
  :טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית .87

אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין כל אירוע באתר או סמוך העירייה הקבלן יידע את  א.
מית, ולרבות דרישה לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות העצ

 אותה סילק כנגד כתב ויתור.
, בגין נזקים שאירעו, על הידע בכתב את הקבלן בדבר כל דרישה כספית שתוגש להעירייה תי ב.

 באתר העבודה.של הקבלן פי טענת המתלונן, בעת פעילותו 
ור ואחד( יום ממועד שיגור המכתב אליו, למס-עשרים) 21הקבלן מתחייב, בתוך תקופה של  ג.

הודעה בדבר העירייה סילוק מצד המתלונן, או להעביר אל כתב כתב ויתור או לעירייה 
 הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדה.

סלק כל תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות העצמית העירייה להקבלן מסמיך בזאת את  ד.
, ובלבד העירייהשל  הל פי שיקוליכלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על חשבונו של הקבלן, וע

 ששוגרה אליו הודעה כאמור, והוא לא פעל כמפורט לעיל.
לחייב את חשבון הקבלן בכל עת, אשר יהא חייב לפרוע את הסכום,  תהא רשאיתהעירייה  ה.

 שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה.) 7תוך 

 טיפול בתביעות קטנות

תביעה המסווגת כתביעה הנופלת לסמכותו של  הקבלן מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל .88
 בימ"ש לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, בכל מקרה, בגובה ההשתתפות העצמית.

 חיובו של הקבלן על פי ידי -או על של העירייה נוביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבו .89
 ., לפי שיקול דעת העירייהלעילהמפורט 

באופן בלעדי, ובין  ו, כתביעה קטנה, בין אם הוגשה נגדוכל תביעה המוגשת נגדלן קבעביר לתהעירייה   .90
ביחד עם הקבלן, ועל הקבלן תוטל החובה לטפל בתובענה זו, לרבות ע"י שיגור נציג  ואם הוגשה נגד

 לביהמ"ש לתביעות קטנות.
 חפוץ בכך.תבבית משפט, באם  האין באמור כדי לגרוע מזכות העירייה לייצג עצמ .91
א בביהמ"ש לתביעות קטנות, בגין אירוע וחויב הילחייב את הקבלן בכל סכום בו  תהא זכאיתהעירייה  .92

, ולתחום )ואף אם הוגשה במועד מאוחר ממועד סיום עבודתו( המיוחס לתקופת עבודתו של הקבלן
 עבודתו, לרבות בהליך בו נמנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעל כמפורט לעיל.

חול בכל עת שהיא, לרבות לאחר סיום המפורט לעיל תוצהר בזאת כי הוראת , מספקלמען הסר  .93
 העבודות ועריכת חשבון סופי.

לקזז כספים המגיעים, או אשר עשויים להגיע ת הא רשאיהעירייה ת, מוצהר בזאת כי ספקלמען הסר  .94
סכום לו  , מכל מקור שהוא, לרבות על פי כל הסכם אחר שנחתם עמו או שיחתם עמו, מכללקבלן הממנ

 .היהא זכאי כלפי
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 קיזוז

העירייה רשאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לספק על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין  .95
 הקבלן.

 
 הסבת החוזה

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, בין מבחינת חובות ובין  .96
ובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את מבחינת זכויות או כל ט

זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, למעט לבנק ו/או לגוף אחר אשר יעמיד מימון לספק לצורך 
 ביצועו של חוזה זה, אלא לאחר שקיבל את אישור העירייה להסבה ו/או להעברה כנ"ל מראש ובכתב.

 
 שונות

אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל מן וסוג  היהי קבלןה .97
שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים, בין אחרים שהוטלו או יוטלו על השירות נשוא חוזה זה, או כל 

 לפי החוזה. קבלןהחלק ממנו, או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של 
 

נוי בקשר לתנאי  כלשהו מתנאי החוזה לא יהיה בתוקף אלא אם יעשה שום ויתור, אורכה, הנחה או שי .98
 בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

 
 אישור החוזה ותקפו

חוזה זה תקפו מותנה בכך, כי יתמלאו לגביו הוראות כל דין ובעיקר שתהיה לגבי כל הוצאה מהוצאות  .99
אם בהתבסס על תקציב בלתי על פי החוזה הקצבה, אם בתקציבה השוטף והמאושר כדין של העירייה, 

 רגיל אשר אושר על ידי המועצה ושר הפנים או כל הפועל מטעמו מכח אצילת סמכויות על פי דין.
 

 מקום שיפוט
מוסכם על ידי הצדדים כי לבית המשפט המוסמך בבאר שבע, לפי הענין, תהא סמכות ייחודית לדון  .100

 .בכל תובענה אשר תתגלע בין הצדדים בכל הכרוך בחוזה זה
 

 הודעות

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן בכתב לפי הכתובת של הצד השני  .101
מסר למשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום, דינה  כדין ודעה יהמפורטת בחוזה או ת

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 72שנמסרה ביד כעבור 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

_____________       _______________ 
 הקבלן         העירייה
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 1ג'נספח 

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
 

עיריית ערד לעניין סעיפי האחריות והביטוח בנספח זה משמעותו : עיריית ערד ו/או תאגידים עירוניים  
 ו/או עובדיהם ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם 

במשך כל  על הקבלן   להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, .1
הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן    אהתקופה בה יה

תה על ידו בקשר עם להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעש
 הסכם זה על נספחיו.

יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי עיריית  זהביטוחי הקבלן המפורטים בנספח  .2
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות השל עיריית ערד ו/או הפועל מטעמ הערד  כל אדם אחר הבא בשמ

 ק בזדון.התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנז

את  כלולביטוח אחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן   תורחב ל -פרק ב' בביטוח עבודות קבלניות  .3
על פיו  ,ותהייה כפופה לסעיף "אחריות צולבת"כמבוטחים נוספים  "(יחידי המבוטח)להלן: " עיריית ערד

 .יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית תכלול בין היתר  .4
לאחר  )שנים עשר( חודשים12ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי של ( חודשים שהיש) 6תקופת גילוי של 

 תום תקופת הביטוח 

עית וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק את ביטוחי אחריות מקצובנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,  .5
. מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן )אף אם הסתיימו העבודות( על כל המשתמע מכך. במקרה 
 להלן. 21בסעיף כאמור לנהוג  (ת )אך לא חייב תהיה רשאיתכאמור עיריית ערד 

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, מתחייב  .6
הקבלן   לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים 

ויתור וכאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי עיריית ערד וכל הבאים מטעמם, אולם ה
 לנזק בזדון. כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם

קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי עיריית ערד  ראשוניים וביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם  .7
נה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי עיריית ערד, לרבות כל ומבטחי הקבלן מוותרים על כל טע

, לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי 1981 -התשמ"א  ,לחוק חוזה הביטוח 59טענה ו/או זכות, כאמור בסעיף 
 עיריית ערד  וכלפי מבטחיהם.

ח אינו רשאי לבטלם ו/או ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבט .8
לצמצם את היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן תישלח עיריית ערד , הודעה בכתב, 

( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ששים) 60 באמצעות דואר רשום,
( הימים שיםיש) 60שלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף אם לא נ ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי עיריית ערד

 ממועד משלוח ההודעה הנ"ל.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה או  .9
המשנה תהיינה קבלן בידי גם משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי  קבלן  חלק ממנו יבוצעו על ידי 

וליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת פ
   .ביטוחי הקבלן

בגין ו/או ו/או עובדיהם  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי עיריית ערד 
עו על ידי קבלני המשנה והוא מעשה ו/או מחדל בביצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר יבוצ

יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את עיריית ערד או עובדיהם )בהתאם למקרה( בגין כל אובדן ו/או נזק, אשר 
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ייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק 
 אם לאו.כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות הביטוח הנערכות על  .10
ולדאוג כי  ,טוח ולהודיע לה על קרות האירועיפי הסכם זה, מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הב

הוראות נציג בהתאם לקבלן לפעול נציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר, כי על ה
 מידע שידרוש.הכל את ו ידיחברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר ל

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות, אשר תידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד  .11
שתידרשנה להשבת המצב לאחר קרות האירוע, לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן יישא בכל ההוצאות 

יועבר על ידי ר שאלמען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור,  .לקדמותו
 חוב כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.תוכי עיריית ערד לא  ,טוחיחברת הב

דות" בפוליסה לביטוח העבודות בנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' "ביטוח העבו .12
לקבלן, למעט רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים שישולמו ישירות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות 

ה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול תעיריית ער, אלא אם עיריית ערד הורל
כוסה לפי הסכם הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות יקן הקבלן בעצמו נזק המת הוראה מתאימה לעניין זה.

, או שטרם קיבל מאת עיריית )ככל שישנו מנהל פרויקט באתר(מנהל הפרויקט מטעם עיריית ערד  נו שלרצו
עיריית ערד  להורות למבטח על תשלום תגמולי הביטוח לידי  תערד  תשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייב

אך לא יותר מאשר הסכומים ששולמו בפועל  לשם קימום האבדן או הנזק הקבלן עד לגובה הסכום הדרוש
 . ע"י מבטחי הקבלן בגין נזקים לרכוש העירייה

הסכם זה, על בהתאם למבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות  .13
עם חברת הביטוח ו/או עיריית הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מט

 )ככל שקיים מנהל פרויקט באתר(ערד  ו/או מנהל הפרויקט מטעם עיריית ערד 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי 
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או משונה לרעה  בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע עיריית ערד כי .14
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  8או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף 

 ביטוח כאמור.אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול ה

 14בתוך  עיריית ערד  מתחייב הקבלן להמציא עיריית ערד מבנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב  .15
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב ארבעה עשר)

החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי 
כמו כן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פי נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי הקבלן", 

 דרישות עיריית ערד, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

זה הסכם בלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור  .16
ועל הקבלן לבחון את  הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן,ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן, 

חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר, כי 
מי מטעמם בכל הקשור הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עיריית ערד ו/או 

 לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי  .17
איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות עיריית ערד, על פי ביטוחים 

 אלו.

בגין כל  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את עיריית ערד באופן מלאכמו כן ו .18
נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו 

פועלים מטעמו ו/או מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי ה
 בשמו ו/או עבורו.

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן   ת)אך לא חייב תרשאי עיריית ערד .19
אין באמור כאמור לעיל. הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של עיריית ערד ביחס לאישורי הביטוח, 
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או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי על עיריית ערד ו/ לעיל כדי להטיל
הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על 

 הקבלן על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

ישור ביטוחי הקבלן, וכל תשלום הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בא .20
אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי 
לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי 

 סות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפולי

יה עיריית תהלא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם,  .21
לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או  הומבלי לפגוע בזכויותי תאך לא חייב תערד רשאי

יית ערד ( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. כל סכום חלקם )בהתאם להחלטת עיר
בתוספת  הראשונה העיריית ערד על פי דרישתלבתשלומו כאמור יוחזר מיד  האו התחייב מהשיל עיריית ערד

. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות עיריית ערד  על פי הוראות סעיף זה, עיריית 20%תקורה מוסכמת בשיעור של 
לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה עיריית ערד   תהיה רשאית  ערד

 רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא  .22
חוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וה

שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו 
שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל 

 ם הנ"ל.הזכויות שעל פי החוקי

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות  .23
בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת 

 נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות.

ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות  דאת כל דרישות עיריית ערהקבלן מתחייב לקיים על חשבונו  .24
בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי 

 טבע.

 הציוד והכלים המובאים על ידו אל אתר ביצוע העבודות.הרכוש, הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על  .25

סף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים בנו .26
במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם 

ן עיריית ערד. זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבי
 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.מתחייב עיריית ערד 

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית  .27
 של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

יכללו את  ופרויקט זה בלבד,ות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה, הקבלן מצהיר בזאת כי פוליס .28
ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, וכן הפוליסות 

 לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים.

קבלני המשנה של  הקבלן, ,כמפורט ברישא למסמך זה עיריית ערדהפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 
הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע 

 העבודות.
, 19עבודות בניה ושיפוצים להקמת מפעל מוגן במבנה קיים ברחוב פלדה הגדרת העבודות : 
 .תנאי החוזה "י, עפאזור תעשיה ערד

 
 פרקי ביטוח כדלקמן: ביטוח עבודות קבלניות כולל

 
   : הקבלניותעבודות הביטוח  -פרק א'  .1
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אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על עבודות  
 .עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן   הקבלןאשר תבוצענה על ידי 

 
 "י ערך הפרויקט.עפ שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 
 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 .(.3.6.1)הרחב 

 .( 3.2)הרחב  מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 20%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2

מסכום  20%בסך של  ל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או עיריית ערד יכל .1.3
 .( 3.3)הרחב  , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.הבטוח

, לרבות יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים .1.4
מסכום הביטוח, לכל  10%לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של  ת נגדית,מנהלי תביעות אך למעט שמאו

 .( 3.6.2)הרחב  אירוע, על בסיס נזק ראשון.

או נוסח   munich Re END  115 ) .ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5

 משווי הפרויקט(   30%( )נזק ישיר בשיעור של DE  3לוידס  

 יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה. .1.6

יום בגין שבר מכני וקילקולים  60לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של יכלל כיסוי  .1.7
 . בפוליסה(1.4.1.3)סעיף  .חשמליים

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.8

תחזוקה "  חודש, אשר לאחריה תהיה בתוקף תקופת 24"מורחבת" של  הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה .1.9
 . (9.7.2. , וסעיף 5.8.2. , סעיף 1.4.2) סעיף   ( חודש נוספים 12רגילה " של 

עיריית ערד  ו/או תאגידים עירוניים ו/או הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 
 , ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם חברות עירוניות ו/או

 

 . MR- 116יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו או החל השימוש בהם ובכפוף לנוסח  הכיסוימו"מ בזאת כי 
 

 
 ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2

 
ש"ח לאירוע ולא   4,000,000.-לא פחות מסכום של  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא

  הביטוח  לתקופת   ₪  4,000,0000.-פחות מסכום של  
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו  .2.1
 .מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח

 
 ותאגידיה  ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.עיריית ערד יצוין במפורש בפוליסה כי  .2.2

 
 .תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3

 
הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול של   .2.4

תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך  למקרה, נזק ₪ 1,000,000

 . (7.2( ) הרחבה  Endorsement 102ח ) ש" 1,000,000
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הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ פרק א'  .2.5

 (  Endorsement 119) ש"ח. 1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1לפוליסה וסייג 

. ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ( לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או שליטתו 6.3סייג  .2.6
 לתקופת העבודה בלבד.

עיריית ערד  ו/או תאגידים עירוניים כנגד  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.7
 1) הרחבה גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או חברות עירוניות ו/או 

 בתנאי ביט (

 1,000,000.-הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של  .2.4

הרחבה  ( )  Endorsement 120לתנאי ביט ( ) 2ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה 
7.3) . 

הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה ניידת  .2.5
לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או 

קוניו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא על כל תי 1976ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 
לתקופת ביטוח, מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של  ₪ 4,000,000.-ש"ח לאירוע ועל  2,000,000.-יעלה על 

 (  7.5. ו 7.4. ) הרחבות הכלי המבוטח

עיריית ערד  ו/או תאגידים הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.6
ולמעט ירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ע

 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

   ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות 
 ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .  20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-ת של אחריו

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

 
יבל שכר הביטוח חל על כל עובד של הקבלן  , קבלן   משנה שלו ועובדיו של קבלן   משנה כאמור, בין אם ק .3.2

 מהקבלן   ובין אם לאו.
 

 .הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק .3.3
 

עיריית ערד ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות ויתור על זכות השיבוב כנגד שיפוי וכן הפוליסה תכלול סעיף 
, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת ו/או עובדיהם עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם

 . (11.9זדון. ) הרחב 

 
 : ביטוח אחריות מקצועית .4

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן   ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות 

חובה מקצועית, ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר  1,000,000.-המבטח שלא יפחת מסך 

 שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח. 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה  .4.1

 מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. 

כל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכיסוי ע"פ פוליסה זו כולל בניגוד ל .4.2

אין באמור כדי לפגוע הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן   והבאים מטעמו.  עיריית ערד את אחריותו של 

 בזכוית המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן.
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אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן   ו/או הפועלים  בגין עיריית ערד הביטוח מורחב לכסות את  .4.3

 בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". עיריית ערד מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את 

 על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.  התאריך הרטרואקטיבי .4.4

יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או  .4.5

חודשים נוספים  6ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 

מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח 

כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך  המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב

 ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.תקופת הביטוח, 

 
 .ביטוח  חבות המוצר .3

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן   בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על 

אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך בגבול אחריות למקרה  ידי או עקב מוצרי הקבלן  ,

 . ש"ח 1,000,000

אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד אינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1
 תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

רי נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותו עקב מוצרי הקבלן   וכל הקשור בתוצ עיריית ערד  .5.2
 העבודה של הקבלן  ,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר לפוליסה נוספה הסיפא :  3.18בסייג  .5.3

 ". רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

בגין נזק  ותנו לשיתוף ביטוחי, ואנו מוותרים על זכועיריית ערד הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.4
 המכוסה בביטוח זה.

והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות  במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, .5.5
חודשים נוספים  12מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך  ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

וטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או ב
, עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח

 .ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות
 

 ת מוצרים, גבול האחריות המשותף ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבו
 יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן   אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .6.1

 
החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב  המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן   בהקשר להוראות .6.2

עיריית ערד  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים כך שהוא כולל גם את 
המפקח ) למעט אחריתו המקצועית (, קבלנים וקבלני משנה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 של הקבלן  .
נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי רכוש סמוך ורכוש עליו   עיריית ערד .6.3

 15.10. (  וכן לצורך סעיף 4.10עובדים המבוטח ע"פ פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ) סעיף 
י ביט בתנאים הכלליים לפוליסה ) תנא  18( או סעיף   2016בתנאים הכלליים של הפוליסה ) תנאי ביט 

2013 .) 
 

ובאופן  במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם .6.4
שלא לחדש  נועל כוונת עיריית ערד ל נודיעאלא אם כן  עיריית ערד ע"פ הודעת המבוטח וגם או  אוטומטי,

 .יטול או אי החידוש לתוקףיום לפני כניסת הב)שישים(  60את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 
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הביטוחים שערך הקבלן   כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או  .6.5
הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן,  עיריית ערד לשלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח 

 )שישים( יום מראש. 60לפחות 

למעט  –הקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה בכל הביטוחים שערך הקבלן   ב .6.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק  – תביעות המוגשות נגד הקבלן   לבדו

ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, 
, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים חפירות, אש

פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, 
זק או מקרה על אף האמור ,מבטח לא יחריג נ -. תתווסף הסיפא 14.7, כ"כ לסייג  עיריית ערד או רכוש של 

 .ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

כל הביטוחים שערך הקבלן   בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על  .6.7
שלעיריית ערד  ו/או נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף  (SUBROGATIONזכותו לתחלוף )
ים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או תאגידים עירוני

שעיריית ערד  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך זיקה אליו או עובדיהם 
 התחייבו בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, למעטרשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. עיריית ערד קבלני משנה וספקים של 

עיריית ערד  כל הביטוחים שערך הקבלן   בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  .6.8
ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

אלא אם המקרה היה ידוע מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, יהם עובד
מנכ"ל עיריית ערד  ו/או חשב עיריית ערד  ו/או הממונה על הביטוח אצל שלעניין זה מוגדר ו  לעיריית ערד 
 עיריית ערד 

מקטינה ו/או מגבילה בדרך כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן   בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או  .6.9
עיריית ערד  ו/או כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי 

תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 
"ביטוח  והם הינ עיריית ערד לחס . כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביעובדיהם

עיריית ערד  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ראשוני", המזכה את 
במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, 

או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם עיריית ערד ו/או תאגידים עירוניים ו/שמבטחי 
יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.  .6.10

תחולנה על הקבלן   בלבד לרבות החובה לתשלומי חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה   .6.11
 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

 קיום ביטוחים שיוגש תואם לדרישות נספח זההמבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור  .6.12
, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים עיריית ערד הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן   ל

 לא היה מתקשרת עם הקבלן  , אף במחירים אחרים.  ד עיריית ער

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .6.13
 ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

 
 

ת אישורם להפיק הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי א
 עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו

 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הקבלן    שם הקבלן    תאריך
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 אישור קיום ביטוחים –נספח ד' 
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 1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  –נספח  ה 
 

י החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי אנ
 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

בתמיכה להצעה  אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה .1

 ______________________________, )להלן: "ההליך"(.בהליך מכרז מס' 

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

דין (, לא הורשע בפסק 1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

בשנה  1991-חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 –שקדמה למועד הגשת ההצעה להליך; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה להליך;

גם בעל השליטה בו או חבר בני  –מציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם ה .3

אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו 

מטעם המציע על תשלום שכר  של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי

גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 

(, לא הורשע 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –מהותית בידי מי ששולט במתקשר )שליטה 

במועד הגשת  –ירה אחת לפי אותו חוק , ואם הורשע בעב1987-בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 –ההצעה להליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 במועד הגשת ההצעה להליך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 
 _________שם המשתתף: __________

 
 *שם נותן התצהיר: __________________ 

 
 מספר ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 עו"ד  אישור

 (. "המשתתף"_______________ )להלן:  ______, ח.פ.________אני משמש כעורך הדין של _________

שר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי אהנני מ

ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד ______________ 

 ח.פ. _______________.

נושא ת.ז. _______________ , לאחר שהזהרתיו כי עליו  בזאת כי _______________________ הנני מאשר

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם 

 עליה.

     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא
 

 ו' להצעת המשתתף נספח
 
 

 תאריך: _________        לכבוד
 ערדעיריית 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 לעובד  /העדר קרבהבדבר קירבההעדר ניגוד עניינים והנדון: הצהרה 
 )יש למחוק את המיותר( הרשות ו/או לחבר המועצה

 
 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:הביאה  ת ערדהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 הקובע כדלקמן: [נוסח חדש]א' )א( לפקודת העיריות  122סעיף  1.1
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים "

 בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –ן זה, "קרוב" יהעירייה; לעני

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  1.2
 הקובע: 

 –ין זה, "חבר מועצה" י"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענ 
קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" חבר מועצה או 
 "()ב((.1)5-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי 

 תפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."זוגו או שו-בן
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן  )מחק את המיותר( יש / איןבין חברי מועצת העירייה  2.1
 או שותף.

או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על חבר מועצה, קרובו, סוכנו  )מחק את המיותר( יש / אין 2.2
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או 

 עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(לי  יש/ אין 2.3

 

תי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצע המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

הנני מצהיר שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים מול  4
 העירייה.

 
 

במצב כמו כן, הנני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול להעמידני  5
 של ניגוד עניינים .

 
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 6

 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________
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 ז' נספח

 וזכויות עובדים נוסח תצהיר שכר מינימום

 

 תצהיר

 

 הצעה מוגשת על ידי חברה:בתצהיר זה מקום בו ה

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

 )להלן: "חוק החברות"(. 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1968ך, התשכ"ח כמשמעותה בחוק ניירות ער  "שליטה":

 .1987"חוק שכר מינימום"        חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

)יש  -אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. ________________ , נושא במשרת ______________ ב

למלא את פרטי הגוף המציע(  _______________________ ח.פ. _______________  )להלן: "המציע"(, לאחר 

וזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת שה

 כדלקמן:

 ____ .נשוא מכרז מס' ______________________ אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה  .1
 

ימום והפרשות המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר מינ .2
 סוציאליות.

 

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין חלוט  .3
 בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה  זו  עבור   העירייה.

 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
 
 

_________________                                                   ______________________ 

 המצהיר                                                                              תאריך

 

 אישור

 

______ הופיע בפני מר אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום __________

_______________ נושא ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם 

 לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

                                         

__________________ 

 דין –עורך  חתימת                                            
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 נוסח תצהיר העסקת עובדים זריםח'  נספח

 

 תצהיר

 

 בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

 ת"(.)להלן: "חוק החברו 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":

 "חוק עובדים זרים"        חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים     

 .1991הוגנים( התשנ"א                                       

 

)י ש  -אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. ________________ , נושא במשרת ______________ ב

למלא את פרטי הגוף המציע( _______________________ ח.פ. _______________  )להלן: "המציע"(, לאחר 

הקבועים בחוק, מצהיר בזאת  שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים

 כדלקמן:

 

 ____ .נשוא מכרז מס' ______________________ אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה  .1
 

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין חלוט  .2
 ת הצעה זו עבור  העירייה.בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגש

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3
 

 

 

________________     _______________ 

 המצהיר      תאריך

 

 
 אישור

 

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע בפני מר 

ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם _______________ נושא 

 לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

                                                

                                       __________________ 

 דין –עורך  חתימת                                            
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים –  ט'נספח 

 
מתחייב לקיים בכל תקופת הסכם זה, לגבי העובדים שיועסקו על ידו, אחר האמור  הקבלן

בהוראות כל דין ובכלל זה, בחוקי העבודה המפורטים להלן וכל חוק אחר רלוונטי גם אם לא 
פיע ברשימה שלהלן, כפי שהם בעת חתימת החוזה ו/או כפי שישונו מעת לעת, לרבות חוקים הו

  חדשים שיחוקקו בתקופת ההתקשרות.
 

תנאי זה הינו מתנאי היסוד של ההתקשרות ואי עמידה בחוק כלשהו בתחום זה, יהווה הפרה 
 יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך.

 

 .1959 –חוק שרות התעסוקה, תשי"ט 

 .1959 –חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א 

 .1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 .1950 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

 .1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 .1965 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו 

 .1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 .1953 –חוק החניכות, תשי"ג 

 .1959 –לעבודה( תשי"א  חוק חיילים משוחררים )החזרה

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח 

 .1963 –חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

 .1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 

 .1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 .2008 –חוק פנסיה חובה 

בהם המזמין יהיה זכאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה 
 מועסקים עובדים אצל הספק וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.

 
_______________                   _____________                  _____________ 

 תאריך                                      שם מלא                            חתימה וחותמת
 

 אישור

 

_______________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע בפני מר אני הח"מ, ___

_______________ נושא ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם 

 לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

                                         

__________________ 

 דין –חתימת  עורך                                            
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 הצעת מחיר –נספח י' 
 

בהתאם למסמכי המכרז לרבות כתב הכמויות, המפרט הטכני, התוכניות וסיור 

 הקבלנים במקום הצעת המחיר לביצוע העבודה היא כדלקמן:

 ________(, הנחה מהאומדן הנקוב בכתב הכמויות._____ % )במילים ___________

יוער כי במקרה של אי התאמה בין המחיר שלעיל למחיר בכתב הכמויות המחיר הזול 

 יהיה המחיר בקובע. 

 

_____________     ___________________ 

 חתימה וחותמת המציע      תאריך
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 מחירי מקסימום  –כתב כמויות  –נספח יא' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצורף כקובץ נפרד

 



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר01

חפירה01.020

פירוק אספלט וחפירה כללית בשטח לעומק הנדרש לביצוע01.020.0003
המצעים והרצפה

320.0075.0024,000.00מ"ק

מילוי מובא, מצעים והידוק01.050

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא01.050.0090
מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.

150.00160.0024,000.00מ"ק

הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע01.050.0205
טבעיים

660.003.502,310.00מ"ר

תוספת למצעים מהודקים (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק01.050.0230
מבוקר

150.002.50375.00מ"ק

50,685.00סה"כ לעבודות עפר

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
P1180

P1180-G
עמוד 29/09/20201

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 51אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון יצוק באתר02

מצעים לעבודות בטון02.011

660.008.005,280.00מ"רמצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת בטון02.011.0170

מרצפים ורצפות02.050

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע02.050.0040
או על הקרקע בעובי 15 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

656.00169.00110,864.00מ"ר

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע02.050.0075
או על הקרקע בעובי 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

79.00371.0029,309.00מ"ר

525.0026.0013,650.00מ"רתוספת עבור החלקת רצפת בטון בהליקופטר02.050.0230

תוספת עבור שכבה חסינת שחיקה בשיטת הפיזור02.050.0240
וההחדרה, מתערובת "פלינטרון 0/4" או ש"ע, בכמות של 4
ק"ג/מ"ר+2 ק"ג צמנט צ.פ 300, מוחדרת לתוך פני שכבת

הרצפה הטריה (הנמדדת בנפרד) וסילר.

408.0040.0016,320.00יח'

תפר דמה ללא ברזל מיתד לרבות ניסור ברוחב 3 מ"מ02.050.0300
ובעומק עד 25% מעומק הפלטה, ניקוי החריץ ע"י אויר

"MM-80 דחוס ואיטום התפר בחומר דו-קומפוננטי "מצגר
כדוגמת "שושני את וינשטיין" או ש"ע. תחתית התפר

תמולא בפס פלסטי או ברצועות ספוג המשמשות כתבנית
לאיטום פני התפר

475.0042.0019,950.00מ'

תפר הפרדה בין קירות ובין הרצפה, ע"י "פלציב" בעובי 02.050.03101
ס"מ או ש"ע, לרבות חיתוך של "פלציב" בגובה עד למפלס
רצפת הבטון, איטום במסטיק גמיש עמיד בשמנים ודלקים

200.0040.008,000.00מ'

קירות בטון02.061

45.001,300.0058,500.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.061.0050

תקרות וגגות בטון מלא02.081

תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי02.081.0050
25 ס"מ

79.00318.0025,122.00מ"ר

לוחות פוליסטרן מוקצף02.095

35.0025.00875.00מ"רלוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 2 ס"מ בתפרים02.095.0010

פלדת זיון02.100

מוטות ורשתות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון02.100.0011
הבטון

20.004,830.0096,600.00טון

384,470.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
P1180

P1180-G
עמוד 29/09/20202

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות איטום05

איטום רצפות חדרים רטובים05.001

מחיר האיטום כולל ביצוע ואיטום רולקות 6/6 מבטון וכל
הנדרש לביצוע האיטום לרבות פריימר, פרופילים, מסטיק,
עיבודים מיוחדים, איטום מעברי צנרת וכל הנדרש לביצוע

מושלם.

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים05.001.0010
אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או

"אלסטופז" או "מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר
ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר

יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, ב-2 שכבות ציפוי
(בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של

2 מ"מ

20.0080.001,600.00מ"ר

איטום תפרים בין קיר קיים לחלונות מרחב מוגן כולל גב05.001.0020
גומי, מסטיק אלוסטומרי ופח אבץ באדן החלון.

1.002,500.002,500.00קומפ

טיפול בגז ראדון05.023

איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, לפני יציקת רצפת05.023.0050
מרתף, בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות

PreB בעובי 5 מ"מ עם שיריון לבד וגמר עליון אגרגט, מסוג
pre-applied membrane)) או ש"ע, לרבות רולקות

ביטומניות מסוג "Paz rolka" או ש"ע, היריעות חוסמות
מעבר גז ראדון

660.0095.0062,700.00מ"ר

מצע חצץ גס בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפי בטון, לשחרור גז05.023.0060
ראדון

660.0015.009,900.00מ"ר

660.0040.0026,400.00מ"רבטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת ליריעות איטום05.023.0070

1,320.0010.0013,200.00מ"רבד גאוטכני בהתאם לדרישות הגנה מגז ראדון05.023.0080

116,300.00סה"כ לעבודות איטום

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
P1180

P1180-G
עמוד 29/09/20203
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נגרות ומסגרות06

נגרות06.001

דלת טיפוס מס' נ-1 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.001.0010
ברשימה.

6.003,000.0018,000.00יח'

דלת טיפוס מס' נ-2 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.001.0020
ברשימה.

4.003,300.0013,200.00יח'

דלת טיפוס מס' נ-3 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.001.0030
ברשימה.

3.003,600.0010,800.00יח'

אדנית טיפוס מס' נ-4 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.001.0040
ברשימה.

35.00700.0024,500.00יח'

מסגרות06.002

דלת טיפוס מס' מ-1 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.002.0010
ברשימה.

1.004,000.004,000.00יח'

דלת טיפוס מס' מ-2 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.002.0020
ברשימה.

2.008,000.0016,000.00יח'

ארון טיפוס מס' מ-3 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.002.0030
ברשימה.

1.004,400.004,400.00יח'

דלת טיפוס מס' מ-4 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.002.0040
ברשימה.

1.007,000.007,000.00יח'

שיפוץ שער טיפוס מס' מ-6 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.002.0060
ברשימה.

3.007,000.0021,000.00יח'

שיפוץ שער טיפוס מס' מ-7 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.002.0070
ברשימה.

2.005,000.0010,000.00יח'

תריס רפפה טיפוס מס' מ-8 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.002.0080
ברשימה.

2.001,800.003,600.00יח'

שער/מעקה טיפוס מס' מ-9 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.002.0090
ברשימה.

1.002,000.002,000.00יח'

גדר טיפוס מס' מ-10 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט06.002.0100
ברשימה.

1.006,000.006,000.00יח'

תריס רפפה טיפוס מס' מ-11 ברשימה. הכל קומפלט06.002.0110
כמפורט ברשימה.

2.002,000.004,000.00יח'

סולם שירות ופתח מוגן אש טיפוס מס' מ-13ברשימה. הכל06.002.0130
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.002,500.002,500.00יח'

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
P1180
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חלון הדף מוסדי כולל חלון אלומיניום פנימי דור חדש טיפוס06.002.0140
מס' מ-14 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

3.007,000.0021,000.00יח'

דלת הדף למוסדות בריאות טיפוס מס' מ-15 ברשימה. הכל06.002.0150
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.0012,500.0012,500.00יח'

פרופיל חיבור בין אלמנטים טיפוס מס' מ-16 ברשימה. הכל06.002.0160
קומפלט כמפורט ברשימה.

9.001,000.009,000.00יח'

משטחים06.003

משטח לכיורים בשירותים טיפוס מס' ש-1 ברשימה. הכל06.003.0010
קומפלט כמפורט ברשימה.

2.003,000.006,000.00יח'

משטח לכיורים בפינת נטילת ידיים טיפוס מס' ש-06.003.00202
ברשימה. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

1.002,500.002,500.00יח'

משטח לכיורים בפינת קפה טיפוס מס' ש-3 ברשימה. הכל06.003.0030
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.002,500.002,500.00יח'

מגיני קיר ומאחזי יד06.004

מאחזי יד דוגמת ESCORT ANODISED SPM של ח.ג.06.004.0010
סחר או שווה ערך בגוונים לבחירת האדריכל. (נג-1)

26.00350.009,100.00מ'

מגן קיר דוגמת COMBO CLAD SPM של ח.ג. סחר או06.004.0020
שווה ערך בגוונים לבחירת האדריכל. (נג-2)

52.00300.0015,600.00מ'

מגן קיר דוגמת ELASTO PUNCH 200E של ח.ג. סחר או06.004.0030
שווה ערך בגוונים לבחירת האדריכל. (נג-4)

40.00350.0014,000.00מ'

239,200.00סה"כ לנגרות ומסגרות
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מתקני תברואה07

קבועות תברואיות07.001

אסלות תלויה תוצרת "אידיאל סטנדרט" קונטור לנכים, ספק07.001.0010
"גוטשטיין קרמיקה", מק"ט ,V3404 או ש"ע, לרבות מושב
מוגבה לנכים דגם 23R, מיכל הדחה דו-כמותי נמוך תוצרת
"חוליות" או ש"ע, מסגרת מתכת חרושתית תוצרת אורבונד
להעמדת מיכל הדחה, חיבור גמיש לאסלה באורך 45 ס"מ,
צינור משוריין לחיבור מים, ברז T "1/2 מפליז מצופה כרום

וכל החיבורים לצינורות מים ולנקזים וכל הנדרש לקבלת
התקנה ופעולה תקינה.

4.002,200.008,800.00קומפ

אסלה תלויה תוצרת "אידיאל סטנדרט" דגם אקו07.001.0020
סימפליסיטי, ספק "גוטשטיין קרמיקה", דגם ,E8769 או

ש"ע, לרבות מיכל הדחה סמוי דו-כמותי תוצרת "פלסאון" או
"דאל" או "קומבי", מסגרת מתכת להעמדת האסלה ומיכל

הדחה, חיבור אסלה, מושב ומכסה פלסטי דגם כבד מותאם
לאסלות תלויות עם צירים בלתי מחלידים מק"ט 2900 וכל

הנדרש לקבלת התקנה ופעולה תקינה.

6.001,500.009,000.00יח'

סוללה למים חמים וקרים דגם "אוורסט" תוצרת "חמת"07.001.0030
מ"קט 302851, מותקנת על השיש, כולל ברזי ניל מתחת
לשיש תוצרת "חמת" מק"ט 301533 וצינורות חיבור הכל

כנדרש

8.00500.004,000.00קומפ

כיור תוצרת "אידיאל סטנדרט" אקו 50/35, ספק "גוטשטיין07.001.0040
קרמיקה", מק"ט ,V2001 או ש"ע, לרבות התקנה ע"י

קונזולים מתועשים ממתכת תוצרת אורבונד או ע"י ברגים
מתאימים וסיליקון ע"ג קירות גבס, סוללה למים חמים

וקרים דגם "אוורסט" תוצרת "חמת" מק"ט 302841 (פיה
קצרה קבועה, ידית מרפק) , מותקנת על השיש, כולל ברזי
ניל מתחת לשיש תוצרת "חמת" מק"ט 301533 וצינורות
חיבור, מותקנת על הכיור, סיפון "1 1/4 תוצרת "ליפסקי",
כולל ברזי ניל מתחת לכיור תוצרת "חמת" מק"ט 301533,
צינורות חיבור וכל הנדרש לקבלת התקנה ופעולה תקינה.

4.001,250.005,000.00יח'

כיור רחצה מחרס לבן, שולחני אובלי, להתקנה תחתונה,07.001.0060
כדוגמת תוצרת "חרסה" דגם נופר מק"ט 162, לרבות סוללה
למים חמים וקרים תוצרת י. שטרן דגם THERMIX T מק"ט

055010 מותקנת על השיש, כולל ברזי ניל מתחת לשיש
תוצרת "חמת" מק"ט 301533 וצינורות חיבור, סיפון "1/4

1תוצרת "ליפסקי", צינורות חיבור וכו'.

8.002,000.0016,000.00יח'

מערכת קיר (אינטרפוץ) למקלחת 3 דרך דוגמת "חמת"07.001.0070
סידרה "אוורסט" מק"ט 202885 או ש"ע, לרבות מערכת
התקנה מוקדמת מתחת לטיח, כיסוי חיצוני למערכת קיר

מק"ט 287720, זרוע וראש מקלחת

1.001,100.001,100.00יח'

אספקה והתקנה של ברז-שופך למים קרים תוצרת "חמת"07.001.0080
מק"ט 030209 או ש"ע.

1.00150.00150.00יח'
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מערך ידיות עזר לאסלת נכה עשויים נירוסטה בהתאם07.001.0090
לפרט ובהתאם לתקן משרד הבריאות.

4.002,000.008,000.00קומפ

אספקת מים קרים וחמים07.002

צנרת מים קרים וחמים R-PP (פולירול) בקוטר 20 מ"מ07.002.0010
כולל כל האביזרים הדרושים: בידוד טרמי , חיבורים

לסוללות, לברזים, הסתעפויות ואביזרי יציאה מהקיר. בחלל
תקרה אקוסטית כולל מתלים וחבקים, בקירות כולל חציבה
וביטון, מעבר דרך התקרה והקירות בין החדרים, בדיקת

לחץ וחיטוי.

35.0075.002,625.00מ'

צנרת מים קרים וחמים R-PP (פולירול) בקוטר 25 מ"מ07.002.0020
כולל כל האביזרים הדרושים: בידוד טרמי , חיבורים

לסוללות, לברזים, הסתעפויות ואביזרי יציאה מהקיר. בחלל
תקרה אקוסטית כולל מתלים וחבקים, בקירות כולל חציבה
וביטון, מעבר דרך התקרה והקירות בין החדרים, בדיקת

לחץ וחיטוי.

50.0085.004,250.00מ'

צנרת מים קרים וחמים R-PP (פולירול) בקוטר 32 מ"מ07.002.0030
כולל כל האביזרים הדרושים: בידוד טרמי , חיבורים

לסוללות, לברזים, הסתעפויות ואביזרי יציאה מהקיר. בחלל
תקרה אקוסטית כולל מתלים וחבקים, בקירות כולל חציבה
וביטון, מעבר דרך התקרה והקירות בין החדרים, בדיקת

לחץ וחיטוי.

55.0090.004,950.00מ'

צנרת מים קרים וחמים R-PP (פולירול) בקוטר 50 מ"מ07.002.0040
כולל כל האביזרים הדרושים: בידוד טרמי , חיבורים

לסוללות, לברזים, הסתעפויות ואביזרי יציאה מהקיר. בחלל
תקרה אקוסטית כולל מתלים וחבקים, בקירות כולל חציבה
וביטון, מעבר דרך התקרה והקירות בין החדרים, בדיקת

לחץ וחיטוי.

15.00160.002,400.00מ'

צנרת מים קרים וחמים R-PP (פולירול) בקוטר 63 מ"מ07.002.0050
כולל כל האביזרים הדרושים: בידוד טרמי , חיבורים

לסוללות, לברזים, הסתעפויות ואביזרי יציאה מהקיר. בחלל
תקרה אקוסטית כולל מתלים וחבקים, בקירות כולל חציבה
וביטון, מעבר דרך התקרה והקירות בין החדרים, בדיקת

לחץ וחיטוי.

30.00190.005,700.00מ'

צנורות מגולוונים מפלדת פחמן SCH 40 בלי תפר עם07.002.0060
קצוות לריתוך למים חמים וקרים, מותקנים סמויים בקירות

ובחלל תקרה אקוסטית, כולל ספחים בקוטר "1/2.

10.0070.00700.00מ'

צנורות מגולוונים מפלדת פחמן SCH 40 כנ"ל אך בקוטר07.002.0070
.3/4"

15.0080.001,200.00מ'

צנורות מגולוונים מפלדת פחמן SCH 40 כנ"ל אך בקוטר07.002.0080
.2"

45.00140.006,300.00מ'
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צנורות מגולוונים מפלדת פחמן SCH 40 כנ"ל אך בקוטר07.002.0090
.3"

5.00175.00875.00מ'

צנרת מים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב דרג 07.002.010024
"פקסגול", בקוטר 16 מ"מ כולל כל האביזרים הדרושים:

שרוול, חיבורים לסוללות,לברזים, הסתעפויות וכו', בקירות
כולל חציבה וביטון, מעבר דרך התקרה והקירות בין

החדרים, בדיקת לחץ, חיטוי וכו' הכל כנדרש. .

250.0050.0012,500.00מ'

תוספת לצינור מים עבור בידוד טרמי עשוי גומי סינטטי07.002.0110
(ארמפלקס) בקוטר "3/4 לצינורות בקוטר עד "1 1/2 בחלל

התקרה כולל עטיפה בסרט פלסטיק דביק .

90.0035.003,150.00מ'

תוספת לצינור מים עבור בידוד טרמי בעובי 4 מ"מ לצינורות07.002.0120
בקוטר עד "1 בקירות כולל עטיפה בסרט פלסטיק דביק.

15.0040.00600.00מ'

ברזים כדוריים קוטר "3/4, עשויים ברונזה/פליז לרבות07.002.0130
הרקורד

2.00170.00340.00יח'

ברזים כדוריים קוטר "1, עשויים ברונזה/פליז לרבות07.002.0140
הרקורד

7.00210.001,470.00יח'

ברזים כדוריים קוטר "1 1/4, עשויים ברונזה/פליז לרבות07.002.0150
הרקורד

1.00270.00270.00יח'

מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים07.002.0160
מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן
מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד,

קוטר16 מ"מ תבריג "1, 2 יציאות

1.0080.0080.00יח'

מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים07.002.0170
מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן
מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד,

קוטר16 מ"מ תבריג "1, 3 יציאות

3.00100.00300.00יח'

מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים07.002.0180
מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן
מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד,

קוטר16 מ"מ תבריג "1, 4 יציאות

7.00120.00840.00יח'

ארגז למחלקים (מרכזיה) עד 16 נקודות, במידות07.002.0190
65/83.6/16 ס"מ, מותקן מושלם בתוך קיר

3.00550.001,650.00יח'

דוד חשמל 200 ל', תוצרת "כרומגן" או "ראנד", כולל גוף07.002.0200
חימום חשמלי 2500 וו"ט, שסתום בטחון, אל-חוזר, מגופים

כדוריים בכניסה וביציאה, צנרת גמישה ומשפך לחיבור
לניקוז, אחריות ל-6 שנים, וכו'.

1.002,500.002,500.00קומפ

משאבת סחרור תוצרת ARMSTRONG או ש"ע להתקנה07.002.0210
בקו בספיקה של 2 מ"ק/שעה ועומד סטטי 4 מטר.

1.00600.00600.00קומפ
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שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "1 עשוי ניילון07.002.0220
משוריין דגם "PR 500" ללחץ עבודה 10 אטמ', לרבות

אטמים, ברגי עיגון ובדיקה למז"ח

1.001,200.001,200.00יח'

ציוד לכיבוי אש סטנדרטי כולל גלגלון מסתובב על ציר עם07.002.0230
זרנוק עשוי גומי משוריין בקוטר "3/4 באורך 30 מ', מזנק
סטנדרטי עם ברז כדורי, ברז כדורי "1 תוצרת"שגיב" או
ש.ע. וכו' כל הציוד תקני ומאושר ע"י רשויות כיבוי האש.

כולל ברז כיבוי "2 .

1.001,650.001,650.00קומפ

מערך ציוד נלווה לעמדת כיבוי אש; שני זרנוקים "2 עשויים07.002.0240
גומי משוריין באורך 15 מ' כ"א, עם מצמדי "שטורץ" ומזנק
דו תכליתי ,שני מטפי כיבוי מסוג בי. סי. אף0.6. ק"ג ( כל

הציוד מאושר ע"י רשויות כיבוי האש)

1.00880.00880.00קומפ

פירוק צינור מים מבוטל עשוי חומר כלשהו בכל קוטר שהוא07.002.0250
כולל סילוק הצינורות לאתר פסולת מאושר, פירוק ריצוף

ו/או תקרה אקוסטית, נקיטת אמצעי זהירות לפי
הנחיותמשרד העבודה והחזרת המצב לקדמותו.

1.005,000.005,000.00קומפ

מערכת דלוחין וניקוז מזגנים07.003

צינורות מי דלוחין עשויים פוליפרופילן בקטרים 32-50 מ"מ07.003.0010
כולל כל האביזרים הדרושים להתחברות; מחברים,

ברכים,אטמים וכו' מונחים בחריצים בקירותכולל חציבה
בקיר וביטון,על הקירות כולל חבקים,מתחת לריצוף במילוי
או בריצפת הבטון במידה ואין מספיק שיפוע וביטון הצנור,

מעברים דרך ומתחת לקירות במידתהצורך, וכו' הכל
כנדרש.

140.0070.009,800.00מ'

צינורות מי דלוחין עשויים פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה07.003.0020
"VALSIR" בקוטר 110 מ"מ כולל כל האביזרים הדרושים

להתחברות; מחברים, ברכים, אטמים וכו' מונחים
בחריציםבקירות כולל חציבה בקיר וביטון, על הקירות כולל

חבקים, בחלל תקרה אקוסטית כולל קונזולות לתליה,
מעברים דרך ומתחת לקירות במידתהצורך, וכו' הכל

כנדרש.

130.00210.0027,300.00מ'

ק.ב.נ. עשוייה פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה תוצרת07.003.0030
"VALSIR" עם מכסה מרובע מתברג עשוי פליז דגם כבד

כולל יצירת שקע ברצפת הבטון להתקנתה, ביטונה וכו' הכל
כנדרש.

8.00275.002,200.00יח'

3.00250.00750.00יח'כנ"ל אך קופסת ביקורת.07.003.0040

מחסומי תופי "2/"4 מפוליפרופילן עם מכסה פליז כולל סל07.003.0050
נשלף.

1.00250.00250.00יח'
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מ.ח.ת. סיפון נשלף עשוייה פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה07.003.0060
תוצרת "VALSIR" עם מכסה מרובע מתברג עשוי פליז דגם
כבד כולל יצירת שקע ברצפת הבטון להתקנתה, ביטונה,הכל

כנדרש.

1.00250.00250.00יח'

מחסומי רצפה "HDPE 8"/4 ת"י 349 עם רשת פליז07.003.0070
ומסגרת מרובעת עשויה פליז דגם A מק"ט 370693 כולל

סל נירוסטה להפרדת המוצקים.

5.001,400.007,000.00יח'

6.0040.00240.00יח'כובע על צינור אוויר מכל סוג שהוא .07.003.0080

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

נגיש- מתקן לשתיית מים קרים (קולר) "מדורג" למוסדות07.045.2100
מפלב"מ 316 (נירוסטה) תוצרת "דור המים" או ש"ע,

המתקן בגובה 98 ס"מ, עומק 30 ס"מ ורוחב 32.5 ס"מ,
לרבות לחצן לשתיה ישירה וברז למילוי כוסות ובקבוקים

ומדחס בהספק של 40 ליטר/שעה, המתקו כולל מדף שתיה
לנכים בגובה 70 ס"מ מהמרצפה בעומק 32 ס"מ ורוחב 32
ס"מ עם ברז לשתיה. העבודה כוללת חיבור למערכות מים
וניקוז קיימות, אביזרי חיבור, מקטין לחץ ופילטר אמריקאי
משולב למניעת אבנית. נקודות חשמל ומים נמדדות בנפרד

1.003,000.003,000.00יח'

גז ראדון07.099

צינור שרשורי מחורר לסילוק גז ראדון בקוטר 110 מ"מ,07.099.0010
עטוף בד גיאוטכני לרבות עבודות עפר, מילוי חצץ וכל

הנדרש בהתאם "להנחיות למניעת חדירת גז ראדון
למבנים".

250.00190.0047,500.00מ'

צינורות מי דלוחין עשויים פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה07.099.0020
"VALSIR" בקוטר 110 מ"מ כולל כל האביזרים הדרושים

להתחברות; מחברים, ברכים, אטמים וכו' מונחים גלויים או
בחריצים בקירות כולל חציבה בקיר וביטון, על הקירות כולל

חבקים, בחלל תקרה אקוסטית כולל קונזולות לתליה,
מעברים דרך ומתחת לקירות במידת הצורך וכו' הכל

כנדרש.

40.00210.008,400.00מ'

4.0040.00160.00יח'כובע על צינור אוויר מכל סוג שהוא.07.099.0030

220,930.00סה"כ למתקני תברואה
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מתקני חשמל08

הערות כלליות לפרק 08 מתקני חשמל08.001

1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט
(בתוספת למחירי קבלן מתקני החשמל שלהלן) - ראה

בתחילת חלק ג' - נספחים ועלויות בניה. לנושא אחוזי קבלן
ראשי- שים לב: כל תתי הפרקים בעב' החשמל, מחושבים
כמבוצעים בתוך המבנה, מלבד תתי פרקים: 08.011-014,

08

2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי
לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא

אם צויין אחרת בסעיף.

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר
בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.

3. מערכות גילוי וכיבוי אש ומערכות בקרת מבנים - ראה
פרקים 35, 34.

4. עלויות חומרים לעבודות מתקני חשמל - ראה פרק 88,
ב"מאגר מחירי חומרי בניה", מהדורה אינטרנטית נפרדת.

5. שעות עבודה חשמלאי מוסמך וחשמלאי עוזר - ראה
סעיפים 60.020.0090-0100.

6. קיצורים/ראשי תיבות בשימוש בפרק זה: ג.ת - גוף
תאורה; ב"ת - בית תקע (שקע); יח' - יחידה; כ"ס - כח סוס;
ס"מ - סנטימטר; מ"ר - מטר מרובע; מ"מ - מילימטר; מ"א -
מטר אורך (מטר רץ); מא"ז - מפסק אוטומטי זעיר; ממ"ר -
מילימטר מרובע; מאמ"ת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי;

7. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים
בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן מתקני

חשמל.

חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 120 ס"מ,08.011.0021
לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

12.0042.00504.00מ'

תוספת עבור ניסור מדרכת בטון לצורך הנחת צנרת08.011.0560
והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה,

ברוחב 40 ס"מ

12.00100.001,200.00מ'

תאי בקרה בעבודות חשמל08.012

תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות08.012.0010
חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט,

הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית

1.001,000.001,000.00יח'
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חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים לרבות חציבת פתח08.012.0200
לצנרת עד "8 קוטר וסתימת הפתח בבטון

1.00490.00490.00קומפ

צנרת חשמל פלסטית08.021

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ08.021.0020
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

20.006.40128.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 32 מ"מ08.021.0030
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

20.008.90178.00מ'

צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 08.021.01963.2
מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר

50.0037.001,850.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל08.021.0500
משיכה לרבות כל חומרי החיבור

15.0012.00180.00מ'

תעלות כבלים08.023

תעלות מרשת ברזל מגולוונת

תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל08.023.0100
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות,
מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע

130.0051.006,630.00מ'

תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל08.023.0110
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות,
מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע

100.0062.006,200.00מ'

תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל08.023.0130
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות,
מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע

100.0085.008,500.00מ'

08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

08.031.00103X1.5 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

20.006.90138.00מ'

08.031.00305X1.5 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

20.009.30186.00מ'

08.031.00903X2.5 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

20.008.60172.00מ'
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08.031.01105X2.5 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

20.0011.70234.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X4 ממ"ר08.031.0120
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת
"ארכה" או ש"ע

20.0012.50250.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X4 ממ"ר08.031.0140
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת
"ארכה" או ש"ע

200.0018.703,740.00מ'

08.031.02005X10 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

20.0037.00740.00מ'

08.032(XLPE) NA2XY כבלי אלומיניום

כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X240 ממ"ר08.032.0095
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת
"ארכה" או ש"ע

30.00137.004,110.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים08.034

08.034.0020P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 2.5 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.002.5050.00מ'

08.034.0050P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 10 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.009.40188.00מ'

מוליכי נחושת גלויים08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או08.035.0010
מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

200.0010.202,040.00מ'

כבלים חסיני אש08.037

08.037.05003X1.5 בחתך FE180 E90 NHXH כבלים חסיני אש מסוג
ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור

בשני הקצוות

40.0010.60424.00מ'

כבלי טלפון08.038
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כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק"08.038.0010
10X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.0012.10242.00מ'

הארקות והגנות אחרות08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר08.040.0010
19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות

אביזרים מקוריים

4.00303.001,212.00יח'

שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה08.040.0020
להתקנה במדרכה

2.00430.00860.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 08.040.003040/4
מ"מ עבור 7 מוליכים

3.00288.00864.00יח'

הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת08.040.0040
היסוד של הבנין

660.0011.507,590.00מ"ר

נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת08.040.0050
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת

מגן ושלה תקנית

6.00150.00900.00נק'

יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ08.040.0150
לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט

2.00295.00590.00יח'

08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

מבנה ללוחות חשמל

אספקה, הובלה והתקנה של לוח ראשי לבניין בהתאם08.061.9000
לתוכנית 2653-09-1. כולל כל הדרוש להתקנתו וחיווטו

בצורה מלאה ותקינה.

1.00100,000.00100,000.00קומפ

אספקה, הובלה והתקנה של לוח ממ"ד בהתאם לתוכנית08.061.9010
2653-09-2. כולל כל הדרוש להתקנתו וחיווטו בצורה מלאה

ותקינה.

1.0015,000.0015,000.00קומפ

בתי תקע08.072

08.072.0060"CEE" 5 בתי תקע להתקנה על הטיח 16 אמפר, דגם
מגעים IP44 תוצרת "גוויס" או ש"ע

2.0070.00140.00יח'

אביזרי חשמל שונים08.073

הערה: האביזרים בפרק זה ימדדו בנפרד, רק אם אינם
נכללים במסגרת נקודה. כמו כן ניתן לחשב בפרק זה הפרש

מחיר בין אביזר שבמכרז לאביזר שהותקן בפועל.

מפסק זרם פקט 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת08.073.0220
"גוויס" או ש"ע

1.00150.00150.00יח'

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
P1180
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מפסק זרם פקט 3X32 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת08.073.0235
"גוויס" או ש"ע

4.00200.00800.00יח'

עמוד שקעים אנטנה המוזן מהתקרה, כולל כל האביזרים08.073.9000
הדרושים להתקנתו והפעלתו המלאים. העמוד יכיל 6

שקעים ישראלים.

7.006,000.0042,000.00יח'

גופי תאורת חרום08.083

הערה: כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת.

שלט הכוונה חרום יחד תכליתי או דו תכליתי, תאורת לד08.083.0350
3.2W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה" דוגמת
"געש" דגם "ברק געש" או ש"ע, חד צדדי או דו צדדי,
להתקנה שקועה או חיצונית או תליה, מותקן מושלם

15.00270.004,050.00יח'

גוף תאורת חירום שקוע 3W חד תכליתי להתמצאות נורת08.083.0500
LED 3W בעוצמה של 180 לומן זמן גיבוי 180 דקות

מתאים להתקנה עד 5 מטר גובה, מק"ט
EL100X2911EMLED, דוגמת ecoled או ש"ע, לרבות

חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם

22.00299.006,578.00יח'

תאורת לדים - פנים08.085

הערות: 1. כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת.2.
תאורת לדים חוץ - ראה תת פרק 08.086.

גוף תאורה הרמטי IP65 מדגם כרמל של חברת אלתם עין08.085.9000
השופט. במידות 60X9, 20 וואט.

10.00205.002,050.00מ'

גוף תאורה עגול שקוע מדגם VS-KR של חברת VS (ספק -08.085.9010
.IP44 אלתם). הגוף ברמת אטימות

28.00220.006,160.00יח'

גוף תאורה 60X60 מדגם גראנד בקי של חברת אלתם.08.085.9020
.LOW UGR הגוף יהיה .VS דרייבר תוצרת

64.00330.0021,120.00יח'

גוף תאורה 120X30 מדגם גראנד בקי של חברת אלתם.08.085.9030
.LOW UGR הגוף יהיה .VS דרייבר תוצרת

17.00340.005,780.00יח'

תאורת לדים - חוץ08.086

הערות: 1. כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת.2.
תאורת לדים פנים - ראה תת פרק 08.085

גוף תאורה להתקנה על המבנה מדגם אופטילד תוצרת08.086.9000
אלתם. הגוף באטימות IP66, פיזור של 90 מעלות בהספק

50 וואט. 3000 קלווין.

7.00840.005,880.00יח'

נקודות מאור08.101

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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הערות:הערות: 1. העיקרון של מדידת נקודות (נק' מאור,
בתי תקע וכד') הינו שכל נקודה כוללת את הצינורות

והמוליכים או הכבלים, במרחק ממוצע של הנקודות מהלוח
(חלקם קרובים ללוח וחלקם רחוקים). בנוסף, גם המרחק

בין גופי התאורה (בשירשור) אינו משנה את המחיר
הממוצע של הנק

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות08.101.0010
בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או

מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד
היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד

או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן
מים או

175.00152.0026,600.00נק'

נקודות בתי תקע08.102

08.102.0010N2XY/FR נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת
ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר,
מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד
בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת

"ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

77.00149.0011,473.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או08.102.0030
תה"ט

34.0022.00748.00יח'

תוספת לנקודת בית תקע עבור 6 ב"ת ביחידה להתקנה08.102.0060
ע"הט או תה"ט

16.0052.00832.00יח'

תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 08.102.00702.5
ממ"ר

89.0025.002,225.00יח'

29.0019.00551.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים08.102.0080

עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט08.102.0220
N2XY לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל D18 דגם

עם 4 אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת
מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות,

2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים

16.00900.0014,400.00יח'

נקודות חשמל שונות08.103

נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון08.103.0010
ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון
ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי

3X2.53 ממ"ר (אוx1.5 בחתך P.V.C נחושת עם בידוד
ממ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה,

מ

1.00208.00208.00נק'

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
P1180

P1180-G
עמוד 29/09/202016

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 51אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נקודה למזגן עם מגען, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה, כבלי08.103.0110
נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת

בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל
עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

12.00392.004,704.00נק'

12.0059.00708.00יח'תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר08.103.0130

נקודה להתקנת מכשיר ללא אביזר סופי במעגל חד-פזי08.103.0310
בכבלים ו/או במוליכים של 2.5 ממ"ר, לרבות צינור

9.00161.001,449.00נק'

נקודה להתקנת מכשיר במעגל תלת פאזי בכבלים ו/או08.103.0440
במוליכים בחתך 2.5 ממ"ר, לרבות צינור ומ"ז 3X16 אמפר

בתיבה מוגנת מים

2.00342.00684.00נק'

08.103.04701.5X2 נקודה לבקרת חסכון באנרגיה בכבלים ו/או מוליכים
ממ"ר לרבות צינור

13.00126.001,638.00נק'

נקודת טרמוסטט בכבלים ו/או מוליכים 1.5 ממ"ר בכמות08.103.0475
כנדרש לרבות צינור וחיבור הטרמוסטט שיסופק ע"י אחרים

10.00110.001,100.00נק'

נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל08.103.0490
2.5X3 ממ"ר, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת

"גוויס" או ש"ע

1.00190.00190.00נק'

נקודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות צנרת ומוליכים או08.103.0495
כבלים 1.5X3 ממ"ר ואביזר עם זכוכית לשבירה

6.00460.002,760.00נק'

נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה08.103.0500
סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל
ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכן
אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה"

או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

4.00150.00600.00נק'

נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש08.103.0590
בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות וכבל
קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר

סיום דוגמת "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע

2.00197.00394.00נק'

נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן,08.103.0700
מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט
משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה
או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד

נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת
היציאה

71.0082.005,822.00נק'

נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור08.103.0720
CAT- בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל
7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות

אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות

3.00302.00906.00נק'

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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תיבות הסתעפות לטלפונים08.106

תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע08.106.0010
בעובי של 20 מ"מ עם דלת במידות פנים 60/40/20 ס"מ

ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"

1.00750.00750.00יח'

בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות למתקני08.107
חשמל

הערה: בדיקות מתקני חשמל וסריקות תרמוגרפיות
במערכות חשמל חדשות, כלולות במחירי פרק 08, ראה

ב"ספר הכחול" סעיף 08.00.02 תכולת מחירים סעיף קטן
(ח). בסעיפים שלהלן ניתן להשתמש עבור בדיקות או
סריקות למתקני חשמל קיימים במבנה קיים, ואם סוכם

מראש ואושר ע"י המזמין.

339,840.00סה"כ למתקני חשמל

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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עבודות טיח09

טיח פנים09.011

תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים, שתי שכבות09.011.9024
סרגל בשני כיוונים, לרבות סיתות טיח קיים פגום ותיקון

סדקים וחריצים עם רשת X.P.M או לאחר הנחת קווי מים,
חשמל וכד' בקירות, תיקוני הטיח בסעיף זה כוללים גם
תיקונים סביב משקופי חלונות ודלתות בקירות קיימים

והתאמת עובי הטיח החדש לקיים

210.0068.0014,280.00מ"ר

14,280.00סה"כ לעבודות טיח
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עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 60/60 ס"מ,10.031.0042
בדגם כמפורט בתוכנית.

50.00250.0012,500.00מ"ר

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/30 ס"מ10.031.0050
בדגם כמפורט בתוכנית.

25.00230.005,750.00מ"ר

ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 100/100 ס"מ, בדגם10.031.0150
כמפורט בתוכנית.

50.00330.0016,500.00מ"ר

חיפוי10.040

מחיר החיפוי כולל פרופילי פינה לפי בחירת האדריכל

חיפוי באריחי קרמיקה 20/50 בגוון ודגם לפי בחירת10.040.0010
האדריכל. מחיר יסוד 80 ש"ח למ"ר. (מטבח ושירותים)

150.00220.0033,000.00מ"ר

חיפוי באריחי קרמיקה 32/60 מדגם MERFIL של נגב10.040.0020
קרמיקה בגוונים לפי בחירת האדריכל. (חדר אוכל עמדת

קפה ונטילת ידיים)

50.00260.0013,000.00מ"ר

חיפוי PVC מסוג DECOCHOC של ח.ג. סחר או שווה ערך10.040.0030
בגוונים שונים לבחירת האדריכל לרבות מס סיומת וכל

הנדרש לביצוע מושלם. (נג-5)

300.00250.0075,000.00מ"ר

מגני פינות קיר דוגמת COMBO LINE 50 SPM של ח.ג.10.040.0040
סחר או שווה ערך בגוונים לבחירת האדריכל. (נג-3)

25.00200.005,000.00מ'

רצפות עץ10.090

רצפת פרקט למינציה בדגם כמפורט בתוכנית, בהתקנה10.090.0042
צפה ע"ג משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד), מחיר יסוד

120 ש"ח/מ"ר

110.00230.0025,300.00מ"ר

90.00110.009,900.00מ'פאנל "ציפור לבן"10.090.0043

195,950.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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עבודות צביעה11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס11.011

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או11.011.0200
בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי
שכבות "סופרקריל" או ש"ע. עד שלושה גוונים לבחירת

האדריכל.

1,900.0028.0053,200.00מ"ר

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

חידוש טיח חוץ מותז קיים בצבע "סופרקריל מ.ד." או ש"ע11.012.9000
בשתי שכבות כולל תיקונים נדרשים בטיח קיים

350.0039.7013,895.00מ"ר

67,095.00סה"כ לעבודות צביעה
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עבודות אלומיניום12

עבודות אלומיניום12.001

ויטרינה עם דלת טיפוס מס' א-1 ברשימה. הכל קומפלט12.001.0010
כמפורט ברשימה.

2.009,000.0018,000.00יח'

ויטרינה עם דלת טיפוס מס' א-2 ברשימה. הכל קומפלט12.001.0020
כמפורט ברשימה.

1.0020,000.0020,000.00יח'

תריס חשמלי טיפוס מס' א-3 ברשימה. הכל קומפלט12.001.0030
כמפורט ברשימה.

1.007,000.007,000.00יח'

ויטרינה עם דלת טיפוס מס' א-4 ברשימה. הכל קומפלט12.001.0040
כמפורט ברשימה.

1.0020,000.0020,000.00יח'

דלת טיפוס מס' א-5 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט12.001.0050
ברשימה.

3.004,000.0012,000.00יח'

חלון טיפוס מס' א-6 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט12.001.0060
ברשימה.

5.003,000.0015,000.00יח'

ויטרינה עם דלת טיפוס מס' א-A7 ברשימה. הכל קומפלט12.001.0070
כמפורט ברשימה.

1.009,000.009,000.00יח'

ויטרינה עם דלת טיפוס מס' א-B7 ברשימה. הכל קומפלט12.001.0071
כמפורט ברשימה.

1.004,500.004,500.00יח'

ויטרינה עם דלת טיפוס מס' א-8 ברשימה. הכל קומפלט12.001.0080
כמפורט ברשימה.

1.008,000.008,000.00יח'

דלת טיפוס מס' א-9 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט12.001.0090
ברשימה.

3.004,000.0012,000.00יח'

חלון שחרור עשן טיפוס מס' א-12 ברשימה. הכל קומפלט12.001.0120
כמפורט ברשימה.

1.004,500.004,500.00יח'

חלון טיפוס מס' א-13 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט12.001.0130
ברשימה.

1.001,800.001,800.00יח'

חלון טיפוס מס' א-14 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט12.001.0140
ברשימה.

2.002,000.004,000.00יח'

זיגוג חלונות קיימים12.020

זיגוג חלונות קיימים ב"טריפלקס" 4+4 מ"מ עם 12.020.00010.38
P.V.B, לרבות גומיות וסרגלים וכל הנדרש לביצוע מושלם.

הזיגוג יהיה שקוף ו/או חלבי לבחירת האדריכל.

50.00500.0025,000.00מ"ר

160,800.00סה"כ לעבודות אלומיניום
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מתקני מיזוג אויר15

מעבים15.001

מעבה HP VRF כדוגמת תוצרת MULTI-V5 LG דגם15.001.0084
ARUN580 או שווה ערך מאושר לתפוקה קירור נומינלית
TR 46.2 לרבות הובלה, הנפה , התקנה וחיבור צנרת גז,

בולמי זעזויים מנאופרן מחורץ וכל הנדרש לפעולה
מושלמת.

1.00150,720.00150,720.00קומפ

מאיידים15.002

1.00800.00800.00יח'מפ-3 מפוח צירי ונטאקסיה "6 חד כווני.15.002.0004

מפ-2 מפוח יניקה צנטריפוגלי לספיקה של 50 רמ"ד ומפל15.002.0020
לחץ כללי PA 150 לרבות לוח הפעלה עם וסת מהירות

ort Quadro Range" דגם "VORTICE" כדוגמת תוצרת
MedioV" או שווה ערך מאושר, כמפורט.

1.001,500.001,500.00יח'

מפ-1 יחידת מפוח צנטריפוגלי בתוך קופסא אקוסטית15.002.0030
לספיקת אויר 1,000 רמ"ד לחץ כללי pa 200, כדוגמת
תוצרת "OSTBERG " לרמת רעש שלא תעלה על (50

DB(a. כמפורט.

1.005,000.005,000.00יח'

מפ-4 מפוח צנטרפוגלי ,עשוי פלסטיק, כניסה אחת לספיקה15.002.0040
800 רמ"ד, מפל לחץ Pa 100 הנע ישיר, מותקן ע"ג בולמי

רעידות מנאופרן , כמפורט.

1.005,000.005,000.00קומפ

אספקת של יחידת מאייד מטיפוס עילי תוצרת LG דגם15.002.0064
ARNU12GSBL4 לתפוקה Btu/hr 12,300 לרבות כל

הנדרש לפעולה מושלמת.

2.003,020.006,040.00קומפ

אספקת של יחידת מאייד מטיפוס עילי תוצרת LG דגם15.002.0070
ARNU24GSCL4 לתפוקה Btu/hr 24,200 לרבות כל

הנדרש לפעולה מושלמת.

1.003,795.003,795.00קומפ

15.002.0092LG אספקת של יחידת מאייד מטיפוס מיני מרכזי תוצרת
דגם ARNU36GBHA4 לתפוקה Btu/hr 36,200 לרבות כל

הנדרש לפעולה מושלמת.

1.005,980.005,980.00קומפ

15.002.0094LG אספקת של יחידת מאייד מטיפוס מיני מרכזי תוצרת
דגם ARNU42GBHA4 לתפוקה Btu/hr 42,000 לרבות כל

הנדרש לפעולה מושלמת.

1.006,555.006,555.00קומפ

15.002.0098LG אספקת של יחידת מאייד מטיפוס מיני מרכזי תוצרת
Btu/hr 54,600 לתפוקה תוצרת ARNU54GBHA4 דגם

לרבות כל הנדרש לפעולה מושלמת.

2.009,900.0019,800.00קומפ

15.002.0100LG אספקת של יחידת מאייד מטיפוס מיני מרכזי תוצרת
דגם ARNU76GBBA4 לתפוקה Btu/hr 76,400 לרבות כל

הנדרש לפעולה מושלמת.

2.0012,700.0025,400.00קומפ
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15.002.0102LG אספקת של יחידת מאייד מטיפוס מיני מרכזי תוצרת
דגם ARNU96GBBA4 לתפוקה Btu/hr 95,900 לרבות כל

הנדרש לפעולה מושלמת.

1.0013,560.0013,560.00קומפ

אספקת של יחידת מאייד מטיפוס מיני מרכזי לאספקת אוויר15.002.0144
צח מטופל תוצרת LG דגם ARNU96GBRZ4 לתפוקה
Btu/hr 95,900, לספיקה של CFM 1,261 לרבות כלל

הנדרש לפעולה מושלמת.

1.0013,570.0013,570.00קומפ

תוספת תא מסנן מוקדם ליחידת מאייד מטיפוס מיני מרכזי15.002.0150
לאספקת אוויר צח מטופל לרבות מסנן מוקדם מרשתות

אלומיניום בעובי 50 מ"מ, מסנן F-300 מהירות מקסימלית
דרך המסננים 300F.P.M הוצאת מסנן כלפי מטה או הצידה
עם דלתיות נינעלות, חיבור ליחידה ולתעלה, וכל הנדרש

לפעולה מושלמת, כמפורט.

1.002,000.002,000.00קומפ

צנרת גז15.004

צנרת גז מושלמת למערכת VRF מותקנת בהתאם להוראות15.004.0200
היצרן לרבות הסתעפויות, חיבורי Y, בידוד, עטיפת סרט

PVC , ניקוי, שטיפה, ביצוע ואקום, מילוי גז ושמן, מתלים,
הגנות פח על הצנרת, וכל החומרים והעבודות הנדרשות
לפעולה מושלמת של המערכת בהתאם להוראות היצרן.

1.0040,000.0040,000.00קומפ

כיסוי מושלם לצנרת גז וחשמל בחוץ עשוי פח מגולוון15.004.0230
לרבות תמיכות .

1.002,500.002,500.00קומפ

מערכות פיזור אויר15.005

500.0095.0047,500.00מ"רתעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח של 0.8 מ"מ.15.005.0002

130.00100.0013,000.00מ"רתעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח של 1.0 מ"מ.15.005.0006

15.005.0072DEC- CAST -15.0025.00375.00מ"רתוספת עבור איטום תעלות יניקה ב

מפזר אויר תקרתי בדומה לתוצרת "מפזרי יעד" TK צבוע15.005.0100
בתנור בשטח עד 0.085 מ"ר כולל וסת כמות אויר.

10.00135.001,350.00יח'

מפזר אויר תקרתי בדומה לתוצרת "מפזרי יעד" TK צבוע15.005.0102
בתנור בשטח גדול מ- 0.085 מ"ר כולל וסת כמות אויר.

4.001,500.006,000.00מ"ר

שבכות אויר חוזר, צבע בתנור, בשטח עד 0.085 מ"ר כולל15.005.0141
וסת כמות אויר.

6.00100.00600.00יח'

שבכות אויר חוזר, צבע בתנור, בשטח גדול מ- 0.085 מ"ר15.005.0145
כולל ווסת כמות אויר.

4.001,200.004,800.00מ"ר

שבכות אויר חוזר עם מסנן במידות 60/60 ס"מ מותאם15.005.0148
לתיקרה אקוסטית בדומה לתוצרת "מפזרי יעד".

10.00600.006,000.00יח'

תריס נגד גשם כולל רשת נגד ציפורים צבוע. בתנור בשטח15.005.0153
גדול מ - 0.1 מ"ר.

0.501,000.00500.00מ"ר
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5.00200.001,000.00יח'מדף אויר לווסות עד שטח 0.25 מ"ר.15.005.0161

בידוד טרמי15.006

בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אויר עשוי מסיבי זכוכית15.006.0020
מצופים נאופרן בעובי "1.

600.0054.0032,400.00מ"ר

מערכות בקרה15.008

עינית למאייד עבור שלט אלחוטי מתאים לכל הדגמים15.008.0002
תוצרת LG לרבות חיווט למאייד.

2.00300.00600.00יח'

2.00430.00860.00יח'שלט רחוק אלחוטי מתאים לכל הדגמים מקובע לקיר.15.008.0004

טרמוסטט חדר חוטי רחב מואר מתאים לכל הדגמים מקובע15.008.0006
לקיר.

6.00550.003,300.00יח'

אספקה של מערכת בקרה מרכזית לפיקוד ובקרה מלאה עד15.008.0020
32 יחידות לרבות תוכנה חיווט וכל החומרים והעבודות

הנדרשות לפעולה מושלמת של המערכת.

1.004,000.004,000.00יח'

אינסטלציה חשמלית מושלמת בין הלוחות, היחידות,15.008.0794
הבקרים, רגשים, יחידות קצה, מתאמים לרבות חיווט

מושלם לפעולה מושלמת של המערכת.

1.002,000.002,000.00קומפ

מכשירי מדידה ושונות15.009

בסיס למאייד על גג הממ"מ עם רגלים בגובה 20 ס"מ15.009.0100
לאפשר ניקוז כמפורט.

4.00600.002,400.00קומפ

שרוול בקוטר " 4 לפי תקן הג"א בממ"ד למעבר צנרת,15.009.0220
תוצרת "B.S.T" לרבות קידוח, כמפורט.

2.001,200.002,400.00יח'

מגוף בקוטר " 4 לפי תקן 1230 בממ"ד למעבר אויר לממ"מ15.009.0230
, כמפורט.

1.00600.00600.00יח'

מגוף בקוטר " 8 לפי תקן 1230 בממ"ד למעבר אויר לממ"מ15.009.0232
, כמפורט.

1.001,200.001,200.00יח'

מערכת סינון ואיוורור מושלמת להתקנה אופקית בממ"ד15.009.0320
ל-30 איש מאושרת ע"י שילטונות הג"א, בעלת תו תקן,

HIDDEN כדוגמת תוצרת "תעשיות בית אל" דגם "סמויה
30 " אושווה ערך מאושר המספקת 180 מק"ש אוויר מסונן,

360 מק"ש במצב אוורור הכוללת שסתומי הדף (3 בר)
וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ ראשי, מפוח

הפועל עלמנוע חשמלי עם הפעלה ידנית למקרה של הפסקת
חשמל בשעת חירום, תאורת חירום, מד כמות אוויר

ושסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר, מד לחץ צנרת גמישה,
בדיקה ע"י בודקמוסמך וכל החומרים והאביזרים הנדרשים

לפעולה מושלמת כמפורט.

1.0012,300.0012,300.00קומפ

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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מערכת סינון ואיוורור מושלמת להתקנה אופקית בממ"ד15.009.0324
ל-50 איש מאושרת ע"י שילטונות הג"א, בעלת תו תקן,

HIDDEN כדוגמת תוצרת "תעשיות בית אל" דגם "סמויה
50 " אושווה ערך מאושר המספקת 300 מק"ש אוויר מסונן,

600 מק"ש במצב אוורור הכוללת שסתומי הדף (3 בר)
וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ ראשי, מפוח

הפועל עלמנוע חשמלי עם הפעלה ידנית למקרה של הפסקת
חשמל בשעת חירום, תאורת חירום, מד כמות אוויר

ושסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר, מד לחץ צנרת גמישה,
בדיקה ע"י בודקמוסמך וכל החומרים והאביזרים הנדרשים

לפעולה מושלמת כמפורט.

1.0016,400.0016,400.00קומפ

1.002,500.002,500.00קומפבדיקה של בודק מוסמך למערכות החשמל.15.009.0850

בדיקה של מעבדה מאושרת למערכות מזוג אויר - לרבות15.009.0852
אישור התאמה לדרישות תקן ישראלי 1001 חלק 1.

1.005,000.005,000.00קומפ

ויסות, הרצה, הפעלה, שירות ואחריות לשלוש שנים מיום15.009.0900
קבלת המתקן ע"י המתכנן.

1.002,000.002,000.00קומפ

471,305.00סה"כ למתקני מיזוג אויר

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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מסגרות חרש19

מסגרות חרש19.010

קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי19.010.0045
דופן מעל 4 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות

ניקוי במברשות פלדה, ריתוכים וצבע יסוד סינטטי.

4.0016,000.0064,000.00טון

4.002,150.008,600.00טוןתוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה19.010.0064

3.5011,900.0041,650.00טוןמרישים לגג מפרופילי פלדה מגולוונים19.010.0090

פח בעובי 3 מ"מ מגולוון בתוך קיר גבס בגבול עם השכן19.010.0100
(עד גובה 2 מטר), ובקירות חיצוניים במבואת הכניסה

למחסן המטבח.

57.00180.0010,260.00מ"ר

טיפול בחלונות קיימים19.020

ניקוי מסגרות חלונות קיימים - ניקוי אברזיבי לקונסטרוקציה19.020.0084
פלדה ע"י התזה בלחץ של חול סינטטי או מינרלי, או גרגרי
מתכת, או גרגרי זכוכית, או גרגרי ברזל סיליקט עם צוות,
לרבות כל החומרים והציוד הנדרש לא כולל פיגום. הכל

קומפלט עד לגמר מושלם מוכן לצבע.

1.0020,000.0020,000.00קומפ

צביעת מסגרות חלונות קיימים לאחר ניקוי בצבע יסוד19.020.0090
ובשתי שכבות צבע עליון סינטטי. בגוון לבחירת

האדריכלית.

1.0015,000.0015,000.00קומפ

החלפת חלקי מסגרות חלונות פגומים במסגרות תקינה19.020.0100
מוכנה לצבע.

1.004,000.004,000.00קומפ

163,510.00סה"כ למסגרות חרש

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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אלמנטים מתועשים בבניין22

תקרות תותבות22.001

מחירי התקרות כוללים קונסטרוקציה לתליה לקונסטרוקציה
ראשית וגמר זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע

מושלם של העבודה הכול בהתאם למפורט בתוכניות
וברשימות, לרבות ביצוע בגאומטריות מעוגלות ומיוחדות,
פרופילי קצה מיוחדים ובהתאם לתקנים הישראליים וכל

הנדרש לביצוע עד גמר מושלם. המחיר כולל ביצוע בדיקות
מעבדה מוסמכת להתאמה לדרישות התקן.

תקרה תותבת מסוג ECOPHON ADVANTAGE E בגודל22.001.0010
60/60 כמפורט בתוכנית האדריכלית כולל מזרוני צמר

סלעים.

330.00280.0092,400.00מ"ר

תקרת מגשי פח של הכט אפרים ברוחב 30 ס"מ, מחורר,22.001.0020
כיפוף 11 כמפורט בתוכנית האדריכלית.

70.00220.0015,400.00מ"ר

תקרות, סינרי גבס וסגירת פירים, לרבות לוח גבס בעובי22.001.0060
1.25 ס"מ, קונסטרוקציה בגובה הנדרש, צמר סלעים,

שפכטל לרבות צבע עד לגמר מושלם. הכל בהתאם למפורט
בתוכניות ובפרטים.

430.00220.0094,600.00מ"ר

150.0015.002,250.00מ"רתוספת עבור גבס אדום בלוח תקרה22.001.0070

חיפוי סינר באקופון באולם ייצור כמפורט בתוכנית22.001.0080
האדריכלית.

10.00280.002,800.00מ"ר

מחיצות גבס22.002

כל הסעיפים כוללים מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח
פלדה מגולבן. חיפוי קירות עם פרופיל אומגה בגובה

הנדרש, פרופילים בתפר, פרופילי ניתוק. הכל לפי פרטי
אורבונד והתקן הישראלי וכל הנדרש לביצוע, הכל עד גמר
מושלם, כולל שפכטל מוכן לצבע. המחיצות יתאימו למצב

מוגבר של שירות לפי תקן 1503.

כל הסעיפים כוללים פרופילי ניתוק כמפורט בתוכנית
האדריכלית

מחיצת גבס דו קרומית מ-2 לוחות גבס לבן בעובי 22.002.002012.5
מ"מ בכל צד ברוחב כולל של 10 ס"מ לרבות קונסטרוקציית

נשיאה מפרופילי פח מגולוונים וכל החיבורים, שפכטל,
עיבוד פתחים ונישות, הכנה לצבע, כולל בידוד מחיצות גבס
במזרוני צמר סלעים בעובי "2 ובמשקל מרחבי 80 ק"ג למ"ק

עטופים ביריעות פוליאטילן חסין אש.

220.00220.0048,400.00מ"ר

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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מחיצת גבס דו קרומית מ-2 לוחות גבס לבן בעובי 22.002.002212.5
מ"מ בכל צד ברוחב כולל של 20 ס"מ לרבות קונסטרוקציית

נשיאה מפרופילי פח מגולוונים וכל החיבורים, שפכטל,
עיבוד פתחים ונישות, הכנה לצבע, כולל בידוד מחיצות גבס
במזרוני צמר סלעים בעובי "2 ובמשקל מרחבי 80 ק"ג למ"ק

עטופים ביריעות פוליאטילן חסין אש.

600.00260.00156,000.00מ"ר

350.0025.008,750.00מ"רתוספת עבור גבס אדום בשני הלוחות בצד אחד22.002.0030

תוספת עבור גבס ירוק בשני הלוחות בצד אחד (בחדרים22.002.0040
רטובים)

460.0025.0011,500.00מ"ר

מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ22.012
קלים

תוספת למחיצות קלות עבור לוח צמנט לקירות חוץ מסוג22.012.0160
"Aquapanel" או ש"ע בעובי 12.5 מ"מ, משולב עם אגרגט
חרס ורשתות סיבי זכוכית, בעל מקדם התפשטות נמוך,
לרבות מילוי המישקים (תפרים) במרק (שפכטל צמנטי)

מסוג "Joint Filler" או ש"ע עם סרט שריון, במקום לוח גבס
(בצד אחד). הלוח בעל רמת סיווג אש מקסימלי לפי ת"י

755 ולא דליק לחלוטין (VI.4.4) A1 עמיד מים ולחץ

15.0070.001,050.00מ"ר

פרופילי גמר מאלומיניום, תוספות לתקרות אקוסטיות22.028
וקי

פרופיל גמר לגבס בצורת "Z" עם חריץ בעובי 25 מ"מ, מסוג22.028.1023
"דקוליין" מס' 0859, במידות 12.8/47 מ"מ, לניתוק בין

קירות/תקרות גבס לבין מישור אחר, בגוון אלומיניום טבעי

390.0052.0020,280.00מ'

453,430.00סה"כ לאלמנטים מתועשים בבניין

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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הריסות ופירוקים24

ניסורים באלמנטים מבטון מזוין24.031

ניסור במסור יהלום באלמנטים מבטון מזויין בעובי 24.031.004010-20
ס"מ. המחיר למ' כאשר הכמות הכוללת של הניסורים הינה

מעל 10 מ' ועד 20 מ' ניסור (לניסור בכל הסעיפים)

24.00330.007,920.00מ'

פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה24.060

פירוק זגוגיות חלונות קיימים וחלקי מסגרות פגומים כולל24.060.0131
הכל עד למצב מוכן לביצוע ניקוי.

50.00110.005,500.00מ"ר

13,420.00סה"כ להריסות ופירוקים

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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ריהוט וציוד מורכב בבנין30

מנוף תקרתי+ ערסל לחדר אמבטיה עבור אנשים עם30.015
מוגבלוי

נגיש- מנוף תקרתי מתוצרת גולדמן דגם GH-1, לרבות30.015.0010
קולב, שלט וערסל מיוחד מרשת לטבילה, דגם בייסיק היי

נט במידת מדיום. כולל מסילה באורך 4 מטר צמודה לתקרה
מעל האמבטיה. חיבור לתקרה ע"י מאריכים באורך 10 ס"מ.

עיגון מסילה בעומס עד 400 ק"ג

1.0022,000.0022,000.00קומפ

22,000.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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ציוד מטבחים ציבוריים31

מטבח31.010

מטבח קומפלט לרבות אישור תוכנית במשרד הבריאות וכל31.010.0010
הנדרש לביצוע כולל תעלות, תעלות, משקופים, הגנות על

הקיר, דלפק הגשה, הכל מנירוסטה וכל הנדרש לביצוע
מושלם לפי תוכנית מטבחים

1.0050,000.0050,000.00קומפ

50,000.00סה"כ לציוד מטבחים ציבוריים

אדר י.ב הנדסת מבנים בע"מ
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מערכת גילוי וכיבוי אש34

הערות כלליות לפרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש34.001

1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט
(בתוספת למחירי קבלן מערכות גילוי וכיבוי אש שלהלן) -
ראה בתחילת חלק ג' - נספחים ועלויות בניה. תשומת לב
המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר המחירים"
המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב בתחילת חלק

ג' ע

2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי
לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא

אם צויין אחרת בסעיף.

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר
בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.

3. צינורות פלדה למערכת מתזים (ספרינקלרים) - ראה תת
פרקים 07.011, 07.013. 4. מתזים (ספרינקלרים) - ראה

תת פרק 07.101.

5. ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים) - ראה
תת פרק 07.103.

6. מערכת למניעת פתיחה אקראית של ספרינקלרים
(דחוסה באוויר) - ראה תת פרק 07.105.

7. כל המחירים (אלא אם צויין בסעיף "עבודה/התקנה
בלבד") כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים
חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן מתקני חשמל.

אביזרים לרכזת אזורים, במערכת לגילוי אש ועשן34.011

אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן34.012

25.00360.009,000.00יח'גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)34.012.0020

6.00370.002,220.00יח'לחצן אזעקה למערכת ממוענת34.012.0050

1.0010,400.0010,400.00יח'רכזת גילוי ממוחשבת, ממוענת, קיבולת 250 כתובות34.012.0060

6.00340.002,040.00יח'צופר אזעקה להתקנה פנימית34.012.0070

50.00440.0022,000.00יח'יחידת כתובת מקומית עבור רכזת ממוענת34.012.0090

אלקטרומגנט לדלת אש לרבות לחצן שחרור מקומי, ספק כח34.012.0100
וממסר יציאה עם כתובת

2.00510.001,020.00יח'

17.00120.002,040.00יח'מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת34.012.0300
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בדיקת מכון התקנים לרבות אגרה ולווי בודק, מחיר עד לי"ע34.012.0780
של בודק

1.004,200.004,200.00יח'

1.0028,700.0028,700.00יח'תשלום למכון מוסמך לבדיקת אינטגרציה34.012.0800

מערכות כיבוי אש34.020

הערה: הידרנטים, גלגלונים, זרנוקים, מטפים ועמדות
נייחות - ראה תתי פרקים 07.100, 57.026.

מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 5 מ"ק34.020.0010
הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200 ומילוי גז במיכל, זוג

גלאים (מחוברים בהצלבה), נחירי התזה, צנרת בין
הנחירים והמיכל וחווט

1.006,400.006,400.00יח'

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת34.022
גילוי

עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת34.022.0010
מחולל הודעות דיגיטאלי להעברת 10 הודעות אוטומטיות

לפחות כולל מיקרופון פנימי מאושר UL ומת"י

1.0018,300.0018,300.00יח'

מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של W100 לפחות מותאם34.022.0020
להתקנה בתוך מארז (המארז כלול במחיר הספק) לפי תקן

UL-1220

1.006,500.006,500.00יח'

רמקול תקרתי בעל תקן UL למערכת משולבת לפי תקן34.022.0065
UL-1220

11.00280.003,080.00יח'

11.00450.004,950.00יח'יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה34.022.0090

חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של34.022.0120
AWG16 לפחות, בהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה

מותאם לדרישות

11.00150.001,650.00נק'

מערכת מתזים אוטומטיים (ספרינקלרים)34.050

100.0065.006,500.00מ'אספקת והתקנת צנורות בקוטר נומינלי "1 1/2 מפלדה34.050.0010 אספקת והתקנת צנורות בקוטר נומינלי "1 1/2 מפלדה34.050.0010
מגולבנים ללא תפר סקדיול 10 וכולל קשתות, ספחים,
אוגנים, הסתעפויות, זיזים ושרוולים - מחוברים בינהם

באמצעות מחברי "QUICK UP", תלויים ומחוזקים בעזרת
NFPA-13 הכל על פי F.M. ו/או U.L. אביזרים מאושרי

מהדורה אחרונה.

100.0065.006,500.00מ'

40.0095.003,800.00מ'אספקת והתקנת צנורות כנ"ל אך בקוטר נומינלי "34.050.0020.3

30.00180.005,400.00מ'אספקת והתקנת צנורות כנ"ל אך בקוטר נומינלי "34.050.0030.6
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34.050.0040RECESSED אספקת והתקנת ספרינקלר טיפוס
PENDENT , תגובה מהירה, בועה, גימור כרום, עם רוזטה
כרום 2 חלקים, נחיר "K=5.6 ,1/2" NPT ,1/2 , טמפרטורה

הפעלה 68 מעלות צלסיוס,כדוגמה דגם GL5601 תוצרת
"GLOBE" או ש"ע.

70.0085.005,950.00יח'

אספקת והתקנת ספרינקלר טיפוס UPRIGHT, תגובה34.050.0050
K=5.6 ,1/2" NPT ,1/2" מהירה, בועה, גימור פליז, נחיר
GL- טמפרטורה הפעלה 68 מעלות צלסיוס כדוגמה דגם

5615 תוצרת"GLOBE" או ש"ע.

10.0070.00700.00יח'

34.050.0060STANDARD RESPONSE, STANDDARD.
K=5.6, , כדוגמת SERIES DS-1או ש"ע COVERAGE

DRY TYPE SPRINKLERS PENDENT אספקת והתקנת
ספרינקלר טיפוס

2.00650.001,300.00יח'

80.0025.002,000.00יח'אספקת והתקנת מגן מתז ניצב/תלוי.34.050.0070

מגוף פרפר UL/FM מברונזה חיבורי עשוי ברונזה בקוטר34.050.0080
"3 עם מפסק מצב, מחווט.

1.001,200.001,200.00יח'

מגוף פרפר UL/FM מברונזה חיבורי עשוי ברונזה בקוטר34.050.0090
"6 עם מפסק מצב, מחווט.

3.004,200.0012,600.00יח'

שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה,34.050.0100
קוטר "6, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע.

1.001,600.001,600.00יח'

מפסק זרימה VDC UL/FM (FLOW SWITCH 24) מותקן34.050.0110
"POTTER" תוצרת VSR-F על צנרת קוטר "6 כדוגמת דגם

או ש"ע

1.001,500.001,500.00יח'

מד לחץ קוטר "1/2, 3 עד PSI 300 מאושר UL/FM כדוגמת34.050.0120
דגם " UA" תוצרת "RELIABLE" או ש"ע לרבות אביזרי

חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "1/4 מהצינור הראשי

1.00280.00280.00יח'

פורק לחץ הידראולי תעשייתי בקוטר "2 תוצרת "ברמד"34.050.0130
דגם Z-UL/FM-730-02 או ש"ע.

1.002,600.002,600.00יח'

. BST-RR תוספת עבור אביזר מעבר קיר של מקלט34.050.0140
לדוגמא

1.00500.00500.00קומפ

1.00115.00115.00יח'ארון ל-6 ספרינקלרים רזרביים.34.050.0150

אספקת והתקנת רכזת התראות כולל חיוג אוטומטי וחיווט34.050.0160
מכל מפסקי המצב ומפסקי הזרם.

1.008,000.008,000.00קומפ

חיווט בין כל אביזרי הבקרה, במערכת מתגי זרימה, תחנת34.050.0170
הפעלה, מגופי שליטה על אזורים, אביזרים בחדר מכונות,
ללוח הפיקוד ובקרה של מערכת גילוי אש ועשן של המבנה.

1.0010,000.0010,000.00קומפ
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הכנת תכניות למערכת כיבוי אש אוטומטית וחישובים34.050.0180
הידראולים של כל המתחם לבדיקת מעבדה מוסמכת (מכון
התקנים), לרבות תאום ותשלום למעבדה, עד קבלת אשור

מלא ומושלם ללא הסתיגויות לתכנון ולביצוע המערכת.

1.0025,000.0025,000.00קומפ

211,545.00סה"כ למערכת גילוי וכיבוי אש
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בקרת מערכות במתקן35

הערות כלליות לפרק 35 בקרת מערכות במתקן35.001

1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט
בתוספת למחירי קבלן מערכות מתח נמוך שלהלן) - ראה

בתחילת חלק ג' - נספחים ועלויות בניה. תשומת לב
המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר המחירים"
המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב בתחילת חלק

ג' עבור ת

2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי
לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא

אם צויין אחרת בסעיף, למרות שאין פרק 35 ב"אוגדן
הכחול" מחייבים שאר הפרקים שבאוגדן את הסעיפים

שבפרק זה (במידה ומתאימים).

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר
בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.

3. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים
בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן מערכות

מתח נמוך.

גילוי פריצה ומצוקה35.046

הערה: ציוד גילוי פריצה ומצוקה יהיה מתוצרת "ריסקו",
"עורב", "פימה", "ויסוניק" או ש"ע.

מערכת עד 32 אזורים ואביזרים נילווים

קיט רכזת בסיסי+לוח מקשים כותב עברית + מרחיב35.046.0010
אלחוטי 32 אזורים

1.001,240.001,240.00קומפ

1.00510.00510.00יח'חייגן הודעות35.046.0210

1.00530.00530.00יח'תג קירבה לניטרול ודריכה35.046.0290

1.001,010.001,010.00קומפספק כח 2+3A ממסרים+קופסת פח+יציאה לצופר35.046.0370

35.046.1550PIR Comet 8.00160.001,280.00יח'גלאי נפח

2.00530.001,060.00יח'צופר חיצוני עם נצנץ35.046.2460

ספק 5 אמפר מזווד בקופסת מתכת כולל 9 יציאות מתח35.046.2600
מוגנות פיוז טרמי ונורית VDC12 ביקורת על מכסה הספק

1.00330.00330.00יח'

35.046.2780V2.2AH12 1.00180.00180.00יח'מצבר נטען

35.063(Smart Building) "רגשים ואביזרים עבור "בנין חכם
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רגש נוכחות שקוע בתקרה או מותקן על הקיר דגם35.063.0050
CDBWE מוזן 220 וולט כדוגמת שניידר אלקטריק או ש"ע,

הכולל רמת לוקס לכל גלאי עד 2000 לוקס ו- 2 יציאות
ממסר לניתוק מ"א וחשמל עם השהיה בהפסקה מובנית לכל
ממסר לרבות חיווט, אפשרות לשינוי רדיוס 360 של הגלאי

ושלט אלחוטי (

13.00850.0011,050.00יח'

17,190.00סה"כ לבקרת מערכות במתקן
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פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.001

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות40.001.0322
15/30 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5
ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר

סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל

150.00160.0024,000.00מ"ר

קיר פיתוח מבטון ב-30 חזותי לרבות כל הנדרש לביצוע40.001.0350
כולל עבודות עפר, ברזל זיון וכל הנדרש לביצוע מושלם.

15.001,600.0024,000.00מ"ק

חניית נכים כמפורט בתוכנית אדריכלית ובנספח נגישות.40.001.0360
הכל קומפלט כולל סימון, מחסום תימרור וכל הנדרש לביצוע

מושלם.

1.002,500.002,500.00קומפ

50,500.00סה"כ לפיתוח נופי
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מערכות חיצוניות57

מערכת הביוב החיצונית57.001

הערה: כל השוחות ביוב יהיו עשויות חוליות טרומיות בטון
בלבד.

צינור לביוב עשוי פי.וי סי. דרג 6 בקוטר 160 מ"מ כולל57.001.0020
חפירה ו/או חציבה בתואי ובשיפועים בהתאם לתכניות,
התגברות על מכשולים; קירות תומכים, עצים, מיכלים

קיימים, גדרות וכו' לרבות ריפוד בחול, צילום וידאו בתוך
הצינור ושטיפת הקו לפני ביצוע הצילום, בדיקה

הידרוסטטית, כיסוי התעלה, הרחקת החומר העודף וכו'
בעומקמעל 0.76 מ' ועד 1.25 מ'.

60.00175.0010,500.00מ'

25.00190.004,750.00מ'צינור פי.וי.סי כנ"ל אך בעומק מ- 1.26 מ' ועד 1.75 מ'.57.001.0030

תא ביקורת בקוטר 80 ס"מ בעומק עד 1.25 מ' עשויה57.001.0040
חוליות טרומיות בטון מאושר, כולל חפירה, מצע חול מתחת

לבסיס, אטמים בין הצינורות והתא, מכסה יציקה 12.5
טון,מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו' בהתאם

למפורט במפרט והנחיות יצרן התאים .

9.003,000.0027,000.00יח'

תא כנ"ל אך בקוטר 1.00 מ' בעומק מעל 1.26 מ' ועד 57.001.00501.75
מ'.

2.004,100.008,200.00יח'

תוספת עבור התקנת תא ביוב חדש בכל קוטר ועומק שהוא57.001.0060
על צינור ביוב קיים.

1.00800.00800.00קומפ

מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ ("6). עם עטיפת בטון מזויין,57.001.0070
צנרת ואביזרים מ - P.V.C, לרבות עיבוד מיתעל, גובה

המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ'

2.00900.001,800.00יח'

פירוק וסילוק ריצוף מכל סוג שהוא: אספלט, אבנים57.001.0080
משתלבות וכו' ברוחב 80 ס"מ ולאחר הנחת הקווים, כולל

שכבת מצע מהודק, חול, פינוי פסולת לאתר מורשה,
החזרת מצבהשטח לקדמותו בשלמות וכל הנדרש.

150.00200.0030,000.00מ'

תוספת עבור התחברות לתא קיים עם צינור ביוב חדש57.001.0090
והחזרת במצב לקדמותו.

1.001,100.001,100.00קומפ

מערכת המים החצונית57.002

התחברות לקו מים קיים מגוף כולל כל האביזרים הדרושים57.002.0010
לביצוע ההתחברות והחזרת המצב לקדמותו לאחר

ההתחברות .

2.001,500.003,000.00קומפ

ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר57.002.0020
בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4 גוש בטון לעיגון,
מצמד שטורץ, חיבור לקו מים, מתקן שבירה כמפורט בפרט

וכל הנדרש.

1.003,200.003,200.00קומפ
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חיבור הסנקה UL/FM עם ראש כפול "2X3 על זקף "57.002.00304
לרבות שני מצמדי שטורץ, מכסים ושרשרת, קומפלט

AUTOMATIC תוצרת A-95/96 לדוגמה דגם
SPRINKLERS או ש"ע.

1.001,500.001,500.00קומפ

מערכת מדידה "2 משנית כולל מלכודת אבנים "3, מז"ח "57.002.0040,3
שסתום אל חוזר "3, הידרנט "3 לבדיקת ספיקות, שעון מים
בקוטר "2, ספחים, אביזרים, עבודות התקנה וכל הנדרש

בפרט.

1.0030,000.0030,000.00קומפ

121,850.00סה"כ למערכות חיצוניות
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מרחבים מוגנים ומקלטים59

מתקני תברואה59.070

שירותים כימיים ניידים דגם "Porta Potti 365" תוצרת59.070.0220
"THETFORD" הולנד או ש"ע במידות 41.4/38.3/42.7

ס"מ עם מיכל מים בנפח 15 ליטר ויחידת ספיגה בנפח 21
ליטר, מיועדים למרחבים מוגנים ומשווקים ע"י "תעשיות

בית-אל" עם אישור מכון התקנים הישראלי בהתאם
לדרישות פיקוד העורף

2.00550.001,100.00יח'

1.00300.00300.00יח'מאחז יד לשירותים כימיים במרחב מוגן59.070.0230

1,400.00סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים
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P1180-Gסה"כ ל

50,685.00עבודות עפר01

384,470.00עבודות בטון יצוק באתר02

116,300.00עבודות איטום05

239,200.00נגרות ומסגרות06

220,930.00מתקני תברואה07

339,840.00מתקני חשמל08

14,280.00עבודות טיח09

195,950.00עבודות ריצוף וחיפוי10

67,095.00עבודות צביעה11

160,800.00עבודות אלומיניום12

471,305.00מתקני מיזוג אויר15

163,510.00מסגרות חרש19

453,430.00אלמנטים מתועשים בבניין22

13,420.00הריסות ופירוקים24

22,000.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

50,000.00ציוד מטבחים ציבוריים31

211,545.00מערכת גילוי וכיבוי אש34

17,190.00בקרת מערכות במתקן35

50,500.00פיתוח נופי40

121,850.00מערכות חיצוניות57

1,400.00מרחבים מוגנים ומקלטים59

3,365,700.00סה"כ עלות

572,169.00מע"מ בשיעור 17%

3,937,869.00סה"כ כולל מע"מ
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סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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