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הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ (להלן" :המועצה" ו/או
"המזמין") מזמינות בזאת הצעות למכרז להסכם מסגרת לביצוע עבודות עפר ,מצעים וסלילה ,תשתיות
מים ,ביוב ,ניקוז ,תאורה ,חשמל ותקשורת לרבות בחפירה פתוחה ו/או בקידוח אופקי ,עבודות בטון וקירות,
פיתוח ,ריהוט רחוב ,גינון והשקיה ,תחנת שאיבה למי נגר עילי ,בריכת חידור ,קירות סלאריים וכלונסאות,
קיר אקוסטי ,חציות של קווי דלק קצא"א ותש"ן; ברחובות ובשטחים בתחומי המועצה המקומית כפר
שמריהו ,בין השאר במתחם הנוריות ,בגבול המערבי של הישוב עם דרך חיפה/כביש מס'  ,2בגבול המזרחי
של הישוב בסמוך ובחצייה של קווי דלק קצא"א ותש"ן ,וכן באזורים נוספים בתחום המועצה המקומית כפר
שמריהו ,לרבות בשטחים גובלים ו/או סמוכים וכן בשטחי מגרשים פרטיים כל אחד בתחומו ,הכל על-פי
התנאים המפורטים במסמכי המכרז .מובהר כי ביצוע חלק מהעבודות הכלולות במכרז הינו אופציונלי ,כפי
שהדבר כבר מפורט במסמכי המכרז השונים ו/או ייקבע בהמשך ,ומותנה בין השאר בקיום תקציב לביצוען.
לשם השתתפות במכרז על המציע לשלם סך של ( ₪ 5,000אשר לא יוחזר) ,ולצרף את הקבלה להצעה שתוגש
למועצה .תשלום דמי ההשתתפות בימים א' עד ה' ,בשעות 8:00-14:00 :החל ממועד פרסום המכרז ,במשרדי
המועצה ברחוב קרן היסוד  ,18כפר שמריהו ,או טלפונית במחלקת הגביה של המועצה .073-2776607
את מסמכי המכרז יש להדפיס מאתר המועצה לשם הגשת ההצעה.
כנס וסיור מציעים יערך ביום ה'  2/6/2022בשעה  .13:30הכנס יתחיל במשרדי המועצה ולאחר מכן יערך סיור
באתר הפרויקט במועצה .ההשתתפות בכנס ובסיור שלאחריו הינה חובה כתנאי להגשת הצעות למכרז.
את ההצעה ,לר בות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה
סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'  ,''6/2022את הצעת המחיר (נספח
ב ,)5/וכן עותק מודפס של "דף עזר לבחינת הצעות המחיר" ,המצורף למכרז בקובץ  ,EXCELיש לצרף
במעטפה סגורה נפרדת ,בתוך מעטפת ההצעה ,הנושאת את שם המציע .
את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר)
ולהכניסה לתיבת המכרזים ,לאחר ש נחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך
והשעה ,וזאת לא יאוחר מיום ה'  30/6/2022בשעה "( 12:00המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").
על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המזמין ,בהתאם לתנאי המכרז ,בסכום של
 ₪ 500,000שתהיה בתוקף עד ליום . 31/10/2022
ע רבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע בסך ובתוקף כמפורט במסמכי המכרז.
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
יובהר כי התקשרות המזמין עם הזוכה במכרז זה תצא לפועל אך ורק לאחר אישור כדין של תקציב להספקת
הנדרש בו .לעניין זה יובהר כי התק ציב יכול להתאשר בשלבים ועל כן העבודות במסגרת המכרז יבוצעו אף הן
בשלבים ,בהתאם לצו התחלת עבודה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה/הזוכים ,בהתאם להוראות הדין.
סרג' קורשיא,
ראש המועצה
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מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 .1רקע כללי
.1.1

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת המים השיתופית בכפר שמריהו בע"מ (להלן" :המזמין" או
"המועצה") מעוניינים לקבל הצעות לביצוע העבודות והשירותים המפורטים במפרט המצורף
להזמנה זו כמסמך ג' ,לרבות:
עבודות עפר ,מצעים וסלילה ,תשתיות מים ,ביוב ,ניקוז ,תאורה ,חשמל ותקשורת לרבות בקידוח
אופקי ,עבודות בטון וקירות ,פיתוח ,ריהוט רחוב ,גינון והשקיה ,תחנת שאיבה למי נגר עילי ,בריכת
חידור ,קירות סלאריים וכלונסאות ,קיר אקוסטי  ,חציות של קווי דלק קצא"א ותש"ן;
ברחובות ושטחים בתחומי המועצה המקומית כפר שמריהו ,בין השאר במתחם הנוריות ,בגבול
המערבי של הישוב עם דרך חיפה/כביש מס'  ,2בגבול המזרחי של הישוב בסמוך ובחצייה של קווי
דלק קצא"א ותש"ן ,וכן באזורים נוספים בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו ,לרבות בשטחים
גובלים ו/או סמוכים וכן בשטחי מגרשים פרטיים ,כל אחד בתחומו ,הכל על-פי התנאים המפורטים
במסמכי המכרז ונספחיו (להלן" :העבודות") .מובהר כי ביצוע חלק מהעבודות הכלולות במכרז הינו
אופציונלי ,כפי שהדבר כבר מפורט במסמכי המכרז השונים ו/או ייקבע בהמשך ,ומותנה בין השאר
בקיום תקציב לביצוען.

.1.2

המכרז הינו מכרז להסכם מסגרת למספר פרויקטים  ,אותם מעוניין המזמין להוציא מן הכוח אל
הפועל מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת הארכת ההתקשרות כהגדרתן להלן .המזמין
ימציא לקבלן הזוכה מעת לעת צווי התחלת עבודה לעבודות/לפרויקטים השונים ,בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי ובכפוף לתקציב מאושר.

.1.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודות/הפרויקטים השונים בזה אחר זה או במקביל
(או בשילוב) ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,ובהגשת הצעה במכרז המציע מאשר כי הוא מסכים
לכך וכי ביכולתו לבצע את הפרויקטים במתכונת זו ,לרבות במשמרות ובשעות הלילה.

.1.4

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז
מותנה בקיום מקור תקציבי מאושר .יצו ין כי חלק מהתקציב המיועד לביצוע העבודות מתבסס על
גבייה עתידית .למזמין שמורה הזכות להחליט על ביטול העבודות או על שינוי מועדי הביצוע ו/או על
היקף ביצועם ובכלל זאת צמצום העבודות ,ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי
המזמין בעניין זה.

 .1.5למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי למזמין שמורה הזכות להחליט על ביטול
העבודות או על שינוי מועדי הביצוע ו/או על היקף ביצוען ,ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה או
תביעה כלפי המזמין בעניין זה.
.1.6

עוד יובהר כי חלק מהעבודות במסגרת המכרז עתידות להתבצע בשטחים פרטיים ,לרבות בתים של
אנשי סגל דיפלומטי של מדינות זרות; ועל המציע מוטלת האחריות להשיג מראש ובכתב את כל
האישורים הנדרשים ולבצע את כל התיאומים עם כל הגורמים הנדרשים בכדי לבצע את העבודות
לרבות ביחס לשטחים אלו .ביחס לכך מודגש כי אין בזכייה במכרז ובמתן אישור לביצוע העבודות
בכדי להתיר למציע הזוכה להיכנס ללא רשות לשטחים פרטיים .המועצה לא תישא באחריות לכל
טענה או נזק הנובעים כתוצאה מכניסה לשטחים פרטיים ללא אישור ,ואלו יהיו באחריות המציע
הזוכה בלבד.
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עוד מובהר כי בעת עבוד תו בשטחים פרטיים ,מתחייב המציע הזוכה לפעול לשמירה על הרכוש,
הניקיון וכבוד המקום ו/או בעליו ו/או באי המקום.
.1.7

ע וד יובהר כי חלק מעבודות הקבלן מתבצעות בסמוך או מתחת לקווי הדלק של קצא"א ותש"ן .על
הקבלן יהיה לתאם את הביצוע מול כל הגורמים הרלבנטיים לרבות בעלי המגרשים הפרטיים בהם
עוברים הקווים .כמו כן יהיה עליו לטפל בהכנת המסמכים והתוכניות לצורך קבלת אישורי קצא"א
ו/או תש"ן ולספק את כל המסמכים והמידע הנדרש ,לרבות חקירה בשטח ובדיקות מוקדמות,
עריכת הביטוחים הנדרשים ע"י קצא"א ותש"ן לביצוע העבודות בסמוך או מתחת לקווי הדלק של
חברות אילו וכל הנדרש; כל אילו יהיו באחריות המציע הזוכה בלבד ועל חשבונו.

.1.8

לפני הגשת הצעתו ,ילמד המציע היטב את כל התוכניות והמפרטים המצורפים למסמכי המכרז,
יכיר את המיקום בו תבוצע העבודה ,את כל דרכי הגישה אל מיקום העבודה ואת תנאי המקום
המיוחדים ככל שישנם העלולים להשפיע על הביצוע.

.1.9

הגשת הצעה על ידי המציע ,תהווה ראיה חלוטה לכך ,שהמציע בחן את מלוא מסמכי המכרז ,ביקר
ובדק את מקום ביצוע העבודות וסביבתו ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לקבל מהמזמין ,מכיר,
מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות ומסכים להם .המציע יהיה מנוע מלטעון כל
טענה בקשר עם הגשת הצעתו ,לרבות ,אך לא רק ,בגין חוסר ידיעה ,הבנה מוטעית ,ספק ,טעות
וכיו"ב.

.1.10

מובהר בזאת כי קבלת התשלום ומועדו יהיה בהתאם לקבוע בהסכם ,ולקבלן הזוכה לא תהיה כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.

.1.11

המזמין אינו מתחייב להזמין עבודות מהקבלן הזוכה ,כולן או מקצתן ,או אף את מכלול העבודות
המפורטות במכרז להסכם מסגרת זה מהקבלן הזוכה .הזוכה במכרז זה מתחייב לשתף פעולה ככל
שיידרש עם קבלנים נוספים העובדים בתחומי המועצה.

 .1.12מובהר כי עבודות שיבוצעו עבור מועצה מקומית כפר שמריהו בהתאם להזמנת עבודה ו/או צו
התחלת עבודה ישולמו על ידי מועצה מקומית כפר שמריהו ,ועבודות עבור אגודת מים שיתופית
בכפר שמריהו בע"מ ישולמו על ידי אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ בהתאם לתנאי
המכרז ,ובכפוף להזמנת עבודה ו/או צו התחלת עבודה החתום כדין ע"י הגורם המוסמך (ביחס לכל
אחד מהמזמינים).
 .1.13תקופת ההתקשרות:
 .1.13.1ההתקשרות בין המזמין לזוכה תהיה לתקופה בת עשרים וארבעה ( )24חודשים שתחילתה
מיום חתימת ההסכם ,בהתאם להוראות ההסכם (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .1.13.2המזמין יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות ,בכל פעם
לתקופה של עד שנים עשר ( )12חודשים נוספים כל פעם וזאת עד לתקופה כוללת שלא
תעלה על חמש ( )5שנים ,והכל כמפורט בהסכם.
 .1.13.3על אף האמור לעיל ,יהא המזמין רשאי להביא את ההסכם לידי סיום ,בכל שלב ,בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,בהודעה מראש של שלושים ( )30יום למציע הזוכה
ובמקרה זה למציע הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין ההפסקה האמורה ,למעט
זכותו לקבלת התמורה בגין הזמנות העבודה שנמסרו לו ושבוצעו על ידו בפועל בכפוף
לאישור המפקח עד למועד ההפסקה כאמור ,ובכפוף לביצוע העבודה על פי הזמנות אלו
ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם.
עמוד  5מתוך 95

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 .2לוחות זמנים למכרז
מהות

פרטים נוספים

תקופה/יום/שעה

תקופה לעיון ורכישת
מסמכי המכרז

מיום פרסום המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה.
הגשת ההצעה ע"ג עותק מודפס של חוברת
המכרז מאתר המועצה
דמי השתתפות( ₪ 5,000 :שלא יוחזרו)
תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה
ברחוב קרן היסוד  ,18כפר שמריהו .בימים
א' עד ה' ,בשעות ,8:00-14:00 :או טלפונית
במחלקת הגביה של המועצה .073-2776607

כנס מציעים  /סיור
קבלנים

יום ה'  2/6/2022בשעה
13:30

נפגשים באולם ישיבות "רכטר" בבניין
המועצה ,רח' קרן היסוד  18כפר שמריהו

הגשת שאלות הבהרה

עד ה'  16/6/2022עד
השעה 12:00

בדוא"ל בלבד בקובץ WORD
לכתובת noa@c-on.com
לאישור קבלת הפניה יש להתקשר:
 04-6336070שלוחה 7

המועד האחרון להגשת
הצעות

יום ה'  30/6/2022בשעה
12:00

תוקף ההצעה

 120יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות

מועד פתיחת תיבת
המכרזים

יפורסם בהמשך

כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת
תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהתקבלו

תוקף ערבות השתתפות
(ערבות הגשה)
משך תקופת
ההתקשרות

31/10/2022

ע"ס  ,₪ 500,000בנוסח הנדרש על פי הוראות
המכרז.
למועצה שמורה הזכות להאריך את
ההתקשרות לעוד תקופות ,בנות עד שנה
אחת כל אחת ,באותם התנאים ובלבד שמשך
כל ההתקשרות לא יעלה על  60חודש.

 24חודשים

בהגשה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים
במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  18כפר
שמריהו

הערה :המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג
המזמין.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
.3.1

זהות המציע  -מציע שהינו תאגיד רשום ומאוגד כדין בישראל ,העומד בכול הדרישות ובתנאי
הסף המפורטים בהזמנה זו במצטבר .גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד ,וכן
לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.

.3.2

המציע רשום במועד הגשת ההצעות אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט –  ,1969ותקנותיו ,בשלושת הענפים הבאים :ענף ראשי  200בסיווג ג-
 5וכן בענף ראשי  260בסיווג ב 2-וכן בענף ראשי  100בסיווג ג.1-
לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה ,על המציע להגיש במסגרת מסמכי המכרז .1 :רישיון
קבלן בתוקף  .2אישור עדכני מאת רשם הקבלנים המעיד על היותו רשום אצל רשם הקבלנים
במועד הגשת ההצעות למכרז ,ואשר יכלול את ציון הקבוצה ,הקוד והסיווג בהם רשום המציע.
רישיון קבלן בלבד לא יתקבל כאסמכתא לסעיף זה.

.3.3

ניסיון:
.3.3.1
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למציע ניסיון מוכח בביצוע של לפחות שלושה ( )3פרויקטים שונים בעבודות פיתוח
ותשתית ב'מרקם עירוני' ,כהגדרתם להלן ,אשר עונים על התנאים המפורטים להלן
במצטבר:
.3.3.1.1

"עבודות פיתוח ותשתית ב'מרקם עירוני'"  -עבודות הכוללות במצטבר
את העבודות המפורטות להלן או מרביתן כולל עבודות מערכות תשתית:
עבודות מים ,ביוב ,ניקוז ,תאורה ,תקשורת ,השקיה ,סלילה ,ריצוף,
פיתוח ,גינון ,אשר בוצע באזור מגורים עירוני או כפרי מאוכלס ,לרבות
אך לא רק ,בכבישים סלולים באופן חלקי או מלא הגובלים במגרשי
מגורים פרטיים מבונים  ,או באזור מסחר פעיל (הכולל בתי עסק שאינם
בתחום קניון או מרכז מסחרי) ,ואשר חייב את הקבלן להתנהלות ישירה
על בסיס יומי עם התושבים ו/או בעלי העסקים הגובלים עם
הכבישים/רחובות הנ"ל ואשר הכניסה אל בתיהם/עסקיהם הינה
מכבישים/רחובות אילו בהם מתבצעת העבודה ,לאורך מרבית תקופת
הביצוע.
למען הסר ספק מובהר כי עבודות תשתית במתחמי הרחבה ו/או באזורים
שאינם מאוכלסים במועד ביצוע העבודות או עבודות בכבישים ארציים
בכניסה/ות לאזורי מגורים ו/או מסחר כאמור ,לא תיחשבנה לפרויקטים
במרקם עירוני .במקרה של ביצוע פרויקט רחב היקף ,יילקחו בחשבון רק
אותן עבודות הכלולות בו שהן באופן ישיר מן הסוג שפורט דלעיל.

.3.3.1.2

כל אחד מ 3-הפרויקטים הושלם בשבע ( )7השנים האחרונות לכל היותר
שלפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

.3.3.1.3

לפחות אחד מתוך  3הפרויקטים כאמור לעיל הינו בהיקף כספי של 20
מיליון  ( ₪עשרים מיליון שקלים חדשים) לפחות (לא כולל מע"מ).

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
ובנוסף לפחות אחד מתוך  3הפרויקטים כאמור לעיל הינו בהיקף כספי
של  10מיליון ( ₪עשרה מיליון שקלים חדשים) לפחות (לא כולל מע"מ),
בנוסף לפחות אחד מתוך  3הפרויקטים כאמור לעיל הינו בהיקף כספי
של  5מיליון ( ₪חמישה מיליון שקלים חדשים) לפחות (לא כולל מע"מ).
מיליון שקלים חדשים) לפחות (לא כולל מע"מ).
.3.3.1.4

קבלן ראשי :הקבלן ביצע לפחות  50%מהעבודה/ות בעצמו כקבלן ראשי
ולא באמצעות קבלני משנה והוא חתום על החוזה/ההסכם עם מזמין
העבודה הציבורי.

לחילופין:
.3.3.2

למציע ניסיון בביצוע והשלמה של לפחות פרויקט אחד ( )1לעבודות פיתוח ותשתית
במרקם עירוני ,כהגדרתו בסעיף  3.3.1.1לעיל ,במהלך שבע ( )7השנים האחרונות לכל
היותר שלפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בהיקף כספי של  30מיליון ₪
(שלושים מיליון שקלים חדשים) לפחות (לא כולל מע"מ).
כמו כן ,הקבלן ביצע לפחות  50%מהעבודה/ות בעצמו כקבלן ראשי ולא באמצעות
קבלני משנה והוא חתום על החוזה/ההסכם עם מזמין העבודה הציבורי.
לעניין תנאי סף זה ,פרויקט שהושלם יחשב פרויקט אשר החשבון הסופי בו אושר
ונחתם על ידי מזמין הפרויקט ו/או מנהל הפרויקט מטעמו .ניתן גם להגיש פרויקט
שטרם הושלם כאמור ,אולם החוזה והחשבון החלקי האחרון שאושר בגינו הינם
לפחות בהיקף הכספי הנדרש דלעיל.
לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הנזכרים בסעיף  3.3.1לעיל או 3.3.2
לעיל ,על המציע:
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-

למלא בקפידה רבה את מלוא פרטי טבלת ניסיון המציע וכן לצרף אישור
עו"ד/רו"ח בדבר עמידתו בתנאי הסף הללו ,שניהם במסגרת המסמך הרצ"ב
כנספח א.3/

-

לצרף חשבונות סופיים (או חלקיים עפ"י הרשום מעלה) מלאים ומאושרים
(כוללים את כל עמודי החשבון) וחתומים ע"י המזמין ו/או מנה"פ מטעמו,
והמלצות אם ישנן מטעם הלקוחות עבורם בוצעו הפרויקטים המצוינים בטבלת
ניסיון המציע הנזכרת לעיל;

-

המועצה אינה מחויבת לבדוק מסמכים אלו כלל ו/או שתהא רשאית לבדקם
באופן מדגמי ו/או ביחס לחלק מהמציעים בלבד .כן הובהר ,כי המועצה תהא
רשאית לפנות למזמיני העבודה ו/או למתכננים ויועצים מטעמם בבקשה לקבלת
חוות דעת ביחס לפרויקט שהוצג ,וכן לקבוע ,לפי שיקול דעתה ,כי מציע אינו
עומד בתנאי הסף אם תתקבל חוות דעת שאינה מניחה את הדעת מאת מזמין
הפרויקט.

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
.3.4

כוח אדם :למציע יש לפחות  2מנהלי עבודה בעלי הסמכה בתוקף כאחראי בטיחות באישור
משרד העבודה  ,בעלי ניסיון מוכח לכל אחד ברישומים של משרד הכלכלה והתעשייה והעבודה
של ( 7שבע) שנים לפחות כמנהלי עבודה רשומים ,אשר מועסקים על ידי המציע לפחות בארבע
השנים האחרונות ברצף ,כאשר המציע מתחייב כי אחד ממנהלי העבודה שיפורטו על ידו יעבדו
בפועל בפרויקט נשוא מכרז זה ,וכן כי כל אחד ממנהלי העבודה מילא תפקיד דומה לתפקיד
המיועד לו במסגרת פרויקט זה במרקם עירוני .להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע תעודות
הסמכה בתוקף לכל אחד ממנהלי העבודה ממשרד הכלכלה והתעשייה ו/או ממשרד העבודה לפי
הרלוונטי ,קורות חיים של מנהלי העבודה וטבלה המפרטת את הפרויקטים שביצעו וגורמי קשר
עימם עבדו בפרויקטים אילו וכן אישור רוה"ח של החברה לתקופת העסקתם אצל המציע,
במסגרת המסמך הרצ"ב כנספח א.3/

.3.5

איתנות פיננסית:
.3.5.1מחזור הכנסות  :הממוצע המשוקלל של מחזור ההכנסות של המציע במכרז לפי הדוח"ות
הכספיים המבוקרים לשנים  2019 ,2018ו ,2020 -של  25מיליון ( ₪עשרים וחמישה מיליון
שקלים חדשים) ,לפחות בכל אחת מהשנים  ,2019 ,2018ו 2020-המחזור הכספי של המציע
לא פחת מ 20 -מיליון ( ₪עשרים מיליון שקלים חדשים) לא כולל מע"מ .לא נכללה בכל
אחד מהדוח"ות הכספיים המבוקרים הנ"ל 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי' וממועד
החתי מה על הדוח"ות הכספיים לא חל שינוי מהותי לרעה במצב העסקי של המציע עד
לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ'עסק חי'.
הבהרה . :בחישוב ממוצע ההכנסות המשוקלל יינתן לשנת הדיווח הכספי האחרונה ()t
משקל של  ,6/12לשנות הדיווח  t-1עד  t-2משקל של  4/12ו 2/12-בהתאמה.
להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף אישור מרואה חשבון כנדרש בנספח א.10/

.3.6

ערבות בנקאית :המציע צרף ערבות בנקאית ,כמפורט בסעיף  13להלן ,בנוסח המצורף למכרז זה
כנספח א .2/מובהר ,כי הגשת ערבות בנוסח שונה מנספח א 2/יביא לפסילת ההצעה ולרבות
ערבות מטיבה.

.3.7

כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד.

.3.8

המציע רכש את מסמכי המכרז וצרף להצעתו קבלה על שמו.

.3.9

המציע השתתף בכנס מציעים ובסיור שנערך לאחריו ,ונרשם ברשימת הנוכחים בסיור.

.3.10

המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה.
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הבהרות:
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,
רשאי המזמין לפסול את הצעתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל
אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל
הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם ,כישוריהם ,ניסיונם
ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו/או כל מידע נחוץ אחר גם לאחר
הגשת הצעות.
 .4מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה
.4.1

תעודת עוסק מורשה.

.4.2

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות) ,התשל"ו ,1976-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם
המציע (יש לצרף עותק להצעה).

.4.3

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית (יש לצרף עותק נאמן למקור להצעה).

.4.4

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,מצ"ב בנספח א ,4/חתום כדין.

.4.5

תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח נספח א 5/חתום כדין.

.4.6
.4.7

תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה ,ע"ג נספח א ,6/חתום כדין.
תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות לפי התוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי
ותקנות השבים ,התשמ"א ,1981-על גבי נספח א ,6 /חתום כדין
למען הסר ספק יובהר כי המזמין רשאי להביא בעניין שיקוליו את המידע שיובא לידיעתו
מהמרשם הפלילי ,וכי במסגרת סמכותו זו רשאי המזמין לפסול הצעה של מציע במכרז עפ"י
המידע כאמור .הוראה זו תחול ,גם על תאגיד ו/או על מנהליו של תאגיד ו/או בעלי השליטה בו.
על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו.
המזמין יהיה רשאי להפסיק המשך עבודתו עם הזוכה במכרז.

.4.8

אסמכתאות לעניין מעמדו המשפטי של המציע:
.4.8.1

על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי במסגרת "טופס הצהרה על מעמד משפטי"
בנספח א.11/

.4.8.2

במקרה שהמציע הוא חברה:
.4.8.2.1

.4.8.3

במקרה שהמציע הוא שותפות רשומה:
.4.8.3.1
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להצעה יצורף דו"ח ממרשם רשם החברות ,מעודכן למועד הגשת ההצעה,
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רשימת המנהלים שלו ורישום כל השיעבודים.
על השותפות ,או על כל אחד מהשותפים בשותפות לעמוד בתנאי הזמנה
זו על נספחיה ,ותידרשנה חתימות כל השותפים ביחד על מסמכי ההצעה.
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.4.8.3.2

להצעה יצורף דו"ח עדכני ממרשם רשם השותפויות ,המציין את פרטי
השותפים.

.4.9

אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית ,ע"ג נספח א.8/

.4.10

אישור קבלה ועיון בתכניות המצורפות למכרז זה במדיה דיגיטלית ,ע"ג נספח א.12/

.4.11

ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד
מקצועי" ,עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי נספח א .9/מובהר בזאת כי לא יהיה בציון
סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל ,שפרסומם מחויב עפ"י דין ,כדי לחייב את המזמין.
מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של
מחזיקה בשליטת העסק.

.4.12

 .5הגשת הצעה למכרז
לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר המועצה (לשונית "מכרזים") ,ולכרוך את
.5.1
חוברת המכרז על כל עמודיה.
כתובת אתר האינטרנט של המועצה.www.kfar-shemaryahu.muni.il :
.5.2

כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך  5,000ש"ח כולל מע"מ אשר ישולמו לפקודת
המזמין ,מציע שלא ישלם את דמי ההשתתפות כאמור הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון בפני
ועדת המכרזים .על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות
במכרז .מובהר בזה ,כי הסך הנ"ל עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיא.

.5.3

על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה ומחוברת המכרז בחתימה וחותמת.
בחתימתו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז
ובתנאיו.

.5.4

מבלי לגרוע מהאמור ,על המציע לחתום בכל מקום הנדרש לכך במפורש (לרבות בדף האחרון
לחוזה ובכל מקום הנדרש לכך בנספחים ובמפרטים) באמצעות מורשי חתימה של המציע
ובצירוף חותמת התאגיד .במידה שחתימת המציע נדרשת לאימות ולאישור עו"ד או רו"ח ,על
המציע לדאוג לאישור ולאימות זה כמתבקש.

.5.5

בנוסף ,על המציע לחתום על נספח א - 12/אישור קבלה ועיון בתכניות המצורפות למכרז זה
במדיה דיגיטלית ,במסגרתו מאשר המציע את כלל התכניות שהינן חלק בלתי נפרד מהמכרז
שצורפו במדיה דיגיטלית.

.5.6

על המציע לצרף להצעתו את הערבות הבנקאית וכל יתר המסמכים הנדרשים במסמך זה ,לחתום
בחתימה וחותמת בכל המקומות המיועדים לכך ועל כל דף של חוברת המכרז ולהחתים
עו"ד/רו"ח על כל מסמך בו נדרשת חתימה כאמור.

.5.7

את הצעת המחיר (נספח ב ,)5/וכן עותק מודפס של "דף עזר לבחינת הצעות המחיר"( ,המצורף
למכרז בקובץ  )EXCELיש להכניס למעטפה נפרדת וחתומה ,עליה יש לרשום "מכרז 6/2022
הצעת מחיר" בצירוף שם המציע.

.5.8

תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף כמפורט בסעיף  2לעיל.

.5.9

את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'  ."6/2022את
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המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
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מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד ולהכניסה ,לתיבת
המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה,
לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז המפורט בסעיף .2
.5.10

הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.

.5.11

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.

.5.12

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.

.5.13

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

 .6מחירי ההצעה
.6.1

הצעת המחיר תפורט בנספח ב – 5/נספח התמורה כתב הצעת המחיר/מחירון ,ותיחתם ע"י
מורשה חתימה ותאושר בחתימת עו"ד.

.6.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שכר החוזה כולל את כל ההוצאות ,המיסים ,האגרות,
ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם ביצוע העבודות על פי תנאי המכרז וכל אלו
ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות.

.6.3

יובהר כי נספח ב – 5/נספח התמורה כתב הצעת מחיר ,והמחירון הרצוף אליו מוגש כמחירון כתב
כמויות מפורט עם מחירי יחידה .על המציע לחתום על כל אחד מהעמודים של כתב הכמויות
ולתת אחוז הנחה בדפי הריכוז בלבד (קרי טבלת הנחות נקובות בכתב הצעת המחיר) ,לפרקים
ו/או כהנחה כללית .יובהר כי אין לבצע כל תיקון במחירון ,והמועצה שומרת על זכותה לפסול כל
הצעה שתוגש עם תיקונים /הסתייגויות מהמחירון.

.6.4

למען הסר ספק יובהר כי ניתן לנקוב באחוז הנחה של  ,0%אך בכל מקרה לא ניתן לנקוב בהנחה
שלילית .הנחה שלילית כאמור תוביל לפסילת ההצעה .לא נקב מציע בשיעור הנחה כלשהו ,רשאי
המזמין – בשיקול דעתו הבלעדי – לפסול את ההצעה של אותו מציע או לראות בכך הצעה
במחיר הנקוב ללא הנחה (דהיינו ,כאילו שהמציע כתב הנחה .)0%

.6.5

ניתנה הנחה כוללת ביחס לכל ההצעה ,יראו את שיעור ההנחה כאילו ניתנה לכל סעיף וסעיף
שבמחירון.

.6.6

ניתנה הנחה לכל פרק המחירון המצורף לנספח ב 5/ובנוסף הנחה כוללת לכל ההצעה תחושב
ההנחה הכוללת כהנחה נוספת לזו הנקובה לשאר מרכיבי ההצעה .מובהר כי ההנחות שהגיש
המציע בכתב הצעת המחיר יחולו בעתיד גם על מחירי היחידה לעבודות נוספות ו/או חריגות,
לפי קביעת המפקח לסיווגן בפרק המשנה  /תת פרק הרלבנטי.

.6.7

מובהר בזאת כי במקרה שלא מוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי המחירון ו/או בעדכונים
למחירון ,אם יהיו כאלה ,אזי ייחשב הדבר כאילו כלולה התמורה בגין סעיף זה במחירי סעיפים
אחרים של המחירון והמציע יהיה חייב לבצע סעיף זה ללא תמורה נוספת.

.6.8

אך ורק לשם השוואת ההצעות (וקביעת ניקוד מרכיב המחיר) תבחן הצעת המציע ביחס לכתב
כמויות המצ"ב בנספח א( 14/מצורף בנפרד) ,באופן בו ההצעות המוצעות לפרקי המחירון על ידי
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המציע יוחלו על פרקי כתב הכמויות ,והשוואת הצעות המחיר תהיה על פי המחיר הכולל
שיתקבל.
.6.9

הצעת מחיר בה המחיר הכולל של כל אחד מהמבנים בכתב הכמויות להשוואת ההצעות (נספח
א ,)14/ו/או המחיר הכולל של כתב הכמויות כולו – יהיה נמוך ביחס למחיר המירבי לאותו
מבנה  /ביחס למחיר הכולל של כתב הכמויות לפני ההנחה/ות בשיעור העולה על - 15%
תיפסל.

.6.10

כל הכמויות הנקובות במכרז ,לרבות בנספח א 14/הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את
המזמין  ,או ליצור מצג או הסתמכות מצד המציע בדבר היקף וסוגי העבודות אשר יוזמנו ממנו
בפועל ככל שיוכרז כזוכה.

.6.11

המציע מתחייב לבצע את כל העבודות בכל היקף ,כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על
ידי המזמין וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן.

 .7הודעות המזמין ,שאלות מציעים והבהרות
 .7.1עד ליום ה' ה 16/6/2022 -בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה שאלות
הבהרה בכתב על גבי קובץ  WORDבלבד ,לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה .את שאלות
ההבהרה להגיש באמצעות דוא"ל.noa@c-on.com :
 .7.2להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:
מס"ד

חוברת

עמוד

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

.7.3

המועצה רשאית ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או
לפרסם מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי
המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתה ,בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין
בתשובה לשאלות המציעים (להלן" :הודעות המועצה").
הודעות המועצה ,ככל שתהיינה כאלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה על המשתתפים חלה
האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות
הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז .לאחר כנס המציעים,
ישלחו ההודעות למציעים שהשתתפו בכנס ונרשמו באמצעות הדוא"ל.
אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס
לפניה יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות
המועצה להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו
למשתתפים במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה
יחייבו את המועצה .בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי
המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי הודעות המועצה .במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות
המועצה ובין עצמם ,יגבר האמור בהודעה המאוחרת יותר.

.7.8

מובהר כי המזמין אינו מחויב לפירושים ו/או הסברים אשר יינתנו למשתתפים במכרז ע"י מי
מהיועצים.

.7.4

.7.5
.7.6
.7.7
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.8

הסתייגויות ושינויים במסמכי המכרז ע"י המציע
.8.1

.8.2

.9

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין:
.8.1.1

לפסול את הצעת המציע למכרז.

.8.1.2

לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.

.8.1.3

לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.

.8.1.4

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את
מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין .אם יחליט המזמין לנהוג לפי
אחת האלטרנטיבות המנויות לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המזמין לפסול את
ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

אופן קביעת הזוכה במכרז
.9.1

המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא במידה
שוויתור כזה לא יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים.

.9.2

אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

.9.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ,8.1המזמין רשאי לפסול:
.9.3.1

הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה.

.9.3.2

הצעה של מציע שבעבר היה לה ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.

.9.3.3

הצעה של מציע התופס חזקה בשטח ציבורי בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו
שלא כדין.

.9.3.4

הצעה של מציע שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות.

.9.4

המזמין יהא רשאי לבדוק ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,את הפרטים הבאים לגבי המציע :איכותו,
ניסיונו ,אמינותו ,איתנותו הפיננסית ,מומחיותו ,מיומנותו וכישוריו לבצע עבודות מהסוג
ובהיקף של העבודות נשוא המכרז (לרבות בדיקת עבודות קודמות שהמציע ציין בטבלת ניסיון
המציע ועבודות נוספות אף אם אינן מצוינות בטבלת הניסיון) ,כמו גם היקף מעורבותו בהליכים
משפטיים מול מזמיני עבודה ולהביא את ממצאי הבדיקות הללו במסגרת שיקול דעתו לגבי
קביעת הזוכה במכרז .במסגרת בדיקת אמינותו של המציע ,יכול וייבדקו גם אמינותם של בעלי
שליטה ,מנהלים ועובדים בכירים (במקרה שהמועמד הנו תאגיד) .המזמין יהא רשאי להסתייע
לצורך בדיקותיו אלו באנשי מקצוע כפי שימצא לנכון ,לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון.

.9.5

המזמין יהא רשאי לדרוש מכל מציע מסמכים נוספים ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות
ו/או השלמות ו/או כל הוכחה אחרת שתיראה לו לנכון ,על פי שיקול דעתו ,ולשביעות רצונו
המלא ,על מנת לבחון הפרטים הנזכרים בסעיף  9.4לעיל ,וזאת הן לגבי המציע עצמו והן לגבי
קבלני המשנה מטעמו ,והמציע יהיה חייב לתת לו את מלוא המידע להנחת דעתו.

.9.6

המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או
הממונים מטעמו שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.
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בחינת ההצעות
ניקוד ההצעות לצורך דירוגן יבוצע בהתאם לשקלול הבא:
 50%בגין רכיב האיכות )( (Qמינימום שקלול מעבר .)60%
 50%בגין רכיב המחיר ).(C

.9.8

תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בארבעה שלבים:
שלב א' :בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף
שלב ב' :בדיקת איכות ההצעות וחישוב ציוני האיכות
[לאחר ביצוע שלבים א'-ב' כאמור ,תתקבל החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעות שיעברו
לשלבים הבאים של השוואת ההצעות .מעטפות הצעות המחיר של מציעים אלו תיפתחנה.
מעטפות הצעות המחיר של מציעים אשר ועדת המכרזים קבעה כי אינם כשירים ,תוחזרנה
למציעים כשהן חתומות].
שלב ג' :חישוב ציוני המחיר
שלב ד' :חישוב הציונים הכוללים (איכות ומחיר) ודירוג ההצעות

.9.9

שלב א' :בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף
ועדת המכרזים של המועצה או מי שימונה לכך על ידה ,תבדוק אם ההצעה עומדת בתנאי הסף,
כפי שהוגדרו במסמכי המכרז .הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

.9.10

שלב ב' :בדיקת איכות ההצעות וחישוב ציוני האיכות ()Q
.9.10.1

ציון האיכות מהווה  50%מהציון הכולל ,והוא יתקבל כסכום הנקודות שיתקבל
לחלק במקסימום הנקודות שהתקבלו למי מהמציעים במכרז ,כמפורט בטבלה
שלהלן ,באופן הבא:
מספר נקודות של המציע
מספר הנקודות של המציע שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר
X50%

.9.10.2

לצורך חישוב ציוני האיכות ,על כל היבטיהם ,ימנה המזמין גורם מטעמו ,אשר
יהיה רשאי ,בין היתר  ,לבקר אצל לקוחות להם סיפק או מספק המציע שירותים
כאמור במכרז זה ו/או לבקש לבחון את איכות העבודות וטיב השירות שניתן בכל
דרך אחרת שתמצא לנכון .במסגרת הבדיקה יקבעו ציונים לכל מציע פי על
המשקלות  ,כמפורט להלן .המועצה רשאית לקבוע כי תבוצע בדיקה כאמור באופן
מלא או חלקי ,אצל כל המציעים או חלקם ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט ,ומבלי שתהא עליו חובת ההנמקה.

.9.10.3

רכיב האיכות בציון הסופי ייקבע לפי אמות המידה המפורטות בטבלה להלן:
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מס.

אופן ההוכחה

ניקוד

ניקוד
מקסימלי
20

.1

עד  4פרויקטים ב'מרקם עירוני' אשר בוצעו
ע"י המציע כ'קבלן ראשי' בין השנים – 2015
 2021בהיקף כספי העולה על  10מלש"ח לכל
פרוייקט
בסעיף זה יכולים להיכלל גם פרויקטים
הרשומים בסעיפים  2-3להלן

כנדרש בהוכחת תנאי הסף  5נק' לפרויקט
לרבות תצהיר ,חשבון
סופי חתום ופרטי
התקשרות עם המזמין,
המפקח והמתכננים

.2

עד  2פרויקטים כאמור בסעיף  1בהיקף כספי
העולה על  20מלש"ח לכל פרוייקט
בסעיף זה יכול להיכלל גם פרויקט הרשום
בסעיף  3לעיל

כנדרש בהוכחת תנאי הסף  10נק' לפרויקט

20

.3

עד  1פרויקט ,כאמור בסעיף  ,1בהיקף כספי
העולה על  40מלש"ח לכל פרוייקט

כנדרש בהוכחת תנאי הסף  15נק' לפרויקט

15

.4

עד  4מנהלי עבודה בעלי וותק של  7שנים
לפחות כמנהלי עבודה ,המועסקים אצל המציע
ברצף לפחות בארבע השנים הקודמות למועד
הקובע ,בעלי הסמכה בתוקף כאחראי בטיחות
באישור משרד הכלכלה והתעשייה ו/או
העבודה ,מעבר לתנאי הסף

כנדרש בהוכחת תנאי הסף  5נק' למנהל
לרבות רישום תואם
בתמ"ת/העבודה כולל
פירוט ניסיון ותצהיר
רו"ח לתקופת ההעסקה
אצל המציע

20

.5

מספר הפרויקטים במרקם עירוני אותם ניהלו כנדרש בהוכחת תנאי הסף  2נק' לפרויקט
לכל פרויקט
ובסעיף  4דלעיל בטבלה
מנהלי העבודה אשר יעבדו כמנהלי העבודה
שנוהל ע"י מנהלי
בפרויקט ,מעבר לנדרש בתנאי הסף ,ואשר כ"א
העבודה כאמור
מהם היה ממונה על לפחות  2פרויקטים
במרקם עירוני

.6

מספר השנים בהם מתקיים רצף בעלות אצל
המציע

תדפיס מלא מרשם
החברות

.7

הון עצמי חיובי מעל  7.5מלש"ח

אישור רו"ח בנוסח
המצ"ב כנספח –10/
למכרז

10

 5נק' לכל שנתיים 10
מעל  10שנים
 2נק' לכל 5
מלש"ח מעל 7.5
מלש"ח

10

סה"כ רכיבי איכות סעיפים  105 :1-7נקודות
.8

מספר תביעות או הליכים משפטיים שהסתיימו על המציע לחתום על
בהכרעה (פס"ד ,פסק בוררות ,הכרעת דין וכו') התצהיר בנוסח המצורף
להזמנה זו כנספח א12
בשנים  2016-2021שבהם המציע הינו צד
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 0עד  3פסקי דין

15

 3-4פסקי דין

10

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
ניקוד
ניקוד
אופן ההוכחה
אמת המידה
מס.
מקסימלי
( -)5נק' לכל הליך - )15
לסכסוך המשפטי בנוגע ,במישרין או בעקיפין"( ,תצהיר בדבר הליכים
החל מההליך
משפטיים") וכן לצרף
לעבודות ו/או שירותים אשר סיפק המציע
רשומות בתי משפט "דו"ח המשפטי הרביעי
לאחרים (לרבות למזמיני עבודה ולקבלנים)
איתור תיקים עפ"י גורם"
בתחומי העבודות והשירותים הנדרשים
של בתי המשפט בישראל,
במסגרת מכרז זה.
עדכני למועד הגשת
לצורך אמת מידה זו ,לא יילקחו בחשבון
"תביעות קטנות" ,תביעות נזיקין לגוף ,תביעות ההצעה למכרז
וסכסוכים בתחום דיני העבודה ,ותביעות צד ג'.
.9

על המציע לחתום על
מספר התביעות/הליכים משפטיים/בוררויות
התצהיר בנוסח המצורף
המתנהלות במועד הגשת ההצעות (שלא הגיעו
להזמנה זו כנספח א13/
לשלב הכרעה כאמור באמת מידה  8לעיל) בהן
("תצהיר בדבר הליכים
המציע הינו התובע או הנתבע הראשיים או
משפטיים") וכן לצרף
נאשם.
רשומות בתי משפט "דו"ח
לצורך אמת מידה זו ,לא יילקחו בחשבון
"תביעות קטנות" ,תביעות נזיקין לגוף ,תביעות איתור תיקים עפ"י גורם"
וסכסוכים בתחום דיני העבודה ,ותביעות צד ג' .של בתי המשפט בישראל,
עדכני למועד הגשת
ההצעה למכרז

 .10שלמות הצעת המציע

 0עד  3פסקי דין

15

 3-4פסקי דין

10

( -)5נק' לכל הליך
החל מההליך
המשפטי הרביעי

(- )15

הצעה שלמה

10

( -)2נק' לכל דרישה (- )10
להשלמת מסמכים
דקלרטיביים/
פרטים
 .11עד  5חוות דעת/המלצות ממזמיני עבודה על
איכות עבודת המציע ,לפרויקטים אשר בוצעו
משנת משנת  .2016המועצה תהא רשאית
לקבל חוות דעת גם ממזמיני עבודה שלא צוינו
ע"י המציע וכן להביא בחשבון את חוות דעתה
ודעת אגודת המים על ניסיונם עם המציע ,ככל
שביצע עבורן עבודות ,לצורך ניקוד רכיב זה

המלצות  /ברור טלפוני

 5נק' לכל חוות
דעת חיובית

20

( -)5נק' לכל חוות
דעת שלילית

(- )20

סה"כ רכיבי איכות סעיפים  60 :11 - 8נקודות ועד  )-( 60נקודות
סה"כ רכיבי איכות 165 :נקודות ועד  45נקודות
מספר נקודות מירבי 165 -
מספר הנקודות בסעיפים 105 - 7 -1
מספר נקודות מרבי להוספה בסעיפים 60 – 11 - 8
מספר נקודות מרבי להפחתה בסעיפים 60 - 11 - 8
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
.9.10.4

.9.11

ניקוד האיכות המזערי הכולל ,לצורך כניסה לקבוצת המציעים הסופית ומעבר
לשלב השלישי של המכרז ,יעמוד על  60%%מתוך סעיפים ( 7 -1כלומר לפחות
 60%%מ 105-נקודות) (לעיל ולהלן " -ניקוד האיכות המזערי") .בכל מקרה שבו
קבוצת המציעים הסופית תהא מורכבת משני מציעים כשרים בלבד ,כי אז המזמין
י הא רשאי (אך בכל מקרה לא חייב) להעמיד את ניקוד האיכות המזערי על 50%
מתוך סעיפים ( 1-8כלומר לפחות  50%מ 105-נקודות).

שלב ג' :חישוב ציוני המחיר ()C
.9.11.1

השוואת מרכיב המחיר ,לקביעת ציון המחיר ,תיערך על פי "סכום כספי משוקלל
להשוואה" (בש"ח) של כל מציע .לקביעת נתון זה יבוצע חישוב של שווי כתב
המחירים והכמויות המצ"ב נספח א 14/לאחר ניכוי ההנחות שהציע המציע ביחס
לכל פרק בכתב הכמויות ,לרבות הנחה כללית נוספת ככל שהוצעה ,כפי שיוצג
בטבלת האקסל המצורפת כ"דף עזר להשוואת ההצעות" (להלן" :הסכום הכספי
המשוקלל להשוואה").

.9.11.2

מובהר ומודגש כי הכמויות והמחירים המשוקללים בנספח א 14/ובדף העזר
להשוואת ההצעות מיועדים לשם השוואת ההצעות בשלב המכרז בלבד ,ואין בהם
כדי לחייב או להגביל את המועצה בדבר היקף וסוגי העבודות שיוזמנו מהקבלן
הזוכה בפועל וכי לקבלן הזוכה לא תהיה כל טענה להסתמכות על נתונים ו/או
מצגים אלו.

.9.11.3

ציון המחיר ,כפי שצוין ע"י המציע בכתב הכמויות מהווה חמישים אחוז ()50%
מהציון הכולל.

.9.11.4

המציע שהצעתו תהיה הנמוכה ביותר ,על פי "הסכום הכספי המשוקלל להשוואה"
יקבל את מלוא הנקודות ברכיב המחיר ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו ,באופן
הבא:
"הסכום הכספי המשוקלל להשוואה" הנמוך ביותר
" X 50%הסכום הכספי המשוקלל להשוואה" בהצעה הנבחנת

.9.12

שלב ד' :חישוב הציונים הכוללים (איכות ומחיר) ודירוג ההצעות
.9.12.1

הציון הכולל (איכות ומחיר) יחושב עבור כל אחת מההצעות ע"י שקלול ציון
האיכות וציון המחיר.

.9.12.2

נוסחת הציון הכללי להצעה ( )Tתחושב באופן הבאT=0.5Q+0.5C :

 .10הודעה על תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה
.10.1

המזמין יודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על-פי
שיקול דעתו הבלעדי ,על הזכייה במכרז.

.10.2

מובהר ,כי אין בהודעה על זכייה כאמור בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים
חוזיים בין המזמין והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על חוזה
ההתקשרות בין הצדדים ,המזמין רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט.
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ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
.10.3

תוך עשרה ( )10ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה למשרדי המזמין את המסמכים
הבאים:
 .10.3.1שלושה ( )3עותקים של ההסכם ,חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת
עו"ד.
 .10.3.2ערבות ביצוע בסיסית (כהגדרתה בהסכם ההתקשרות) ,בנוסח נספח ב. 2/
 .10.3.3אישור קיום ביטוחים – נספח ב – 3/חתום ע"י חברת ביטוח.
 .10.3.4המחירון הנכלל בנספח ב ,5/מעודכן בהתאם להנחות שנקב הזוכה בהצעתו (ימסר
לזוכה עם הודעת הזכיה) ,חתום ע"י הזוכה.
 .10.3.5כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המזמין בהודעת הזכייה.

.10.4

המזמין יהיה רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו
וטרם חתימת ההסכם.

.10.5

היה וזוכה כלשהו לא יעמוד בהתחייבויותיו ,יהא המזמין רשאי לבטל את זכייתו במכרז בהודעה
בכתב ,החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה ,וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה
נדרש לתקן את המעוות ,והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע
בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

.10.6

בוטלה הזכייה במכרז רשאי המזמין לחלט את ערבות ההשתתפות של המציע וכן למסור הודעת
זכייה במכרז למי שייקבע על ידו ככשיר נוסף ,והמציע יפצה את המזמין על כל הפסד שיגרם לו
בגין כך.

.10.7

החוזה ייחתם בשינויים המחויבים ,אם יהיו כאלה ,כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים
של המזמין ו/או כתוצאה משינויים שיהיו במסגרת ניהול משא ומתן ככול שיתקיים כאמור לעיל
בין המזמין לזוכה.

.10.8

למסמכי ההצעה מצורף נספח א – 9/חלקים חסויים בהצעה .על המציע לפרט באופן ברור בנספח
זה כל מידע ו/או מסמך בהצעתו שלדעתו הוא סודי או חסוי .בכל מקרה ידוע ומוסכם על
המציעים כי הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי וכי ההחלטה בדבר חיסיון פרט כל שהוא נתונה
בידי ועדת המכרזים של המזמין אשר תשקול את עמדת המציע אך אינה מחויבת לקבלה.

.10.9

מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי ככול שהחלטת המזמין תשתנה כתוצאה מבדיקה חוזרת של
ועדת המכרזים כתוצאה מפגם ו/או חסר אחר שנסתר מעיניה ו/או מהליך משפטי ,למשתתפים
ו/או לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין והם יהיו מנועים מלטעון בעניין זה.
כמו כן ככול שהליכי המכרז יתעכבו כתוצאה מהאמור יוארכו בהתאם מועדי הערבויות ותוקף
ההצעה.

 .10.10המזמין יודיע ,במכתב ,פקס ,או דוא"ל לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על
אי-זכייתם במכרז .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.
 .11כשיר שני
.11.1

המזמין יהא רשאי לבחור כשיר שני ,אשר מתחייב להתקשר עם המזמין על פי תנאי המכרז
וההסכם לכל מקרה שבו ההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה
שהיא (להלן" :כשיר שני").
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המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
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.11.2

הודעה למציע במכרז על בחירתו ככשיר שני תימסר במסגרת הודעות המועצה אודות תוצאות
המכרז ,והכשיר השני מתחייב להאריך את תוקף הצעתו במכרז לשנה נוספת החל ממועד קבלת
ההודעה על בחירתו ככשיר שני.

.11.3

בכל מקרה בו לא יוכל המציע הזוכה והכשיר השני לקיים את תנאי המכרז וההסכם מכל סיבה
שהיא יהיה המזמין רשאי לפנות למשתתפים במכרז לפי סדר דירוג הצעותיהם בכדי להתקשר
איתם על פי הצעתם במכרז .במקרה זה ,המציעים רשאים לסרב לפניית המזמין.

 .12ערבויות נדרשות במסגרת המכרז
פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז:

.12.1

סוג ערבות

תוקף הערבות

שיעור ערבות (ש''ח)

ערבות השתתפות

₪ 500,000

31/10/2022

ערבות ביצוע

 10%משווי כל צו התחלת עבודה (כולל סעיפים
אופציונאליים) ,בתוספת מע"מ או משווי מצטבר של
העבודות בכ"א מצווי התחלת העבודה שיינתנו לקבלן
לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,כאשר שיעור
הערבות הבסיסית אשר תהיה בכל תקופת הביצוע בידי
המועצה המקומית לא יפחת מ 1.0-מלש"ח
(כלומר ,הזוכה ידרש להמציא ערבות בסך  1מלש"ח
כתנאי מתלה לחתימת המועצה על ההסכם)

ערבות בסיסית  -עד
לתום  90יום
מסיום תקופת
ההתקשרות

ערבות בדק

 5%משווי התמורה ששולמה בפועל לקבלן על פי
ההסכם ,על פי כל חשבון סופי כולל מע"מ

עד לתום  90יום
מסיום תקופת
הבדק (שהינה 24
חודשים לפחות)

.12.2

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית (מקור בלבד) על שמו ,חתומה ,של בנק
ישראלי בנוסח דוגמת המופיע בנספח א 2/במכרז זה (להלן'' :ערבות השתתפות'') ,בסך ובתוקף
לפחות לתקופה כמפורט בהתאמה בסעיף  12.1לעיל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות.
הערבות תהא בלתי מותנית ,לפקודת המזמין ,והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על-פי פניה
חד צדדית ובלתי מנומקת.

.12.3

המציע מתחייב ,כי הערבות תוארך לבקשת המועצה ,אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 180
יום ,וכי הוא יפעל בהתאם לדרישות המועצה.

.12.4

המועצה תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז ,כולה
או חלקה ,לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים ,אם התקיים
אחד מאלה:
-

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

-

המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

-

המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;
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לאחר שנמסרה למציע הודעה בדבר זכייתו במכרז ,לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות
במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז (כגון :חתימה על חוזה
ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון :ערבויות להבטחת
ביצוע החוזה ,אישור קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות ,הארכת ערבות בהתאם לדרישת
המועצה וכו').

.12.5

חילוט הערבות בהתאם לסעיף  12.4לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא
תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך.

.12.6

מציע י היה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז ככל שהמועצה הודיעה על
הצעות אחרות כזוכה במכרז וככשיר שני או על דחיית כל ההצעות ,לאחר מתן הודעה של
המועצה כאמור;

.12.7

כ כל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה
והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה ,לרבות המצאת ערבויות
ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז ,בסך ובתנאים כמפורט בסעיף  11.1לעיל .בחר
המזמין לחלט כספי ערבות השתתפות של מציע ,במלואם או מקצתם ,מבלי לפסול את הצעתו
של אותו מציע – נדרש המציע להעמיד ערבות מכרז חדשה ,כתנאי להמשך השתתפותו במכרז
ולבחינת הצעתו.

.12.8

ערבות מכרז של הכשיר השני תמשיך להיות בתוקף לתקופה נוספת של מאה ושמונים ( )180יום,
אשר תוקפה יסתיים במועד זה ,או לאחר שנחתם הסכם עם המציע הזוכה וניתן לו צו התחלת
עבודה ,לפי המוקדם מביניהם.

.12.9

ערבות ההשתתפות של הזוכה במכרז תשוחרר לאחר חתימה על הסכם בינו לבין המזמין ,וכנגד
המצאת ערבות ביצוע כהגדרתה בהסכם.

 .13ביטוח
 .13.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא
למועצה את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו.
 .13.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו
עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת
הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה ,ככל שיש כאלה.
 .13.3הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי
מכרז זה.
 .13.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .13.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או
חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות
התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .13.4.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה ,שמורה
למועצה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש
במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה
לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
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.13.5

.13.6

מובהר ,כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל
ובמקרה כזה המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו
חתום לידי המועצה כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול
לגרום לביטול זכיה  /הסכם ,חילוט ערבות ההצעה  /ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר
והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
מובהר כי ככל שהמועצה ו/או הקבלן יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת
המפקח על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת ,ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני
על פי הוראות המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והקבלן יהיה מחויב
למלא אחר הוראות נספח הביטוח.

 .14עיון בהצעת הזוכה
 .14.1מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,
בכפוף לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם בנספח א ,9/מהם המסמכים
 /נתונים המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים ,אותם הם מבקשים שלא
לחשוף בפני משתתפים אחרים וינמק את טענתו בנושא זה .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה
הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה.
 .14.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד
מסחרי או סוד עסקי .כן יובהר כי סימון חלקים ו/או נתונים ו/או מסמכים על ידי המציע בהצעה
(להלן" :המידע") כסוד מסחרי מהווה הודאה והסכמה מטעמו לכך שהמידע מהווה סוד מסחרי
גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ויתור מטעמו מראש על זכותו לעייןבמידעבצעות
המציעים האחרים.
 .15הצהרות המציע
.15.1

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור
וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את
התמורה המלאה והכוללת עבור כל מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה
כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב ממרכיבי העבודה.

.15.2

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הניסיון הכישורים והיכולות
המקצועיות והכלכליות  ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם.

.15.3

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים
ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו באופן בלתי
תלוי במצגי המזמין  ,וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע
בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו ,וכי למציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה למזמין
ביחס למצגים שהוצגו במסגרת המכרז.

.15.4

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או
לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
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 .16שמירת זכויות
.16.1

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו
וה גשתה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע
המפורט בהם ,אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים
אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

_____________________
מועצה מקומית כפר שמריהו
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נספח א – 1/הצהרת המציע
לכבוד
לכבוד
אגודת מים שיתופית כפר שמריהו בע"מ
מועצה מקומית כפר שמריהו
הנדון :מכרז מס' ___ל ביצוע עבודות תשתית ופיתוח במועצה המקומית כפר שמריהו
הח"מ ___________________________ מס' ח.פ/.ח.צ/.ע.מ( ________________ .להלן" :המציע"),
מרחוב _____________________________ עיר _______________ טלפון ________________,
מתכבד בזאת להגיש הצעה למכרז שבנדון.
הריני מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז לאחר שבדקנו ומכירים את תנאי המקום
ויודעים את כל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות והאפשרויות לביצוען ,מציעים בזה לבצע את העבודות
בהתאם לאמור במכרז זה ולפי המחיר שננקב על ידינו כשכר החוזה.
 .2אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים
לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות ,לרבות כאלו המבוססות על אי ידיעה ו/או אי
הבנה ,ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.
 .3אנו מצהירים ,כי אנו עומדים ונוכל לעמוד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו
עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות ,בהתאם
לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיהם.
 .4אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .5יש לנו את הידע ,הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות ,הן מבחינת מימונן והן מבחינת
הדרישות המקצועיות ,בהתאם לכל מסמכי המכרז ,לרבות כוח האדם והציוד הדרושים על מנת לבצע את
העבודות בשלמותן ובלוחות הזמנים שקבעה ושיקבע המזמין.
 .6אנו מסוגלים מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ,לרבות
עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות.
 .7ביכולתנו לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות.
 .8שכר החוזה המבוקש על ידינו עבור ביצוע העבודות ,הינו כמפורט בהצעתנו והוא מהווה מחיר סופי,
מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או
הנובעות בביצוע העבודות ,על פי מסמכי המכרז.
 .9אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות
שהיא.
 .10מצהירים אנו מתחייבים כי ככל שנעסיק קבלני המשנה מטעמנו בביצוע העבודות ,יהיו אלו קבלני משנה
בעלי יכולת נאותה ובעלי רישום וסיווג קבלני מתאים כדי לבצע את העבודות בהתאם לכל מסמכי
המכרז.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 .11אנו מתחייבים כי היקף העבודות בהן נעסיק את קבלני המשנה לא יעלה על  50%מההיקף הכולל של כל
פרויקט שיבוצע במסגרת ההתקשרות וכן כי כל קבלני המשנה יהיו רשומים בענף ובהיקף כמתחייב
מעבודתם בפרויקט.
 .12ידוע לנו ,כי ככל שיועסקו על ידינו קבלנו משנה בביצוע העבודות ,אין בכך כדי לפטור אותנו מאחריות
לקיום כל ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז ,במלואן ובמועדן.
 .13ידוע לנו כי המזמין יבחן את ההצעות אשר תוגשנה ,על בסיס כתב הכמויות המשמש לשם השוואת
ההצעות בלבד .וכי כל הכמויות הנקובות במכרז ,לרבות בנספח א 14/הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי
לחייב את המזמין ,או ליצור מצג או הסתמכות מצד המציע בדבר היקף וסוגי העבודות אשר יוזמנו ממנו
בפועל ככל שיוכרז כזוכה.
 .14כי לא תהא לח"מ כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת השירותים ו/או
במהלך ביצועם ו/או בקשר לכל שינוי בהם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר
ומתחייב בזאת ,כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה
שהיא ,ו/או ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.
 .15למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה הנמוכה
ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם
לנמק את החלטתכם .כן אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה
ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה
זו ,לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה עלי בלבד במלואן ,ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
 .16ידוע לח"מ שהמזמין רשאי לנהל משא ומתן עם מציע הזוכה במכרז .אני מתחייב לשתף פעולה עם
המזמין בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.
 .17הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כאמור במסמכי המכרז.
 .18אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים ,כי בתוך חמישה ( )5ימי עסקים מיום קבלת החוזה על נספחיו,
נמציא למזמין את החוזה על כל שינוייו ככול שיהיו ועל נספחיו כשהם חתומים על ידינו ,לרבות כל
המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא על פי מסמכי המכרז ,כגון הערבות לביצוע החוזה ואישור על
עריכת ביטוחים.
 .19אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבות מהתחייבויותינו להסדרת ההתקשרות עם המועצה ככל
שנזכה במכרז ,אנו מסכימים שאת ערבות ההשתתפות ,שצרפנו להצעתנו ,תחלטו כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש וזאת ,מבלי לפגוע בכל סעד לו הנכם זכאים על פי מסמכי המכרז ו/או הדין.
 .20ככל שהצעה זו מוגשת על ידי תאגיד ,אנו מצהירים ,כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות
במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל
מניעה על פי כל דין ו/או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 .21אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 .22הצהרה לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר
מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו:1976-
 .22.1המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום .או
 .22.2המציע ,או בעל הזיקה אליו ,הורשע בעבירה אחת ,לפי חוק שכר מינימום ,אך ביום הקובע ,חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה .או
 .22.3המציע ,או בעל הזיקה אליו ,הורשע בשתי עבירות ,או יותר ,לפי חוק שכר מינימום ,אך ביום
הקובע ,חלפו שלוש שנים לפחות ,ממועד ההרשעה האחרונה.
לראיה באתי על החתום:

__________________________
חתימה וחותמת המציע

____________________
תאריך

פרטי המציע
שם המציע:

___________________________________________

כתובת:

___________________________________________

טלפון:

___________________________________________

דוא"ל:

___________________________________________

שם איש קשר:

___________________________________________

תפקיד איש הקשר:

___________________________________________

אישור זכויות חתימה

(כאשר המציע הינו חברה)
אני הח"מ ,עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רישיון
_____________ ,המשמש כיועץ משפטי של המציע ,מאשר בזה כי _____________________ ת.ז.
___________________ ו _____________________-ת.ז _____________________ .אשר חתמו
על "הצהרת המציע" הנ"ל בפני וכן על כל יתר מסמכי ההצעה שמטעם חברת ___________________
(להלן" :המציע" ) ,הינם מוסמכים לחתום מטעם המציע על כל מסמכים הללו ,וכי נתקבלה החלטה כדין על
ידי המציע ,בהתאם למסמ כי ההתאגדות שלו ,להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על כל המסמכים
הללו ,באופן שחתימת כל אחד מהם בנפרד  /שניהם יחדיו (מחק את המיותר) ,בצירוף חותמת החברה או שמה
המודפס ,תחייב את החברה לכל דבר ועניין.
חתימת וחותמת עורך הדין_________________:
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תאריך_________________:

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א -2/ערבות השתתפות
לכבוד:
המועצה המקומית כפר שמריהו
ו/או אגודת מים שיתופית כפר שמריהו בע"מ
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
 500,000ש"ח (הסכום במילים :חמש מאות אלף שקלים חדשים ) ,להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם
השתתפותו במכרז מס'  6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח
בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו ,ומילוי תנאיו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו
באופן מיידי עם קבלת דרישתכם הראשונה ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך
כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל.
ערבות זו הנה אוטונומית ובלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31/10/2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  31/10/2022לא תענה.
לאחר יום  31/10/2022ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א – 3/מידע בדבר עמידה בתנאי הסף ומדדי איכות
אני הח"מ __________________ ,בעל ת.ז ___________________ .משמש כ ________________ במציע
_____________________________ ,ומוסמך להצהיר בשמו ומטעמו ,מצהיר בזאת כדלקמן:

רשימת הפרויקטים אשר בוצעו על ידי המציע בתקופה הרלוונטית:
שם מזמין העבודה
שם הפרויקט
מקום הפרויקט

היקף
הפרויקט
בש"ח
(לא כולל
מע"מ)

סוג עבודות
הפרויקט
(יש לפרט סוגי עבודות
כגון :עבודות מים ,ביוב,
ניקוז ,תאורה ,תקשורת,
השקיה ,סלילה ,ריצוף,
פיתוח ,גינון ,מתקני
שאיבה – הכל )

תקופת
ביצוע
הפרויקט

(מ___:
עד)____:

מתכנן ראשי של איש הקשר
הפרויקט/מתכנן של הלקוח אצל
מזמין העבודה:
הכבישים +
שם ,תפקיד,
אדריכל הנוף
טלפון
ופרטי קשר
 +פרטי מנהל
הפרויקט
והמפקח ופרטי
קשר

נא להקפיד על ציון כל פרטי טבלת הניסיון במלואם!!!
יש לצרף חשבונות סופיים מלאים ומפורטים ,מאושרים וחתומים ע"י המזמין ו/או מנה"פ מטעמו ,ככל
שאין חשבון סופי (והמלצות אם ישנן) מטעם הלקוחות עבורם בוצעו הפרויקטים המצוינים בטבלת ניסיון
המציע הנזכרת לעיל.
שם:
תפקיד:
חתימה:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה
באמצעות ת.ז .מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה] ,ולאחר
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
חתימה וחותמת עו"ד
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

___________________
חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
נספח א 3/המשך  -ניסיון מנהלי העבודה בפרויקט מטעם המציע
שם מנהל
הפרויקט

פירוט ניסיון
מנהל הפרויקט
בשנים
(מ___:
עד)____:

פירוט ניסיון
מנהל הפרויקט
בשנים אצל
המציע

פרויקטים שבוצעו על ידי מנהל הפרויקט – שם הלקוח,
שנים ,היקף כספי וסוג העבודות בפרויקט)

(מ___:
עד)____:

יש לצרף תעודות הסמכה בתוקף ממשרד הכלכלה והתעשייה ו/או ממשרד העבודה וכן קורות חיים של כל
אחד ממנהלי העבודה המצוינים בטבלת המציע הנזכרת לעיל ואישור רוה"ח של החברה על תקופת העסקתו
אצל המציע.
שם:
תפקיד:
חתימה:
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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א - 4/תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע_______________________ (להלן" :המציע").
 .2יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת
השלישית לאותו חוק.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .4למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור
באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  5לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה
התקשרות כאמור).
 .6הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה
בפני מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן
תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
חתימה וחותמת____________:
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א -5/תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ,_____________________ ,ת"ז ___________ ,המשמש כ ____________________-
בחברת __________________( ,להלן" :המציע") מצהיר ומתחייב בזאת בשם המציע כדלקמן :
 .1לא יהיה למציע ,לעובדים מטעם המציע ,לספקי  /קבלני משנה מטעמו ולגורמים מקצועיים מטעמו במהלך
תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים
נשוא מכרז מס'  6/2022ומילוי תנאיו ,וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו,
בקשר עם הגשת ההצעה במסגרת המכרז ו/או בקשר לקיום התחייבויותיו על פי החוזה שיחתם במסגרת
המכרז.
 .2המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד עניינים
כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את
המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 .3המציע מתחייב להודיע למזמין ,באופן מידי ,על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של
ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .4המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויות המציע
כאמור מכרז זה ,ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את עניינו ו/או מי מטעמו
ו/או ענייני צד שלישי.
 .5המציע ידווח מראש למזמין על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם ,העלול להביא להתקשרות שתהא
בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין .המזמין רשאי לא לאשר
למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,והמציע מתחייב כי יפעל
בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת
ניגוד עניינים.
 .7ברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי המזמין מהווה הפרה יסודית של ההסכם נשוא מכרז מס' .6/2022
 .8מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד
עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
ולראיה באתי על החתום:
_______________________
שם

______________________
חתימה

אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________ ,ת"ז
___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה ב___________ (להלן:
"המציעה") בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.
___________________
תאריך
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_____________________
חתימה +חותמת
© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א –6/תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ______________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם
______________ מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב
כדלקמן:
 .1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי
דיני העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה ,ככל שחלים
הסכמים או צווים כאמור.
 .2המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף
 1לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .3המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת
דיני העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי
סעיף  5לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה .וכן לא
הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז 1987-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם
הורשעו פעמיים או יותר -כי חלפו  3שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .4המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו
להגשת ההצעה במכרז זה.
 .5המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות
הדין בעניין עובדים זרים.
 .6ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה -אך במועדים שונים –נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-אשר שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא
חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.
תאריך____________________ שם המצהיר +חתימה _______________________
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי החברה __________________
רשומה בישראל עפ"י דין וכי ה"ה _____________________________________ מוסמך להצהיר
ולהתחייב בשם החברה הנ"ל.
כמו כן אני מאשר\ ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי
ב_________ ה"ה מס’ זהות______________\ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו
ואמיתתו.
__________________
_________________
חתימה
תאריך
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א - 7/הצהרות בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
.1

אני הח"מ מר/גב _________ נושא\ת ת"ז מס’______ מורשה\ית חתימה מטעם ____________
מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע") .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי\ ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב
כדלקמן:

.2

הוסמכתי כדין על ידי ________________(להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה
למכרז מס'  6/2022של המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המכרז").
.2.1

המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי השליטה בו לא הורשע ו/או נחקר:
 3.1בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת מס
הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על
המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414-עד  438לחוק
העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם
הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א .1981-
 3.2ובעבירות הבאות( _______________________:ימולא בהתאם לדרישות
המכרז).
או (מחק את המיותר)

.2.2

המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי השליטה בו נחקר ו/או הורשע בעבר בחשד לביצוע
העבירות הבאות____________________________________________________:
( יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל)

.3

הואיל וכך א ני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות
המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
תשמ"א.1981-

.4

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.

_________________ _____________
תאריך
שם חתימה וחותמת
של המציע/חבר במציע
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____________________ ________
תאריך
חתימה וחותמת עו"ד
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע /חבר במציע
הינם מורשי חתימה מטעמו  ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין
הקשור ו/או הנוגע למכרז.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
בפני על נספח זה.

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א -8/אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד
אני הח"מ  ,עו"ד /רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  /רו"ח של התאגיד ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:

שם

ת .ז.

שם

ת .ז.

שם

ת .ז.

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 
בתאגיד:
שם התאגיד
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת התאגיד
מחייבת את התאגיד.

תאריך
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חתימה וחותמת עו"ד  /רו"ח

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א –9/חלקים חסויים בהצעה
אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:
מסמך
בהצעה

סעיף בהצעה

עמוד/ים
בהצעה

בנושא

מהסיבות הבאות

מוסכם עלי ,כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר
ההצעות ,שיוגשו למכרז זה.

חתימת המציע:

___________
שם המציע
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_________
תאריך

____________
חתימה/חותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

_____________
מס' זהות/עוסק מורשה

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א – 10/אישור רו"ח על איתנות כלכלית
לכבוד
מועצה מקומית כפר שמריהו
הנדון :אישור מחזור עסקים כספי של______________:
מס' ח.פ___________________________.
(להלן" :המציע")
הרינו לאשר בזאת שמחזורי העסקים הכספי (הכנסות לא כולל מע"מ) של המציע כדלקמן:
בשנת המס ₪ ___________ 2018
בשנת המס ₪ ___________ 2019
בשנת המס ₪ ___________ 2020
הריני לאשר כי הנתונים מבוססים על דוחות מבוקרים.
כמו כן ,הנני לאשר כי המציע אינה מוגבל בבנק וכי לא נכללה בכל אחד מהדוח"ות הכספיים המבוקרים הנ"ל
'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי' וממועד החתימה על הדוח"ות הכספיים לא חל שינוי מהותי לרעה במצב
העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ'עסק חי'.

כמו כן ,הנני לאשר כי המציע הינו בעל הון עצמי חיובי/מינימאלי בסך _____________מלש"ח לא כולל
מע"מ בהתאם לדוח"ות הכספיים המבוקרים ליום .31/12/2020
בכבוד רב,
________________
תאריך

________________
שם מלא

_____________________
חתימה וחותמת רו"ח

יתקבל גם אישור בנוסח אחר ,ובלבד שיכללו בו כל הנתונים המפורטים לעיל.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א - 11/הצהרה על מעמד משפטי
על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי ,בפרקים שלהלן:

א .מעמד משפטי

במקרה של חברה – יש למלא פרקים ב ו-ג'.
במקרה של שותפות – יש למלא פרקים ב' ,ג' ו-ד'.
י ש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות ותעודת התאגדות בעותק מתאים למקור.

ב .פרטים כללים
שם___________________________________________ :
___________________________________________
כתובת:
טלפון:

___________________________________________

מספר החברה/השותפות________________________________ :
 -או  -מספר עוסק מורשה______________________________ :

ג .שמות בעלי זכות החתימה
שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

דוגמת חתימה

ד .שמות השותפים
שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

דוגמת חתימה

אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו
על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.
_______________
שם פרטי

_________________
שם משפחה

_______________
תאריך

_________________
חתימה
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח א -12/אישור קבלה ועיון בתכניות
הרינו לאשר כי קיבלנו ועיינו בתכניות המצורפות למסמכי מכרז מס'  6/2022של המועצה המקומית כפר
שמריהו במדיה דיגיטלית.
בחתימתי להלן אני מצהיר כי הבנו את כל המפורט בתכניות והגשנו את הצעת המציע
____________________.
בהתאם ,אנו מסכימים למפורט בתכניות ואנו מוותרים מראש על טענות אודות אי ידיעה או אי הבנה של
המפורט בתכניות.
הריינו לאשר כי ידוע לנו שההתקשרות על פי המכרז היא התקשרות מסגרת וכי התכניות צורפו למסמכי
המכרז על מנת לתת מידע כרקע כללי למציע ,וכי המועצה אינה מתחייבת שהתכניות מחייבות את המועצה
לעניין תכולת העבודה על פי המכרז ,ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה כלפי המועצה בדבר הסתמכות על
התכניות ,אשר יכולות להשתנות (באופן של הרחבה ,צמצום או שינוי) ובכל מקרה לא יהוו מצג כלשהו מטעם
המועצה כלפי המציע ביחס לעבודות ו/או אפיונם ו/או תכולתן.
הרינו לאשר כי נמסרו לנו ועיינו בתכניות הבאות (יש לסמן  Vלגבי כל תכנית):
מספר תוכנית

קנ"מ

שם

סטטוס

מהדורה

התקבל

מתחם הנוריות
תיאום מערכות
591-01tm

תנוחה

1:250

למכרז

13

591-02tm

תנוחה

1:250

למכרז

11

591-03tm

תנוחה

1:250

למכרז

12

591-04tm

תנוחה

1:250

למכרז

17

591-101

תנוחה

1:250

למכרז

0

591-101-T

נספח תאום מערכות תנוחה וחתכים
אופיינים
חתכים טיפוסיים

1:1000
1:50
1:100

למכרז

5

למכרז

1

591-221
ביוב וניקוז
591-01

תנוחה

1:250

למכרז

13

591-02

תנוחה

1:250

למכרז

12

591-03
591-04

תנוחה
תנוחה

1:250
1:250

למכרז
למכרז

14
15

591-400

פרטים

שונה

למכרז

0

591-401

תחנת שאיבה לניקוז

שונה

למכרז

0

691-402

מכסים נירוסטה

שונה

למכרז

0

חשמל
2376-n/0002

מתקן חשמל – תוכנית פרטים

משתנה

למכרז

1

2376/noriot

תנוחה למערכות חשמל ותקשורת

1:250

למכרז

19

2376-n/0050

מתקן חשמל ,מרכזיית תאורה

משתנה

למכרז

1

מים
72321WO1-A

תנוחה כללית – גליון מס' 1

1:250

לאישור

13

72321WO1-A

תנוחה כללית – גליון מס' 2

1:250

לאישור

13

72321WO1-A

תנוחה כללית – גליון מס' 3

1:250

לאישור

13

72321WO1-A

תנוחה כללית – גליון מס' 4

1:250

לאישור

13
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
מספר תוכנית

קנ"מ

שם

סטטוס

מהדורה

התקבל

פיסי
24-18-101-A1

תנוחה רומים – גל'  1שלב א

1:250

למכרז

0

24-18-101-A2

תנוחה רומים – גל'  2שלב א

1:250

למכרז

0

24-18-101-A3

תנוחה רומים – גל'  3שלב א

1:250

למכרז

0

24-18-104-A

חתכים אופיניים שלב א'

1:50

למכרז

0

24-18-102-1

חתכים לאורך גל' 1

1:250/25

לעיון

0

24-18-107-1A

פריסות קירות שלב א'

1:200

לעיון

0

24-18-103-1A

פרטים שלב א'

1:10

למכרז

0

אדריכלות נוף
שלב א'
22-55-05

פרישת קירות – תומכי מגרש

1:100

לבצוע

1

20-55-00-01

פיתוח כבישים שלב א

1:250

לבצוע

1

20-55-00-02

פיתוח כבישים שלב א

1:250

לבצוע

1

20-55-00-03

פיתוח כבישים שלב א

1:250

לבצוע

1

20-55-00-04

פיתוח כבישים שלב א

1:250

לבצוע

1

20-55-1

פיתוח כבישים שלב א

1:500

לבצוע

1

שלב סופי
20-55-0
20-55-1

פיתוח כללית
פיתוח מפורטת ,כולל הפנייה וצמחיה –
גיליון 1

1:500
1:250

לבצוע
לבצוע

1
1

20-55-2

פיתוח מפורטת ,כולל הפנייה וצמחיה –
גיליון 2

1:250

לבצוע

1

20-55-3

פיתוח מפורטת ,כולל הפנייה וצמחיה –
גיליון 3
פיתוח מפורטת ,כולל הפנייה וצמחיה –
גיליון 4

1:250

לבצוע

1

1:250

לבצוע

1

20-55-8

פרטים

משתנה

לבצוע

1

20-55-4

קונסטרוקציה
361-018-01

דיפון חפירה בגבולות מבנים וגדרות

1:50
1:25

למכרז

1

361-018-02

קירות תומכים בגבולות מבנים וגדרות

500

תא שאיבה תכניות – תבניות

1:50
1:25
1:50

למכרז

1

למכרז

510

תא שאיבה תכניות ברזל

1:50

למכרז

520

תא שאיבה חתכים ופרטים

100

תכנית חתכים ופרטים

1:50
1:25
1:10
1:500
1:50

למכרז
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למכרז

2

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
שם

מספר תוכנית

קנ"מ

סטטוס

מהדורה

התקבל

תנועה
3867/1001

תכנית תנועה

1:1000

למכרז

רחבי הכפר
מים
72329WO1

רח' הזורע קטע רח' חרצית – המעפילים
גליון 1

1:250

למכרז

1

72329WO1

דרך השדות (דרום) מרח' התלמים דרומה
גליון 4

1:250

למכרז

1

72329WO1

דרך השדות (צפון) מרח' התלמים דרומה
גליון 4

1:250

למכרז

1

72329WO1

רח' קרן היסוד קטע רח' הזורע – דרך
השדות גליון 8

1:250

למכרז

1

72329WO1
72329WO1

רח' הבאר בין רח' הגנים והזורע גליון 9
רח' האילנות קטע רח' הזורע – דרך
השדות -גליון 11

1:250
1:250

למכרז
למכרז

1
1

72329WO1

רח' רגבים גליון 12

1:250

למכרז

1

ST012W02

התקנת מגוף בתוך תא

למכרז

ST012W07

הנחת צנרת בתעלה

למכרז

ST012W89

ברז כיבוי אש "( 3הסתעפות חרשותית)

למכרז

ST012W02C
ST012W78A

פרט מגוף טמון בכביש/מדרכה
חיבור בודד (הסתעפות חרשותית)

למכרז
למכרז

ST012W77A

חיבור כפולי (הסתעפות חרשותית)

למכרז

תיאום מערכות
591-09-TM

תיאום תשתיות

1:250

למכרז

2

591-10-TM

תיאום תשתיות

1:250

למכרז

2

591-11-TM

תיאום תשתיות

1:250

למכרז

10

591-12-TM

תיאום תשתיות

1:250

למכרז

6

591-13-TM
591-14-TM

תיאום תשתיות
תיאום תשתיות

1:250
1:250

למכרז
למכרז

9
5

591-15-TM

תיאום תשתיות

1:250

למכרז

6

591-17-TM

תיאום תשתיות

1:250

למכרז

3

591-46-TM

תיאום תשתיות

1:250

למכרז

14

ביוב וניקוז
591-09

תנוחה

1:250

למכרז

2

591-10

תנוחה

1:250

למכרז

2

591-11

תנוחה

1:250

למכרז

10
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סטטוס

מהדורה

מספר תוכנית

קנ"מ

שם

591-12

תנוחה

1:250

למכרז

6

591-13

תנוחה

1:250

למכרז

9

591-14

תנוחה

1:250

למכרז

5

591-15

תנוחה

1:250

למכרז

6

591-17

תנוחה

1:250

למכרז

3

591-46

תנוחה

1:250

למכרז

14

591-46-d

תנוחה

1:250

למכרז

3

התקבל

1:100/1:250

591-100

תנוחה

1:2500

למכרז

0

591-HTH-SN

חתך לאורך

1:500/1:100

למכרז

0

פרט 591-4-16

חתכים טיפוסיים לתעלות להנחת צנרת

ללא קנ"מ

למכרז

0

591-4-17

פרט כניסת צינור ניקוז

ללא קנ"מ

למכרז

0

פרט 591-2-8

תא קליטה (מלכוד כביש)

1:20

למכרז

0

591-2-13

שוחה מרובעת וקולטני מי גשם

ללא קנ"מ

למכרז

0

591-2
591-3

שוחת בקרה ומפל פנימי
חתכים בתעלות לצינור ועטיפת בטון

ללא קנ"מ
ללא קנ"מ

למכרז
למכרז

0
0

591-4

שוחת בקרה ומפל חיצוני

ללא קנ"מ

למכרז

0

591-7-160

מערכת ביוב וניקוז

ללא קנ"מ

למכרז

0

591-7-335

שסטום אויר בקו בקוטר 355

ללא קנ"מ

למכרז

0

591-8

למד עליה חיבור קו לחץ לשוחה ביקורת

ללא קנ"מ

למכרז

0

591-11

חציית כביש והכנה לחיבור בית

ללא קנ"מ

למכרז

0

591-30

משטח בטון מזוין

1:50

למכרז

0

591-313
591-314

מגבה הקבוע בבטון
שוחת השקטה ומתקן ניטרול ריחות

ללא קנ"מ
1:50

למכרז
למכרז

0
0

591-45-N

שוחת רשת

1:5/1:10/1:25

למכרז

0

חשמל
3260-2

תשתיות סיב אופטי – גיליון מס' 2

1:250

למכרז

01

3260-3

תשתיות סיב אופטי – גיליון מס' 3

1:250

למכרז

01

3260-4

תשתיות סיב אופטי – גיליון מס' 4

1:250

למכרז

01

3260-6

תשתיות סיב אופטי – גיליון מס' 6

1:250

למכרז

01

3260-7
3260-8

תשתיות סיב אופטי – גיליון מס' 7
תשתיות סיב אופטי – גיליון מס' 8

1:250
1:250

למכרז
למכרז

01
01

3260-9

תשתיות סיב אופטי – גיליון מס' 9

1:250

למכרז

01

3260/0002

מתקן חשמל – תוכנית פרטים

1:50

למכרז

01

_______________
תאריך
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נספח א -13/תצהיר בדבר הליכים משפטיים
אני הח"מ______________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם
______________ מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי\ ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב
כדלקמן:
 .1להלן "דו"ח איתור תיקים על פי גורם של בתי המשפט" ,על שם המציע ,הכולל את הפרטים להלן:
 .1.1פירוט תביעות או הליכים משפטיים שהסתיימו בהכרעה (פס"ד ,פסק בוררות ,הכרעת דין וכו')
בשנים  2016-2021שבהם המציע הינו צד לסכסוך המשפטי בנוגע ,במישרין או בעקיפין ,לעבודות
ו/או שירותים אשר סיפק המציע לאחרים (לרבות למזמיני עבודה ולקבלנים) בתחומי העבודות
והשירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה.
 .1.2להלן פירוט התביעות/הליכים משפטיים/בוררויות המתנהלות במועד הגשת ההצעות (שלא הגיעו
לשלב הכרעה כאמור בסעיף  1לעיל לעיל) בהן המציע הינו התובע או הנתבע הראשיים או נאשם 
(הערה :לא יילקחו בחשבון לעניין קביעת ניקוד האיכות "תביעות קטנות" ,תביעות נזיקין לגוף,
תביעות וסכסוכים בתחום דיני העבודה ,ותביעות צד ג').

 .2הרייני להצהיר על נכונות הפרטים המפורטים בדו"ח איתור התיקים.

הנני מצהיר\ ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא
חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.
תאריך____________________ שם המצהיר +חתימה _______________________
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי החברה __________________
רשומה בישראל עפ"י דין וכי ה"ה _____________________________________ מוסמך להצהיר
ולהתחייב בשם החברה הנ"ל.
כמו כן אני מאשר\ ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי
ב_________ ה"ה מס’ זהות______________\ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו
ואמיתתו.
__________________
_________________
חתימה
תאריך
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נספח א -14/כתב כמויות משוער לצורך השוואת הצעות בלבד (מצ"ב בנפרד)

מצ"ב בקובץ  58( PDFעמודים)
כתב כמויות ומחירים
הכמויות אינן מחייבות את המועצה.
השוואת ההצעות (מרכיב המחיר) תהיה ע"ב המחיר הסופי שיתקבל מהחלת ההנחות שיציע המציע בהצעתו
(בנספח ב )5/על פרקי כתב הכמויות (נספח א.)14/
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נספח א -15/טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה
מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז ,על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים
המפורטים להלן:
על פי נספח
בחוברת

.1
.2
.3

כל מסמכי המכרז ,לרבות חוברת זו ,חתומים לאישור בחתימה וחותמת.
קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז
אישור רישום במרשם הקבלנים – עדכני למועד הגשת ההצעה
[בנוסף לרישיון קבלן בתוקף]
פירוט ניסיון קודם ואישור רו"ח/עו"ד על עמידה בתנאי הניסיון הנדרשים

.5

חשבונות סופיים מפורטים וחתומים ע"י המזמין ו/או מנה"פ מטעמו
והמלצות מטעם לקוחות להם ביצוע המציע עבודות קודמות כנדרש בתנאי
הסף כולל פרטי התקשרות עם מזמין העבודה ,המפקח והמתכננים
מנהלי עבודה  -הסמכות ,קו"ח עדכניים וטבלת פרויקטים שניהלו כולל
רישום עדכני ממשרד הכלכלה והתעשייה ו/או ממשרד העבודה
אישור על איתנות כלכלית

נספח א10/

.8

ערבות השתתפות

נספח א2/

.9

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח א4/

.10

תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים

נספח א5/

.11

תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה

נספח א6/

.12

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

נספח א7/

.13

תעודת עוסק מורשה

.14

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו ,1976-תקף לשנה הנוכחית,
מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ,
אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית

.16

תאגיד -תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.

.17

תאגיד -תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות ,בתוקף
למועד הגשת הצעה כולל שעבודים
תאגיד -אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף
למועד הגשת ההצעה
חלקים חסויים בהצעה

נספח א9/

.20

הצהרה על מעמד משפטי

נספח א11/

.21

אישור קבלה ועיון בתכניות

נספח א12/

.4

.6
.7

.15

.18
.19

יש/
אין

נספח א3/

נספח א3/

נספח א8/

נספח א13/

תצהיר בדבר הליכים משפטיים ו'דו"ח איתור תיקים עפ"י גורם של בתי
.22
המשפט'
נספח ב5/
מעטפה חתומה נפרדת ובה כתב הצעת המחיר (נספח ב + )5/עותק מודפס
.23
של "דף עזר לבחינת הצעות המחיר" (המצורף למכרז בקובץ )EXCEL
עליה רשום "מכרז  6/2022הצעת מחיר" ושם המציע
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את
המציע מאחריותו הבלעדית לצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמכי מכרז זה ,בין אם מופיעים
ברשימה זו ובין אם לא.
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המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
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ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

מסמך ב' – הסכם התקשרות
בין
מועצה מקומית כפר שמריהו
מרח' קרן היסוד 18
ובין

אגודת מים שיתופית כפר שמריהו בע"מ
מרח' _________________
(שיקראו להלן" :המזמין")

לבין

______________________
______________________
______________________
(שייקרא להלן" :הקבלן")

מצד אחד

מצד שני
הואיל

והואיל
והואיל

והואיל
והואיל

והואיל

והואיל
והואיל
והואיל

והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע עבודות עפר ,מצעים
וסלילה ,תשתיות מים ,ביוב ,ניקוז ,תאורה ,עבודות בטון וקירות ,פיתוח ,ריהוט רחוב ,גינון
והשקיה באזורים שונים בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו והכול כמפורט במסמכי
המכרז (להלן" :העבודה"); מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,ויקראו מכאן
ולהבא יחד עם הוראות הסכם זה "החוזה";
והקבלן השתתף במכרז הנ"ל והצעתו זכתה במכרז;
והקבלן מצהיר כי הוא עונה לכל תנאי המכרז לרבות היותו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969-והתקנות על פיו ,בענף ובסיווג המתאימים לביצוע
עבודות בהיקף העבודות נשוא חוזה זה ,כאמור ברישומים על פי דין שהעתקם צורף להצעת
הקבלן וכן כי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) תשל"ו – ; 1976
והקבלן מצהיר כי יש לו את מלוא היכולת ,הניסיון ,הידע ,הכישורים המקצועיים והאמצעים
הכספיים והטכניים וכח אדם מיומן הדרושים לביצוע העבודות;
והובהר לקבלן כי עבודות שיבוצעו עבור מועצה מקומית כפר שמריהו בהתאם להזמנת עבודה /
צו התחלת עבודה ישולמו ,בכפוף לקיום מקור תקציבי ,על ידי מועצה מקומית כפר שמריהו,
ועבודות עבור אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ ישולמו על ידי אגודת מים שיתופית
בכפר שמריהו בע"מ בהתאם לתנאי המכרז ,וחוזה זה יחול על הצדדים בהתאמה;
והמזמין מוסר לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ,תמורת תשלום התמורה האמורה בחוזה ,לבצע
על חשבונו ואחריותו הבלעדיים ,ובאופן המקצועי והטוב ביותר ולשביעות רצונו המלאה של
המזמין את העבודה עבור המזמין ,כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ובהתאם להוראות
ולהנחיות של המזמין ,בין אם הוראות אלה תינתנה בתחילת תקופת ההתקשרות ובין תוך זמן
ביצועה.
והקבלן מצהיר כי אינו מנוע ,בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת ,מלחתום על הסכם זה
ומלקיים את כל התחייבויותיו על פיו;
והצדדים הסכימו לכך שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי ,הכול כמפורט בהסכם זה
ומסמכי המכרז על מסמכיו השונים ונספחיו השונים המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי
נפרד הימנו;
והמזמין מוכן למסור לקבלן את ביצוע העבודה והקבלן מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודה,
הכול בהתאם לתנאים המפורטים להלן;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
פרק א'  -כללי
 .1המבוא ,כותרות הסעיפים והנספחים
 .1.1המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו לפרסומיה של המועצה במסגרת
המכרז ,מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,ויחד עם הוראות הסכם זה הם יקראו מכאן
ולהבא "החוזה".
 .1.3במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בחוזה זה.
 .1.4מובהר כי כותרות המשנה בחוזה מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות בקשר
עם החוזה ונספחיו.
 .2הגדרות
ההגדרות להלן יחולו על כל מסמכי המכרז והנספחים להסכם.
" .2.1אתר/י העבודה"  -שטחים הכוללים בין השאר רחובות ושטחים בתחומי המועצה המקומית כפר
שמריהו ,בין השאר במתחם הנוריות (אופציונלי) ,בגבול המערבי של הישוב עם
דרך חיפה/כביש מס'  ,2בגבול המזרחי של הישוב בסמוך ובחצייה של קווי דלק
קצא"א ותש"ן ,וכן באזורים נוספים בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו,
לרבות בשטחים גובלים ו/או סמוכים וכן בשטחי מגרשים פרטיים מבונים,
והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
" .2.2ביצוע העבודות"  -ביצוע עבודות בהתאם לכל הוראות החוזה ונספחיהם ו/או כפי שתמסרנה בצווי
תחילת עבודה מעת לעת ,במלואן ובמועדן;
" .2.3החוזה" -

תנאי החוזה לביצוע העבודות ,לרבות אלה המנויים בחוברת המכרז,וכל
הנספחים לתנאים אלו;

" .2.4העבודות" -

מכלול העבודות והשירותים בהתאם להוראות החוזה ונספחיו כפי שיפורטו
מעת לעת בצווי התחלת עבודה ,ובפרט המפרט המיוחד (כהגדרתו להלן) ,וכל
עבודה נוספת ו/או כל עבודה נלווית ,שיש לבצע לצורך עמידת הקבלן
בהתחייבויותיו על פי החוזה.
עבודות עפר ,מצעים וסלילה ,תשתיות מים ,ביוב ,ניקוז ,תאורה ,חשמל
ותקשורת לרבות בקידוח אופקי ,עבודות בטון וקירות ,פיתוח ,ריהוט רחוב,
גינון והשקיה ,תחנת שאיבה למי נגר עילי ,בריכת חידור ,קירות סלאריים
וכלונסאות ,קיר אקוסטי  ,חציות של קווי דלק קצא"א ותש"ן; חלק מהעבודות
הינן אופציונליות

" .2.5המזמין/המועצה"  -מועצה מקומית כפר שמריהו ו/או אגודת המים השיתופית בכפר שמריהו
בע"מ;
" .2.6המנהל" -

כל אדם המורשה מטעם המזמין ומונה כמנהל לעניין ביצוע עבודות זה ,או
שימונה על ידי המזמין ,מעת לעת ,לנהל מטעם המזמין את ביצוע העבודות
ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך על ידי המזמין בכתב כמנהל;

" .2.7המפקח" -

מי שמונה בכתב ,מעת לעת ,על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות או על כל
חלק מן העבודות ,מטעם המזמין;

" .2.8המפרט הכללי"  -המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית בהשתתפות משרד
הביטחון/אגף בינוי ,משרד הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ,
במהדורתו האחרונה במועד חתימת החוזה ,או במועד ביצוע העבודות ,או כל
עדכון למפרט זה ,או לפרק מפרקיו ,לפי המאוחר;
" .2.9המפרט המיוחד" – המפרט המיוחד המצורף לחוזה זה כנספח ב 1/לחוזה;
" .2.10המפרט" -
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המפרט המיוחד והמפרט הכללי ביחד ,הנספחים למכרז זה ומהווים חלק בלתי
נפרד ממנו;
© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
" .2.11הקבלן" -

הקבלן ,לרבות נציגיו ,שלוחיו ,מורשיו המוסמכים ,לרבות כל קבלן משנה
הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או בביצוע כל חלק ממנו;

" .2.12קבלן משנה"

קבלן אשר מספק שירותים לקבלן (הזוכה) למימוש אחת או יותר מהדרישות
במכרז זה ושאושר מראש ובכתב ע"י המזמין.

" .2.13חומרים" -

חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום העבודות ,למטרת ובקשר עם ביצוע
העבודות והשלמתו ,לרבות אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי
מוגמרים ,וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות;

" .2.14כתב הכמויות"  -ו כפי שיקבע מעת לעת בצווי תחילת עבודה בהתבסס על נספח התמורה (הצעת
מחיר ומחירון) שמצורף כנספח ב5/לחוזה.
" .2.15עבודה ארעית"  -כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועו ו/או בקשר לביצועו של העבודות;
" .2.16מקום העבודות"  -המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם ,ו/או מעליהם יבוצעו העבודות ,לצורך
ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה;
" .2.17צו התחלת עבודה"  -הוראה בכתב לקבלן ,המורה לקבלן להתחיל בביצוע עבודות חתום על ידי
גזבר המועצה וראש המועצה ככל שהעבודות יוזמנו ע"י המועצה ,ו/או חתום
ע"י יו"ר ומנכ"ל אגודת המים ,ככל שהעבודות יוזמנו ע"י אגודת המים ;
" .2.18ריבית החשב"  -הריבית בשיעור שיתפרסם ,מעת לעת ,על ידי החשב הכללי במשרד האוצר,
לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו
מעת לעת.
" .2.19ריבית פיגורים"  -הריבית בשיעור שיתפרסם ,מעת לעת ,על ידי החשב הכללי במשרד האוצר,
כריבית פיגורים ,לרבות חישוב ריבית הפיגורים שייעשה בהתאם להנחיות
החשב הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת.
" .2.20תכניות" -

התוכניות הכלולות במסמך ג’ למסמכי המכרז ,לרבות כל שינוי בהן ,או בחלקן,
שאושר בכתב על ידי המנהל ,או על ידי המפקח וכן ,כל תכנית נוספת ,שתאושר
בכתב על ידי המנהל ,או על ידי המפקח ,מעת לעת ,לרבות תכניות לביצוע והכל
בהתאם לשיקול דעתה של המועצה;

" .2.21תכניות לביצוע"  -תכניות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע" על ידי המנהל ,או על ידי המפקח.
" .2.22תקופת ביצוע העבודות" -התקופה שמתחילה במועד תחילת ביצוע העבודות ומסתיימת במועד
סיום העבודות כמפורט בסעיף  15.1להלן;
" .2.23מוצר שווה ערך"

מוצר אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח תואם בצורתו ,מאפייניו,
תכונותיו ,תפקודיו ,אופן תפעולו ומחירו את אלו של המוצר הנדרש במכרז
זה.

" .2.24ערבות"  -ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית
 .3תיאור ההתקשרות
 .3.1הקבלן מתחייב לבצע את העבודות המפורטות בהסכם זה ,לרבות אך לא רק אלה שבמפרט המיוחד
המצורף לחוזה כנספח ב ,1/ברמה גבוהה ולשביעות רצון המזמין ,בהתאם להוראות חוזה זה .בכפוף
לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה ,הקבלן יהיה זכאי לתמורה ולתשלומים המפורטים
בחוזה.
מוסכם על הצדדים כי ביחס לחלק מהעבודות כהגדרתן בהסכם זה ו/או ביחס למטלות מסויימות
בהתאם לשיקול דעתו של המזמין ,רשאי המזמין בהסכמת הקבלן לקבוע כי התמורה תינתן על
בסיס פאושלי כפי שיפורט בצו תחילת עבודה.
 .3.2מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן ,הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי העבודות נשוא
הסכם זה כפופות ותלויות בקיומו של מקור תקציבי אצל המזמין וכי המזמין אינו מתחייב להזמין
את העבודות כולן או מקצתן מהקבלן וכי ובכפוף לעמידת הקבלן בכל התחייבויותיו בהתאם

עמוד  47מתוך 95

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
להסכם זה התמורה תשולם לו אך ורק בהתאם לצווי תחילת העבודה החתומים כדבעי וכפי
שימסרו לקבלן מעת לעת ,והקבלן מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בהקשר זה.
 .3.3הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות ,לרבות המצאת כוח האדם ,החומרים ,הכלים ,הציוד,
המכונות וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם כך.
 .3.4תקופת ההתקשרות:
 .3.4.1ההתקשרות בין המזמין לקבלן תהיה לתקופה בת עשרים וארבעה ( )24חודשים שתחילתה
מיום חתימת הצדדים על החוזה (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .3.4.2המזמין יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את החוזה ,בכל פעם לתקופה של עד
שנים עשר ( )12חודשים נוספים ברציפות .כל הארכה כאמור תעשה בהודעה לקבלן שלושים
( )30יום ,מראש ובכתב  ,ומכל מקום ,תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על חמש ( )5שנים.
.3.4.3על אף האמור לעיל ,יהא המזמין רשאי להביא את החוזה לידי סיום ,בכל עת ,בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט ,בהודעה מראש של שלושים ( )30יום לקבלן ,ובמקרה זה לקבלן לא
תהא כל טענה ו/או תביעה בגין ההפסקה האמורה ,למעט זכותו לקבלת התמורה בגין הזמנות
העבודה שנמסרו לו עד למועד ההפסקה כאמור ,ובכפוף לאישור המפקח ו/או המנהל בדבר
ביצוע העבודה בפועל ולשביעות רצונו של המזמין על פי צו התחלת עבודה ובהתאם לתנאים
המפורטים בחוזה.
 .4תפקידיו וסמכויותיו של המפקח והמנהל ,ניהול יומן
 .4.1המזמין ימנה מנהל מטעמו ומפקח ,אשר תפקידם יהיה כמפורט בהרחבה במפרט המצורף כנספח
ב 1/ובפרט בסעיף  00.14למפרט זה ,וימסור על כך הודעה לקבלן
 .4.2המפקח רשאי לבדוק כל אתר עבודות ולהשגיח על ביצוע העבודות ,וכן לבדוק את טיב החומרים
שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות .כן רשאי הוא לבדוק את
אופן ביצוע הוראות החוזה ,הוראות המנהל והוראותיו שלו ,על ידי הקבלן.
 .4.3אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח ,בקשר עם ביצוע העבודות ,אלא אמצעי
מטעם המזמין להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו .מובהר בזאת כי פיקוח
כאמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין לקיום הוראות החוזה.
 .4.4באתר העבודות ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים (להלן" :יומן העבודה") או יומן עבודה ממוחשב
אשר יאושר ע"י המפקח בו יירשמו מדי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך,
אלא אם קבע המפקח ,כי רישומים כאמור ייעשו על ידו:
.4.4.1מספ רם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות;
 .4.4.2הציוד המכני אשר הקבלן מבצע בו שימוש בביצוע העבודות;
 .4.4.3תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודות;
 .4.4.4המלאכות בביצוע העבודות שבוצעו במשך היום;
 .4.4.5כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות על ידו;
 .4.5בנוסף לאמור בסעיף  4.4לעיל ,רשאי המפקח לרשום ביומן העבודה הוראות שניתנו לקבלן,
הסתייגויות והבהרות בדבר מהלך ביצוע העבודות ,וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף
את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן ,בציון תאריך הרישום .הקבלן או בא-
כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן העבודה את הערותיו בקשר לעבודות ,בציון תאריך רישומן ,אולם
רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל ,או המפקח ,אישרו אותם ביומן במפורש ולא
הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך ארבעה עשר ( )14יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה
למפקח ,ורק בתנאי שאין ברישומים אלה משום דרישה לתשלום כלשהו.
 .4.6כל דף של יומן העבודה ייחתם ,בתום הרישום בו ,על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ,ולאחר מכן
על ידי המפקח.
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 .4.7העתק חתום מרישומי המפקח ביומן העבודה יימסר לקבלן ,או לבא כוחו המוסמך ,אשר רשאי
להסתייג מכל פרט הרשום בו ,תוך חמישה ( )5ימים ממסירת ההעתק כאמור ,על ידי מסירת הודעה
בכתב למפקח .דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן .לא הודיע הקבלן ,או בא כוחו המוסמך ,על
הסתייגות כאמור ,רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
 .4.8הרישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן ,או בא כוחו המוסמך ,הסתייג מהם ובכפוף לסיפא של סעיף
 4.5לעיל ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.
 .4.9אם חלק מביצוע המבנה מתבצע במפעלים ,מחוץ למקום העבודות ,ינוהל במפעלים יומן נפרד בו
ירשום הקבלן ,או בא כוחו המוסמך ,מדי פעם בפעם ,את מצב התקדמות ביצוע העבודות ,בציון
תאריך הרישום .שאר הרישומים ביומן לגבי ביצוע העבודות המבוצע במפעלים יהיו ,בשינויים
המחויבים ,כמפורט בסעיף  54והוראות סעיפים 4.7 4.6 ,ו 4.8-חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן
זה.
 .4.10תנאי להגשת חשבון חלקי ו/או סופי בפרויקט הינה צירוף כל יומני העבודה החתומים ע"י המפקח
והקבלן לתקופה אליה מתייחס חשבון הקבלן.
 .5סמכויות המנהל והמפקח
 .5.1סמכות שנתייחדה ,או פעולה שרשאי ,או חייב המפקח לעשותה ,לפי החוזה ,אינן גורעות מזכויותיו
של המנהל להשתמש באותה סמכות ,או לעשות אותה פעולה.
 .5.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה
כלשהי מן החובות המוטלות עליו על-פי החוזה.
 .5.3המפקח לא יהיה מוסמך להורות על ביצוע שינוי העלול לגרום לאיחור במועד סיום ביצוע העבודות
או לתשלום חריג שאינו כלול בחוזה ,אלא אם כן הוסמך לכך ,מראש ובכתב ,על ידי המנהל.
 .5.4הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של
המנהל והמפקח.
 .5.5המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי ביצוע העבודות ,הוראות ,לרבות
תכניות לפי הצורך ,לביצוע העבודות .הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן ,אולם אין
האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח' להלן.
 .5.6המנהל רשאי ,מעת לעת ,להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו המוקנות לו על פי החוזה.
 .5.7יובהר כי המנהל רשאי לפסול ביצוע עבודה כלשהי ו/או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו על ידי
המפקח ו/או לאשר עבודה כלשהי ו/או חומרים שנפסלו על ידי המפקח ,ולשנות את החלטות
המפקח ,בכל שלב מביצוע העבודות.
 .6הסבת החוזה
 .6.1הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את זכויותיו ו/או התחייבויות בהתאם לחוזה זה ,או כל חלק ממנו
וכן ,אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש
ובכתב .על אף האמור לעיל ,אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד
בנקאי מוכר בארץ בלבד ,יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן ,בכפוף לתנאים המקובלים
והנהוגים שיסוכמו בין המזמין לבין הבנק ובלבד שלא יהיה בכך כדי להטיל חיוב כלשהו ו/או חברות
כלשהי כלפי המזמין.
 .6.2הקבלן אינו רשאי למסור לכל אדם אחר ו/או גורם אחר את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,אלא
בהסכמת המזמין מראש ובכתב .אולם ,העסקת עובדים על ידי הקבלן ,בין ששכרם משתלם לפי זמן
העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה כשלעצמה ,משום מסירת ביצוע העבודות,
או חלק ממנו ,לאחר.
 .6.3הקבלן יהא רשאי להעסיק קבלן משנה ו/או קבלני משנה רשום/רשומים במועד הצגתם לאישור
המפקח בענפים ובהיקף בו הם מועסקים בפרויקט לצורך ביצוע חלק מביצוע העבודות אשר לא
יעלה על  50%מעלות הביצוע שלו (להלן" :קבלני המשנה") ,אך ורק בכפוף לאישור המזמין לכך
בכתב ומראש עובר לחתימת הצדדים על חוזה זה.
 .6.4התקבל אישור המזמין לקבלן כאמור בסעיף  6.3לעיל ,ימציא הקבלן לאישור המנהל ,חמישה ()5
ימי עסקים לפני מועד חתימת הצדדים על החוזה ,רשימה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד
להעסיק בביצוע העבודות .קבלני המשנה יהיו חייבים ביום מתן צווי התחלת עבודה ובמשך כל
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תקופת העסקתם בביצוע העבודות ,להיות רשומים בפנקס הקבלנים ומסווגים בענפים ובענפי משנה
על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ( 1969 -להלן" :החוק") ,התקנות
שהותקנו מכוחו (להלן" :התקנות") והתוספת לתקנות (להלן" :התוספת לתקנות") ובעלי ניסיון
מוכח של שלוש ( )3שנים לפחות בביצוע עבודות דומות לביצוע העבודות .כמו כן ,קבלני המשנה
חייבים להיות ביום מתן צווי התחלת העבודה ובמשך כל תקופת העסקתם בביצוע העבודות ,בעלי
סיווג על ידי רשם הקבלנים בהיקף כספי ,כפי שנקבע בתוספת לתקנות ,בסכום זהה או סכום העולה
על סכום הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות ,לגבי העבודות אשר מתעתדים קבלני המשנה לבצע
בקשר עם ביצוע העבודות.
 .6.5התקבל אישור המזמין לקבלן כאמור בסעיף  6.3לעיל ,לא יועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה ,אלא
לאחר שהמנהל יאשר ,מראש ובכתב ,את העסקתם ולעניין זה ,יהא הקבלן חייב ,לפי דרישת המפקח
להמציא כל מסמך שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי ,כושרם וניסיונם של קבלני המשנה.
 .6.6אין באישור המזמין כאמור בסעיף  6.3לעיל ו/או בעובדה שעבודה כלשהי בוצע בפועל על ידי אחר
ולא על ידי הקבלן בעצמו ,בכדי לפתור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו כלפי המזמין לפי
החוזה והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלני המשנה ,באי כוחם ועובדיהם
ו/או כל מי מטעמם ,וכן לא יהיה בכך כדי ליצור התקשרות כלשהי ישירה ו/או עקיפה בין המזמין
לבין קבלן המשנה על הקבלן חלה האחריות המלאה כלפי קבלן המשנה .מובהר בזאת כי אישור
המזמין כאמור בסעיף  6.3לעיל אינה יכולה להינתן מכללא ,ויש לקבל אישור נראש ובכתב כאמור
לרבות ביחס לזהותו של כל אחד מקבלני המשנה ו/או כל גורם שהוא אינו הקבלן ולעבודה שעתיד
קבלן המשנה ו/או כל גורם אחר שהוא אינו הקבלן לבצע ,וזאת באופן פרטני מראש ובכתב.
 .6.7הקבלן מצהיר בזה כי הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט –
 ,1969בסיווג קבלני 200ג' 5וגם 260ב' 2-וגם 100ג' _________1וכי רישום זה יישאר בתוקף במשך
כל תקופת ביצוע העבודות ותקופות הבדק והאחריות .הקבלן מתחייב כאמור לעיל ,לא למסור
לקבלני משנה את ביצוע העבודות כולו או חלקו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות
החוק האמור.
 .6.8המזמין יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי החוזה,
כולן או חלקן ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לקבל את הסכמת הקבלן לכך ,בכפוף
להוראות הדין החלות על המזמין.
 .6.9המפקח רשאי לדרוש הוצאתו/הרחקתו של כל קבלן משנה ו/או ספק ו/או עובד של הקבלן מכל
סיבה שהיא ,אף אם אושרה העסקתם קודם לכן .הקבלן יהיה רשאי לערער על החלטתו בפני
המנהל ,שהחלטתו בעניין תהיה סופית.
 .7סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים
 .7.1ככל שקיימות הוראות שונות במסמכי החוזה השונים (לרבות נספחיו) ,אין בכך כדי לפסול אף אחת
מהוראות אלו ,שכן מסמכי החוזה השונים באים להשלים זה את זה .שאלת העדיפות בין מסמכי
החוזה השונים תיבחן ,רק כאשר הוראות שונות במסמכי החוזה השונים עומדות בסתירה זו לזו.
 .7.2ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי החוזה השונים ,יקבע המזמין איזו הוראה עדיפה
וקביעת המזמין בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
 .7.3מובהר בזאת ,כי הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות
שתתעוררנה תוך כדי מהלך ביצוע העבודות וחלקן של התוכניות יוכנו ויצורפו בעתיד לחוזה וממועד
צירופן תהוונה חלק בלתי נפרד מן החוזה ,הרי שכל שאלה שתתעורר תזכה למענה מן המזמין
במהלך ביצוע העבודות וקביעת המזמין בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
 .7.4ככלל ,בכל מקרה של סתירה ,או אי התאמה ,או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים
המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד ,או בכל מסמך אחר
ממסמכי החוזה ואם לא נקבע אחרת ע"י המזמין כאמור לעיל ,סדר העדיפות  -לעניין הביצוע -
נקבע ברשימה שלהלן:
.7.4.1התוכניות העדכניות ביותר שיומצאו לקבלן ביחס לעבודות הנכללות בצו התחלת עבודה;
 .7.4.2המפרט הטכני מיוחד כולל פרק מוקדמות  00ואופני מדידה מיוחדים המצורפים לחוזה כנספח
ב) 1/
 .7.4.3המפרט הכללי (ואופני המדידה הכלולים במפרט כללי);
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.7.4.4תנאי החוזה ללא נספחיו;
 .7.4.5כתב הכמויות המצורף לצו התחלת עבודה
למען הסר ספק י ובהר כי ,כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה
שבמסמך דבא אחריו.
 .7.5תיאור העבודות כפי שהם מובאים במפרט המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה ,משלימים את
התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות ,כל עוד אין סתירה ביניהם.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין תיאור העבודות
במפרט המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה ,יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לאותו
פרט ורכיב בעבודות ,על כל פרטיו ואופן ביצועו ,כפי שמצוין בכתב הכמויות.
בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד ,או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה ואם
לא נקבע אחרת על ידי המזמין ,כאמור לעיל ,סדר העדיפות – לעניין התשלום – נקבע ברשימה
שלהלן:
.7.5.1תנאי החוזה ללא נספחיו;
 .7.5.2נספח ב 5/במסמכי המכרז (נספח התמורה);
 .7.5.3נספח ב 1/במסמכי המכרז (המפרט הטכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים);
.7.5.4מסמך ג’ במסמכי המכרז (התוכניות);
.7.5.5המפרט הכללי 'הספר הכחול' (ואופני המדידה הכלולים במפרט הכללי);
.7.5.6תקנים ישראליים;
קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות ,אין
בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה ,בתנאי שהדרישה
כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.
למען הסר ספק יובהר כי ,כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך דבא
אחריו.
 .7.6גילה הקבלן סתירה ,או אי התאמה ,או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה
אחרת ,או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה ,מסמך או כל חלק מהם ,או שהמפקח
מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  -יפנה הקבלן מיד בכתב למזמין
והמזמין ייתן הוראות בכתב ,לרבות ת כניות לפי הצורך ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .עד לקבלת
הוראות המזמין ,יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה היה עליו לפנות למזמין כאמור
לעיל.
 .8אספקת תכניות והחזקת מסמכים במקום העבודות
 .8.1שלושה ( )3עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המזמין ללא תשלום .כל עותק נוסף
שיהיה דרוש לקבלן  -יוכן על חשבון הקבלן .עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למזמין את כל
עותקי התוכניות שנמסרו לו.
 .8.2עותק מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי החוזה ועותק מכל מסמך הקשור לביצוע העבודות ,יוחזקו
על ידי הקבלן באתר העבודות ובמשרדי הקבלן .המנהל ,המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב
יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים הנ"ל בכל עת.
 .9בוטל
 .10ערבות לקיום החוזה
 .10.1להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן ,וכתנאי לביצוע תשלום
כלשהו על ידי המזמין ,על חשבון שכר החוזה ,ימציא הקבלן למזמין במעמד חתימתו על החוזה,
ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בגובה של ( ₪ 1,000,000מליון שקלים חדשים) בתנאים
ובנוסח הקבועים בנספח ב 2/לחוזה (להלן" :ערבות בסיסית לביצוע החוזה") .המציע יגיש כתב
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ערבות אחד בגין מלוא סכום הערבות לביצוע ערבות החוזה ,וכי לא יתקבלו כתבי ערבויות מפוצלים
בגין סכום ערבות הבסיסית.
 .10.2הערבות הבסיסית לביצוע החוזה ,תישאר למשך כל תקופת ההתקשרות ועד לתום תשעים ()90
ימים מסיומה של תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות הארכת ההתקשרות וכתנאי להארכתן על ידי
המזמין כאמור בהסכם זה).
 .10.3מובהר בזאת כי תנאי להשבת ערבות השתתפות במכרז (כהגדרתה בהוראות המכרז) הינו המצאת
ערבות הבסיס לביצוע החוזה ואי המצאתה כאמור בסעיף  10.1תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
במקרה זה יהא רשאי המזמין לחלט את ערבות ההשתתפות במכרז ,וזאת מבלי לגרוע מכל הזכויות
העומדות למזמין על פי כל דין.
 .10.4בנוסף ,וכנגד קבלת צו תחילת עבודה שהיקפו הכספי עולה על  ₪ 10,000,000כולל מע"מ (עשרה
מליון שקלים חדשים) ,וכתנאי לתחילת העבודה ימציא הקבלן למזמין( 7 ,שבעה) ימים לאחר קבלת
צו תחילת עבודה ,ערבות ביצוע משלימה לערבות הבסיס לביצוע החוזה בשעור של  10%מכל סכום
העולה על  10מליון ( ₪להלן" :ערבות הביצוע המשלימה")  ,באופן בו הסכום הכולל של הערבויות
(המשלימה והבסיס) יעמוד על ( 10%עשרה אחוז) משווי העבודות שנמסרו לביצוע בצווי תחילת
העבודה.
ערבות הביצוע המשלימה תהיה בתוקף ל 24-חודשים מיום הוצאתה ,ותוארך מעת לעת כך שתישאר
בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי צו תחילת העבודה ועד לתום תשעים ( )90ימים מיום
מסירת העבודות למזמין ומתן ערבות הבדק לאותן עבודות.
האמור בסעיף זה יחול ביחס לכל צו תחילת עבודה שינתן לקבלן על ידי המזמין.
סכום ערבות הביצוע המשלימה יופחת באופן יחסי לשווי העבודות שנמסרו לאחר קבלת ואישור
המועצה לסיומן ,וזאת בכפוף להמצאת ערבות בדק בגין המקטעים שנמסרו ,והכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של המועצה.
ערבות בסיס לביצוע החוזה יחד עם ערבות הביצוע המשלימה יקראו יחד מכאן ולהלן "ערבות
הביצוע"
 .10.5למען הסר ספק יובהר כי המצאת ערבות הביצוע  ,מהווה תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף של חוזה זה
ו/או צווי תחילת עבודה בהתאמה ,וקיומה של ערבות הביצוע בכל עת בשעור של  10%משווי
העבודות שנמסרו לביצוע לקבלן מהווה תנאי מוקדם להעברת תשלום סכום כלשהו לקבלן  .מובהר
בזאת כי אי העמדת ערבות הביצוע במועדה וכן פקיעתה של ערבות הביצוע בטרם המועדים
הנקובים בחוזה לעיל מהווים ,כל אחת ,הפרה יסודית ומהותית של החוזה.
 .10.6הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי החוזה ,יהיה המזמין רשאי לחלט את ערבות
הביצוע  ,כולה או חלקה וזאת ,מבלי לגרוע או לפגוע ,בכל זכות הקיימת למזמין על פי החוזה ו/או
הדין.
 .10.7חילט המזמין את ערבות הביצוע ,במלואה או כל חלק ממנה ,יעמיד הקבלן לטובת המזמין ערבות
לביצוע החוזה בהתאם ל בסעיף  10זה לעיל ,ובהתאם לדרישות חוזה זה ,וזאת בתוך שבעה ( )7ימים
ממועד חילוט הערבות ,כולה או חלקה.
 .10.8לא העמיד הקבלן ערבות ביצוע כנדרש דלעיל ו/או לא האריך ערבות ביצוע כנדרש דלעיל ,תהא
המזמינה רשאית לעכב תשלומים בגובה ערבות הביצוע שלא הומצאה ו/או הוארכה אשר ישמשו
כחלף ערבות.
 .11מסירת הודעות
 .11.1כל הודעה שמבקש צד לחוזה לשלוח למשנהו ,תישלח בדואר רשום לכתובתו של הצד השני ,או
תימסר ביד לצד השני במסירה אישית ,או תשוגר בפקסימיליה לצד השני והכול בהתאם לאמור
להלן.
 .11.2הודעה שתישלח בדואר רשום כאמור בסעיף ,תיחשב כהודעה שנתקבלה אצל הנמען תוך ארבעה ()4
ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום מבית דואר בישראל.
 .11.3הודעה בפקסימיליה תשוגר בימים א'-ה' בין השעות  ,16:00 – 9:00לפקס מס' 153-99-505385
ותמוען למהנדס המועצה .הודעה ששוגרה בפקסימיליה כאמור ,תיחשב כהודעה שנתקבלה כעבור
שני ( )2ימי עסקים ממועד שיגורה.
 .11.4הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה.
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 .11.5כל צד לחוזה מתחייב להודיע למשנהו ,על כל שינוי בכתובתו או בפרטיי התקשרות עמו ,תוך שלושה
( )3ימים ממועד השינוי.
פרק ב'  -הכנה לביצוע
 .12בדיקות מוקדמות
 .12.1לפני התחלת ביצוע העבודות או כל חלק מהם ,על הקבלן לבדוק בעצמו היטב את התוכניות,
המידות בתוכניות ,התאמת המידות שבתוכניות לבין אלה שבמסמכי החוזה האחרים וכן את
התאמת המידות שבתוכניות למצב הקיים במציאות ,ועליו להודיע מיד למפקח על כל אי התאמה.
הקבלן יהא אחראי על כל נזק שיגרם כתוצאה מטעות ו/או אי התאמת מידות בעבודות ,ויתקן כל
טעות ו/או נזק שיגרם על ידו ,על חשבונו בלבד לפי הוראות המפקח ומושתק מלהעלות כל טענה
ו/או מענה ו/או דרישה לאי התאמה ו/א סטייה היה ותתגלה .
 .12.2רואים את הקבלן כמי שבדק בעיני מומחה ובאופן דקדקני ,לפני הגשת הצעתו במכרז ולאחר קבלת
צווי תחילת העבודה ,את אתרי ביצוע העבודות וסביבתם ,את טיב הקרקע ,את כמויותיהן וטיבן של
העבודות והחומרים הדרושים לביצועם ,את דרכי הגישה ,וכן רואים בו כמי שהשיג את כל המידע
אשר עשוי להשפיע על הצעת שכר החוזה.
 .12.3המזמין יהיה רשאי להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך ביצוע העבודות ,ככל
שנעשו כאלה ,אולם אלה לא יטילו על המזמין חובה או אחריות כלשהם לעבודות ו/או למידע
שסיפק לקבלן כאמור ,ו לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות ,כנדרש
בסעיף  12.2לעיל.
 .12.4רואים את הקבלן כמי ששוכנע ,על יסוד בדיקותיו המוקדמות ,כי שכר החוזה הוגן ומניח את דעתו
ומהווה תמורה נאותה והולמת לביצוע העבודות.
 .12.5הצדדים מסכימים כי בעת העמדת אתרי ביצוע העבודות לרשות הקבלן ,ירשום המפקח פרוטוקול
לגבי מצבו של מקום העבודות ,לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות ,קיומם של מטרדים ,קירות
תומכים ותשתיות אחרות ,לרבות תיעוד מצולם של המצב הקיים וקביעת מיקום להנחת שירותים
כימיים היות שמדובר על מבנה נייד בשטח מגורים .
 .12.6על הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל ,ובמידה ויש סטיות ביחס לפרוטוקול הנ"ל ,להעיר את
הערותיו בכתב ,תוך שבעה ( )7ימים ממועד העמדת כל אתר העבודות לרשותו.
 .12.7הקבלן מודע לכך כי חלק מן העבודות יבוצעו בשטחים פרטיים וכי מוטלת עליו האחריות להשיג
מראש את כל האישורים וכל ההסכמות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות והשלמתן במלואן ,לרבות
אלה שנדרש לקבל מגורמים פרטיים (ומומלץ לקבלן לנהל רישום ותיעוד לגבי קבלת אישורים
והסכמות אלה)  .לא תתקבל כל טענה בנוגע לעיכוב בלוחות הזמנים ו/או ביצוע העבודות בשטח
הנובעת מאי השגת אישורים והסכמה כאמור.
 .13קשר ותיאום עם גורמים אחרים
 .13.1ידוע לקבלן כי באתר יפעלו גם קבלנים אחרים וגורמים נוספים וכן יבוצעו בו כל עבודות מסוגים
שונים.
 .13.2המזמין רשאי וזכאי למסור עבודות ,אף אם הם ממין העבודות נשוא החוזה ,לביצועם של קבלנים
אחרים ,שייקבעו על ידי המזמין לפי ראות עיניו.
 .13.3במקרה שבצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,תלוי או קשור בביצוע נכון של עבודות קבלנים ו/או
גורמים אחרים ,על הקבלן להודיע מיד למזמין על כל אירוע ו/או גורם העלול ליצור קושי או שיבוש
בבצוע העבודות על ידי הקבלן ,במועד המוקדם ביותר והדרוש לצורך מניעת הקושי או השיבוש.
 .13.4הקבלן לקח בחשבון כי ביצוע עבודות מסוגים שונים במקום ביצוע העבודות ו/או פעילותם של
קבלנים או גורמים אחרים לרבות מטעם המועצה ו/או מטעם הרשויות ,כאמור לעיל ,עלולים לגרום
להפרעה בבצוע העבודות ו/או לפגיעה בהן .הקבלן לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כספית ו/או
אחרת בגין ההפרעה ו/או הפגיעה כאמור ו/או בגין מניעתן ותיקונן אף אם נגרמו באשמת קבלנים
אחרים ,אלא אם לא ניתן היה למונען מראש ו/או באמצעי שמירה והגנה נאותים .שכר החוזה כולל
תמורה בגין תאום מלא עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים במקום ביצוע העבודות ומילוי כל
התחייבויות הקבלן על פי החוזה.
[ .14מבוטל]
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 .15לוח זמנים לביצוע העבודות
 .15.1הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות ולסיימן במועדים שנקבעו במפרט וכן כאמור בצו התחלת
עבודה (להלן" :מועד תחילת ביצוע העבודות") ,להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף בתקופה
שנקבעה במסמך ג' (להלן" :מועד סיום ביצוע העבודות") ,בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן
בחוזה (להלן" :לוח הזמנים") ולשביעות רצון המזמין והמנהל.
 .15.2הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.
 .15.3רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים.
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת ו/או פיצויים בגין :תגבור הציוד ,תגבור כח האדם ,עבודת שעות
נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיוצא באלה ,ובמקרה של שעות נוספות ,שעות לילה יהיה על
הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.
אם יהיה צורך ,לדעת מנהל הפרויקט בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב הביצוע של המבנה כפי
שנקבע תחילה בלוח הזמנים ,יפנה מנהל הפרויקט בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות
כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה כמבוקש על ידי מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן למלא
אחר כל הוראות מנהל הפרויקט לצורך זה ,בנוגע לשעות עבודה ימי עבודה ושיטות עבודה.
 .15.4בגין פיגור בהשלמת ביצוע העבודות ,ישלם הקבלן למזמין ,גם במהלך תקופת הביצוע ,פיצויים
מוסכמים בגין איחור כאמור בסעיף  51.1להלן ,ופיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית כאמור בסעיף
 51.2להלן.
 .15.5המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות ,מקטעים
בהם תבוצענה העבודות ברצף או במקביל וכו' ,או לדרוש ביצוע העבודה בשלבים הכל לפי קביעת
המפקח .כמו כן רשאי המפקח לקבוע סדרי קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו .כל האמור לא יהווה
עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה ,הארכת תקופת הביצוע או לתוספת כלשהי.
 .15.6לוח זמנים מפורט:
.15.6.1

תוך עשרים ואחד ( )21ימים ממועד חתימת הצדדים על החוזה ,ימציא הקבלן למנהל
לאישור ,לוח זמנים בשיטת גנט ,אשר יקבע המנהל לקבלן לגבי כל שלב משלבי הביצוע של
העבודות (להלן" :לוח הזמנים המפורט") .לוח הזמנים המפורט יבוצע בהתבסס על
הנתונים ,תקופת הביצוע ושלבי הביצוע המפורטים בלוח הזמנים (בחוזה יקראו לוח
הזמנים ולוח הזמנים המפורט ביחד ו/או לחוד" :לוח הזמנים").

.15.6.2

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים בהתאם לאמור להלן בפרק זה.

.15.6.3

הקבלן ישתמש בלוח הזמנים בתאום ,ביצוע ודווח על העבודות בהתאם לחוזה (כולל כל
הפעילויות של קבלני המשנה ,ספקי הציוד וספקי החומרים).

.15.6.4

הקבלן ישתמש לעניין זה ,בתוכנת .M.S.PROJECT

.15.6.5

הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה בביצוע העבודות ,לרבות
העבודות אשר תבוצענה על ידו בקשר עם העבודות ,יובאו בחשבון בלוח הזמנים וכן כי רצף
ביצוע העבודות יהיה הגיוני ויביא בחשבון תוכנית עבודה מתואמת.

.15.6.6

לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע העבודות.
בעת הכנת לוח הזמנים ,יחולק ביצוע העבודות למקטעי פעילויות סבירים באורכם .לוח
הזמנים יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של
העבודות ,אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות ,כגון לוחות זמנים
לאספקת ציוד ,רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב.

.15.6.7

התוכנית תציג את תקופת הפעילות (כלומר ,האומדן הטוב ביותר ,בהתחשב בהיקף
הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות) עבור כל פעילות המופיעה בתוכנית .הימנעות
מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה לא יפטור את הקבלן מהשלמת
כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע ,על אף אישורו של המנהל את לוח
הזמנים.

.15.6.8

לוח הזמנים יתייחס למועדי ההשלמה (להלן" :שלבים עיקריים").

.15.6.9

שבתות ,חגים ,מועדי ישראל ,ערבי שבתות וערבי חגים ,וכן ימי שבתון אחרים יילקחו
בחשבון בהכנת ל וח הזמנים על ידי הקבלן .תנאי מזג אויר אופייניים לעונה במקום
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העבודות יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר.
נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים לביצוע העבודות המציג את השלמת העבודות במועד
סיום ביצוע העבודות.
 .15.7נתונים שיועברו על ידי הקבלן:
.15.7.1

לוח הזמנים יכלול:

 עבור פעילויות קריטיות וכמעט קריטיות ,כפי שזוהו בשיטת הנתיב הקריטי יצוין המספרהמוצע של ימי עבודה לשבוע ,המספר המתוכנן של המשמרות ליום ומספר השעות לכל
משמרת.
 רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה.ביחס לכל פעילות בביצוע העבודות יצוין:
 מספר פעילות. תיאור הפעילות. משך הפעילות המתוכנן (בימים). קוד המקצוע ,כולל כמינימום עבודות עפר ,שלד ,איטום ,סניטציה ,חשמל ,מעליות ,נגרות,מסגרות ,אקוסטיקה ,אלומיניום ,אבן ,ריצוף ,טיח ,צבע ,בטחון ,ריהוט ,טלפון ,שילוט
ופיתוח.
 קוד אחריות ,כולל כמינימום של הקבלן ,של קבלני המשנה ,של הספקים ושל הנאמן. קוד שלב ,כולל כמינימום התארגנות ,הכנות לביצוע ,ביצוע ,סיום ותיקונים. תאריך התחלה מוקדם  -על פי תאריך לוח. תאריך סיום מוקדם  -על פי תאריך לוח. תאריך התחלה מאוחר  -על פי תאריך לוח. תאריך סיום מאוחר  -על פי תאריך לוח. מהלך הזמן הכולל של העבודות. זמן הציפה..15.7.2

השלמה על פי אחוזים  -לוח זמנים.
לוח הזמנים יכלול את האלמנטים הבאים:
 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי. מיון הפעילות על פי זמן ציפה  -תאריך התחלה מוקדם  -תאריך סיום מוקדם. מיון הפעילות על פי מקצוע  -תאריך התחלה מוקדם  -זמן ציפה. -נתיב קריטי של העבודות ופעילויותיו.

.15.7.3

לוח הזמנים שיוכן על ידי הקבלן ייבדק על ידי המנהל ,ואם יימצא מתאים ,יאושר .עותק
מאושר יוחזר אל הקבלן .לוח הזמנים הממוחשב ,כפי שאושר על ידי המנהל ,יהווה את
תוכנית העבודה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן ,לא
ישונה עד סוף הפרויקט ,ויקרא "לו"ז בסיסי" )".("Master plan

.15.7.4

עם אישור לוח הזמנים של העבודות ,עותק רגיל (ניר) ועותק אלקטרוני (דיסק) של לוח
הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל.

 .15.8דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים:
.15.8.1

פעם בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים לביצוע העבודות ויכלול בו את העדכונים
הבאים:
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 התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר מבוצעות. הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח. אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אולם עדיין לאהושלמה.
 מצב תכנון מול ביצוע ,המציג את הביצוע בפועל מול לוח הזמנים הבסיסי המאושר..15.8.2

מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המנהל לכך .הקבלן
אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור המנהל מראש
ובכתב.

.15.8.3

אישור חשבון חלקי מותנה בין השאר גם בהעברת לוח זמנים מעודכן מידי חודש כאמור.

 .15.9מבוטל
.15.10

.

 .15.11על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של הפסקות זמניות בעבודה גם לפרקי זמן של מספר שבועות בין
שלבי הביצוע השונים ,עפ"י עדיפויות המזמין ,מצב ביצוע עבודות אחרות ,הוראות הרשויות
המוסמכות ,עבודות קבלני חח"י ו/או בזק ו/או הוט ,אירועים בתחומי המועצה ו/או כל סיבה אחרת
לפי קביעת המפקח .האמור לא יהווה עילה לתביעה לתוספת כלשהי ,למעט הארכת תקופת הביצוע
בפרק בזמן של הפסקות העבודה שאושרו.
על פי דרישת המזמין ,יחזור הקבלן לביצוע העבודות לפי מחירי ההסכם ובתוספת התייקרות בלבד
וללא כל תשלום נוסף עבור התארגנות חוזרת וכיו"ב .במשך הפסקת העבודה כאמור יהיה הקבלן
אחראי לשמירת חלק המבנה שכבר בוצע באתר העבודה ולביצוע עבודות האחזקה ההכרחיות לשם
כך ,על חשבונו.
 .15.12מובהר כי בסמכות המזמין לעכב ביצוע של עבודות ו/או קטעי עבודות ו/או להאריך את תקופת
הביצוע של העבודות או של אבני הדרך לביצוען מכל שיקול ,לרבות נוחיות הציבור ושיקולי בטיחות
אשר באחריות המועצה .הארכת תקופת הביצוע הכוללת או של אחת מאבני הדרך לא תקנה לקבלן
כל זכות לפיצוי או תשלום נוסף ,למעט אישור הארכת תקופת הביצוע ותשלום התייקרות לפי תנאי
הסכם זה.
 .15.13הארכות זמן לביצוע הנדרשות על פי התנאים הכלליים ביחס להתאמות זמן צודקות יוענקו ע"פ
בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה אשר בה התאמות הזמן הצודקות עולות
על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי.
 .15.14לאחר אישור לוח הזמנים המפורט על ידי המנהל ,יחתמו עליו המזמין והקבלן וממועד זה יהווה לוח
הזמנים חלק בלתי נפרד מהחוזה.
 .15.15למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל ,אינו פוטר את
הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואו ובמועדו בהתאם ללוח הזמנים
הכללי.
 .15.16לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן מדי חודש ,על פי קצב התקדמות ביצוע העבודות .מוצהר
ומוסכם בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו/או מאריכים את
התקופה הנקובה ו/או את המועדים הקבועים לביצוע שלב כלשהו מביצוע העבודות ו/או כמשנים
את לוח הזמנים הכללי ו/או המפורט ו/או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את ביצוע העבודות על
פיהן.
 .15.17כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המפורט ,לא יאושר לתשלום תשלום ביניים כלשהו ,כמוגדר
בסעיף  66להלן ,אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין .כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין תשלום
ביניים ,כמוגדר בסעיף  66להלן ,בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את עדכון לוח זמנים
המפורט כאמור לעיל.
 .15.18לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל ,יקבע לוח הזמנים המפורט בידי
המנהל ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן .כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון לוח הזמנים המפורט
בתוספת  ,15%יחולו על הקבלן .ההוצאות בתוספת  15%ינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או
ייגבו ממנו בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט הערבויות שמסר למזמין .שיעור ההוצאות
ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.
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 .15.19מודגש בזה במפורש כי המפקח רשאי להורות לקבלן לשנות את לוח הזמנים שהוגש על ידו ,לבצע
חלקים מסוימים של העבודות בסדר שונה ובקצב אחר ,לדרוש להוסיף פעילויות ,כגון :עבודותיהם
של המזמין ו/או של גורמים נוספים שיועסקו במקום העבודות ,להכניס פירוט יתר של פעילויות
מסוימות ,לשנות הקצאת משאבים ואמצעים ,לרבות לדרוש לשנות או להוסיף אמצעים ,כלים ,ציוד
וכוח אדם ,והכול ע"מ להבטיח את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי תקופת הביצוע ולהבטיח
שילוב ,תאום ושיתוף פעולה נכון של ע בודות המזמין עם הגורמים הנוספים .יודגש כי קביעתו של
המפקח בנדון תהיה מכרעת וסופית ועל הקבלן יהיה לשנות או לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם,
ולשנות במידת הצורך את ההיקף וצורת ההתארגנות על חשבונו בלבד.
 .15.20ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות בתקופת הביצוע גם עמידה
בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים.
 .15.21הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד המנהל ו/או נגד
המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
הקבלנים האחרים ,לרבות קבלני המשנה הממונים ו/או הגורמים האחרים ,אשר יבצעו פעולות
בעבודות  ,בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים ו/או מביצוע העבודות שלא על פי
הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו/או מזכויות המזמין על פי
הוראות החוזה ו/או על פי כל דין.
 .15.22עיכוב בביצוע העבודות עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה עליהן והוא לא
יכול היה לצפותן מראש ולמנוען ,לא יחשבו להפרת החוזה בידי הקבלן ,ובתנאי שהקבלן נתן למנהל
הודעה על כך תוך שבעה ( )7ימים מהיוצר נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח עליון.
 .15.23לצורכי החוזה" ,כוח עליון " פירושו :מלחמה ,פעולות איבה ,פלישת אויב ,פעולות מדינה אויבת או
קרבות ,מגיפה לרבות מחלת הקורונה וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המזמין ככוח עליון ,או
אשר לדעת המזמין ,לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה; ובלבד שתנאי מזג
האוויר ,לרבות ימי גשם ,שלג ,רוח ,ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או
בציוד ,שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים בהשגת
עובדים לעבודות בניה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ו/או
ברשות הפלסטינית ,לרבות החרפת המצב האמור ,לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הקבלן
בארכה כלשהי לכל תקופת ההתקשרות או לדחייה בלוח הזמנים.
 .15.24החלטת המזמין בדבר אילו נסיבות יחשבו ככוח עליון תהיה סופית לכל דבר ועניין.
 .15.25נגרם עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כוח עליון כהגדרתו בסעיף  15.21לעיל ,רשאי הקבלן לבקש
ארכה במועד הקבוע להשלמת ביצוע העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים
בכפוף לתנאים כדלקמן:
 .15.25.1הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כוח עליון לאחר שלושים ( )30יום מתום התנאים
שהיוו את הכוח העליון.
 .15.25.2הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל ,לרבות יומן העבודה ,שאמנם
קרו התנאים המהווים כוח עליון.
 .15.25.3כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל ,תהא בכתב ותוגש למזמין ולמנהל.
 .15.26הקבלן מצהיר כי ידוע לו ש במרחבי המועצה המקומית כפר שמריהו ובאתרי העבודה יימצאו
בתקופת ההתקשרות גורמים נוספים שונים מטעם המועצה ו/או רשויות וגופים סטטוטוריים
שונים ,וכמו כן קבלנים ועובדים מטעם בעלי המגרשים/הבתים ,והוא מתחייב מראש כי הביא זאת
בחשבון בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על
ידו.
 .15.27אם בכל זמן שהוא ,המנהל ו/או המפקח יהיו בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי להבטיח
את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם ,יודיעו המזמין ,המנהל או המפקח לקבלן בכתב ,והקבלן
ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועדן ,ויודיע עליהם
למנהל ולמפקח בכתב.
 .15.28היו המנהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי להבטיח
את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה
להשלמתן ,יורו המנהל ו/או המפקח לקבלן על האמצעים שלדעתם על הקבלן לנקוט ,והקבלן
מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים על חשבונו הבלעדי.
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 .15.29לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור ,רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה
ו/או על פי כל דין ,לסלק את הקבלן מאתר העבודות ולבצע את ביצוע העבודות כולו או מקצתו,
באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות
בכך .המזמין יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת 15%
לכיסוי הוצאותיו הכלליות ,ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא .כן יהא רשאי המזמין
לממש את הערבות לביצוע החוזה ,על מנת לגבות את ההוצאות האמורות.
 .15.30בביצוע העבודות ,יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד ,המתקנים והחומרים הנמצאים
באתר העבודות כפי שמתיר לו הדין  .הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע מהמזמין באמצעות צו
שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו ממקום העבודות ,לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש
בציוד ,במתקנים ובחומרים כאמור.
 .15.31המפ קח רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את כל האמצעים ,הכלים ,והציוד שהוא מתכוון להעסיק
בכל שלב של ביצוע העבודות ,ולהוכיח למפקח כי אלה אכן מתאימים ומספיקים לביצועם בהתאם
ללוח הזמנים.
 .16סימון ונקודות גובה
 .16.1המנהל יסמן את נקודות הקבע באתרי העבודות .הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של
העבודות ,לנכונותם של הגבהים ,הממדים וההכוונה של כל חלקי העבודות בהתחשב בנקודות הקבע
של העבודות שנקבעו על ידי המנהל ונקודות הקבע שסומנו על ידי המנהל.
 .16.2כל המדידות ,ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן ,ואם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים,
ייב דקו או יושלמו על ידי הקבלן ,הכול לפי המקרה ובהתאם לנסיבות.
 .16.3הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון העבודות במשך כל תקופת
ביצוע העבודות עד למועד השלמתו ,ואם נקודות הקבע או סימון העבודות נעלמו או טושטשו ,חייב
הקבלן לחדשם .עפ"י הוראות המ פקח ,יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות מחוץ לגבולות
העבודה .נקודות אלו תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח.
 .16.4הקבלן לא יחל בביצוע עבודה כלשהי בקשר עם ביצוע העבודות ,כל עוד לא קיבל את אישור המפקח
לסימון הקשור בביצועה.
 .16.5על הקבלן להעסיק באתר ברצף בקשר עם ביצוע העבודות מודדים מוסמכים עם מכשירי מדידה
וכלי עזר במספר ובאיכות נאותים כפי שיקבע המפקח ,לרבות מכשיר דיסטומט .כל ההוצאות
הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בסעיפים  16.2ו 16.3-לעיל ,לרבות העסקת מודדים ואספקת
מכשירי המדידה הדרושים למודדים ,חלות על הקבלן בלבד .המודד/ים מטעם הקבלן חייב/ים
להיות בעל יכולת לקבלת מידע דיגיטלי וקריאת תוכניות בפורמט אוטוקד .המודד יבצע סימונים על
בסיס קבצי תכנון שימסרו לו על ידי המפקח לפני תחילת העבודה.
 .16.6נמסרו לקבלן תוכניות המראות נקודות גובה על פני הקרקע הקיימים ,יבדוק הקבלן את אותן
תוכניות לפני תחילת ביצוע העבודות .הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו
בתוכניות ,מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה .לא ערך הקבלן את
הבדיקה ,או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתוכניות תוך שבעה ( )7יום מיום
מסירת צו התחלת העבודה לקבלן ,יראו את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות ,והן תשמשנה
בסיס למדידת כמויות העבודות שבוצעו בפועל.
 .16.7כל תיקון במדידה – כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה על ידי כל צד שהוא –
ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו .על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון ללא תמורה בכל עת שיידרש ע"י
המפקח .הקבלן יתקן את הקבצים לצורך הכנת תוכנית .AS MADE
 .16.8יובהר כי הגבולות הרשומים של החלקות/המגרשים הפרטיים הם המחייבים מבחינת הביצוע באתר
– אלא אם הונחה אחרת ע"י המפקח.
פרק ג'  -השגחה ,נזיקין וביטוח
 .17השגחה מטעם הקבלן
 .17.1הקבלן או בא כוחו המוסמך ,כמוגדר בסעיף  17.2להלן ,יהיה נוכח באתר העבודות במשך כל שעות
ביצוע העבודות וישגיח על ביצועם .מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה ,יהיה טעון
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אישורו המוקדם של המנהל והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת .דין בא
כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
 .17.2יובהר כי באי כוחו המוסמכים של הקבלן ,יהיו מהנדסים אזרחיים ,או הנדסאי בנין ,בעלי ידע ,תקן
מקצועי וניסיון מספקים בביצוע עבודות מהסוג הנדרש לביצוע העבודות כאמור בחוזה ,בהתאם
להנחת דעתו של המפקח ואשר יחתמו בהיתר ביצוע העבודות ,אם יידרש לכך ,כ'אחראי לביצוע
השלד' וכ'אחראי לביקורת'.
 .18רישיונות כניסה והרחקת עובדים
 .18.1הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק מאתר העבודות כל אדם המועסק בו על ידו ,אם
לדעת המפקח ,התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג
ברשלנות בביצוע תפקידיו – או מכל סיבה אחרת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח .אדם
שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,במסגרת ביצוע
העבודות.
 .18.2המפקח רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודות ,כולו או
מקצתו .משנתנה הוראה כאמו ר ימציא הקבלן למפקח ויעדכן ,מזמן לזמן ,את רשימות העובדים
שיהיה זקוק להם לביצוע העבודות וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם  -כפי שידרוש
המפקח .יובהר כי למפקח סמכות לדרוש מהקבלן כי עובד מסוים יסולק מאתר העבודות ,והקבלן
מתחייב למלא הוראה זו של המפקח באופן מידי.
 .18.3כל רישיון כניסה לפי סעיף  18.2לעיל ,יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את
רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון ,מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד ,וכן כל עת
שידרוש המהנדס את החזרתו .כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק
לכניסה לאתר העבודות הרלוונטי לצורך ביצועו.
 .18.4אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף  18.2לעיל או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון
הכניסה שלו  -אחראי הקבלן להרחקתו מאתר העבודות.
 .18.5מובהר בזאת כי סעיפים קטנים  18.2עד  18.4מחייבים את הקבלן.
 .19שמירה ,גידור אמצעי בטיחות ומתקנים
 .19.1הקבלן יתקין ,יספק וי חזיק ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה ,שילוט לרבות פנסים
מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ולביטחונו ונוחיותו של הציבור ,בכל מקום שיהיה
צורך בכך ,או שיידרש ע"י המנהל ,בא כוחו או המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה
מצד רשות מוסמכת כל שהיא.
 .19.2הקבלן י ספק ,על חשבונו ,שמירה ,גידור ושאר אמצעי בטיחות למקום העבודות כנדרש על פי כל
דין ,נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים ,אם
אלה פורטו בחוזה .האמור כולל גם העתקות של הגידור ככל ויידרש.
 .19.2.1לעניין "גידור":
-

הגידור יהיה בהתאם להוראות כל דין ו/או הוראות המפקח.

-

על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים במצב תקין במשך כל תקופת העבודות.

-

אין להני ח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר.

 .19.2.2לעניין "שמירה":
-

הקבלן מתחייב לשמור על אתר העבודות בכל משך הבניה באמצעות שילוב ותפעול כוח
אדם מיומן ,ציוד ואמצעים לאבטחה וכן ,למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים לאתר
העבודות.

-

כל הנדרש לעיל הינו השלמה ותוספת לכל דרישות הדין ,דרישות מהנדס המועצה של
הרשות המקומית ,חברת הביטוח וכד' ,בדבר התקנת גידור ,שמירה וכיוצ"ב במקום
העבודות.

-

יישום כל דרישות האבטחה יהיה על ידי הקבלן ,ועל חשבונו.
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 .19.2.3לעניין "אמצעי בטיחות":
-

מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי החוזה והדין ,יתקין הקבלן אמצעי תאורה
במקום העבודות ו/או במבנים הארעיים ,אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות
החשיכה ועד לסיומן והכול בהתאם לשביעות רצון המנהל ועל פי הנחיותיו.

 .19.3הקבלן מתחייב להקים על חשבונו ולהחזיק את כל המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו לצורך
עבודתו התקינה ,וזאת בתאום ובאישור המזמין והרשויות השונות ,לרבות הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ,משרדי ממשלה ,רשויות עירוניות ,רשויות ניקוז ,משטרת ישראל ,חברת נתיבי
ישראל ,חברת החשמל לישראל ,חברת בזק ,חברת הוט ,חברת סלקום ,חברת פרטנר ,רשות
העתיקות ,הקרן הקיימת לישראל ,קצא"א ,תש"ן במהלך עבודתו יתחזק הקבלן את העבודות ו/או
את המבנים הארעיים לרבות העתקתם ככל ויידרש וישמור על ניקיונם .איתור שטח למיקום
המבנים הינו באחריות הקבלן ועל חשבונו ,לרבות תשלום לבעלי הקרקע .
 .19.4הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו משרד לשימוש המנהל והמפקח בהתאם לאמור בסעיף
 00.24בפרק  00במסמך ג' המצורף לחוזה.
 .19.5בביצוע העבודות הקבלן מתחייב להעסיק דרך קבע שני מנהלי עבודה רשומים במשרד הכלכלה
והתעשייה ו/או משרד העבודה עם מינויים וכ'-אחראים על הבטיחות' 1 ,לעבודות יום ו 1-לעבודות
לילה ,יועץ בטיחות אשר יבצע ביקורת מידי שבוע באתר ,וכן יועץ בטיחות בתנועה אשר יבקר יומית
את הסדרי התנועה ויתאם את שינויים עם הגורמים המוסמכים.
.19.6

שילוט:

 .19.6.1הקבלן יציב על חשבונו באתרי העבודות שילוט (שלט אחד צבעוני במידות  4.0 X 2.0מטר
ו/או מספר שלטים בכל אתר עבודות) ,שיכלול פרטים על סוג העבודה ,המזמין ,המתכננים,
המפקח וכן שם הקבלן המבצע ,לפי הנוסח שיקבע המפקח .עלות הקמת והצבת השילוט,
העתקתו אם נדרש ואחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע העבודות תחול על הקבלן.
 .19.6.2מספר השלטים ,גודלם ופרטיהם ייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל.
 .19.6.3אין להציב כל שילוט באתר העבודות ,לרבות שילוב שילוט מסחרי בגדר ו/או בשילוט
באתר ,מבלי שניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב של המזמין ובתנאים שיקבע המנהל.
 .19.6.4שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל ,יוסר מיד על ידי הקבלן ויסולק ממקומו ,על חשבון
הקבלן.
 .19.7נוהל אמצעים למניעת אש:
 .19.7.1מבלי לגרוע מהאמור להלן ,הקבלן מתחייב כי חומרי פסולת ,קופסאות ריקות ,ארגזים
ופסולת עץ ונייר יסולקו מאתר העבודות מדי שבוע אל אתר מרוחק ממנו שאינו באופן
שאינו פוגע בצדדים שלישיים ואינו מהווה מפגע סביבתי ,תברואתי ,בטיחותי וכיו"ב.
 .19.7.2הקבלן מתחייב כי לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתרי העבודות ברדיוס של עשרה
( )10מטר מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להלן (להלן" :עבודות בחום"):
המונח "עבודות בחום" בחוזה פירושו :ביצוע עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך ו/או
חיתוך בחום ו/או תוך שימוש באש גלויה.
א.

כל קבלן משנה אשר ביצוע העבודות על ידו כרוך בעבודות בחום ימנה אחראי
מטעמו (להלן" :מפקח האש") אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום
שלא בהתאם לאמור בנוהל זה לעיל ולהלן.

ב.

בטרם תחילת ביצוע כל עבודה בחום כלשהן ,יסייר מפקח האש בשטח המיועד
לביצוע העבודות בחום ,ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של עשרה
( )10מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום במקום העבודות ,כאשר חפצים
דליקים קבועים ,אשר אינם ניתנים להזזה ,יכוסו במעטה בלתי דליק עד לגמר
העבודה והתקררות האלמנטים שרותכו או הולחמו.

ג.

כחצי שעה לאחר גמר ביצוע העבודה בחום ,על מפקח האש לוודא שהכול כשורה
ואין סכנת התלקחות.

 .19.7.3מפקח האש ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן" :צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי
אש מתאימים ל כיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות
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בחום .תפקידו הבלעדי של צופה האש יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולכבות
מיידית כל התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום .מודגש בזה שצופה האש לא
יעסוק בעבודה כלשהי בכל זמן ביצוע העבודות בחום ,וכל עיסוקו יהיה לעקוב אחר
ביצוע העבודות בחום ולהיות מוכן לכיבוי אש שתיווצר כתוצאה מהעבודות בחום.
 .19.7.4צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לתום לפחות
שלושים ( )30דקות לאחר סיומן ,על מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחות כלשהן.
 .20אחריות הקבלן
 .20.1אחריות הקבלן לנזק בביצוע העבודות
 .20.1.1מיום תחילת מסירת אתר העבודות לקבלן ועד מתן תעודת השלמה ,כאמור בסעיף  58להלן,
יהא הקבלן אחראי לשמירה ולשלמות העבודות ,אתר העבודות ,המבנים בו ,הציוד
והחומרים ששבו.
 .20.1.2בכל מקרה של נזק ,מסיבה כלשהי ,יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם
האפשרי ,ולהביא לידי כך שעם השלמת העבודות יהא מתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.
יודגש כי המזמין לא יישא בכל אחריות ,מכל מין וסוג ,בגין נזק כלשהו שיגרם לציוד ו/או
חומרים כלשהם שהובאו לאתר העבודות ,הן על ידי הקבלן והן על ידי המזמין.
 .20.1.3הוראות סעיף  20.1.1לעיל ,תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע
עבודות תיקון ובדק על ידו בתקופת הבדק ,כמוגדר בסעיף  59להלן.
 .20.2אחריות פלילית
הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל עבירה פלילית בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי
מטעמו בכל הקשור בביצוע העבודות.
הקבלן מתחייב כי ישפה ויפצה את המזמין ,מנהליו ,עובדיו ומי מטעמו בקשר לכל תביעה והליך
משפטי ,פלילי או אזרחי ,בקשר עם ביצוע העבודות וקיום התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.
 .21נזיקין לגוף או לרכוש
 .21.1הקבלן הוא האחראי הבלעדי ,כלפי המזמין ו/או הגופים השייכים לו ו/או כלפי מזמין העבודות
מאת המזמין ו/או כלפי עובדיהם ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי המפקח ו/או הבאים מטעמם לכל נזק
ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו
לכל אדם ו/או גוף שהם ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל עבודות
ורכוש אחר המצוי במקום העבודות ו/או מחוץ למקום העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או
לרכושם של כל אחד מאלה כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה ו/או המועסקים על ידו ו/או קבלנים אחרים (לרבות מטעם
המזמין) ו/או גורמים אחרים (לרבות מטעם המזמין) ו/או קבלנים ממונים ו/או מי שיימצא במקום
העבודות  ,בין ברשות ובין שלא ברשות ,ו/או כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו ,בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק,
כאמור בסעיף  59להלן.
 .21.2הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או כל הוצאה אחרת מכן מין וסוג שיוטלו
ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור בסעיף  21.1לעיל ו/או כתוצאה מהם .כן יהיה הקבלן
אחראי הבלעדי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או
לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור כלפי המזמין ו/או הגופים השייכים לו ו/או כלפי מזמין
העבודות מאת הקבלן ו/או כלפי עובדיהם ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי המפקח ו/או הבאים מטעמם
ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק ,כאמור בסעיף  59להלן.
 .21.3הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין ו/או הגופים השייכים לו ו/או את מזמין העבודות
מאת הקבלן ו/או את עובדיהם ו/או את המנהל ו/או את המפקח ו/או את הבאים מטעמם ,בגין כל
אבדן או נזק ו/או קנס ו/או הוצאה שמי מהם יחויב בהם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות
הקבלן על פי המפורט בסעיף  21.1לעיל.
 .21.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות
למזמין ו/או לגופים השייכים לו ו/או למזמין העבודות מאת הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או למנהל
ו/או למפקח ו/או לבאים מטעמם ,וישולמו למי מהם מיד על ידי הקבלן ,מיד עם קבלת דרישה
ראשונה לכך.
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 .21.5נזקים לרכוש ציבורי ופרטי
 .21.5.1הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש ,דרך מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב,
תיעול ,חשמל ,כבלים ,תקשורת ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על
קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיוצ"ב ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק ו/או הקלקול
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הקבלן יתקן את
הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח
ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור.
 .21.5.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לרכוש
פרטי תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה
הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול ברכוש הפרטי
כאמור על חשבונו ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם המוסמך
לפקח על הטיפול ברכוש הפרטי שניזוק כאמור.
 .21.5.3על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת-
קרקעיים העוברים באתר העבודות.
 .22נזיקין לעובדים
הקבלן מצהיר כי יהא האחראי הבלעדי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו
ו/או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל
עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם ,כתוצאה מכל נזק ו/או
אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ,לרבות במהלך ביצוע התיקונים
בתקופת הבדק ,כאמור בסעיף  59להלן.
 .23ביטוח
 .23.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין
מתחייב הקבלן ,לבטח לפני תחילת העבודות ,על חשבונו הוא ,את העבודות בביטוחים על פי שיקול
דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום
ביטוחים ,נספח ב 3/המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :אישור קיום ביטוחים").
 .23.2עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים .הקבלן מתחייב להמציא
למזמין את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם
המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת
העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות ו/או תום
תקופת התחזוקה (המאוחר מבין המועדים) ,וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד המזמין.
המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ו/או הקבלן מטעמו,
מהווה תנאי מהותי בהסכם.
 .23.3ביטוח כלי רכב -הקבלן יערוך או יווד א שנערך ,ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין
לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק
לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ ₪ 600,000 -וכיסוי לנזקי גוף שאינם ניתנים לביטוח ע"י
ביטוח רכב חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד .למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים,
מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
" .23.4כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מ ₪ 2,000,000-למקרה.
 .23.5ביטוח "אחריות מוצר" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מוצר החל ממועד מסירת העבודות
(או חלקן) למזמין ,וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על
פי כל דין .ביטוח חבות המוצר יורחב לשפות את המזמין בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או
המוצרים של הקבלן ומי מטעמו .הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר  14יום לפני מועד
מסירת העבודות (או חלקן) למזמין אישור על ביטוח "אחריות המוצר" בהיקף ובתנאים שלא
יפחתו מאלה המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים .הקבלן מתחייב להמציא למזמין את
טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על
הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך  5שנים נוספות לאחר מסירת העבודות ,וזאת מבלי צורך
בקבלת דרישה כלשהי מצד המזמין .המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח חבות
המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ,מהווה תנאי מהותי בהסכם.
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 .23.6ביטוח "אחריות מקצועית" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מקצועית בכל תקופה בה הוא
עשוי להימצא אחראי על פי הו ראות ההסכם ו/או על פי כל דין .ביטוח אחריות מקצועית יורחב
לשפות את המזמין בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות .עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס
האישור על קיום ביטוחים למזמין על ביטוח "אחריות מקצועית" בביטוח שלא יפחת מגבולות
האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים  .הקבלן מתחייב להמציא למזמין
את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על
הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך  5שנים נוספות לאחר סיום העבודות ,וזאת מבלי צורך
בקבלת דרישה כלשהי מצד המזמין .המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח
אחריות מקצועית חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ,מהווה תנאי מהותי בהסכם.
 .23.7ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות –
הקבלן מתחייב כי פוליסת "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן:
 23.7.1פרק ב' – צד שלישי
 23.7.2אחריות לנזקים לרכוש המזמין אשר הקבלן פועל בו ,לרכוש סמוך ,ולכל רכוש אחר של
המזמין למעט רכוש המבוטח במסגרת פרק א' לעיל מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי
הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים ,אולם גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין
נזקים כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב' – צד שלישי.
 23.7.3אחריותו כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו .בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או
בקשר עם העבודות.
 23.7.2סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסת העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים להלן:
 23.8.1פרק א' – רכוש
עד  5%מערך הפרויקט.
למעט כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפויות עצמיות כמקובל לגבי סיכונים
אלה.
 23.8.2פרק ב' – צד ג'
 ₪ 50,000למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן ההשתתפות
העצמית המרבית לא תעלה על .₪ 200,000
 23.8.3פרק ג' – חבות מעבידים  ₪ 20,000לאירוע.
 .23.8סכום השתתפות עצמית בפוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר ,בגין מקרה ביטוח אחד או
סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך .₪ 100,000
 .23.9חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.
 .23.10הקבלן יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל נזק שיגרם
לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ,קבלני המשנה ,עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו
מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו .הקבלן אחראי בגין נזקים
בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 .23.11הפר הקבלן ו/או הקבלן מטעמו את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות
המזמין יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או
טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי המזמין והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפי המזמין.
 .23.12הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות
האמור .לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
 .23.13מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות והשיפוי בנזיקין
והביטוח הכלולים בהסכם בין מזמין לבין מדינת ישראל ו/או בעלי תשתיות ו/או בעלי זכויות ו/או
גורמים ממנים וכד' בקשר עם העבודות ,הקבלן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו " BACK TO
 "BACKוהקבלן יעמוד בהתחייבויות המזמין בהתאמה .יובהר כי ,חובתו של הקבלן לברר ולבדוק
האם קיימות דרישות ביטוח נוספות של רשויות וגורמים נוספים לרבות מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל כל גורם רלוונטי אחר ו/או גורמים נוספים בקשר ו/או עקב הפרויקט באזור הנתון
לפיקוחם ו/או לשליטתם של הנ"ל ו/או מכל סיבה אחרת  .במקרה כאמור מתחייב הקבלן לעמוד
בכל דרישות האחריות ושיפוי בנזיקין ו/או דרישות הביטוח של הגופים הנ"ל וכיוצ"ב ,על חשבונו
ולהמציא לאותם גופים ולמזמין את האישור/ים המתאימים על פי תנאיהם זאת ללא צורך בכל
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מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
דרישה מפורשת מהם להמצאת האישורים כשהם חתומים כדין על ידי מבטחיו בהתאם להוראות
הסכם זה וההסכמים הנ"ל .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מדרישות הביטוח המפורטות לעיל
ובמסמכי ההתקשרות עם הקבלן .אם כתוצאה מאי המצאת האישורים כאמור לאותם גופים יחולו
עיכובים בפרויקט  ,העיכובים הנ"ל יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה
כלפי מזמין בגין כך.
 .24מבוטל
 .25פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן
.25.1

הקבלן אחרא י כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין( ,נוסח
חדש) או לפי כל דין אחר ,לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך .אם המזמין יידרש
לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם ,מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו
ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה .יובהר כי המזמין רשאי לקזז כל סכום
כזה מחשבון הקבלן או לגבותו בדרך של חילוט הערבות לביצוע החוזה (או כל ערבות אחרת
שבתוקף שהעמיד הקבלן בקשר לביצוע העבודות).

.25.2

פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן
 .25.2.1הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים ,האובדן,
החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על-פי כל דין.
 .25.2.2הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או הגופים השייכים לו ו/או מזמין העבודות מאת
המזמין ו/או עובדיהם ו/או המנהל ו/או הבאים מטעמם ,אם יתבעו ביחד ו/או לחוד ,בגין
נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין .המזמין מתחייב
להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ,מיד עם קבלת הודעה בגינה ,ולאפשר לקבלן להתגונן.
 .25.2.3הקבלן מתחייב לשפות ולפצות ,באופן מלא ,ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את המזמין ו/או
הגופים השייכים לו ו/או את מזמין העבודות מאת הקבלן ו/או את עובדיהם ו/או את
המנהל ו/או את המפקח ו/או את הבאים מטעמם ,בגין כל נזק וכנגד כל תביעה ו/או
דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,לרבות ,אך לא רק,
יורשי נפגע כלשהו ו/או התלויים בו ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל
מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל תאונה ,חבלה ו/או נזק להם אחראי הקבלן על
פי החוזה ו/או על פי הדין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למי מהם
במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים,
אשר הקבלן אחראי להם ובתנאי ,שהמזמין הודיע לקבלן ,מיד עם קבלת הודעה על כך ,על
המקרים המנויים מעלה ,ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור ,או
נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.
 .25.2.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם יפעל הקבלן בניגוד לאמור בחוזה ו/או לכל דין ,וכתוצאה
מכך יוצא כנגד המזמין ו/או הגופים השייכים לו ו/או כנגד מזמין העבודות מאת המזמין ו
/או כנגד עובדיהם ו/או כנגד המנהל ו/או כנגד המפקח ו/או כנגד הבאים מטעמם ,צו מאת
בית משפט ,יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל ,על כל נזק ,בין ישיר ובין עקיף,
וזאת ,מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן ,לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים
הדרושים ,להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן
בגין הצו הנ"ל ,או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל.
 .25.2.5מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה ,יהיה המזמין רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות
אחרים ,את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בכך ,בתוספת של  25%ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על הנזקים,
והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך עשרה ( )10ימים ממועד קבלת הודעת המזמין והכל בכפוף
להוראות החוזה.
 .25.2.6מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ,רשאי המזמין לעכב כל תשלום המגיע לקבלן משכר החוזה
מיד לאחר שתוגש למזמין דרישה לתשלום בגין נזק ,ו/או לקזז מן התשלומים אשר הקבלן
זכאי להם מכוח החוזה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מן המזמין על ידי צד
שלישי כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,ו/או בגין
נזקים שנגרמו למזמין מחמת מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.
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פרק ד'  -התחייבויות כלליות
 .26גישת המפקח לאתרי העבודות
הקבלן יאפשר למפקח ו/או לכל נציג מטעמו ,להיכנס בכל עת ,לאתר העבודות ולכל מקום אחר שבו
מתבצעות העבודות ,וכן ל כל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה .יובהר כי הקבלן
מתחייב כי ביצוע העבודות וכן כל יתר התחייבויותיו לפי החוזה יעשו בכפוף לכל דין.
 .27מציאת עתיקות וכיו"ב
 .27.1כפר שמריהו הינו אתר עתיקות מוכרז – כך שתהיה מעורבות של רשות העתיקות בביקורת שוטפת
באתר על עבודות הקבלן ,ובעיקר במהלך ביצוע עבודות החפירה.
 .27.2נדרש תיאום שוטף עמה בקשר עם ביצוע העבודות ,טרם ביצוע העבודות ובמהלכן – לרבות בקשר
עם קיום פיקוח צמוד מטעמה על ביצוע העבודות באתר.
 .27.3הקבלן מאשר כי כל עיכוב בעבודה ,הנובע מדרישת רשות העתיקות בקשר עם ההכנות לביצוע
העבודות או לדרך ביצוע העבודות ,כבר נלקח על ידו בחשבון בתחשיב התמורה לפרויקט ובהצעתו,
כי לא יאושר כל תשלום הנובע מעיכוב או דרישה של רשות העתיקות ,למעט הארכת לוח הזמנים
לביצוע בימי העיכוב ,בהתאם לאישורו של המפקח.
 .27.4עתיקות ,כמשמעותן בחוק העתיקות ,התשל"ח –  ,1978או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף
מזמן לזמן ,וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום
העבודות (להלן" :העתיקות") -נכסי המדינה הם ,והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת
הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.
 .27.5מיד לאחר גילוי העתיקות ולפני הזזתם ממקומם ,יודיע הקבלן למפקח על הגילוי .כן מתחייב
הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
 .27.6עלות הזזת העתיקות ככל שיידרש להזיזן ועלות פיקוח מטעם רשות העתיקות ,ככל שיהיה צורך
בכך יחולו על המזמין וישולמו על ידו בהתאם לסעיף  52.4להלן כל שאר ההוצאות בקשר עם
העתיקות יראו אותן ככלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות .תיאום הגעת הפיקוח מטעם רשות
העתיקות ,רישום יומי של שעות נוכחות הפיקוח מטעם הרשות באתר וביצוע העבודות תחת פיקוח
רשות העתיקות הינם באחריותו של הקבלן.
 .28בוטל
 .29תשלום תמורת זכויות הנאה
אם לצורך ביצוע העבודות יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ
לאתר העבודות  ,כגון :לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול ,או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה,
יהיה הקבלן אחראי לק בלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה ,כפי שיוסכם בכתב בין הבעלים
לבין הקבלן.
 .30מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בנוחיות הציבור ו/או בזכות
השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,בדרך ,בשביל וכיו"ב ,או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי
כלשהו .לצורך כך יבצע הקבלן ,על חשבונו ,דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים
וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור כאמור .יובהר כי על הקבלן לאחוז
בכל האמצעים ע"מ למנוע הפרעות לתנועת הולכי רגל וכלי רכבם ,ולשמור על הדרכים המובילות לאתרי
העבודות פנויות בכל עת.
 .31תיקון נזקים לכביש ,למובילים אחרים וכיו"ב
 .31.1הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך ו/או למתקנים כלשהם באתרי העבודות ובסמוך להם ,לרבות,
אך לא רק ,למתקנים ניידים ו/או קבועים ו/או המערכות התת קרקעיות והעל קרקעיות (להלן:
"המתקנים") ,תוך כדי ביצוע העבודות על ידו ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו
מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות ,יתוקן מייד ועל חשבונו בלבד ,באופן היעיל ביותר
ולשביעת רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים
ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק ו/או קלקול שנגרמו למתקנים שאינם נראים לעין ואי אפשר
לגלותם תוך הסתכלות בעין בלתי מזוינת במקום העבודות ,אלא אם סומנו המתקנים בתוכניות,
במפרטים ,בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה ,ו/או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של
המתקנים בכל דרך אחרת .האמור בסעיף  21.4לעיל יחול גם על סעיף זה.
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 .32מניעת הפרעות לתנועה
 .32.1הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל אתרי ביצוע העבודות ומהם  ,תיעשה ככל האפשר בדרך שלא
תגרום הפרעה לתנועה השוטפת בכבישי מדינת ישראל העירוניים והבינעירוניים ,ואם יש צורך
בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים בכבישי מדינת ישראל לאתרי העבודות ומהם ,יהיה על
הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות .למען הסר ספק יובהר כי הקבלן
בלבד יישא בתשלום כלשהו ,ככל שיהא ,לשם הוצאת ההיתרים כאמור.
 .32.2יובהר כי נתיבי התנועה אל מקום העבודות ומהם בכבישי מדינת ישראל ,יתואמו על ידי הקבלן עם
הרשויות ,וייעשה באישורן.
 .33בוטל
 .34דרכי גישה ואמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים
 .34.1אם לצורך ביצוע האמור בחוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק
לכביש ,למסילה ,לגשר ,לרשת חשמל ,לרשת טלפון ,לצינור ,לכבל וכיו"ב ,אם לא ישתמשו באמצעי
הגנה מיוחדים ,יודיע הקבלן בכתב למפקח ,לפני ההעברה ,על פרטי החפץ שיש להעבירו ,ועל תכניתו
להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.
 .34.2הקבלן יהא רשאי לבצע על חשבון המזמין את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל
את אישורו של המפקח בכתב ,ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.
 .34.3כל דרכי הגישה למקום העבודות ,בכל קטע שהוא ,עבור כל סוגי הרכב ,לרבות ציוד מכני ,מנופים
וכדומה ,יוכשרו על ידי הקבלן ועל חשבונו .הוראה זו מתייחסת להתקנת דרכי גישה זמניות אל
מקום ביצוע העבודות והקבלן אחראי לקבלת האישורים למעבר בדרכי הגישה ולהסדרי התנועה
הנדרשים עם כל הרשויות המוסמכות ,לרבות המועצה המקומית כפר שמריהו ,משרד התחבורה,
משטרת ישראל ,חברת נתיבי ישראל ,חברת נתיבי איילון .על הקבלן לדאוג על חשבונו לכך שצמתי
הכניסה לאתר העבודות יהיו מוסדרים באביזרי תמרור ,אביזרי בטיחות וכן אמצעי תאורה במשך
כל שעות החשיכה כולל בכבישים הפנימיים.
 .34.4תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים ,ציוד ,וכל מטרה אחרת ,תבוצע אך ורק בכלי רכב
המצוידים בגלגלים פנאומטיים .כל נזק שיגרם לכבישים ,עקב תנועת כלי רכב השייכים לקבלן ו/או
מי מטעמו ,יתוקן על ידו ועל חשבונו ,לשביעות רצון המפקח .תנועה בדרכי עפר/מצעים קיימים או
כאלה שהוסדרו על ידי הקבלן מחויבים בהרטבה יומיומית למעט בתקופת הגשמים.
 .35סילוק פסולת וניקוי עם השלמת ביצוע העבודות
 .35.1הקבלן יסלק ,מידי יום ובתיאום עם המפקח ,ממקום העבודות את כל הפסולת שהצטברה במקום
כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלני המשנה המועסקים ישירות על ידי הקבלן ,לרבות הפסולת
כתוצאה מפעולות ניקוי השטח ,הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודות ,וכן הפסולת
כתוצאה מפירוק ,הריסה ,עקירה או גדיעה של עצים ,פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.
 .35.2מיד עם גמר ביצוע העבודות  ,ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את החומרים
המיותרים ,הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את העבודות כשהוא נקי ומתאים
למטרתו.
 .35.3הקבלן יסלק את הפסולת ממקום העבודות אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות
המוסמכות והסילוק לאתר ,כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק ,הוא באחריותו הבלעדית
של הקבלן ועל חשבונו .במקרים של חילוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים בקשר עם סילוק
הפסולת ,יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל אחד מן הקבלן האחרים לסילוק הפסולת.
 .35.4כל עלויות הובלת הפסולת וכן ,התשלום בגין אגרת שפיכה באתרי שפיכה מורשים יחולו על הקבלן
ועל חשבונו .כתנאי לקבלת תשלום בגין פינוי אותה פסולת בגינה מגיע לקבלן תשלום יצרף הקבלן
את אישורי התשלום לאגרות השפיכה.
 .35.5הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות ולאחר תיאום עימן לרבות
קק"ל ,שיחים וצמחייה אחרת ,גדרות ,עמודי תאורה וטלפון או אלמנטים אחרים (כבטון ,אספלט
וכד') הנמצאים במקום העבודות ,ולטיפול במטרדים התת-קרקעיים הקיימים ,אם קיימים ,בו.
טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו (אם יימצאו) באתרי העבודות ,יהיה בתאום מלא עם הרשויות
הנוגעות בדבר ובאישורן.
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המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 .36אספקת מים וחשמל לביצוע העבודות
הקבלן ידאג לעצמו למקור חשמל ומים לצורך ביצוע העבודות .כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהם,
הקשורות ו/או הכרוכות להתחברות למקורות ההזנה של החשמל והמים ,הובלת החשמל והמים
למקומות העבודה וכן מלוא עלויות השימוש בהם יחולו רק על הקבלן.
 .37אחריות למבנים ולמתקנים קיימים
 .37.1לפני תחילת ביצוע העבודות ,על הקבלן לפנות לחברת החשמל ,בזק ,שירותי הכבאות ,חברות
הטלוויזיה והתקשורת  ,הרשות המקומית ,אגודת המים ,המשטרה ,קצא"א ,תש"ן ויתר הרשויות,
לשם קבלת מי דע בדבר קווי תקשורת ,חשמל ,טלוויזיה בכבלים ,כיבוי אש ,מים ,ניקוז ,ביוב ,דלק,
בשטחי העבודה ובסביבתם ,וכן תוכניות הפיתוח שלהם ,ולשם תיאום מוקדם לביצוע העבודות עם
הרשויות הנ"ל.
 .37.2הקבלן מתחייב לפעול על חשבונו והוצאותיו ,ככל שיידרש בקבלת האישורים מהגורמים השונים
הקשורים בביצוע העבודות.
 .37.3לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות שירותים בין אם הם מסומנים
בתוכנית ובין אם לאו – הקבלן יתאם ויזמין על חשבונו השגחה ככל שיידרש של הגורם המתאים
מאותם המערכות .האחריות על התאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכל יחולו על
הקבלן .הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכול עיקוב בלוח הזמנים לביצוע העבודות ו/או לפיגור שייגרם
עקב אי קבלת אישורים כנדרש ו/או אי נוכחותם באתר העבודות של המפקחים השונים מטעם
הגורמים כאמור לעיל.
 .37.4ידוע לקבלן כי הוא עשוי לבצע עבודות בסמוך למבנים ולמתקנים קיימים .הקבלן יהיה אחראי
לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים ,ויתקן מייד על חשבונו ובאישור המפקח כל נזק שייגרם להם
כתוצאה ישירה או עקיפה מביצוע העבודות .עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של ביצוע
העבודות ,על הקבלן להודיע מיד על כך למנהל ,ולקבל ממנו הוראה על אופן הטיפול בו.
 .37.5על הקבלן לוודא כי אין במקומות העבודה כבלים או צנרת כגון :כבלי חשמל ,צינורות מים ,ביוב,
בזק ,טל"כ ותקשורת ,תאורה ,דלק וכד' ,ובמידה ואכן קיימים ,באחריותו להעתיקם ו/או להגן
עליהם בתיאום מראש ובאישור עם כל הרשויות המתאימות .הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את
המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם במקרה
שייגרם להם נזק על חשבונו ,לשביעות רצון המפקח ,ולשאת בכל ההוצאות ,הן הישירות והן
העקיפות ,שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל .תשומת לב מיוחדת למיקום קווי דלק של קצא"א ותש"ן
בתחומי העבודה של הקבלן.
 .37.6הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון :הרס ,זריקת אשפה ,פסולת בנין ,או כל דבר אחר וימנע
מעימותים עם באי המקום והאחראים לו .כמו כן ימנע ממטרדי רעש ,זיהום אויר ,וכד' .כמו כן,
יתחשב בשעות הפעילות במקום .במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד לקדמותו (קרי:
למצב שלפני תחילת ביצוע העבודות).
 .37.7מובהר כי בכפר שמריהו קיימות תשתיות ביוב פעילות וכן תשתיות שטרם חוברו לבתים/מגרשים.
על הקבלן להביא בחשבון ביצוע עבודות ביוב גם בתשתיות פעילות ,לרבות ביצוע מעקפים ו/או
שאיבות זמניות ותיאום מוקדם עם כל הגורמים לרבות בעלי הבתים/המגרשים.
פרק ה'  -עובדים
 .38כוח אדם ותנאי עבודה
 .38.1מבלי לגרוע מהוראות כל דין ואחריותו של הקבלן ,לרבות אחריותו כ"תופס" במובנו בפקודת
הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל  1970 -וכמבצע בניה וכמעביד לפי תקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בניה) ,התשמ"ח  ,1988 -מתחייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה מוסמך מטעמו ,בעל ניסיון
בסוג העבודות המבוצעות לפי הסכם זה אשר ישהה במקום ביצוע העבודות בכל שעות העבודה
ובמהלך הביצוע .הקבלן לא יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות בלי אישור המפקח
מראש .למפקח הזכות לדרוש מאת הקבלן החלפה של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה נוספים,
כולם רשומים ובעלי ניסיון כנדרש בתנאי המכרז ,במפרט המכרז המצ"ב בנספח ב.1/
 .38.2הקבלן יישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת הבטיחות בעבודה( ,נוסח חדש),
התש"ל –  1970ובתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח –  ,1988גם לגבי קבלנים
אחרים המבצעים עבודות באתר ,בין שהם מטעמו ובין שלאו ,לרבות קבלנים מטעם חברת החשמל,
חברת בזק ואחרים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
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ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
הקבלן מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות
בניה) ,התשמ"ח  , 1988 -ומצהיר כי ישלח הודעה על המינוי ,כאמור בתקנה  2לתקנות אלו ,למפקח
העבודה האזורי שבאזורו מתבצע הפרויקט.
ידוע לקבלן כי מתן הודעה למפקח האזורי כאמור ,מהווה תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודות.
 .38.3בנוסף לאמור בסעיף  38.1לעיל ומבלי לגרוע ממנו וככל שהדבר מפורט בנספח ב ,1/מתחייב הקבלן
מתחייב להעסיק לאורך תקופת ההתקשרות צוות ניהול מקצועי הנדסי כמפורט בנספח ב 1/לחוזה
(להלן" :הצוות" ) בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן
לביצוע העבודות ,הכול כמפורט בנספח ב 1/לחוזה .הצוות ינהל ,יתאם ,יבצע ויבקר מטעמו של
הקבלן ,את ביצוע העבודות במהלך שלבי האישורים ,הביצוע ,התפעול ,הבדק והאחזקה.
 .38.4מבלי לגרוע מאחריותו המוחלטת של הקבלן ,מובהר כי כל אחד מיחידי הצוות יישא גם באחריות
אישית כלפי המזמין והרשויות השונות בתחומי עיסוקם וזאת ,מבלי לפגוע ו/או לגרוע מן האמור
בסעיף  38.5להלן ו/או במסמכי המכרז .הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את העבודות כולו באופן
צמוד ויפקח על קיום כל הוראות החוזה במלואן ובמועדן.
 .38.5מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו ,כדי לשחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו לפי החוזה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו
הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של ביצוע העבודות ,בהתאם לאמור בחוזה.
 .38.6הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה על כוח
אדם זה ,את אמצעי התחבורה עבורם אל אתרי העבודות ומהם ,וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 .38.7הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך
התקופה שנקבעה בחוזה ,ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב
הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור ,לפי העניין .כן מתחייב הקבלן לדאוג
לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום בצוע העבודות במשך כל שעות העבודה במקום
העבודות.
 .38.8לביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט  ,1959 -או על
פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים ,ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה ,הכול
בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.
 .38.9הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי
בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.
פרק ו'  -ציוד חומרים ועבודה
 .39אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
 .39.1דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על הקבלן .כמות הבדיקות ומהותן תהיינה על פי המפרט ו/או על
פי הנחיות המנהל או המפקח .הבדיקות תבוצענה על ידי מעבדות מוסמכות בהתאם להנחיות
המנהל או המפקח.
 .39.2הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ,האביזרים וכל הדברים
האחרים הדרושים לביצועו היעיל של העבודות בקצב הדרוש.
 .39.3חומרים שסופקו למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתו ,יעברו במועד אספקתם
כאמור ,לבעלות המזמין.
 .39.4ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתו ,אין הקבלן
רשאי להוציאם ממקום העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב .ניתנה תעודת השלמה לעבודות,
כאמור בסעיף  58להלן ,על פי סעיף  58להלן ,רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודות את הציוד
מהמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.
 .39.5בכל מקרה שציוד ומחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף  39.8להלן ,או הורה המפקח בכתב שהציוד
והחומרים לפי סעיפים  39.2עד  39.4לעיל ,אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות ,רשאי הקבלן
להוציאם ממקום העבודות  ,ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור ,חדלים החומרים מלהיות בבעלות
המזמין.
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 .39.6נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא
יאוחר מהמועד שנקבע כאמור .לא ציית הקבלן להוראה זו ,רשאי המזמין להוציאם ממקום
העבודות לכל מקום שיראה בעיניו ,על חשבון הקבלן ,והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן
שייגרמו להם.
 .39.7הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע
החוזה ,אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף  71להלן ,רשאי המזמין להשתמש בזכויות
המוקנות לו על פי אותו סעיף ,וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין
על פי סעיף  ,71כאמור.
 .39.8אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם,
והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.
 .39.9ידוע לקבלן כי שטחי האחסון האפשריים בתחומי המועצה מצומצמים ,אם בכלל קיימים ,וכי
המועצה אינה מתחייבת לספק שטחי אחסון או התארגנות כלשהם לצורך ביצוע העבודות . .ככל
שיידרש הקבלן לשלם עבור שטחים בתחום מגרשים פרטיים ו/או לבצע הובלות לצורך אחסון
מרוחק ו /או יידרש להביא חומרים לאתר בשלבים כמתחייב משטחי האחסון האפשריים או אחר –
ייעשה כל זאת על אחריותו ועל חשבונו .הקבלן מצהיר כי הביא תנאים אילו בהצעתו ולא תשולם לו
תמורה נוספת בגינם.
 .40טיב החומרים והעבודה
 .40.1הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים ,בתוכניות ,בכתב
הכמויות ובשאר מסמכי החוזה .כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות כלל התקנים
כפי שנקבע בחוזה .אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים ,יתאימו החומרים לסוג המובחר
של החומר ,פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.
 .40.2חומרים מתוצרת הארץ ,אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו
בתכונותיהם לתקנים הישראליים.
 .40.3חומרים מתוצרת הארץ ,אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו
בתכונותיהם גם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה.
 .40.4חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה.
 .40.5חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים  40.2עד  40.4לעיל ,חלה על הקבלן.
 .40.6חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים ,יישאו תו תקן.
 .40.7אם מהחומרים הנדרש ים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו
תקן יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן ,אולם בתנאי שהחומרים המוצעים
יתאימו לדרישות התקנים.
 .40.8חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים  40.6ו 40.7 -לעיל ,חלה על הקבלן.
 .40.9הקבלן חייב לקבל בכת ב את אישורו המוקדם של המפקח ,הן ביחס למקורות החומרים בהם יש
בדעתו להשתמש והן ביחד לטיב אותם חומרים .אולם מוסכם בזה במפורש ,כי בשום פנים אין
אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור .המפקח רשאי לפסול משלוחי
חומרים ממקור מאושר ,אם אין אותם החומ רים מתאימים למפרט .חומרים מכל הסוגים לא
יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח .סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין אין
בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה.
 .40.10הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,ולפי הוראות המפקח ,דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו
בקשר עם העבודות וכן את הכלים ,כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות
במקום העבודות על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה ,הכול כפי שיורה
המפקח.
 .40.11המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ,ואין בעובדה זו כדי לגרוע
מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה.
 .40.12ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על הקבלן ,בנוסף להוצאות שלהלן
שיחולו ,בכל מקרה ,על הקבלן:
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 .40.12.1הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים ומוצרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה
והובלתם למבדקה;
 .40.12.2הוצאות בגין בדיקות של חומרים ועבודה ,שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה;
 .40.12.3הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא ,כגון ,לנוחות בעבודה ,לחסכון וכיו"ב.
 .40.12.4כל ההוצאות (לרבות שכר המעבדה וכיו"ב) לבדיקת דגימות כפי שנדרש בהוראות
המפרטים הטכניים הכלליים ו/או המיוחדים ו/או בתוכניות ,ו/או לפי דרישת רשויות
מוסמכות (רשויות מקומיות וכיו"ב) ו/או לפי תנאי היתר הבניה ו/או לפי תקנות ותקנים
מחייבים ו/או לפי דרישת המפקח ,ובדיקות אחרות הנדרשות בהתאם להוראות ומכוח
החוזה ,בין שתוצאותיהן עמדו ובין שלא עמדו בדרישות התקנים או המפרטים .מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,מודגש בזה כי ייכללו בקטגוריה זו ,בין היתר ,הבדיקות הבאות:
בדיקות חוזק בטונים ,בדיקות צפיפות והידוק קרקע ומצעים ,בדיקות אספלט ,בדיקות
תאים וקווי צנרת לתשתיות מים ביוב ,ניקוז ,חשמל ותקשורת  ,בדיקות תליה ושליפה של
אלמנטים מתו עשים וחיפויים ,כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות ו/או נוספות
הקשורות והנובעות מאי התאמת הדגימות לדרישות התקנים והמפרטים ,לרבות הוצאת
דגימות (קידוחי גלילים) מבטון קשוי ובדיקתם ,נסויי העמסה וניסויים אחרים בשטח כפי
שיידרש ,וכיו"ב.
 .40.12.5הוצאות הכרוכות בבדיקת חומרים ו/או מוצרים "שווי ערך" לאלה הנדרשים בחוזה ,או של
חומרים ומוצרים מיוחדים שמוצעים על ידי הקבלן.
 .40.12.6לשם עריכת הבדיקות יתקשר הקבלן ,בכפוף לאישור המפקח– מיד עם קבלת הזמנת
העבודה או צו התחלת עבודה מאת המזמין  -על ידי החוזה ,עם מעבדה ו/או מבדקה
מאושרת המוסמכת לבצע את כל הבדיקות הנדרשות ,ויעביר למפקח העתק מהחוזה לא
יאוחר מאשר שבועיים מ"תאריך התחלת העבודה" .יובהר כי הקבלן אינו רשאי בשום
מקרה לעכב תשלומים המגיעים ממנו למבדקות.
 .40.12.7מודגש בזה שכל המסמכים הקשורים בביצוע הבדיקות ,לרבות הדו"חות עם תוצאות
הבדיקות ,דוחות ביניים ,דוחות מסכמים והאישורים של המבדקות ,וכיו"ב  -יהיו רכושו
של המזמין ,גם אם הוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו .הקבלן מתחייב לעגן תנאי זה בכל
ההסכמים בינו לבין המבדקות ,ולתת למבדקות אשר מבצעות עבורו בדיקות  -הרשאה
בלתי-מותנית להעביר ללא דיחוי ישירות למפקח ולמזמין את כל המסמכים הקשורים
בביצוע הבדיקות ותוצאותיהן .הגיעו מסמכים מקוריים הקשורים בתוצאות הבדיקות לידי
הקבלן  -עליו להעביר אותם למפקח ,ועותקי המסמכים  -למזמין ,וזאת מיד לאחר קבלתם.
כמו-כן על הקבלן לשמור במשרדו במקום העבודות עותקים של כל הדו"חות ותוצאות
הבדיקות.
 .40.12.8המזמין רשאי – לפי שיקול דעתו  -להזמין את הבדיקות בעצמו ,על חשבון הקבלן ,ו/או
לשלם תמורתן ישירות למעבדה/מבדקה ולנכות את כל ההוצאות מחשבון הקבלן.
 .41מבוטל
 .42מבוטל
 .43סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה
 .43.1המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,בכל עת ,תוך כדי מהלך ביצוע העבודות:
 .43.1.1על סילוק חומרים כלשהם ממקום העבודות ,בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה ,בכל
מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה ,ועל הבאת חומרים אחרים התואמים
לדרישות החוזה.
 .43.1.2על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקם על ידי שימוש
בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.
 .43.2כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים,
אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף  43.1לעיל.
 .43.3יובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים שיספק הקבלן למקום העבודות.
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פרק ז'  -מהלך ביצוע העבודות
 .44תחילת ביצוע העבודות
הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע בצווי התחלת העבודה בכפוף להמצאת ערבות ביצוע
משלימה במידת הצורך בהתאם להוראות סעיף  10לעיל  ,בתיאום עם המפקח ,וימשיך בביצוע בקצב
הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה ו/או בצווי התחלת העבודה ובהתאם ללוח
הזמנים שנקבע בחוזה.
 .45העמדת מקום העבודות לרשות הקבלן
לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות ,או במועד מתן אותה הוראה ,יעמיד המנהל לרשות הקבלן
את מקום העבודות או אותו חלק ממנו הדרוש לתחילת ביצוע העבודות והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים
הנזכר בסעיף  14.1לעיל .לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן ,מזמן לזמן ,חלקים נוספים ממקום
העבודות ,הכל כפי שיידרש לבצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים האמור.
 .46מועד השלמת העבודות
 .46.1הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה ,שמנינה יתחיל מהתאריך
שנקבע בצו התחלת העבודה.
 .46.2הוראות סעיף  46.1לעיל ,תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים
מהעבודות תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.
 .46.3ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות ,בהתאם לסעיף  47להלן ,ישתנה
המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך.
 .46.4האמור בסעיף  14.1לעיל יחול גם על סעיף זה.
 .47ארכה או קיצור להשלמת העבודות
 .47.1ניתנה פקודת שינויים המחייבת את בצועה של עבודה נוספת או שונה לזו שהובאה בחשבון לצורך
קביעת מועד סיום ביצוע העבודות ,או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה ,לפי
סעיף  52להלן ,רשאי המנהל ,ביו זמתו הוא או לפי בקשת הקבלן ,לקבוע בה את השינוי במועד סיום
ביצוע העבודות.
 .47.2נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין ,רשאי הקבלן לבקש ארכה
להשלמת העבודות  ,והמנהל יקבע את שעור הארכה בפקודת שינויים ,בכפוף לתנאים בסעיף 47.5
להלן.
 .47.3נגרם עיכוב בבצוע העבודות על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה
לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב ,רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת
ביצוע העבודות ,והמנהל יקבע את שעור הארכה בפקודת שינויים ,בכפוף לתנאים בסעיף  47.5להלן.
 .47.4למען הסר ספק מודגש כי עיכובים בביצוע העבודות הנגרמים על ידי הגורמים המפורטים להלן ,לא
ייחשבו ככוח עליון ,ולא יזכו את הקבלן בארכה:
 .47.4.1קשיים ,מחסור או שיבושים באספקת כוח אדם מכל סיבה שהיא ,לרבות שביתות
והשבתות ,מהומות ,פיגועי טרור על סוגיהם השונים ,סגר ,עוצר ,הגבלת תנועה ברשות
הפלסטינית ,פעילות של כוחות הביטחון בשטחי יהודה ,שומרון ועזה  -לרבות בשטחי
הרשות הפלסטינית ,וכן הגבלות מטעם הגורמים המוסמכים בהעסקתם של עובדים זרים.
 .47.4.2מחסור בחומרים או בציוד מסיבה כלשהי.
 .47.4.3תנאי מזג אויר גרועים לרבות גשמים וסופות.
 .47.5התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן:
 .47.5.1הקבלן יהיה חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונו של המנהל ,לרבות יומן העבודה,
שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.
 .47.5.2הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך חמישה עשר ( )15יום מיום אירוע
הנסיבות שנגרמו לעיכוב בביצוע העבודות .אולם המנהל יהיה רשאי לדון במתן ארכה
כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום חמישה עשר ()15
הימים האמורים ,בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.
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 .47.6יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע תוספת תשלום או פיצוי כלשהו עקב ארכה שניתנה לו ,וזאת
גם אם הארכה ניתנה לו עקב שינויים ,ביצוע בשלבים ,פיצול העבודות ועיכובים אחרים במהלך
ביצוע העבודות שנגרמו בגלל המזמין ,מתכנניו ,ו/או בגלל הקבלנים האחרים ו/או הגורמים
הנוספים כלשהם ,או מכל סיבה אחרת.
 .48עבודה בשעות היום בימי חול
 .48.1פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת ,לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בשעות הלילה או בימי
שבת ובמועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.
"דין" – לרבות חוקי העזר העירוניים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מקום העבודות,
כפי שיהיו תקפים מעת לעת.
 .48.2אין הוראות סעיף  48.1לעיל ,חלות על עבודה שצריכה להיעשות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של
המנהל ו/או המפקח ו/או המזמין ובאישורם מראש ללא הפסק או במשמרות רצופות ,או כל עבודה
שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודות ,ואולם במקרה של עבודה
כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.
 .48.3הקבלן לא י היה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף ,אם כדי למלא את הוראות סעיף  14.1לחוזה ,יהיה
עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום ,או אם יהיה עליו לעבוד בלילה והכול בכפוף לסעיפים
 48.1ו 48.2 -לעיל ולכך ,שעבודה בשעות ו/או במועדים חריגים תיעשה אך ורק בתאום ובאישור
הרשויות.
 .49עבודת לילה
 .49.1אם יחליט המזמין או מי מהרשויות המוסמכות לכך כי יש צורך לבצע חלק מביצוע העבודות בשעות
בלתי שגרתיות ו/או בשעות הערב והלילה (להלן" :שעות הלילה") (לדוגמא :כאשר מדובר בעבודה
במתקן הפעיל בשעות היום) מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בשעות הלילה.
 .49.2למען הסר ס פק יובהר ,כי הקבלן לא יהיה רשאי להגיש כל דרישה שהיא לתוספת תשלום בגין שעות
נוספות ו/או שעות הלילה ולא תוכר שום תביעה מצד הקבלן ,לתוספת תשלום בגין התנאים
המפורטים לעיל .רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את הצורך לעבוד שעות נוספות ו/או שעות
לילה במסגרת מחירי היחידה הנקובים במחירון (נספח ב 5/לחוזה)
 .49.3מובהר באת כי אי ביצוע עבודות אשר נדרשו ע"י המזמין ו/או ע"י הרשויות המוסמכות בעבודת
לילה ,תהווה הפרה יסודית של החוזה.
 .50החשת קצב ביצוע העבודות
היה צורך ,לדעת המנהל ,בכל עת ,להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע תחילה ,יפנה המנהל
בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות בהתאם לדרישה
ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה.
 .51הפרות ,הפרה יסודית ופיצויים מוסכמים
 .51.1אם הקבלן לא יבצע את העבודות ו/או לא ישלים את ביצוע העבודות תוך תקופת הביצוע הנקובה
בסעיף  15.1לחוזה( ,להלן" :תקופת הביצוע") ו/או יפגר בביצוע שלב כלשהו משלבי ביצוע העבודות
ו/או חלקי העבודות ו/או מקטעי העבודה כמפורט בסעיף  00.20בפרק 'מוקדמות' לעיל בנספח ב1/
לחוזה ,ככל שמפורטים שלבים כאלו ,ישלם הקבלן למזמין ,פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך
של ( ₪ 1,500אלף וחמש מאות  ,)₪בגין כל יום קלנדרי של איחור או חלק יחסי ממנו בחודש
הראשון של האיחור לפי קביעת המפקח ו( ₪ 3,000-שלושת אלפים שקלים חדשים) ,בגין כל יום של
איחור או חלק יחסי ממנו בהתאמה לכל איחור מהיום ה 31-לאיחור ולפי קביעת המפקח לרבות
בכל שלב/אבן דרך/מקטע של כל אחת מהעבודות בכל אחד מתחומי העבודה (להלן" :הפיצויים
המוסכמים בגין איחור") בתוספת מע"מ כחוק .חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצויים
המוסכמים בנוסף לכל פיצוי הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד אחרים של המזמין פי הוראות
החוזה ועל פי הוראות כל דין.
 .51.2כמו כן יהא הקבלן חייב בתשלום פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך  ₪ 2,500בגין כל אירוע בנושאי
הבטיחות לפי קביעת המפקח ,עקב אי עמידתו בדרישת הרשויות לרבות המועצה המקומית כפר
שמריהו בקשר עם תנאי הבטיחות באתר ,בהתייחס לתנאי הבטיחות בעבודה ולתנאי הבטיחות
בתנועה.
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ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 .51.3כמו כן יהא הקבלן חייב בתשלום פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך  ₪ 1,500בגין כל אירוע של אי
פינוי עודפים ופסולת משטחי המועצה ,לפי קביעת המפקח.
 .51.4הופר החוזה על-ידי הקבלן הפרה יסודית ,והמזמין סילק את ידו של הקבלן ממקום העבודות ,זכאי
יהיה המזמין לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסכום השווה לעשרה אחוזים ( )10%משכר
החוזה (להלן" :הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית") בתוספת מע"מ כחוק .האמור לעיל אינו
גורע מיתר זכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה
מהסכום האמור ולרבות פיצוי כאמור בס"ק  51.1דלעיל אשר כבר נדרש הקבלן לשלמו עקב פיגור
בהשלמת שלב או אבן דרך.
 .51.5המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים בגין איחור ו/או את סכום הפיצויים
המוסכמים בגין הפרה יסודית ,מכל סכום שיגיע לקבלן מהרשות בכל זמן שהוא ולרבות מחשבונות
חלקיים ו מהחשבון הסופי ,וכן יהא המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי
מימוש הערבויות .למען הסר ספק מוצהר בזאת ,כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים בגין איחור
ו/או בתשלום הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית כשלעצמם ,ו/או בניכויים מהקבלן ,משום
שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי
החוזה.
 .51.6למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בגין כל
נזק שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ,לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים.
 .51.7הפיצויים המוסכמים בגין האיחור ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית ,משקפים את הנזק
המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם כתוצאה מאיחור ו/או מהפרה יסודית כאמור ,והם ייגבו
ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נזק ,ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה או לפי כל דין.
 .51.8הפיצויים המוסכמים בגין איחור ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית ישולמו בצירוף
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ,בין מדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע במועד חתימת חוזה
זה לבין מדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע במועד התשלום בפועל.
 .52הפסקת ביצוע העבודות
 .52.1הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי המזמין ,במהירות האפשרית ,באופן
רצוף וללא הפסקות ,וימלא אחר דרישות המפקח בכל הנוגע לקצב ביצוע העבודות ,לכמות וסוגי
עובדים והציוד המועסקים במקום העבודות על מנת להבטיח את התקדמות ביצוע העבודות לפי לוח
הזמנים וסיומו במועד הדרוש.
 .52.2הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב
מאת המפקח ,בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ,ולא יחדש את ביצוע העבודות אלא אם
ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.
 .52.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי המזמין גם רשאי להוציא צווי התחלת עבודה לא רציפים
לביצוע העבודות נשוא החוזה.
 .52.4הופסק ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,לפי סעיף  52.1לעיל ,ינקוט הקבלן על חשבונו באמצעים
להבטחת העבודות ולהגנתו לפי הצורך ,כפי שיאושרו על ידי המפקח.
 .52.5במידה והופסקה העבודה באופן זמני בל בד לפי הוראה בכתב מאת המפקח ,תשולם לקבלן רק
תוספת התייקרות בהתאם ללוח הזמנים והכל בכפוף לאישורו של המפקח.
 .52.6למרות האמור בסעיף  52.4דלעיל ,לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כל שהן עקב מילוי הוראות
המנהל בקשר להפסקת ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
 .52.6.1נקבעו בחוזה תקופות להפסקות בביצוע העבודות ,כולו או מקצתו;
 .52.6.2נקבעו על ידי המפקח הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר ,העלולים לפגוע בבטיחותו או
בטיבו של העבודות ,כולו או מקצתו ,או מחמת רשלנותו של הקבלן.
 .52.6.3נקבעו על ידי המפקח הפסקות לצורכי ביצועו התקין של העבודות ,או לצורכי בטיחות
העבודות ,כולו או מקצתו.
 .52.7הופסק ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,לצמיתות ,לאחר שניתן על ידי המפקח צו התחלת עבודה
והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה ,יגיש הקבלן ,תוך ארבעים וחמישה ( )45יום מהיום בו ניתנה
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לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות ,חשבון סופי לגבי אותו חלק העבודות שבוצע על
ידו בפועל ,טרם מועד מתן ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות .החשבון הסופי יהיה מבוסס
על הכמויות שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המפקח ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה ונספחיו.
בהיעדר מחיר יחידה בחוזה ונספחיו ,ייקבעו המחירים בהתאם לפרק ח' של החוזה .הוראות סעיף
 67להלן יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על תשלום הסכומים האמורים.
 .52.8הופסק ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,לצמיתות לאחר חתימת החוזה אבל לפני שניתן על ידי
המפקח צו להתחלת העבודה ,או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה כאמור ,אך הקבלן טרם החל
בביצוע העבודות למעשה ,לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא למעט הוצאות שהוצאו על ידו בפועל,
בגין הנפקת הערבות להבטחת ביצוע החוזה ותשלום בגין ביטוחים שנערכו במיוחד לצורך ביצוע
העבודות על פי החוזה בלבד.
 .52.9תשלום ההוצאות הוא סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות לפיצויים כתוצאה
מהפסקת ביצוע העבודה.
 .52.10נגרמה הפסקת ביצוע העבודות עקב רשלנות או הזנחה מצד הקבלן ,לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים
כלשהם לפי סעיף זה .אין באמור בסעיף זה ,כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות או סעד העומדים
למזמין ,על פי החוזה ו/או הדין.
 .52.11למען הסר ספק ,במקרה של הפחתת היקף העבודות יהיה הקבלן וכאי לתשלום רק בגין אותו חלק
של העבודות שיבצע ,בהתאם לתנאי התשלום הרגילים הקבועים בהסכם זה.
 .52.12למען הסר ספק ,מוצהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות מעבר לאמור לעיל,
לרבות ,אך לא רק ,בגין פיצו י על הפסד רווחים ,מימון ,הוצאות כלליות ועקיפות ,ביטול התקשרויות
עם קבלני משנה וספקים ,הוצאות ניהול ומשרד ,הוצאות להכנת הצעתו ,דמי הביטוח ,הוצאות על
עריכת ערבויות ,פיצויי פיטורים לעובדים וכיו"ב.
 .53שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים
.53.1

הסכמת הצדדים או אחד מ הם לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים ,לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

.53.2

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים ,אין לראות
בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות
לפי החוזה.

פרק ח'  -שינויים ,תוספות והפחתות
 .54שינויים
.54.1

המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי ,לרבות ,אך לא רק ,צורתו ,אופיו ,סגנונו ,איכותו ,סוגו,
גודלו ,כמותו ,גובהו ,מתאריו וממדיו של העבודות וכל חלק ממנו ו/או כל פרט וחלק מביצוע
העבודות .כמו כן רשאי המנהל להגדיל ו/או להקטין ו/או לבטל כליל כל סעיף מסעיפי כתב
הכמויות ,לרבות ביצוע סעיפים כלשהם הכלולים בכתב הכמויות בעצמו ו/או באמצעות הקבלנים
ו/או הגורמים הנוספים ,וכן להוסיף כל פריט או עבודה ,הכול כפי שימצא לנכון וללא כל מגבלה, ,
והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

.54.2

הוראת המנהל על שינוי העבודות לפי סעיף  54.1תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא
חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח .פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן.

.54.3

מוסכם ומוצהר בזה שעצם שינוי היקף החוזה ו/או שינוי היקף ביצועו של סעיף כלשהו מסעיפי כתב
הכ מויות ,לרבות הקטנתו או ביטולו או ביצועו על ידי המזמין בעצמו או באמצעות קבלן אחר ,וכן
שינויים שאין בהם תוספת עובדה ממשית ,לא יזכו את הקבלן בתוספת כלשהי ,ולא יהיו לו תביעות
כלשהן בקשר לכך.

.54.4

מודגש בזה שבכל מקרה מחירי היחידה המופיעים במחירון יישארו ללא שינוי .כמו כן מוסכם בזה
על הצדדים כי תקופת ביצוע העבודות תישאר ללא שינוי.

.54.5

המזמין לא ישלם לקבלן עבור עבודות נוספות שתיעשינה על ידו ,אשר לא נכללו בכתב הכמויות,
ללא אישור מראש ובכתב מאת המפקח לפני ביצוען.
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המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
.54.6

יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינויים ,בין היתר ,מחמת אי קביעת ערכם ,או אי
הסכמתו לערכם כפי שנקבע על ידי המפקח ,ועליו לבצע את השינויים מיד עם קבלת ההוראה
מהמפקח ,באופן רצוף ובקצב סביר ,בהתאם לדרישות המפקח .אי ביצוע השינויים כאמור מהווה
הפרה יסודית של חוזה זה וכן מקנה למזמין רשות לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם בגין תקופת
העיכוב.

 .55הערכת שינויים
ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים שניתנה על ידי המזמין ,ייקבע על ידי המפקח ,בכפוף
להנחיות הבאות:
.55.1

אם לדעת המפקח כלולים בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה בהוראת השינויים ,ייקבע ערכם של
השינויים לפי מחירי היחידה בכתב הכמויות.

.55.2

אם לדעת המפקח כלולים בכתב הכמויות פריטים דומים לאלה שבהוראת השינויים ,ייקבע ערכם
של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות (.)pro rata

.55.3

אם לדעת המפקח לא נמצאים בכתב הכמויות פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת השינויים,
הרי:
 .55.3.1מבוטל.
 .55.3.2המנהל יקבע את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי ערך השוק,
בהסתמך על מחירי יחידה זהים או דומים המופיעים ב"מאגר מחירים לענף הבנייה"
שבהוצאת "דקל" (להלן" :מחירון דקל") במהדורתו העדכנית המתאימה לתקופה שבה
בוצעו השינויים ,ללא כל תוספת בגין עבודות בהיקף קטן ,אחוזי קבלן ראשי וכד'.,ובניכוי
ההנחה שנתן הקבלן בהצעתו למכרז.
 .55.3.3לא נמצאו לדעת המפקח במחירון "דקל" סעיפים מתאימים לקביעת מחירי היחידה
שבהוראת השינויים כנקוב בסעיף  55.3.2לעיל ,יקבע ערכם על ידי המפקח לפי מחירון
משכ"ל נטו העדכני לתקופה שבה בוצעו השינויים ובניכוי ההנחה שנתן הקבלן בהצעתו
למכרז  .לא נמצאו לדעת המפקח סעיפים מתאימים במחירון "דקל" או במחירון
"משכ"ל" ,ייקבע ערכם ע"י המפקח לפי ערך העבודה והחומרים שהושקעו בביצוע
השינויים בעבודות.
 .55.3.4בקביעת ערך העבודה יילקחו בחשבון שעות עבודה נטו שהושקעו בפועל בביצוע השינויים
בעבודות  ,על סמך רישומי המפקח ביומני העבודה ,ובהעדר רישומים אלה ,לפי מיטב
שיפוטו ,ובלבד שלדעת המפקח התבצעה העבודה בצורה יעילה .אם לדעתו של המפקח
התבצעה העבודה בצורה בלתי יעילה ,יקבע המנהל את ערך העבודה עפ"י המקובל בעבודות
מסוג זה על סמך ניסיונו ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי.
 .55.3.5מבוטל
 .55.3.6מודגש בזה שלא יילקחו בחשבון תעריפי שכר העולים על תעריפי שכר עבודה שנקבעו
באותו זמן על ידי האיגוד המקצועי שמארגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע
הנדון.
 .55.3.7בקביעת ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי חומרים המפורטים במחירון דקלאו בטבלת
מחירי חומרים בסיסיים שמתפרסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,או לפי
המחירים ששולמו על ידי הקבלן בפועל בעד רכישת החומרים ,הכול לפי עניין ועפ"י שיקול
דעתו של המנהל ,ובלבד שלדעתו מחירים אלה אינם עולים על המחירים הנהוגים באותו עת
בשוק – ובהפחתת ההנחה אותה נתן הקבלן בהצעתו למכרז .על הקבלן יהיה להוכיח את
ההוצאות האמורות באמצעות הצגת תעודות משלוח ,חשבונות ,חשבוניות מס ,קבלות
וכיו"ב ,החתומות על ידי ספקים .מודגש בזה שמחירון או הצעת מחיר של יצרן/ספק לא
ישמשו כהוכחה לעלות חומר ו/או מוצר כלשהו.

.55.4

לא יתווספו לערך השינויים שנקבע לפי האמור בסעיפים  55.3.2ו 55.3.3-לעיל" ,אחוזי קבלן ראשי".

.55.5

על אף האמור בסעיפים  55.1ו 55.2-לעיל ,הרי אם לדעת המפקח אין לקבוע את מחירי היחידה של
הפריטים שבהוראת השינויים לפי מחירי יחידה הנקובים בכתב הכמויות ,או על בסיס מחירים
אלה ,עקב השוני ו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבהוראת השינויים לבין
מהותם או כמויותיהם של הפריטים שבכתב הכמויות ,או מאחר שמחיר יחידה הנקוב בכתב
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המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
הכמויות אינו מתקבל על הדעת ,ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי סעיף
 55.3דלעיל.
 .56רשימת דרישות
.56.1

רשימת דרישותיו של הקבלן בגין ביצוע השינויים כאמור בסעיף  54לעיל ,יוגשו למפקח בכתב באופן
מפורט ,כולל תרשימים ,תחשיב כמויות וניתוח מחירים ,מידי חודש .לא הגיש הקבלן רשימה כאמור
בסוף כל חודש שאחרי החודש שבמהלכו בוצעו השינויים ,או לא נכללו דרישות כלשהן ברשימה
שהוגשה על ידו ,רואים את הקבלן כאילו וויתר עליהן לחלוטין וללא תנאי ,והסכים לכך שהשינויים
לא ישפיעו על שכר החוזה.

.56.2

הקבלן יגיש למנהל בכתב רשימה של כל דרישותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה
ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך חודש מסוים ,לא יאוחר מתום אותו חודש.
כל דרישה שלא נכללה ברשימת הדרישות ,כאמור רואים כאילו הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא
תנאי.

.56.3

הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות או כל חלק ממנו ולא יאט את הקצב ביצוע העבודות מחמת
דרישה ,תביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין.

.56.4

לצורך קביעת מחירים לשינויים בעבודות יהא הקבלן חייב ,אם יקבל דרישה מהמנהל ,ליתן ניתוח
תמחירי של מחירי היחידה לפריטים המופיעים בדרישה ,בין שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים
בביצוע שינויים .ניתוחי המחירים יהיו מבוססים על סעיפי החוזה ,או באין סעיפים מתאימים
בחוזה ,על פי ניתוח מחירים מ אושר על ידי המנהל על בסיס מחירון דקל ואם אין במחירון דקל
מחירים לשינויים אלו ,על פי המאגר המשולב ואם אין במאגר המשולב מחירים לשינויים אלו ,על פי
ניתוח מחיר לפי ערך השוק ו/או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן פקודת לשינויים ,לפי אישור
המנהל.

פרק ט' – מדידות
 .57מדידת הכמויות
.57.1

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין
לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה .הקבלן
מוותר בזאת על כל טענה להסתמכות על כמויות שבכתב הכמויות או באחד ממסמכי
המכרז/החוזה.

.57.2

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן
בהתאם לשיטה המפורטת בחוזה ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי
המפקח ,הכול לפי העניין .כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך
ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

.57.3

לפני בואו למדוד את העבודות ,כולו או מקצתו ,ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות
כן ועל המועד הרצוי לו ,והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא כוח מוסמך לצורך
זה ולעזור למפקח לבצע את המדידות הדרושות ,וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע
המדידות ,על חשבונו ,ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

.57.4

לא נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך ,במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  -רשאי המפקח לבצע את
המדידות בהעדרם ,ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות ,והקבלן לא יהיה
רשאי לערער עליהן .אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני
המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור ,יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע על ידי
המפקח.

.57.5

נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך במועד ביצוע המדידות  -רשאי הוא לערער בכתב תוך שבעה ()7
ימים ,על כל כמות שנמדדה ,והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה .אם גם
אחרי ביצוע המדידה השנייה ייוותרו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ,יקבע המנהל את
הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

.57.6

היה העבודות ,כולו או מקצתו ,מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם  -לא ידחה
המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.

.57.7

קביעתו של המפקח לחשב את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת הערכת השינויים ,לפי אחת
השיטות האמורות בסעיף  55לעיל ,הינה סופית.
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 .57.8לצורך קביעת מחירים של הפריטים שבהוראת הערכת השינויים בסעיף  55לעיל יהא הקבלן חייב,
עפ"י דרישת המפקח ,להמציא ניתוחי מחירים של מחירי היחידה לפריטים כלשהם בין שהם כלולים
בכתב הכמויות ובין שאינם כלולים בו.
פרק י'  -השלמה ,בדק ותיקונים
 .58תעודת השלמה לעבודות
.58.1

הושלמו כל העבודות במקטע שנמסר על פי צו תחילת עבודה ,יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב.
מצא המפקח את העבודות מתאימות לדרישות החוזה ,ייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום
הבדיקה (להלן" :תעודת ההשלמה") ואם לא ,ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות
ההשלמה הדרושים ,והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח .חרף
האמור לעיל ,רשאי המפקח אך לא חייב בכך ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לתת לקבלן תעודת
השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור ,כנגד קבלת התחייבות בכתב
מהקבלן ,שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה תוך
פרק זמן מוגדר ומאושר.

.58.2

אין האמור בסעיף  58.1לעיל ,גורע מזכותו של המזמין באתר העבודות ,והקבלן חייב לבצע את
התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

.58.3

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח,
יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת
שתמצא לנכון .הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה
הוצאות אלה ,בתוספת  15%מהן כתמורה להוצאות משרדיות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או
יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות .הקבלן יהיה זכאי לקבל
לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.

.58.4

מובהר כי המזמין רשאי לעשות שימוש בשטחי עבודה של הקבלן במהלך ביצוע העבודות ,עבור
ביצוע עבודות ע"י אחרים ו/או עבור התנהלות השגרה בישוב – ואולם הדבר לא יהווה אישור כי
העבודות או חלקן במקטע זה הושלמו והקבלן יישאר אחראי על השטח עד להשלמתן המלאה של כל
העבוות ומסירתן הסופית למזמין.

 .59תעודת סיום
.59.1

הושלם ביצוע כל קטע הרחוב בפרויקט זה בין  2צמתים או כל קטע לפי קביעתו הבלעדית של
המפקח  ,בין היתר כאמור בסעיף  58לעיל  -יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יבדוק את
קטע הרחוב תוך עשרה ( )10ימים מיום קבלת ההודעה ואם ימצא אותו מתאים לתנאי החוזה
ומשביע את רצונו ,יוציא המפקח לקבלן תעודת סיום ,תוך שבוע ימים מיום קבלת העבודות על ידיו
(להלן" :מקטע שנמסר") .מובהר כי תעודת סיום לא תינתן לקבלן עד שהקבלן יעביר למועצה את
כל הדרוש למסירת העבודות ,לרבות ערבות בדק ,כל מסמכי החשבון הסופי ,מערכת תכניות 'לאחר
ביצוע' מאושרת ע"י המתכננים וכל המסמכים והאישורים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות.

.59.2

חייב הקבלן לפי תנאי החוזה ,להשלים חלק מסוים ממקטע הרחוב במועד מסוים ,לפני המועד
הסופי שנקבע לסיום קטע הרחוב כולו ,או שהושלם חלק כלשהו מהעבודות והמזמין החזיק או
השתמש בו  -אין הדבר פוטר את הקבלן מלבצע ולהשלים ,לשביעות רצונו של המפקח ,כל חלק או
פרט בעבודות שטרם בוצעו ו/או טרם הושלמו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.,

.59.3

מתן תעודת סיום לעבודות או לחלקן ,אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי החוזה,
לרבות אחריות הקבלן לטיב העבודות בהתאם לחוזהו.

.59.4

קבע המפקח ,כי הושלם ביצוע העבודות ,או כי הושלם חלק מסוים מהעבודות ,שעל הקבלן היה
להשלימו במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות ,או אותו חלק מסוים מהעבודות
כאמור ,לפי העניין .הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות ,או חלק המסוים מסוים מן
העבודות ,מחמת לדרישות ,טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו/או מי מטעמו.

.59.5

ככל שיש צורך ,על פי הדין ,לקבל תעודת גמר מהרשויות המוסמכות ,מוטלת האחריות על הקבלן
לקבלת תעודת גמר מהרשויות המוסמכות וזאת ,לאחר השלמת ביצוע העבודות ובמידת הצורך,
אישור על השלמת העבודות מן הרשויות המוסמכות .האמור לעיל ,הינו תנאי הכרחי ומקדמי
לקבלת העבודות על ידי המזמין.
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 .60בדק ותיקונים
.60.1

הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין במשך תקופת הבדק ,לכל נזק ,פגם ,ליקוי ו/או קלקול אשר
נתהווה בעבודות ,תוך תקופת הבדק אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים
פגומים אשר להם אחראי הקבלן ,וכן ,לכל אי-התאמה בין הביצוע על ידי הקבלן לבין הנדרש לפי
התוכניות ,המפרטים ,התקנים והתקנות ,והוא חייב לתקן ו/או לבנות מחדש על חשבונו כל נזק ו/או
קלקול כאמור ,הכול לפי דרישת המזמן ולשביעות רצונו המלאה; הוא הדין לגבי נזק או קלקול
שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיפים  21ו 22-לעיל.
המונח "תקופת הבדק" ,משמעו :תקופה של עשרים וארבעה ( )24חודשים ,אשר תחל ביום
השלמתן במלואן וקבלתן של כל העבודות במקטע שנמסר ,לרבות עבודות מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל,
תאורה ,עבודות תקשורת של כלל חברות התקשורת ועבודות הקשורות ברשות העתיקות במקטע
המצוין בתעודת ההשלמה ,בהתאם לסעיף  58לעיל ,בתנאי החוזה .להבטחת התחייבויותיו של
הקבלן לפי סעיף  59לעיל ,מתחייב הקבלן למסור למזמין לפני מועד קבלת יתרת התשלום המגיעה
לו לפי החשבון הסופי ,ערבות בנקאית בלתי מותנית ,בתנאים ובנוסח הקבועים בנספח ב 2/לחוזה,
בסכום השווה ל 5%-מסכום שכר הפרוייקט כולל מע"מ המאושר עבור ביצוע העבודות כאמור
בחוזה (להלן" :ערבות הבדק") ,בהתאם לחשבון סופי וכתנאי לתשלום החשבון הסופי ,כאמור
בסעיף  67להלן.
יובהר כי תקופת הבדק לגבי כלל העבודות שבוצעו על פי החוזה תסתיים לאחר תום תקופת הבדק
של העבודה האחרונה שנמסרה למזמין.
יובהר כי במקרה בו לא יעמיד הקבלן ערבות ביצוע או בדק לפי בקשת המועצה ,רשאית המועצה
לעכב תשלומים המגיעים לקבלן ותראה בתשלומים המעוכבים "חלף ערבות".

.60.2

ביחס לכל מקטע שנמסר ,ערבות הבדק תהיה בתוקף עד תום תשעים ( )90יום ממועד תום תקופת
הבדק .המזמין רשאי להפחית את ערבות הבדק לאחר תום  12חודשים ל ,2.5%-ככל שלא נתגלו כל
ליקויים משמעותיים בעבודת הקבלן במהלך  12החודשים הראשונים של תקופת הבדק והכל בכפוף
לאישור המפקח.
תוקפה של ערבות הבדק יוארך ,עד למועד תיקון כל הליקויים וההשלמות ,ומסירתו הסופית של
העבודות למזמין ,ללא הסתייגויות כלשהן מצד המזמין.

.60.3

קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המזמין על ליקויים או קלקולים כאמור בסעיף  60.1לעיל ,יהיה
עליו לתקן את כל הדרוש תיקון תוך שבעה ( )7ימים מקבלת הודעה זו ,אלא עם כן מדובר בתקלה
חמורה שתיקונה לדעת המזמין אינו סובל דיחוי ,ואז על הקבלן לתקנה מייד ,או במועד שייקבע על
ידי המזמין.

.60.4

לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף  60.4לעיל ,ולא ביצע את התיקונים שנדרש לעשותם
על ידי המזמין תוך התקופה הנ"ל ,יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים בעצמו ,על חשבון
הקבלן ,ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,לרבות תוספת  25%מהן כדמי טיפול
והוצאות משרדיות ,ולגבותן מכספי ערבות הבדק ו/או לקזזן מהתשלומים המגיעים מהמזמין
לקבלן בעד ביצוע העבודות ו/או בעד כל עבודה אחרת ,לרבות ,אך לא רק ,בגין עבודה שביצועה החל
עובר לחתימת הצדדים על החוזה ,ו/או לגבות אותם מהקבלן בכל דרך אחרת שימצא לנכון בכפוף
לכל דין.

.60.5

אם במהלך תקופה של חמש ( )5שנים לאחר כל תקופת הבדק (להלן" :תקופת האחריות") יוכיח
המזמין כי פגמים נוספים שנתגלו בעבודות נובעים מעבודה ו/או מחומרים גרועים שלהם היה
אחראי הקבלן ,וכי בנסיבות העניין ואף בהתחשב בחלוף השנים ,אין הפגמים הללו בגדר תופעה
סבירה ,ו/או בגדר בלאי סביר ,כי אז יתקן הקבלן את הפגמים ,והוראות סעיף  60.4לעיל יחולו
בשינויים המחויבים לפי העניין.

.60.6

נתהווה בעבודות  ,תוך תקופת הבדק ,נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש
בחומרים פגומים ,כפוף לאמור בסעיף  40.9לעיל ,חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור ,הכול
לפי דר ישת המפקח ,ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום שלושים ( )30יום לאחר
תום תקופת הבדק .הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי
סעיף  31לעיל ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים פגומים.

.60.7

אין באמור בסעיף  60.7לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  52.3לעיל.

.60.8

ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף  60.7לעיל יחולו על הקבלן.
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 .61פגמים וחקירת סיבותיהם
.61.1

נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודות ,בזמן ביצועו ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את
סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח .הייתה אי ההתאמה
ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין.
הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה יחולו הוצאות החקירה על
הקבלן ,וכן יהיה הקבלן חייב לתקן ,על חשבונו ,את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך .אם אי
ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

.61.2

בנוסף לכל האמור בחוזה ,נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודות תוך חמש ( )5שנים אחר גמר תקופת
הבדק ,הנובעים מביצוע העבודות שלא בהתאם לדרישות החוזה ,יהיה הקבלן חייב לתקן את אי
ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך ,על חשבונו ,ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון,
יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

 .62אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  60.7 ,52.3ו61-
אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים  60.7 ,52.3או  , 61וזאת לאחר שניתנה לו הודעה
מוקדמת בכתב של ארבעה עשר ( )14יום ,רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר
או בכל דרך אחרת ,ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן ,יהיה המזמין
רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת  25%מהן כתמורה להוצאות משרדיות ,מכל
סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
פרק י"א – תשלומים
 .63התייקרויות
התייקרויות יחושבו לפי מדד הסלילה.
 .64מבוטל
 .65אופן הגשת חשבונות
.65.1

על מנת למנוע אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום ,יגיש הקבלן כל חשבון אישית לידי המפקח וידאג
לכך שהמפקח ירשום את תאריך קבלת החשבון ,בצירוף חתימת המפקח ,על-גבי החשבון ועל-גבי
העתק ממנו שיישאר בידי הקבלן .תאריך זה יראה כתאריך הגשת החשבון לצורך מרוץ הזמן
לאישורו ולפירעונו (להלן" :מועד הגשת החשבון").

.65.2

נשלח חשבון בדואר לרבות בדואר רשום ,על ידי שליח ,במונית ,או בכל דרך אחרת ,זולת הדרך
המוזכרת בסעיף  65.1לעיל ,יראה מועד הגעת החשבון לידי המפקח המועד שיוטבע או יירשם עליו
(או יירשם בפנקס "דואר נכנס") עם קבלתו במזכירות משרד המפקח ,ובהעדר רישום כזה ,המועד
שעליו יצ היר המפקח ,לפי מיטב זכרונו ,כתאריך קבלתו .יובהר כי הצהרת המפקח כאמור ,תהיה
סופית ,ולקבלן לא יהיו בקשר לכך תביעות מכל מין וסוג.

.65.3

למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי הגשת חשבונות למשרדי המזמין ,או העברתם דרך עובדי המזמין,
במקום הגשתם למפקח ,כאמור בסעיף  65.1לעיל ,עלולה לעכב את תהליך בדיקתם ו/או אישורם,
ולגרום לאיחור במועד התשלום .יובהר בזאת כי לקבלן לא תהיינה דרישות ו/או טענות ו/או תביעות
כלשהן בקשר לאיחורים כאמור .למען הסרת ספק מוצהר בזאת שתאריך שיוטבע (אם יוטבע) ע"ג
החשבונות עם כניסתם למזכירות המזמין לא ייחשב כתאריך הגשתם ,והתאריך הקובע יהיה בכל
מקרה תאריך קבלתם על ידי המפקח.

 .65.4החשבונות שיגיש הקבלן למפקח יהיו מקוריים (לא עותקים או צילומים) וחתומים על ידי הקבלן,
ולא יוגשו באמצעות פקסימיליה .החשבון יהיה ערוך במתכונת זהה לזו של כתב הכמויות ,לרבות
מספור זהה של סעיפים ,עם חלוקה לפרקים ותת פרקים ,סיכומי ביניים ("להעברה" ו"מהעברה")
בתחתית ובראש כל דף ,סיכומי פרקים ותת פרקים ,כמויות מצטברות ,דף ריכוז וכיו"ב .חשבונות
שיוגשו שלא בהתאם לאמור בסעיף זה ,לא יטופלו ולא יועברו לתשלום ,וייראו כאילו לא הוגשו
'חשבון' כאמור דלעיל ,חלקי או סופי ,משמעותו – כולל כל התחשיבים ,התרשימים ,תכניות העדות,
יומנים חתומים ,לוח זמנים מעודכן/מותאם וכל הנדרש לצורך בדיקה ואישור החשבון .בכל מקרה,
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המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
התאריך הקובע לקבלת חשבון הוא התאריך בו קיבל המפקח את כל מסמכי החשבון הדרושים לדעתו
לצורך בדיקתו ואישורו.
.65.5

מובהר כי עבודות שיבוצעו עבור מועצה מקומית כפר שמריהו בהתאם להזמנת עבודה ו/או צו
התחלת עבודה ישולמו על ידי מועצה מקומית כפר שמריהו ,ועבודות שיבוצעו עבור אגודת מים
שיתופית בכפר שמריהו בע"מ בהתאם להזמנת עבודה ו/או צו התחלת עבודה ישולמו על ידי אגודת
מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ בהתאם לכתב הכמויות ובחוזה זה ,ועל כן ,על המציע חלה
החובה להגיש את החשבונות לגוף הרלוונטי.

.65.6

מוסכם על הצדדים כי ביחס לחלק מהעבודות כהגדרתן בהסכם זה ו/או ביחס למטלות מסויימות
בהתאם לשיקול דעתו של המזמין ,רשאי המזמין בהסכמת הקבלן לקבוע כי התמורה תינתן על
בסיס פאושלי כפי שיפורט בצו תחילת עבודה.

 .66תשלומי ביניים
.66.1

הקבלן ימציא למפקח ,בין ה 1-ל 5-לכל חודש בתקופת ביצוע העבודות ,חשבון חלקי מצטבר (להלן:
"חשבון הביניים") ,לאותם העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל במקום העבודות בחודש שחלף
ובתנאי ,שביצועם אושר על ידי המפקח.

.66.2

חשבון הביניים יהיה מגובה בחישובי כמויות ,ניתוחי מחיר ככל שנדרש ,תרשימים ,תכניות עדות
בחתימת מודד מוסמך ,יומנים חתומים ,לוח זמנים מעודכן/מותאם צילום אתר/י העבודה וכיוצ"ב.
יובהר ויודגש כי המפקח רשאי שלא לבדוק את חשבונות הביניים וכל חשבון שהוא כל עוד לא
נמסרו כל המסמכים הדרושים לבדיקתם כאמור ולפי הנחיית המפקח.

.66.3

המפקח רשאי לעכב את אישורו של חשבון הביניים ו/או את תשלומו ,אם אושר על ידו ,אם לא
יעמוד הקבלן בלוח הזמנים.

.66.4

חשבון הביניים ישולם על ידי המזמין ,כפי שאושר לתשלום על ידי המפקח בתנאי שוטף  +שישים
( ) 60יום מיום אישור חשבון הביניים על ידי המפקח .כך לדוגמא :חשבון בגין עבודות שבוצעו בחודש
ינואר יוגשו עד ולא יאוחר מ 5-בחודש פברואר ( פברואר הוא החודש השוטף במהלכו יתקבל אישור
המנהל כאמור)  -התשלום בגין חודש ינואר יועבר לקבלן עד יום  30בחודש אפריל.

.66.5

למען הס ר ספק ,יובהר כי אישור חשבונות הבניינים ותשלומם יהיה "על החשבון" ,ואין בהם משום
הסכמת המזמין או המפקח לנכונותם של כמויות או מחירים כלשהם ו/או לטיב ביצוע העבודות
ו/או לאיכותם של חומרים ו/או לעמידת הקבלן בלוח הזמנים ו/או לקבלת חלקי העבודות שנכללו
בחשבונות אלה ,והם לא ישמשו כהוכחה על וויתור מצד המזמין על דרישה כלשהי כלפי הקבלן.

.66.6

הסך המצטבר של כל חשבונות הביניים שיאושרו לקבלן ,לא יעלה על  90%מהיקף שכר החוזה,
והיתרה תאושר אך ורק בחשבון הסופי ,כאמור בסעיף  67להלן.

.66.7

מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל ,כאמור בסעיף  66.4לעיל ,יופחתו כל תשלומי הביניים
שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד
האמור לעיל.

 .67סילוק שכר החוזה (חשבון סופי)
.67.1

לא יאוחר מתום שישים ( )60יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה/גמר ביצוע העבודות ומסירתו
למזמין ,יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי ,לרבות חישובי הכמויות בליווי תוכניות מתאימות
ומסומנות ,תרשימי הבהרה ,ריכוז כמויות ,ניתוחי מחירים של סעיפי שינויים וכל יתר המסמכים
הנדרשים (להלן" :החשבון הסופי").

.67.2

החשבון הסופי יוגש רק לאחר אישור תכניות העדות 'לאחר ביצוע' ע"י המתכננים ולאחר תיקונן
כנדרש על ידם ע"י הקבלן.

.67.3

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות בכמויות
נמדדו לפי סעיף  57לעיל ,בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים כאמור
בסעיפים  56 - 54לעיל.

.67.4

משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל ,יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  66לעיל,
וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה ,אם שולם ,לרבות ,מקדמה
אם שולמה ,דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות ,קנסות ,הורדות על טיב ביצוע לקוי ,פיצויים
וכיו"ב ,ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין
המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.
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המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
.67.5

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעף  67.1לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב בסעיף
 67.1לעיל ,רשאי המזמין ,אך לא חייב ,לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים
הנמצא ים ברשותו ,וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הצדדים לחוזה.

.67.6

לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור בסעיף  67.1לעיל ,והמזמין לא התחיל לערוך את
החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן ,יחשב הדבר כוויתור מצד הקבלן על זכותו
להגיש חש בון סופי וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד ביצוע העבודות כולו
בחשבונות חלקיים ,ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי מהמזמין.

.67.7

מסכום החשבון הסופי ינוכה כל סכום אשר שולם לקבלן בגין חשבונות הביניים ו/או כל סכום
המגיע למזמין מן הקבלן.

.67.8

המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי ,כפי שאושר על ידי המנהל ,בתנאי שוטף  +תשעים
( ) 90יום מיום אישור החשבון הסופי על ידי המנהל .כך לדוגמא :חשבון בגין עבודות שבוצעו בחודש
ינואר יוגשו עד ולא יאוחר מ 5-בחודש פברואר ( פברואר הוא החודש השוטף במהלכו יתקבל אישור
המנהל כאמור)  -התשלום בגין חודש ינואר יועבר לקבלן עד יום  30בחודש מאי.

.67.9

מוצהר בזאת שתאריך הגשת החשבון הסופי ,לצורך מרוץ הזמן לאישורו ולפירעונו ,יראה כנדחה
עד שיוגש למזמין ,בין היתר ,גם אחרון מבין המסמכים הבאים:
 .67.9.1תוכניות עדות (";)"AS MADE
תוכניות עדות (" )"AS MADEשל כל העבודות תהיינה ממוחשבות ,בהתאם להנחיות המנהל
וכמפורט להלן .תוכניות העדות תתבססנה ,בין היתר ,על בדיקות הנדרשות ע"י המנהל
לרבות בדיקות רנטגן וכו' .תוכניות העדות והבדיקות הנדרשות יבוצעו ע"י הקבלן ועל
חשבונו.
בתוכניות העדות ייכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהתוכניות (הן המותרות לפי החוזה ,והן
הנובעות מאי דיוק בביצוע) ,לגבי העבודות ,לרבות לגבי מתקנים וקווים תת קרקעיים
ועבודות נסתרות מן העין.
לצורך הכנת תוכניות העדות ימציא המזמין לקבלן קבצים של התוכניות הרלוונטיות
ועליהם יסמן הקבלן את הסטיות האמורות.
בכל אותם מקומות בתוכניות העדות ,בהן מצוינת מידה ולידן לא יופיע מספר המצביע על
סטייה ,ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצע העבודות כנדרש ולפי המתוכנן.
לאחר אישור כל אחד מהמתכננים לתיקון התוכניות העדות ,יעדכן הקבלן את מערכת
תוכניות העדות ויספק ,באישור המפקח ,חמש ( )5מערכות של העתקים מתוכניות העדות
ובנוסף ,העתק ע"ג מדיה מגנטית( .כל תוכניות העדות תהיינה בתוכנת AUTO CAD 2000
העדכנית והתואמת לתכנון).
הכנת תוכניות העדות ,כמפורט לעיל ,כלולה במחירי היחידה הנקובים במחירון (נספח ב)5/
מובהר בזאת כי קבלת תכניות העדות ואישורן ע"י המתכננים והמפקח מהווה תנאי לאישור
החשבון הסופי של הקבלן .התוכניות למקטעים השונים צריכות להיות משולבות זו בזו
ובנתוני המצב הקיים בישוב.
 .67.9.2תוצאות בדיקות ואישורים לפי סעיף  40לעיל.
 .67.9.3הצהרה בדבר חיסול תביעות בנוסח המצורף כנספח ב 4/לחוזה ,חתומה על ידי הקבלן.

 .67.10מוצהר ומוד גש בזה שהמזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון הסופי ו/או את התשלום
בגינו עד לגמר ביצוע כל התיקונים וההשלמות וסילוק כל הליקויים שפורטו בפרוטוקול "קבלת
העבודות " לשביעות רצונו המלאה ,ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין
עפ"י החוזה ופינוי מקום העבודות מכל פסולת שהיא ,מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ
השייך לקבלן.
 .67.11מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין ,אך לא חייב ,לבצע כל פעולה
שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות לשכור שירותים כלשהם ,לרבות ביצוע מדידות וחישובי
כמויות  ,עריכת החשבון על ידי מהנדס עצמאי שאינו עובד המזמין ,הדפסות ,העתקות ושירותי
משרד אחרים וכיו"ב ,וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן וינוכו משכר החוזה כאמור לעיל.
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המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 .67.12הערבות לביצוע החוזה ,תוחזר לקבלן ,רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה לפי החשבון
הסופי ,ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי המזמין ערבות בדק .למען הסר ספק מובהר כי תנאי לתשלום
החשבון הינו בין השאר מתן ערבות בדק.
 .68חשבונות ממוחשבים
.68.1

הקבלן יגיש כל חשבון ביניים וכן ,את החשבון הסופי ,באופן המתואר לעיל ,באמצעות תוכנת סופר
מכרז של רמדור על גבי מדיה מגנטית.

.68.2

בנוסף לעותק במדיה מגנטית יגיש הקבלן  2העתקים מודפסים של כל חשבון ביניים ושל החשבון
הסופי חתום על ידו.

 .69תשלומי יתר
אם קיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי החוזה ,יחזירם למזמין ,תוך חמישה עשר ( )15יום ממועד
דרישתו בכתב ,בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל .אין האמור לעיל גורע
מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת ריבית הפיגורים כאמור ,מכל סכום המגיע ממנו
לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין
המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת ,מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.
פרק י"ב  -סיום החוזה או אי -המשכת ביצועו
 .70קבלת העבודה על ידי המזמין והשלמתה
.70.1

הסתיים ביצוע העבודות ,יודיע על כך הקבלן למפקח ,והמפקח ,אם ימצא שמצב העבודות אמנם
מצדיק זאת ,יקבע מועד בו "יקבל" המזמין מהקבלן את העבודות (להלן" :קבלת העבודות").

.70.2

במועד קבלת העבודות  ,ישתתפו המנהל ,המפקח ,הקבלן וגורמים שיוזמנו על ידי המפקח ,כגון:
מתכננים ,יועצים מקצועיים ,גורמי רשות וכיו"ב.

.70.3

במעמד קבלת העבודות יירשם על ידי המפקח פרוטוקול ,בו יירשמו התיקונים ,ההשלמות והעבודות
הנוספות אשר יידרשו על ידי נציגי המזמין והמפקח וע"י גורמי הרשות השונים ,התקופה אשר
הוקצבה לקבלן לצורך ביצועם והערות אחרות (להלן" :פרוטוקול קבלת העבודות").

.70.4

יובהר כי פרוטוקול קבלת העבודות לא ישמש כאישור להשלמת העבודות על ידי הקבלן ,אלא אם
לא יהיו למזמין כל הערות ו/או הסתייגויות ו/או דרישות לתיקון והשלמה בקשר לעבודת הקבלן,
והדבר נרשם במפורש בפרוטוקול.

.70.5

מבוטל

.70.6

קבלת העבודה או חלק ממנה על ידי המזמין ,אינה פוטרת את הקבלן מלבצע ולהשלים לשביעות
רצונו המלאה של המזמין כל חלק או פרט שטרם בוצע או הושלם לשביעות רצונו על ידי הקבלן,
ואינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי החוזה.

.70.7

קבע המפקח או המנהל כי הסתיים ביצוע העבודות או חלק מסוים ממנו ,או שמצב העבודות או
חלק ממנו מאפשר מסירתו לידי המזמין ,חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות או אותו חלק
כאמור ,הכול לפי העניין .הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או כל חלק ממנו מחמת
דרישות ,טוענות או תביעות כלפי המזמין ,או מכל סיבה אחרת .אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע
מהמזמין ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,לתפוס ולהשתמש בחלק מן העבודות ששימושו דרוש לו ,או
בכל העבודות גם אם טרם הושלם ,או אם טרם בוצעו בהם עבודות תיקונים כלשהם.

.70.8

למען הסר ספק יובהר ,כי לקבלן לא תהיה זכות עכבון לגבי חלק מן העבודות ,או כל פרט או חלק
בו ,והוא יהיה חייב לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה בעבודות תוך כדי כך שהמזמין
משתמש בעבודות או בחלק ממנו.

.70.9

הקבלן חייב לבצע את כל התיקונים ו/או ההשלמות ו/או העבודות הנוספות כפי שנדרשו בפרוטוקול
קבלת העבודות ,תוך ארבעה עשר ( )14יום ממועד קבלת העבודות ,או תוך התקופה שנקבעה לכך
בפרוטוקול קבלת העבודות  ,או לפי דרישת המפקח.

 .70.10לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או הליקויים ו/או עבודות ההשלמה (להלן" :התיקונים") תוך
התקופה שנקבעה לכך כאמור בסעיף  70.9לעיל ,או שביצע אותם באופן שאינו מניח את דעתו של
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המזמין ,יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון .יובהר כי
הוצאות ביצוע התיקונים יהיו על חשבון הקבלן ,והמזמין ינכה הוצאות אלה ,בתוספת  25%מהם
כתמורה להוצאות משרדיות ,משכר החוזה המגיע לקבלן ,או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך שימצא
לנכון.
 .70.11כאישור להשלמת העבודות ישמש אך ורק פרוטוקול קבלת העבודות ,שבו יצוין במפורש שכל
העבודות לרבות כל ההשלמות והתיקונים הסתיימו לשביעות רצונו המלא של המזמין .תאריך
עריכת הפרוטוקול האמור יחשב כתאריך השלמת העבודות לצורך חישוב תקופת הביצוע בפועל.
 .70.12מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה ,רשאי ,אך לא חייב ,המזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
לקבל את העבודות אפילו אם בוצעה בטיב ירוד ו/או מחומרים גרועים ו/או שלא בהתאם לתוכניות
ו/או שלא בהתאם לחוזה מכל סיבה שהיא ,ובמקרה כזה לא ישולם לקבלן בעד החלק הפגום ,או
תוקטן התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע העבודות החלק המתאים בסכום ובשיטה המקובלים,
אשר יקבעו על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .71סילוק יד הקבלן
.71.1

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום העבודות ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את
העבודות – בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת – בכל אחד מהמקרים המנויים
להלן:
 .71.1.1כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את
ביצועו ,ולא ציית בתוך ארבעים ושמונה ( ) 48שעות ,או במקרים מיוחדים תוך תקופה
קצרה יותר משנקבעה במפורש בחוזה ,להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך
בביצוע העבודות ,או שהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת,
 .71.1.2כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמת במועד הקבוע
בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו ,והקבלן לא ציית להוראה בכתב מהמפקח
לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות במועד הקבע
בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו ,כאמור בסעיף  47לעיל.
 .71.1.3כשיש בידי המפקח הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם
למפרטים ,לתוכניות וליתר מסמכי החוזה ,לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות
רצויות.
 .71.1.4כשהקבלן הסב את החוזה ,כולו או חלק ממנו ,לאחר – בלי הסכמת המזמין בכתב.
 .71.1.5כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין ,בכתב או מכללא ,ולא נענה להוראות
המפקח לסלקו מביצוע העבודות.
 .71.1.6כאשר הוגשה בקשה לפירוק כנגד הקבלן ו/או בקשה למתן צו כינוס נכסים נגדו ,זמניים או
קבועים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים ו/או בקשה להקפאת הליכים ו/או הוטל צו עיקול
על עסקיו ו/או מטלטליו ,זמני או קבוע ,שיש בו כדי למנוע מן הקבלן למלא אחר
התחייבויותיו על פי החוזה.
 .71.1.7כשיש בידי המזמין הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או
הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון ,או טובת הנאה כלשהי בקשת לחוזה או לכל דבר
הכרוך בבצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן ,אם רצונו בכך ,להשמיע טענותיו בפני המנהל.
 .71.1.8כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע
בקיום התחייבויותיו לפי החוזה ,או כשסיווגו של הקבלן בפנקס רישום הקבלנים הופחת.
 .71.1.9הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
*מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי אין
במנייתם בכדי לגורע מזכות המזמין לבטל את ההסכם מכח עילה שבדין ובכלל זה לבטל ההסכם
עקב הפרתו ע"י הקבלן.

.71.2

סולקה ידו של הקבלן ממקום העבודות ,באמצעות הודעה בכתב מהמנהל ,רשאי המזמין לנהוג
כדלהלן:
 .71.2.1להשתמש בכל החומרים ,הציוד והמתקנים ,או בכל חלק מהם ,המצויים במקום העבודות,
לצורך השלמת העבודות.
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מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 .71.2.2לדרוש מהקבלן ,באמצעות הודעה בכתב מהמנהל ,לסלק ממקום העבודות את כל
החומרים ,הציוד והמתקנים וחלק מהם .לא ציית הקבלן לדרישה זו ,תוך ארבעה עשר ()14
יום ,רשאי המזמין לסלקם ממקום העבודות לכל מקום שיראה בעיניו ,על חשבון הקבלן
והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
.71.3

תפס המזמין את החזקה במקום העבודות ,יחולו ההוראות שלהלן:
 .71.3.1הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף להוצאות
האמורות בתוספת של  25%מהן כתמורה להוצאות משרדיות.
 .71.3.2המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו ולכן
לערוך את רשימת החומרים ,הציוד והמתקנים ל הקבלן המצויים במקום העבודות.
 .71.3.3הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  67לעיל ,ואילו התשלומים בפועל
המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.
 .71.3.4נתפס מקום העבודות ,לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה ,אלא
בכפוף לאמור בסעיף  71.3.5להלן.
 .71.3.5עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן" :אומדן
שכר החוזה") ,על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן
לפני תפיסת מקום העבודות ,של הוצאות השלמת העבודות ובדקו שייקבעו על יסוד
חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המפקח  ,לרבות התוספת האמורה בסעיף  71.3.1לעיל,
ושל פיצויים מוסכמים וכן פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת
העבודות ומפאת נזקים אחרים ,יהיה המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר
החוזה לבין הסכום הכולל כאמור.
 .71.3.6עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת
מקום העבודות ,של הוצאות השלמת העבודות ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים
שיאושרו ל ידי המנהל ,לרבות התוספת האמורה בסעיף  71.3.1לעיל ,ושל פיצויים על נזקים
שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת העבודות ומפאת נזקים אחרים ,על אומדן שכר
החוזה ,יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר
החוזה ,לרבות בדרך של חילוט ערבויות הקבלן אשר בידי המזמין.

.71.4

תפיסת מקום העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,לפי סעיף  71.1לעיל ,אין בהם משום ביטול
החוזה על ידי המזמין.

.71.5

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  39לעיל ולא לגרוע מהן.

.71.6

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו ,לרבות לרכושם ,אגב ועקב מימוש
זכותו לביצוע במקום הקבלן כאמור לעיל ,והקבלן ישפה את המזמין בגובה הוצאותיו עם ובמידה
וייתבע ויחויב בתשלום ,עקב נזקים כאמור ,עבורם אינו אחראי מכוח הוראות סעיף זה.

.71.7

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין לפי סעיף  73להלן או מזכויותיו לפי סעיף  54לעיל,
או מכל זכות אחרת מכוח חוזה זה.

 .72קיזוז
המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן על פי החוזה ,כל חוב המגיע לו על פי החוזה או על
פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן ,וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין וזאת ,מבלי לפגוע או
לגרוע מכל זכות או סעד הקיימים למזמין על פי החוזה ו/או הדין ,לרבות חילוט ערבויות.
 .73אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות
.73.1

אם יתגלה בכל עת כשהקבלן לא מילא הוראה כלשהי שניתנה לו על ידי המפקח או על ידי המנהל,
מתוך הוראות שהנ"ל רשאים לתת לקבלן על פי תנאי החוזה ,ולאחר שהתראה בכתב לקבלן לא
נשאה תוצאות רצויות ו/או כשהקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות החוזה ,אשר לדעת המזמין
אינה ניתנת לתיקון או לא תוקנה על ידי הקבלן במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל מהמזמין,
ובמקרה שלא נקבע מועד בהודעה כאמור ,תוך ארבעה עשר ( )14יום ממועד קבלת ההודעה ו/או
שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
לקבלן שליטה עליה ,יפנה הקבלן למזמין ,והמזמין ייתן לקבלן אישור בכתב ,כי אמנם אין אפשרות
להמשיך בביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי
המשכת ביצוע העבודות כאמור.
.73.2

מבוטל

.73.3

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות פיצויים
ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודות כאמור.

.73.4

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום העבודות חומרים ,ציוד ומבנים אחרים והקבלן לא סילקם או
שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף  73.1לעיל ,רשאי המזמין לבצע את
הפעו לות האמורות על חשבון הקבלן ,בעצמו או בכל דרך אחרת ,והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות
בכך ,בתוספת של  25%מהן כתמורה להוצאות משרדיות ,ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל
לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקוף על חשבון המזמין.

 .74מס ערך מוסף
.74.1

המחירים הנקובים בסעיפי המחירון בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף אלא אם צויין אחרת.

.74.2

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור שיהיה קבוע בדין במועד כל תשלום על פי החוזה .יובהר
כי התשלומים על פי החוזה ,יבוצעו בתוספת מע"מ כדין ,כנגד חשבונית מס כחוק של הקבלן.

פרק י"ג – בטיחות
 .75כללי
.75.1

הקבלן מת חייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר
ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין ,ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי
העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – .1954

.75.2

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל – .1970

.75.3

הקבלן הוא האחראי הבלעדי על הבטיחות בעבודה ,אחריותו המלאה לנקוט בכל האמצעים
הנדרשים ובכללם אלו שיפורטו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש.

.75.4

לפני התחלת ביצוע העבודות וכן מידי כל חודש יקבלו עובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת
הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן .לא יתחיל הקבלן את עבודתו במתחם לפני שיוודא כי כל
הצוותים שיעסקו בביצוע העבודות תודרכו ע"י ממונה הבטיחות.

.75.5

המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף בעתיד הוראות לנוהל הבטיחות המתאימות בהתאם לאופי
העבודה המתבצעת.

.75.6

כל המכונות ,הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק ,תקינים על פי דין ,ובעלי תו
תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין ,או כל רישוי אחר.

.75.7

כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בחוזה גופו.

 .76הוראות בטיחות כלליות
.76.1

אם למטרת ביצוע העבודה יש ל השתמש בחומרים מסוכנים /רעילים/דליקים יש לקבל לכך אישור
מראש בכתב מאת המזמין.

.76.2

הקבלן מתחייב:
 .76.2.1לנהל יומן עבודה שוטף במקום ביצוע העבודות ,כמפורט בסעיף  3.3לעיל.
 .76.2.2לספק ולהתקין שירותים כימיים במקום ביצוע העבודות ,כולל אחזקתם הנאותה והתקינה
במשך כל תקופת ביצוע העבודות.
 .76.2.3להחזיק ארגז עזרה ראשונה תקין במקום ביצוע העבודות ולמנות עובד אחראי ,ששמו
יימסר למפקח ,על ארגז זה.
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 .76.2.4להמציא הודעה בכתב למפקח האזורי ,לא יאוחר משבעה ( )7ימים ממועד תחילת ביצוע
העבודות ,המציינת את הפרטים הבאים:
 .76.2.5שם המבצע ומען הדואר שלו.
 .76.2.6מקומה ומהותה של הבנייה או בנייה הנדסית.
 .76.2.7פרטי מנהל העבודה.
 .76.2.8פרטים אחרים שנקבעו בדין.
.76.3

לספק ציוד מגן אישי לעובדים למניעת סיכונים בטיחותיים ,כולל הדרכת העובדים לשימוש נכון
בציוד והחלפת ציוד פגום וכן להדריך את עובדיו בדבר התקנות והחוקים החלים על עבודה בגובה.

.76.4

לדאוג לכך של המועסקים על ידו וכל העוסקים בביצוע העבודות ילבשו ,בשעת ביצוע העבודות,
לבוש הולם ,אשר יהיה בולט הן בשעות האור והן בשעות החושך ,כאמצעי בטיחות.

.76.5

לספק כובע מגן (קסדת בטיחות) לכל עובד ולדאוג כי כל עובד ישתמש בו במהלך ביצוע העבודות.

.76.6

לספק כלי עבודה העומדים בדרישות הדין.

.76.7

לספק ציוד מגן כגון ,משקפי מגן ,כפפות והכול בהתאם לסוג העבודה המבוצעת.

.76.8

למסור מידע לעובד בדבר הסיכונים הקיימים במקום העבודות וכן ,למסור הוראות עדכניות בדבר
שימוש ,הפעלה ותחזוקה בטוחה של הציוד ,חומרים ותהליכי העבודה.

.76.9

לא להעסיק עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון הנדרשים.

 .76.10לדאוג לכך שאם מבוצע שימוש בכננת חשמלית מכל סוג – לא תופעל הכננת ללא אישור בודק
מוסמך.
 .76.11להבטיח חפירות על ידי דיפון מתאים ,ככל שנחוצה המצאות עובדים במפלס תחתית החפירה,
בביצוע עבודות חפירה שעומקן מעל  1.2מטר.
 .76.12לנקוט באמצעי זהירות בעת שימוש בביטומן חם/איטום ביריעות ביטומניות ,כולל הרחקת מקורות
אש מחומרים דליקים.
 .76.13לנקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת נפילת העובדים ,כולל שימוש ברתמות בטיחות  -הכל
בהתאם לצורך ולדין ,ככל שיהיה צורך,
 .76.14לדאוג לכך שכל הציוד ,האביזרים והמתקנים הנמצאים או המותקנים במקום העבודות ,יתאימו
לדרישות חוק החשמל והתקנות שהותקנו לפיו ,תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) והתקנים
הישראלים ,לרבות האמור להלן:
 .76.14.1תיקון פריטי ציוד חשמלי יבוצעו רק בידי חשמלאי מוסמך.
 .76.14.2כל הציוד וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם ייעשה שימוש יהיו תקינים ומוגנים
ע"י בידוד כפול.
 .76.14.3לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי.
 .76.14.4ככל שיהיה צורך בשימוש בכבל מאריך ,להניחו כנדרש בתקנות הבטיחות בחשמל.
 .76.14.5לדווח מיד למפקח ,על כל מקרה של תקלה בזרם החשמל.
 .76.15הקבלן אחראי על מינוים של  2מנהלי עבודה מוסמכים הרשומים כ'אחראים על הבטיחות' באתר
טרם תחילת העבודה 1 ,לעבודות יום ו 1-לעבודות לילה.
 .76.16מובהר כי האמור לעיל מהווה רק רשימה חלקית בדבר חובתו של הקבלן ,אין באמור לעיל בכדי
לגרוע מכול חובה של הקבלן בדבר בטיחות העובדים והדרכתם בהתאם לכול דין ,ו/או תקנות ככל
שהם נדרשים במסגרת ביצוע העבודה.
 .76.17יראו א ת כל האמור לעיל ,כאילו הינו כלול במחירי היחידה הנקובים במחירי המחירון –נספח ב5/
לחוזה
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 .77ויתור על סעדים
.77.1

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה ,תביעה ו/או דרישה ,מכל סוג ומין ,שתהיינה לו לפי
החוזה ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו ,במישרין ו/או בע קיפין ,בקשר לסילוק ידו מביצוע העבודות
כאמור לעיל ,הוא מוותר ,ולא יהיה זכאי ,לזכות עיכבון ו/או לכל סעד ו/או תרופה ,בין זמניים ובין
קבועים ,בדרך של צו עשה ,צו אל תעשה ,צו עיכוב ,צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת
החוזה.

.77.2

במקרה של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות ,לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע העבודות
לאחר.

 .78שונות
.78.1

תשלום במקום הצד האחר
.78.1.1

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר ,כל סכום שתשלומו חל על פי החוזה על הצד האחר,
וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו ,והצד האחר לא שילמו ,תוך שבעה
( )7ימים מיום שנדרש לעשות כן.

.78.1.2

שילם צד סכום כלשהו החל על פי החוזה על הצד האחר ,יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש
את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד .הצד המשלם יהיה
זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום ,מיד עם דרישתו הראשונה ,כשסכום זה יישא ,החל
מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל ,ריבית חשב.

.78.2

חתימה על מסמכים
שני הצדדים וכל אחד מהם ,לפי העניין ,יחתמו על כל מסמך ,בקשה ,הצהרה וכיוצא באלו מסמכים
שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות החוזה ,וכדי לאפשר ביצוע של כל
התחייבויות הצדדים.

.78.3

תיקון לחוזה
כל תיקון או תוספת לחוזה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים ,שאם לא כן ,לא יהא להם כל
תוקף.

 .79סמכות שיפוט והדין החל
.79.1

ניתנת בזה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב ,סמכות השיפוט הייחודית בקשר עם החוזה.

.79.2

הדין החל על החוזה הינו דין מדינת ישראל ,ללא כללי ברירת הדין שלו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________
המזמין

______________________
הקבלן
אישור עו"ד

אני הח"מ ________________ עו"ד ,מ.ר________ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה _________________ת.ז ,___________.וה"ה ______________ ת.ז________ .
מספר
___________________,
התאגיד:
בשם
לחתום
מוסמכים
אלה
וכי
תאגיד ________________:ולחייב את התאגיד בחתימתם.
תאריך__________________ :
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חתימה וחותמת_________________________:

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח ב – 1/מפרט המכרז (מצ"ב בנפרד)

תנאים כלליים ומיוחדים ,מפרט טכני מיוחד ,אופני מדידה
מצ"ב בחוברת נפרדת
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח ב – 2/נוסח ערבות ביצוע/ערבות בדק
בנק ___________________ בע"מ
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו ו/או אגודת מים שיתופית כפר שמריהו בע"מ (להלן " :המזמין ")
הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית מס'______________________
על פי בקשת _______________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
______________ ש"ח (הסכום במילים ______________ :שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות")
להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם הסכם שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס'  6/2022של המועצה
המקומית כפר שמריהו ומילוי תנאיו.
סכום זה יהיה צמוד למדד הסלילה ,כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
לעניין ערבות זו ,יהא "מדד הבסיס"  -מדד חודש ______ שהתפרסם ב –  15לחודש שלאחריו (או בסמוך
למועד זה).
"המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו
"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות ,מחולק
במדד הבסיס.
אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,
ללא כל הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,באופן מיידי עם קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או
בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת
הפרשי הצמדה.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.
לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח ב- 3/אישור קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור:

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.
יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור
זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
מען הנכס המבוטח  /כתובת ביצוע העבודות
המבוטח
מבקש האישור
הסכם מסגרת לביצוע מערכות ת שתית
שם:
אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ ו/או מועצה
 מזמין
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה
___________________
מקומית כפר שמריהו ו/או חברות בנות ו/או עובדים של
 קבלן ראשי
ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה
הנ"ל
המקומית כפר שמריהו ו/או עבודות נלוות.
 נותנת הרשאה
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
מען:
מען:
כיסויים
כיסויים נוספים בתוקף
גבול האחריות  /סכום ביטוח /
תאריך סיום
תאריך
נוסח
מספר
פרקי הפוליסה
שווי העבודות
תחילה
ומהדורת
הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי
פוליסה
ביטוח
מ יש לציין קוד כיסוי בהתאם
סכום
בט לנספח ד'
ע

כל הסיכונים עבודות הקמה
הרחבות לדוגמה:
נזק בזדון
נזק עקיף מתכנון ,עבודה וחומרים
לקויים
רכוש עליו עובדים
רכוש סמוך
פינוי הריסות
שכ"ט אדריכלים ,מהנדסים ומומחים
הוצאות למילוי דרישות רשויות
מוסמכות
נזק ישיר מתכנון ,עבודה וחומרים
לקויים
הוצאות לזירוז כינון הנזק
תקופת תחזוקה מורחבת
תקופת הרצה
צד שלישי

ביט
______
ביט
______

מלוא סכום הביטוח
מלוא סכום הביטוח
 10%מערך העבודות אך
לא פחות מ 200,000-
 10%מערך העבודות אך
לא פחות מ 200,000-
 10%מערך העבודות אך
לא פחות מ 200,000-
 10%מערך העבודות אך
לא פחות מ 200,000-
 10%מערך העבודות אך
לא פחות מ 200,000-
מקס' 10,000,000
 10%מערך העבודות
 % 10מהנזק
 24חודשים
 60יום
20,000,000

₪
₪
₪
₪

 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 313כיסוי בגין נזקי טבע
 314כיסוי גניבה פריצה ושוד
 316כיסוי רעידת אדמה
 318מבוטח נוסף  -מבקש
האישור
 324מוטב לתגמולי ביטוח -
מבקש האישור
 328ראשוניות

₪
₪
₪
₪
₪

 302 ₪אחריות צולבת
ביט
 307קבלנים וקבלני משנה
______
 309 ₪ויתור על תחלוף לטובת
נזקים עקיפים לכבלים תת קרקעיים
5,000,000
 ₪מבקש האישור
רעד ,ויברציה והחלשת משען
5,000,000
 312כיסוי בגין נזק שנגרם
משימוש בצמ"ה
 315כיסוי לתביעות המל"ל
 318מבוטח נוסף  -מבקש
האישור
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב
כצד ג'
 309 ₪ויתור על תחלוף לטובת
חבות מעבידים
20,000,000
מבקש האישור
 319מבוטח נוסף היה ויחשב
כמעבידם
 328ראשוניות
 301 ₪אובדן מסמכים
(*)אחריות מקצועית
10,000,000
 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
ת.
 325מרמה ואי יושר עובדים
רטרו:
 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה
ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי ( 12חודשים)
 302 ₪אחריות צולבת
ביט
(*)חבות המוצר
15,000,000
 304הרחב שיפוי
______
 309ויתור על תחלוף לטובת
ת.
מבקש האישור
רטרו:
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי ( 12חודשים)
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
 069קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
(*) ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים.

עמוד  90מתוך 95

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח ב 3/ב' – אישור ביטוח קצא"א
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח ב - 4/נוסח הצהרת הקבלן על חיסול תביעות
לכבוד
מועצה מקומית כפר שמריהו
רחוב ______________

אגודת מים שיתופית כפר שמריהו בע"מ
רחוב ______________

תאריך _____

(להלן" :המזמין")
א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה על חיסול תביעות
הנני/אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:
 .1כי הסכום המצטבר בסך___________________ ___________________( ₪
_____________________________שקלים חדשים) שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא
העבודות ,על פי צו התחלת עבודה מיום__________________ ,שהוזמנו במסגרת הסכם מסגרת
מס'  6/2022לביצוע עבודות עפר ,מצעים וסלילה תשתיות מים ,ביוב ,ניקוז ,תאורה ,חשמל
ותקשורת ,עבודות בטון וקירות ,פיתוח ,גינון והשקיה באזורים שונים בתחום המועצה המקומית
כפר שמריהו .בינינו לבין המזמין (להלן" :ביצוע העבודות") הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה
לי/לנו מאת המזמין ,תמורת ביצוע העבודות.
 .2כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות
מכל סוג ומין כלשהם כלפי המזמין ו/או כלפי כל הבאים מכוחו ו/או מטעמו ,בקשר לביצוע העבודות
ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה.

ולראיה באנו על החתום:
תאריך;_____________:
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חתימת הקבלן וחותמתו____________________:

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

נספח ב – 5/נספח התמורה – כתב הצעת מחיר ומחירון
את כתב הצעת המחיר המלא והחתום ע"י המציע וכן עותק מודפס של טבלת "דף עזר להשוואת ההצעות"
יש לצרף במעטפה חתומה נפרדת (בתוך מעטפת ההצעה)
על מעטפת הצעת המחיר יש לרשום "מכרז  6/2022הצעת מחיר" בצירוף שם המציע
.1
.2
.3
.4

את ההנחות המוצעות יש למלא בטבלה להלן ,ובטבלת "( EXCELדף עזר להשוואת ההצעות")
המצ"ב.
ככל שימצאו סתירות בין שני המסמכים – ההצעה המיטיבה עם המועצה תחייב את הזוכה.
ההנחות יחולו על מחירי המחירון הרצ"ב.
מובהר כי לאחר הבחירה בזוכה ,וכתנאי לחתימת המועצה על ההסכם ,יוחלף נספח ב 5/המצ"ב
במחירון מעודכן ע"פ ההנחות הנקובות להלן ,והזוכה ידרש להגיש למועצה את המחירון המעודכן
חתום ע" מורשי החתימה של הזוכה.
תיאור

סוג סעיף

 %הנחה

מבנה  - 1מתחם הנוריות
פרק 1.2

קירות תומכים

פרק 1.8

עב' תאורה תשתיות חח"י,בזקHOT,

פרק 1.40

עבודות פיתוח

פרק 1.41

גינון והשקייה

פרק 1.51

עבודות סלילה

פרק 1.57

קווי גרביטציה

פרק 1.60

עבודות רג'י

מבנה 1

סה"כ מתחם הנוריות

______%
______%
______%
______%
______%
______%
______%
לא למילוי

מבנה  -2תחנת שאיבה לאגם חידור  -מתחם הנוריות
פרק 2.1

מתקנים וציוד תחנת שאיבה

פרק 2.2

עבודות בטון יצוק באתר

פרק 2.5

עבודות איטום

פרק 2.57

מערכת ניקוז

מבנה 2

סה"כ תחנת שאיבה לאגם חידור  -מתחם הנוריות

______%
______%
______%
______%
לא למילוי

מבנה  -3אגם חידור מי גשם  -מתחם נוריות
פרק 3.1

עבודות עפר

פרק 3.2

עבודות בטון יצוק באתר

פרק 3.23

כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ודיפון

פרק 3.40

עבודות פיתוח

פרק 3.41

גינון והשקייה

מבנה 3

סה"כ אגם חידור מי גשם  -מתחם נוריות

______%
______%
______%
______%
______%
לא למילוי

מבנה  -4עבודות זמניות והקצבים  -מתחם הנוריות
פרק 4.1

עבודות זמניות והקצבים

תת פרק 4.1.8

עבודות תאורה

תת פרק 4.1.62

הסדרי תנועה זמניים ( 2.5%מפרקים  1עד )5

מבנה 4

סה"כ עבודות זמניות והקצבים  -מתחם הנוריות

לא למילוי
______%
לא למילוי
לא למילוי

מבנה  -5עבודות אגודת המים מתחם הנוריות
פרק 5.1

עמוד  94מתוך 95

עבודות מים
© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

______%
חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו ואגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז פומבי מספר  -6/2022מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית
ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
סוג סעיף
מבנה 5

 %הנחה

תיאור

לא למילוי

סה"כ עבודות אגודת המים מתחם הנוריות

מבנה  -6עבודות אגודת המים רחבי הכפר
פרק 6.57

עבודות מים

מבנה 6

סה"כ עבודות אגודת המים רחבי הכפר

______%
לא למילוי

מבנה  -7עבודות ברחבי הכפר
פרק 7.8

עב' תאורה תשתיות חח"י,בזקHOT,

פרק 7.51

עבודות סלילה

פרק 7.57

קווי גרביטציה

פרק 7.60

עבודות רג'י

פרק 7.62

הקצבים -הסדרי תנועה זמניים ( 5%מפרקים )6-8

מבנה 7

סה"כ עבודות ברחבי הכפר

______%
______%
______%
______%
לא למילוי
לא למילוי

מבנה - 8מערכת ביוב מאסף מזרחי וקו סניקה
פרק 8.57

פרק  -קווי גרביטציה

מבנה 8

סה"כ מערכת ביוב מאסף מזרחי וקו סניקה

______%
לא למילוי

מבנה  -80מנגנון קנסות
מבנה 80

לא למילוי
______%

סה"כ מנגנון קנסות

הנחה כללית/נוספת

באתי על החתום:
שם המציע ___________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה________________________:
כתובת __________________________________:טלפון________________________________
פקס _________________________:דוא"ל_________________________________________ :

חתימה וחותמת___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז.
______________ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד.
תאריך _____________________

עמוד  95מתוך 95

חתימה וחותמת _______________________,עו"ד

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

דף  1מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
691

מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022

1

מבנה  - 1מתחם הנוריות  -אופציונלי

2

קירות תומכים

1

קירות בטון

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

01.02.01.001

קיר תומך מבטון מזוין ב -30ללא חיפוי אבן.גמר חזית
בתבנית עץ אופקית או אנכית ברוחב  10ס"מ
העבודה כוללת:
בטון רזה  5ס"מ ,עב' חפירה/חציבה ,נקזים ,תפרים,
עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון ,מילוי גרנולרי בגב
הקיר ,נקז מבניה יבשה /יריעת ניקוז ,קשירת האבנים
ורשת קשירה ,כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע
הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט

מ"ק

1.00

1,883.00

1,883.00

01.02.01.002

יסוד מבטון מזויין ב -30לקיר תומך וגדר במידות כלשהן
 -כולל זיון

מ"ק

1.00

1,398.00

1,398.00

01.02.01.003

קירות תומכים כובד מבטון ב  ,30בגובה עד  4.0מ'
מורכבים מאבן בנדבכים כולל :עב' חפירה/חציבה ,יסוד,
נקזים ,תפרים,עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון,
מילוי גרנולרי בגב הקיר ,נקז מבניה יבשה /יריעת ניקוז,
קשירת האבנים ורשת קשירה ,כיחול וכל יתר העבודות
לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט

מ"ק

1.00

614.00

614.00

1

סה"כ קירות בטון

4

חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(

01.02.04.001

נדבכי ראש )קופינג( מאבן נסורה"/חאמיי"/פראית ברוחב
עד  40ס"מ עובי "נראה"  8ס"מ ,כולל כיחול בגוון האבן.
הכל לפי פרט ודרישת האדריכל

4

סה"כ חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(

119.00

2

סה"כ קירות תומכים

4,014.00

8

עב' תאורה תשתיות חח"י,בזקHOT,

1

מתקן תאורה

3,895.00

מ"א

1.00

119.00

119.00

01.08.01.001

חפירה וחציבה תעלות ברוחב  60ס"מ ועומק של עד
 120ס"מ לצינורות וכבלים ,כולל ריפוד וכיסוי בחול
דיונות .מילוי החפירה בחומר חדש )חול צהוב( והשבת
המצב לקדמ ותו .המחיר כולל העברת עודפי אדמה
לאתר פסולת מאושר ע"י מועצה.

מ"א

1.00

40.00

40.00

01.08.01.002

תוספת עבור פתיחה וניסור של אספלט קיים למחיר
הסעיף הקודם והשבת המצב לקדמותו ,כולל מבנה
המסעה

מ"א

1.00

25.00

25.00

01.08.01.003

כנ"ל אך עבור פתיחה של ריצוף מכל סוג שהוא והשבת
המצב לקדמותו.

מ"א

1.00

80.00

80.00

01.08.01.004

יסוד מבטון ב -30לעמוד תאורה לעמוד תאורה בגובה

יח'

1.00

800.00

800.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  2מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

של עד  6מ' ,לפי תוכנית פרטים .היסוד יכלול ,פה"פ4 ,
ברגי יסוד מגולוונים בקוטר " 8 ,0.75אומים מרותכים
בינהם )כיסא ,דיסקה קפיצית(  2-3שרוולי כניסה ויציאה
לכבלים בקוטר של  80מ"מ,מידות היסוד 60*60*80
ס"מ כולל ברזל זיון .המחיר כולל חפירה בכל סוגי
הקרקע ומילוי.

יח'

01.08.01.005

יסוד מבטון ב -30ליסוד רכזת תאורה ,לפי תוכנית פרטים
 .היסוד יכלול ברגי יסוד מגולוונים ,דיסקה קפיצית,
שרוולי כניסה ויציאה לכבלים בקוטר של  80מ"מ,מידות
היסוד לפי תוכנית פרטים וכוללים את ברזל זיון .המחיר
כולל חפירה בכל סוגי הקרקע ומילוי.

יח'

01.08.01.006

אלקטרודת הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת
בקוטר של  19מ"מ ובאורך של  3מ' תקועים אנכית
בקרקע כולל תא מבטון טרומי בקוטר  60ס"מ  ,תקרה
ומכסה תואם לריצוף ,חפירה ,שילוט צביעה ,ברגים וכל
חומרי העזר הנדרשים.

קומפ1.00 ...

מחיר

4,500.00

4,500.00

850.00

850.00

01.08.01.007

תא מעבר ובקרה לכבלים בקוטר של  80ס"מ ובעומק
כנידרש לפי תוכנית פרטים עשוי מחוליות טרומיות.
המחיר כולל חפירה/חציבה תקרה ומכסה יצוק עם
הטבעה סמל מ"מ כפר שמריהו לעומס של  25טון
תוצרת וולקן.

יח'

1.00

2,000.00

2,000.00

01.08.01.008

מוליך נחושת חשוף בחתך של  35ממ"ר מונח ישירות
בקרקע במקביל לצנרת הולכת הכבל כולל חדירה
ליסודות עמודי התאורה

מ"א

1.00

24.00

24.00

01.08.01.009

צינור שרשורי כבד כדוגמת "קוברה" בקוטר של  75מ"מ
כולל חוט משיכה וסרט סימון תיקני.

מ"א

1.00

24.00

24.00

01.08.01.010

צינור  P.V.Cקשיח מטיפוס חב' חשמל בקוטר "4
בחפירה כולל חוט משיכה וסרט סימון תיקני.

מ"א

1.00

45.00

45.00

01.08.01.011

כבל טרמופלסטי תת קרקעי מטיפוס XLPE5*16
להשחלה בצינור מחובר לעמוד או מרכזיה.

מ"א

1.00

35.00

35.00

01.08.01.012

התחברות לעמוד תאורה קיים .העבודה כוללת חפירה
חציבה סיתות כניסה ליסוד עמוד תאורה קיים דרך חלל
העמוד ועד למגש אביזרים.

קומפ1.00 ...

350.00

350.00

01.08.01.013

כנ"ל אך עליה לגוף תאורה על עמוד חב' חשמל .העבודה
כוללת אספקה והתקנה של צנרת מרירון " 2הגנת פח עד
לגובה של  2.5מ' מהקרקע ,קופסת  CI-3מאזי"ם עד 40
א' הת קנה של כבל וכל חומרי העזר הנלווים.

קומפ1.00 ...

600.00

600.00

01.08.01.014

עמוד פלדה דקורטיבי  R.H.S*15 15בגובה של  6מ'
כולל אביזרים דקורטיביים מפלדה מגולוון .העמוד יהיה
לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד ולפי ת"י .812
העמוד צבוע בתנור עם גמר חלק .העמוד יכלול פתח
למגש אביזרים .התא יכלול בורג הארקה ,עם פס
נחושת ,דלת תא האביזרים תהיה מותאמת לתא ותבטיח
אטימה למים כמו כן תכלול אמצ עי סגירה ותחובר לעמוד
ע"י שרשרת .העמוד יבוצע לפי תוכנית פרטים .גוון סופי

1.00

2,500.00

2,500.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

יח'

1.00

סה"כ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  3מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

של העמוד בצבע לפי בחירת האדריכל ובתאום עם נציג
המועצה.

יח'

כמות

סה"כ

מחיר

01.08.01.015

זרוע לעמוד תאורה בגובה של עד  6מ' ,לפי תוכנית
פרטים .עבודות הצביעה והגילוון יבוצעו לפי הדרישות
לעמוד תאורה .מחיר הזרוע כולל מתאם לגוף תאורה.

יח'

1.00

600.00

600.00

01.08.01.016

זרוע כפולה לעמוד תאורה בגובה של עד  6מ' ,לפי
תוכנית פרטים .עבודות הצביעה והגילוון יבוצעו לפי
הדרישות לעמוד תאורה .מחיר הזרוע כולל מתאם לגוף
תאורה.

קומפ1.00 ...

700.00

700.00

01.08.01.017

שקע מוגן מיים מותקן על העמוד בגובה  3.0מ' כולל
שקע  CEE316מוגן מים  ,IP65מא"ז  16א' ומפסק
פחת  2*25א' רגישות  30מיליאמפר במגש אביזרים
וכבל  XLPE 3*2 .5מגשר בניהם ,מחיר הסעיף ההכנות
בשלב ייצור העמוד )שקע מצחייה ולרבות  4תבריגים,
קידוחים ועיגון האביזר( כמו כן אספקת תקע למזמין .

יח'

1.00

300.00

300.00

01.08.01.018

מגש אביזרים לג.ת עד  250ואט לד הכולל את כל ציוד
הנדרש ,מא"ז דו קוטבי  10א' ,לזרם קצר  10KAמיקרו
מהדקי הסתעפות תוצרת  SOGEXIדגם  COPAKלפי
כמות הכבלים או שווה ערך מאושר ,פס הארקה מנחושת
הכל קומפ' במקום.

יח'

1.00

300.00

300.00

01.08.01.019

תוספת למגש אביזרים כפול לג.ת עד  250ואט לד הכולל
את כל ציוד הנדרש ,מפסקי נתיך  HRC 6א' מיקרו
מהדקי הסתעפות תוצרת  SOGEXIדגם  COPAKלפי
כמות הכבלים או ש ווה ערך מאושר ,פס הארקה
מנחושת הכל קומפ' במקום.

יח'

1.00

150.00

150.00

01.08.01.020

כבל  XLPE3*1.5בין המגש לגוף התאורה בגובה של
עד  8מ'.

יח'

1.00

45.00

45.00

01.08.01.021

פירוק וניתוק גופי תאורה וכל ציוד העזר הקיימים
ברחובות השונים )רחוב עד  500מ"א ( בשטח הפרוייקט
על עמודי חב' חשמל בתאום עם העירייה וחב' חשמל,
תשלום לחח" י והחזרתם למחסני מועצה.

קומפ1.00 ...

3,500.00

3,500.00

01.08.01.022

נקודה של מעגל תאורה חדש לתמרור/שלט מואר ע"י
כבל  XLPE3*4בצינור " .2העבודה כוללת חפירה
חציבה סיתות מיסוד ע.ת ועד לתמרור מואר ותוספת של
מאזי"ם חד פאזים לפי הצורך .הכל לפי הנחיות עיריית
הרצליה המעודכנות.

קומפ1.00 ...

450.00

450.00

01.08.01.023

שעות עבודה ברג'י של חשמלאי מוסמך לפי הנחיות
המפקח.

שעה

1.00

90.00

90.00

01.08.01.024

כנ"ל אך של עוזר חשמלאי.

שעה

1.00

60.00

60.00

01.08.01.025

בדיקת מתקן חשמל ע"י בודק פרטי )המאושר ע"י
מועצה( או חב' חשמל לגודל של עד  3*100א' ,כולל
תיקון כל הליקויים עד לקבלת אישור.

קומפ1.00 ...

2,000.00

2,000.00

01.08.01.026

ג.ת  LEDתוצרת  GEWISSאיטליה משווק ע"י חברת

1.00

4,100.00

4,100.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

יח'

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  4מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

אור עד מהנדסים מיציקת אלומיניום דגם 75
 STREET-O3-LEDוואט ,בדרגת אטימות IP 66
לפחות כולל כל הציוד האינטגרלי להפעלה והתקנת הגוף
 .מחיר גוף התאורה כולל מתאם לחיבור העמוד.הגוף
יהיה בעל אישור מכון התקנים הישראלי .עבודות
הצביעה יבוצעו לפי הדרישות לעמוד תאורה

יח'

כמות

סה"כ

מחיר

01.08.01.027

תוספת צ'וק אלקטרוני עפ"י הנחית המתכנן וניהול
הפרויקט עפ"י מכרז אחר ,המחיר הנ"ל כולל זיכוי על
הצ'וק המגנטי לפי מחיר יסוד של  600ש"ח

יח'

1.00

750.00

750.00

01.08.01.028

התחברות לעמוד תאורה קיים או מרכזיית תאורה כולל
החדרת צינורות עבור כבלים דרך היסוד הקיים עד לתא
האביזרים לפי מפרט  .08לרבות חפירה ,חציבה והכנסת
שרוול מ צינור דו-שכבתי נוסף  80מ"מ קוטר ביסוד קיים
ותיקוני בטון לשביעות רצון הפיקוח והיזם

קומפ1.00 ...

500.00

500.00

01.08.01.029

מרכזית תאורה עפ"י תוכנית כולל על הציוד הנילווה
כמתואר ,יסוד למרכזיה ,צנרת יציאה מהיסוד ,צוקל,
סידור נעילה ,תא אביזרים למערכת בקרת תאורה וכו'
עד לבצוע מושלם של המרכזיה

קומפ1.00 ...

60,000.00

60,000.00

01.08.01.030

חיבור חשמל בגודל  3*80א' למרכזית תאורה כולל
תשלום לחח"י והתקנה של נישה מבטון למונה והמרכזיה
באורך של עד  2.40מ' ,עומק עד  0.6מ' ,גובה עד 1.80

קומפ1.00 ...

30,000.00

30,000.00

01.08.01.031

ג.ת מיציקת אלומיניום דגם  KYROיבוא ארכה בדרגת
אטימות  IP 65לפחות כולל כל הציוד האינטגרלי ונורה
 W 150מיטל הילייד .מחיר גוף התאורה כולל מתאם
לחיבור העמוד.עבודות הצביעה יבוצעו לפי הדרישות
לעמוד תאורה

יח'

1.00

1,700.00

1,700.00

01.08.01.033

התקנה של גוף תאורה מסוג  KYEROמתוצרת SBP
עם נורה עד  150ואט נלג וכל הציוד האינטגרלי לרבות
משנק אלקטרוני הנמדד בנפרד,כולל זרוע דקורטיבית ,
מגש אביזרים ,כבל ממגש אביזרים ועד גוף התאורה,
התקנה וחיבור לרשת התאורה על עמודי חב' חשמל עם
כבל המאושר ע"י חברת החשמל ,תשלום אגרות חיבור
וניתוק לחב' חשמל עד לבצוע מושלם של העבודה.

יח'

1.00

3,500.00

3,500.00

01.08.01.034

פירוק ע"ת וג"ת קיים ומסירה למועצה

יח'

1.00

495.00

495.00

01.08.01.035

פירוק ג"ת קיים ומסירה למועצה

יח'

1.00

180.00

180.00

1

סה"כ מתקן תאורה

2

הכנות לתשתית מערכת אבטחה

121,293.00

01.08.02.001

חפירה וחציבה תעלות ברוחב  50ס"מ ועומק של עד
 100ס"מ לצינורות וכבלים ,כולל ריפוד וכיסוי בחול
דיונות .מילוי החפירה בחומר חדש )חול צהוב( והשבת
המצב לקדמ ותו .המחיר כולל העברת עודפי אדמה
לאתר פסולת מאושר ע"י מועצה.

מ"א

1.00

40.00

40.00

01.08.02.002

תוספת עבור פתיחה וניסור של אספלט קיים למחיר

מ"א

1.00

25.00

25.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  5מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

הסעיף הקודם והשבת המצב לקדמותו.

מ"א

01.08.02.003

כנ"ל אך עבור פתיחה של ריצוף מכל סוג שהוא והשבת
המצב לקדמותו .כולל מבנה מסעה

מ"א

01.08.02.004

חפירה ובנית תא מסוג  Pלכבלי מצלמות אבטחה

קומפ1.00 ...

1.00

סה"כ

מחיר

80.00

80.00

1,500.00

1,500.00

01.08.02.005

צינור יק"א  13.5בקוטר " 2בחפירה כולל חוט משיכה
וסרט סימון תיקני.

מ"א

1.00

18.00

18.00

01.08.02.006

צינור  P.V.Cקשיח בקוטר " 4בחפירה כולל חוט משיכה
וסרט סימון תיקני.

מ"א

1.00

45.00

45.00

01.08.02.007

עליה לעמוד תאורה קיים .העבודה כוללת חפירה חציבה
סיתות כניסה ליסוד עמוד תאורה קיים דרך חלל העמוד
ועד לראש העמוד.

קומפ1.00 ...

400.00

400.00

01.08.02.008

ביצוע יסוד ב -30ו/או הצבת בסיס לפילר אבטחה )פילר
 (0בגודל  100X30X80ס"מ

קומפ1.00 ...

1,800.00

1,800.00

01.08.02.009

ביצוע יסוד ב -30חדש לארון מצלמות כולל צוקל ,
התקנה חוזרת של הארון  ,המצלמות כולל כל הציוד
הנלווה הנדרש להתקנה חוזרת של הארון והמצלמות
כולל הזנה מעמוד תאורה סמוך יבוצע ע"י חברת G4S
במחיר יסוד של  6,000ש"ח.

קומפ1.00 ...

6,720.00

6,720.00

2

סה"כ הכנות לתשתית מערכת אבטחה

3

הכנות להעתקת תשתית HOT

10,628.00

הערה:
כל העבודות יבוצעו בתאום ובפיקוח חב'  HOTוע"י קבלן
מאושר ע"י חב'  . HOTתוכניות הביצוע יסופקו ע"י חב'
 .HOTקבלת מתקן ע"י  HOTמהווה תנאי לקבלת עבודה

הערה

01.08.03.002

חפירה וחציבה תעלות ברוחב של עד  40ס"מ ס"מ
ועומק של עד  80ס"מ לצינורות וכבלים ,כולל ריפוד
וכיסוי בחול דיונות .מילוי החפירה בחומר חדש )חול
צהוב( והשבת המצב לקדמותו .העבודה תבוצע עפ"י
פרטי חפירה של חב'  .HOTמחיר כולל העברת עודפי
אדמה לאתר פסולת מאושר ע"י מועצה.

מ"א

1.00

40.00

40.00

01.08.03.003

צינור יק"א  13.5בקוטר  63מ"מ מטיפוס חב' ) HOTפס
סגול(  +חוט משיכה  8מ"מ.

מ"א

1.00

25.00

25.00

01.08.03.004

צינור יק"א  13.5בקוטר  50מ"מ מטיפוס חב' ) HOTפס
סגול(  +חוט משיכה  8מ"מ.

מ"א

1.00

20.00

20.00

01.08.03.005

תא מעבר ובקרה לכבלים בקוטר של  100ס"מ ובעומק
 100לפי תוכנית פרטים עשוי מחוליות טרומיות .המחיר
כולל חפירה/חציבה ומכסה יצוק עם הטבעה סמל חב'
 OT Hלעומס של  25טון תוצרת וולקן.

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

01.08.03.006

גומחה לארון טל"כ במידות של  1.00מ' רוחב ,עומק עד
 0.5מ' ,גובה עד  1.80מ' ,כולל בסיס/יסוד/
חפירה/חציבה וכו'.

קומפ1.00 ...

2,000.00

2,000.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  6מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
01.08.03.007

כבלי טל"כ להעתקה לתשתית חדשה שיבוצעו ע"י חב'
HOT

מ"א

1.00

92.00

92.00

01.08.03.008

מצע סוג א' לכבישים ומדרכות  ,בעובי אחיד ומשתנה
לשיקומי חציות שבוצעו ע"י אחרים

מ"ק

1.00

120.00

120.00

3

סה"כ הכנות להעתקת תשתית HOT

4

עבודות תשתית בזק

4,797.00

הערה:
כל העבודות יבוצעו בפיקוח בזק ולפי מפרטי בזק וע"י
קבלן מאושר ע"י בזק קבלת המתקן ע"י בזק מהווה תנאי
לקבלת העבודה.
01.08.04.002

חפירה וחציבה תעלות ברוחב  40ס"מ ועומק של עד
 120ס"מ לצינורות וכבלים ,כולל ריפוד וכיסוי בחול
דיונות .מילוי החפירה בחומר חדש )חול צהוב( והשבת
המצב לקדמ ותו .המחיר כולל העברת עודפי אדמה
לאתר פסולת מאושר ע"י מועצה.

מ"א

1.00

40.00

40.00

01.08.04.003

עליה לעמוד/קיר עם צינור פוליאתילן יק"א  ,13.5מכל
הקטרים כולל  3מ' צינור )(10.2

יח'

1.00

250.00

250.00

01.08.04.004

חיבור צנרת חדשה לתא קיים/מבנה /מקלט/ארון סעף

יח'

1.00

650.00

650.00

01.08.04.005

התאמת והחלפת מסגרת מדרכתי /כבישית כולל
הגבהתה במידה הצורך עד  0.7מ' ע"י בטון מזויין ,כולל
חפירה מסביב לתא והחזרת השטח לקדמותו .העבודה
כוללת ביטון המס גרת החדשה ותיקון הגג במידה
הצורך ,כולל הובלת המסגרת החדשה מהמחסן לאתר
העבודה ושל הישנה מאתר העבודה למחסן

יח'

1.00

750.00

750.00

01.08.04.006

צינור פוליאתילן  50מ"מ יק"א 13.5

מ"א

1.00

25.00

25.00

01.08.04.007

צינור פוליאתילן  63מ"מ יק"א 13.5

מ"א

1.00

35.00

35.00

01.08.04.008

צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר  110אופיין בזק

מ"א

1.00

45.00

45.00

01.08.04.009

תיקון אספלט במדרכה ברוחב של עד  55ס"מ

מ"א

1.00

60.00

60.00

01.08.04.010

סרט אזהרה לפי מפרט בזק  0641והנחתו לפי
דרישות בזק

מ"א

1.00

1.00

1.00

01.08.04.011

חפירה /חציבה ובנית תא מסוג A1

יח'

1.00

3,658.00

3,658.00

01.08.04.012

חפירה /חציבה ובנית תא מסוג  A2כולל החזרת המצב
לקדמותו

יח'

1.00

4,300.00

4,300.00

01.08.04.013

כנ"ל אך חפירה /חציבה ובנית תא מסוג P

יח'

1.00

1,500.00

1,500.00

01.08.04.014

בנית יסוד ב -30ו/או הצבת בסיס לארון סעף מכל
הסוגים לפי מפרט בזק

יח'

1.00

1,800.00

1,800.00

01.08.04.015

הרכבת ארון סעף מכל הסוגים

יח'

1.00

300.00

300.00

01.08.04.016

חדירה לחצר בית פרטית ויצירת תשתית לחיבור תת"ק

קומפ1.00 ...

6,000.00

6,000.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  7מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

לבית מהצד הנגדי של תשתית בזק קיימת ברחוב לפי
הנחיות חברת בזק והפיקוח עד לביצוע מושלם ומסירה
לחברת בזק והפיקוח

קומפ...

01.08.04.017

כנ"ל אך ,חדירה לחצר בית פרטית ויצירת תשתית
לחיבור תת"ק לבית מאותו הצד של תשתית בזק קיימת
ברחובלפי הנחיות חברת בזק והפיקוח עד לביצוע
מושלם ומסירה לחברת בזק והפיקוח

קומפ1.00 ...

01.08.04.018

מצע סוג א' לכבישים ומדרכות  ,בעובי אחיד ומשתנה
לשיקומי חציות שבוצעו ע"י אחרים

01.08.04.019

קופסת  CI3לדרישת חב' בזק

4

סה"כ עבודות תשתית בזק

5

הכנות לחב' חשמל

סה"כ

מחיר

7,000.00

7,000.00

מ"ק

1.00

120.00

120.00

יח'

1.00

330.00

330.00
26,864.00

הערה:
כל העבודות יבוצעו בפיקוח חב' חשמל .תוכניות הביצוע
יסופקו ע"י חב' חשמל.

הערה

01.08.05.002

חפירה וחציבה תעלות ברוחב של עד  150ס"מ ס"מ
ועומק של עד  150ס"מ לצינורות וכבלים ,כולל ריפוד
וכיסוי בחול דיונות .מילוי החפירה בחומר חדש )חול
צהוב( והש בת המצב לקדמותו .העבודה תבוצע עפ"י
פרטי חפירה של 1חב '1חשמל .מחיר כולל העברת
עודפי אדמה לאתר פסולת מאושר ע"י העירייה.

מ"א

1.00

70.00

70.00

01.08.05.003

צינור  P.V.Cמטיפוס חב' חשמל )דרג  6לפחות( בקוטר
של ".8

מ"א

1.00

60.00

60.00

01.08.05.004

צינור  P.V.Cמטיפוס חב' חשמל )דרג  6לפחות( בקוטר
של ".6

מ"א

1.00

50.00

50.00

01.08.05.005

צינור  P.V.Cמטיפוס חב' חשמל בקוטר של ".4

מ"א

1.00

40.00

40.00

01.08.05.006

גומחת בטון ב -30עבור פילר רשת חברת חשמל,
במידות פנים  60x170x220ס"מ ,סטנדרט חברת חשמל
.

קומפ1.00 ...

1,500.00

1,500.00

01.08.05.007

תוספת עבור פתיחה וניסור של אספלט קיים למחיר
הסעיף הקודם והשבת המצב לקדמותו.

מ"א

1.00

25.00

25.00

01.08.05.008

כנ"ל אך עבור פתיחה של ריצוף מכל סוג שהוא והשבת
המצב לקדמותו.

מ"א

1.00

80.00

80.00

01.08.05.009

ביצוע נקודת פסק בין מקטעי צנרת של חברת חשמל
כולל חפירה וחציבה תאים ומילוי בחומר חדש.

קומפ1.00 ...

2,500.00

2,500.00

01.08.05.010

מצע סוג א' לכבישים ומדרכות  ,בעובי אחיד ומשתנה
לשיקומי חציות שבוצעו ע"י אחרים

מ"ק

1.00

120.00

120.00

01.08.05.011

בסיס בגודל  4*2מ' מבטון מזוין ע"פ תוכנית פרטים של
חח"י.

קומפ1.00 ...

15,000.00

15,000.00

5

סה"כ הכנות לחב' חשמל

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

19,445.00
הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  8מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
8

סה"כ עב' תאורה תשתיות חח"י,בזקHOT,

40

עבודות פיתוח

3

ריצופים וחיפויים

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

183,027.00

01.40.03.001

אבן משתלבת מסוג "טבעון שקט" צבע קוקטייל צהובים
תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

מ"ר

1.00

171.00

171.00

01.40.03.002

אבן משתלבת מסוג "רמות" מסותת בגוון אפור תוצרת
אקרשטיין או ש"ע  -לא סופי

מ"ר

1.00

125.00

125.00

01.40.03.003

אבן משתלבת מסוג  10/20/8לריצוף חניה בהנחת
פרקט בגוון אפור תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

מ"ר

1.00

101.00

101.00

01.40.03.004

אבן משתלבת מסוג  10/20/8לריצוף מסעה בהנחת
פרקט בגוון שחור תוצרת אקרשטיין או ש"ע  -לרחובות
פנימיים רוחביים

מ"ר

1.00

104.00

104.00

01.40.03.005

אבן משתלבת מסוג  10/20/8לריצוף ההפרדות בחניה
ובמעבר חציה במסעה מרוצפת בהנחת פרקט בגוון לבן
תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

מ"ר

1.00

102.00

102.00

01.40.03.006

אבן שפה כביש מסדרת "חריש" במידות 20/100/25
מק"ט  2220בגוון שחור כולל חצאים במידות 20/50/25
מק"ט  2221כולל יסוד ומשענת בטון תוצרת אקרשטיין
או ש"ע ובהתא ם לפרטים

מ"א

1.00

117.00

117.00

01.40.03.007

אבן שפה מונמכת לנכים ללא פאזה ,דגם "חריש"
במידות  20/50/25בגוון שחור מק"ט  2230להנמכות
עבור מעברי חציה כולל יסוד ומשענת בטון תוצרת
אקרשטיין או ש"ע ובה תאם לפרטים

מ"א

1.00

117.00

117.00

01.40.03.008

אבן מישושית לעיוורים )פסים ובליטות( בגוון אפור
תוצרת אקרשטיין או ש"ע ובהתאם לפרטים

מ"ר

1.00

185.00

185.00

01.40.03.009

אבן עליה לרכב דגם "חריש" כולל פינות ימין ושמאל גוון
שחור ,מק"טים  ,2223 ,2224 2225כולל יסוד ומשענת
בטון תוצרת אקרשטיין או ש"ע ובהתאם לפרטים .לא
סופי

מ"א

1.00

140.00

140.00

01.40.03.010

אבן גן אפורה כולל יסוד ומשענת בטון במידות
10/25/100

מ"א

1.00

61.00

61.00

01.40.03.011

אבן שפה מבטון ברוחב  15ס"מ ובגובה  30ס"מ על יסוד
ומשענת בטון )חיפאית(

מ"א

1.00

85.00

85.00

01.40.03.012

אבן שפה משופעת מבטון ברוחב  23ס"מ ובגובה 23
ס"מ על יסוד ומשענת בטון )לאי תנועה(

מ"א

1.00

85.00

85.00

01.40.03.013

אבן תעלה מסוג חד שפועית בצבע אפור מבטון ברוחב
 30ס"מ ובגובה  10ס"מ על יסוד ומשענת בטון

מ"א

1.00

76.00

76.00

01.40.03.014

מדרגות טרומיות בגובה  15ס"מ וברוחב  40ס"מ באורך
 60ס"מ או  40ס"מ  ,בגימור אקרסטון  /שנהב  /כורכרית
בעבוד  S.W.בגוון כלשהו

מ"א

1.00

365.82

365.82

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  9מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
01.40.03.015

גומה לעץ עבור עצים חדשים )בהתאם לפרט 9א'(
מסגרת מברזל מגולוון  10/200מ"מ כולל עיגון באמצעות
יתד  14מ"מ מחודדת ומרותכת למסגרת

מ"א

1.00

36.00

36.00

01.40.03.016

שכבת ציפוי מטיח כורכרי בגוון כלשהו מסוג "כורכרי
 "2000תוצרת "רדימיקס" או ש"ע בעובי  20מ"מ על פני
קיר גדר  /מדרגות ,כולל רשת מגולוונת מעוגנת לקיר.

מ"ר

1.00

170.00

170.00

3

סה"כ ריצופים וחיפויים

4

ריהוט רחוב

2,040.82

01.40.04.001

אשפתונים תוצרת שחם-אריכא דגם לביא .כולל יסוד
ב -30מבטון מזויין

יח'

1.00

2,160.00

2,160.00

01.40.04.002

ספסלים תוצרת שחם-אריכא דגם לביא אורך  180ס"מ.
כולל יסוד ב -30מבטון מזויין

יח'

1.00

1,710.00

1,710.00

01.40.04.003

מחסומים תוצרת שחם-אריכא דגם לביא .כולל יסוד
ב -30מבטון מזויין

יח'

1.00

405.00

405.00

01.40.04.004

מתקני אופניים תוצרת שחם-אריכא דגם לביא .כולל יסוד
ב -30מבטון מזויין

יח'

1.00

450.00

450.00

01.40.04.005

עמדת איסוף גזם עשויה בטון מזויין עם עיטור עץ לפי
פרט אדריכלי

יח'

1.00

5,400.00

5,400.00

4

סה"כ ריהוט רחוב

8

עבודות מתכת

01.40.08.001

מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם
"קריית אונו א'/ב' " או ש"ע בגובה  1.10מ' מגולוון באבץ
חם וצבוע באבקה בתנור .כולל יסודות בטון ב -30ו/או
עיגון בקיר

8

סה"כ עבודות מתכת

530.00

40

סה"כ עבודות פיתוח

12,695.82

41

גינון והשקייה

1

הכשרת קרקע

10,125.00

מ"א

1.00

530.00

530.00

01.41.01.001

טיוב הקרקע בקומפוסט בשטחי הגינון לפי הוראות
וכאמור במפרט המיוחד.

מ"ר

1.00

4.00

4.00

01.41.01.002

אדמה גננית מטיב מאושר בעומק  40ס"מ לגינון ו-100
ס"מ לעצים

מ"ק

1.00

41.00

41.00

1

סה"כ הכשרת קרקע

2

עבודות גינון

01.41.02.001

עצים חדשים גודל מס'  "3 9מסוג ג'קרנדה )סיגלון( חדת
עלים מורכבת מזן "אביבית"

2

סה"כ עבודות גינון

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

45.00

יח'

1.00

540.00

540.00

540.00
הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  10מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
3

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

עבודות השקייה
הערה:
הערה :כל עבודות ההשקיה כוללים חפירה /חציבה
,כיסוי ,ואביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון .צנרת
הטיפטוף כוללת טפטפות בספיקה  2.1-2.3ל/ש
במרווחים של  0.3מ' עד  1.0מ' לפי דרישת המתכנן
לרבות וווי עיגון ממתכת.תינתן תוספת  10%למחירי
צנרת טפטוף והשקיה סגולה )השקייה במי קולחין(

הערה

01.41.03.001

חיבור למקור מים לפי פרט א'-החיבור יכלול חשיפת
צינור קיים,ריתוך החיבור הדרוש אליו,כל אביזרי החיבור
הדרושים לחיבור הפרט והחזרת הקרקע ו/או הכביש ו/או
הרי צוף הקיים)ים(לקדמותם ,כולל תאום עם אגודת
המים

קומפ1.00 ...

3,500.00

3,500.00

01.41.03.002

שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף בקוטר  16מ"מ
נושא  6-4טפטפות קו אינטגרליות מתווסתות .אורך
השלוחה  3מ'.

קומפ1.00 ...

20.00

20.00

01.41.03.003

צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא
בקוטר  25מ"מ דרג .6

מ"א

1.00

10.00

10.00

01.41.03.004

צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו
בקוטר  32מ"מ דרג .6

מ"א

1.00

14.50

14.50

01.41.03.005

צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו
בקוטר  40מ"מ דרג .6

מ"א

1.00

19.00

19.00

01.41.03.006

צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו
בקוטר  50מ"מ דרג 10

מ"א

1.00

33.00

33.00

01.41.03.007

שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג  10בקוטר 75
מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון

מ"א

1.00

66.00

66.00

01.41.03.008

שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג  10בקוטר 110
מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון

מ"א

1.00

90.00

90.00

01.41.03.009

ראש מערכת לקוטר " 1לטפטוף והמטרה הכולל ברז
כדורי ראשי " ,1מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים
חשמליים/הידראולים ,סולונואידים ,רקורדים ואביזרי
חיבור ,כולל ח יבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

יח'

1.00

2,862.00

2,862.00

01.41.03.010

מגוף הידראולי מברונזה בקוטר "1"3/4-

יח'

1.00

355.00

355.00

01.41.03.011

תוספת ברזון פיקוד תלת-דרכי למגופים הידראולים /
חשמלים

יח'

1.00

100.00

100.00

01.41.03.012

שסתום אנטי ואקום )מונע ריק( ,בקוטר " ,1/2תוצ'
"ברמד"

יח'

1.00

168.00

168.00

01.41.03.013

סולונואיד ) D.C.פולסים( ,המותאם לסוג המחשב כולל
אספקה ,הרכבה על פנל סולונואידים וחיבור למחשב,
קומפלט.

יח'

1.00

471.00

471.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  11מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
01.41.03.014

וסת לחץ ישיר " ,1מפלסטיק ,כדוגמת "ברמד" סדרת
 PRVאו ש"ע

יח'

1.00

381.00

381.00

01.41.03.015

תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי
בקוטר " ,1כולל רקורדים תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.

יח'

1.00

595.00

595.00

01.41.03.016

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" /
"פלסגן" ,במידות  110/61.1/33.6ס"מ )כדוגמת דגם
 FGI 0/1100של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל מסגרת
מתכת לבטון ,י ציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

1.00

2,826.00

2,826.00

01.41.03.017

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון אביזרים כדוגמת ארון
מדגמים  FGI 00/1100 ,FGI 00/840תוצרת "ענבר",
במידות  31.5/47.6/33.6ס"מ או ש"ע

יח'

1.00

951.00

951.00

01.41.03.018

מסגרת ממתכת מגולוונת מסביב לארון המיגון של ראש
המערכת  /המחשב ,בעובי  9מ"מ ורוחב  35מ"מ ,חיבור
ב -6ברגים עם אומים משני צידי ארון המיגון ,כולל 2
צירים המאפשרים פתיחת הארון ,מנעול תליה דגם 60
תוצרת  333או ש"ע.

קומפ1.00 ...

999.00

999.00

01.41.03.019

קופסת הגנה ליחידת המחשב במידות 400/300/200
מ"מ כולל התחברות לארון הגנה של ראש מערכת,
תוצרת "ענבר" " /אורלייט" או ש"ע

יח'

1.00

730.00

730.00

01.41.03.020

יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת חב' "אגם" או ש"ע
הכוללת :בקר השקייה  STAND ALONEל -6הפעלות
עם הכנה לתקשורת ,מתאם תקשורת סלולרי
 ,SGSM/GPRסוללה נטענת  ,A H7.5V 12מטען
 ,AC/DCמזוודים בקופסת הגנה  C-43תקן  ,IP-65כולל
התקנה ואחריות לשנה.

יח'

1.00

11,226.00

11,226.00

01.41.03.021

בריכת ניקוז לשלוחת טיפטוף

יח'

1.00

560.00

560.00

01.41.03.022

תא בקרה לצנרת השקייה בקוטר  60ס"מ בעומק 100
ס"מ כולל חפירה/חציבה  ,שכבת חצץ בעובי  20ס"מ
ומכסה ממין  B125כולל שילוט יעוד תא הביקורת

יח'

1.00

1,228.00

1,228.00

3

סה"כ עבודות השקייה

27,204.50

41

סה"כ גינון והשקייה

27,789.50

51

עבודות סלילה

1

עבודות הכנה ופירוק

Type text here

01.51.01.001

ניסור קצה אספלט בעובי עד  10ס"מ ופינוי החומר
למקום שיורה המפקח

מ"א

1.00

25.00

25.00

01.51.01.002

הדברה בריסוס קוטל עשבים

מ"ר

1.00

2.00

2.00

01.51.01.003

פרוק כל האלמנטים המפריעים לביצוע העבודות בתוואי
הרחובות כולל סילוק לאחרי הטמנה ו/או למחזור ,לא
כולל פרוק רכוש פרטי בגבולות המגרשים כגון :קירות,
בטונים  ,גידור מכל סוג וכד'  -האמורים להכלל בפרקים

מ"ר

1.00

2.00

2.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  12מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

אחרים .המדידה לפי מ"ר נטו בשטחי העבודה בתוך
הדרך ועל פי הוראת המפקח

מ"ר

כמות

סה"כ

מחיר

01.51.01.004

פירוק עמודי מחסום מפלדה כולל יסוד בטון

יח'

1.00

81.00

81.00

01.51.01.005

כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם ,בגובה העולה
על  3מ' אך אינו עולה על  6מ' ובקוטר גזע של  30עד
 40ס"מ )כולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם(

יח'

1.00

889.00

889.00

01.51.01.006

כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם ,בגובה העולה
על  6מ' ובקוטר גזע של  30עד  40ס"מ )כולל גיזום
ענפים מקדים ופינוי הגזם(

יח'

1.00

1,143.00

1,143.00

01.51.01.007

כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם ,בגובה העולה
על  6מ' ובקוטר גזע מעל  40ס"מ )כולל גיזום ענפים
מקדים ופינוי הגזם(

יח'

1.00

1,386.00

1,386.00

01.51.01.008

גדר איסכורית  2מ' כולל פירוק והתקנה מחדש בלפי
דרישת הפיקוח בשטחי כפר שמריהו

מ"א

1.00

125.00

125.00

1

סה"כ עבודות הכנה ופירוק

2

עבודות עפר

3,653.00

01.51.02.001

חפירה ו/או חציבה המחיר כולל עירום ,מיון ,סילוק
והובלה חומר חפור לאתר הטמנה

מ"ק

1.00

20.00

20.00

01.51.02.002

יישור של שתית לכבישים ומדרכות )"צורת דרך"( ,
ישולם רק כאשר עבודות העפר הנדרשות הן  20ס"מ
)(+,-

מ"ר

1.00

3.50

3.50

01.51.02.003

הידוק שטחים מבוקר

מ"ר

1.00

3.50

3.50

01.51.02.004

עיבוד שתית בחרסיתות שמנות לעומק  40ס"מ על פי
מפרט יועץ הקרקע לרבות חרישה לעומק  40ס"מ ,
הרטבת החרסית במשך שבוע בכמות של 10
ליטר/מ"ר/יום והידוקה עד לצפ יפותMODIFIED-
AASHTO93% .

מ"ר

1.00

4.00

4.00

01.51.02.005

הידוק מבוקר של מילוי

מ"ר

1.00

3.50

3.50

01.51.02.006

מילוי מובא מבחוץ מחומר  A-2-4כולל פיזורו בשכבות
והידוק מבוקר

מ"ק

1.00

58.00

58.00

01.51.02.007

עיבוד שתית לפי המפרט

מ"ר

1.00

2.50

2.50

2

סה"כ עבודות עפר

3

מצעיםCLSM +

95.00

01.51.03.001

מצע סוג א' לכבישים ומדרכות  ,בעובי אחיד ומשתנה

מ"ק

1.00

120.00

120.00

01.51.03.002

בטון מסוג  CLSMלמילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד
תחתית אספלט מדרכה  /כביש לרבות פינוי וסילוק
החומר החפור

מ"ק

1.00

315.00

315.00

01.51.03.003

תוספת למחיר בטון מסוג  CLSMעבור תוסף מהיר

מ"ק

1.00

21.00

21.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  13מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
התקשרות
3

סה"כ מצעיםCLSM +

4

עבודות אספלט

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

מ"ק
456.00

01.51.04.001

ריסוס ביטומן )צפוי מאחה( בשיעור  0.25ק"ג/מ"ר

מ"ר

1.00

2.00

2.00

01.51.04.002

ריסוס ביטומן בשיעור  1ק"ג/מ"ר

מ"ר

1.00

3.00

3.00

01.51.04.003

שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  3ס"מ גודל
אגרגט "½

מ"ר

1.00

24.00

24.00

01.51.04.004

שכבת בטון אספלט נושאת בעובי  4ס"מ  ,גודל אגרגט
"3/4

מ"ר

1.00

31.00

31.00

01.51.04.005

שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  6ס"מ  ,גודל
אגרגט "1

מ"ר

1.00

44.50

44.50

01.51.04.006

שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  7ס"מ  ,גודל
אגרגט "1

מ"ר

1.00

52.00

52.00

01.51.04.007

בטון אספלט בעובי משתנה כולל פיזור ידני  -לפי דרישת
הפיקוח בכתב

טון

1.00

325.00

325.00

01.51.04.008

צוות פינישר  -עבור עבודה קטנה )פחות מ 300 -טון(
-כולל אספלט

קומפ1.00 ...

13,500.00

13,500.00

01.51.04.009

עבודת צוות פיתוח לתיקונים  -באישור בכתב ביומן
עבודה

3,825.00

3,825.00

4

סה"כ עבודות אספלט

9

עבודות תמרור והסדרי תנועה

יום

1.00

17,806.50

הערה:
הצבת התמרורים כוללים יסוד ב-30
01.51.09.001

עמוד מגלוון לתמרורי דרך מסוג עירוני

יח'

1.00

175.00

175.00

01.51.09.002

תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד

יח'

1.00

135.00

135.00

01.51.09.003

צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10עד  15ס"מ,
בצבע לבן/כתום/צהוב) .מדידה לפי צבע נטו(

מ"א

1.00

2.50

2.50

01.51.09.004

צביעת איי תנועה ,קווים ברוחב מ  20עד  25ס"מ ,בצבע
לבן/כתום/צהוב) .מדידה לפי צבע נטו(

מ"ר

1.00

19.50

19.50

01.51.09.005

צביעת מעברי חצייה ,קו עצירה או אחרים ,ברוחב 30
ס"מ ומעלה ,בצבע לבן/כתום/צהוב) .מדידה לפי צבע
נטו(

מ"ר

1.00

22.00

22.00

01.51.09.006

צביעת חץ בודד

יח'

1.00

29.00

29.00

01.51.09.007

צביעת חץ כפול

יח'

1.00

36.00

36.00

01.51.09.008

צביעת אבני שפה

מ"א

1.00

4.50

4.50

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  14מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
01.51.09.009

עיני חתול מסוג כלשהו

יח'

1.00

32.00

32.00

01.51.09.010

סימון חנייה לבעלי מוגבלויות בסמל ) 437צביעת משטח
וסימון (437

יח'

1.00

46.00

46.00

9

סה"כ עבודות תמרור והסדרי תנועה

501.50

51

סה"כ עבודות סלילה

22,512.00

57

פרק  -קווי גרביטציה

1

קווי ביוב גרביטציוניים
הערה:
ביצוע קווי ביוב גרוויטציוניים.העבודה כוללת:א .עדכון,
מדידה וחידושה בהתאם למפרט.ב .אספקה ,הובלה
ופיזור צינורות ביוב מפי.וי.סי .דרג ביוב "עבה" ,כל צינור
 3.0מטר או פחות בהתאם לת"י  884לאורך התוואי.ג.
אספקת כל האביזרים.ד .חפירה או חציבה בהתאם
לתוכניות ופינוי העודפים/פסולת ,כולל לפחות  20ס"מ
מתחת לתחתית הצינור המתוכננת לריפוד חול.ה .יישור
תחתית התעלה ועטיפת הצינור בחול  20ס"מ מתחת
לצינור מעליו וברוחב התעלה ,כולל אספקת החול.ו.
חיבור הצינור לתאי הביקורת ולתא השאיבה
באמצעותמחבר מיוחד מסוג "פרס-סיל" שיסופק על-ידי
הקבלן כולל כל העבודות.ז .כיסוי הצינורות מעל לחול לפי
המפרט המיוחד .החלפת קרקע מלאה.ח .סילוק אדמה
עודפת.ט .חיור לרשת ביוב קיימת.י .שטיפת הקווים
והבריכות.יא .בדיקת לחץ בהתאם למפרט המיוחד ולתקן
ישראלי.יב .החזרת השטח לקדמותו לשביעות רצון
המזמין.הכל קומפלט.

הערה

01.57.01.002

צינורות פי.וי.סי .דרג ביוב "עבה"  160מ"מ עד עומק
 125ס"מ.

מ"א

1.00

140.00

140.00

01.57.01.003

כנ"ל אבל בעומק עד  175ס"מ.

מ"א

1.00

160.00

160.00

01.57.01.004

כנ"ל אבל בעומק עד  225ס"מ.

מ"א

1.00

195.00

195.00

01.57.01.005

כנ"ל אבל בעומק עד  275ס"מ.

מ"א

1.00

230.00

230.00

01.57.01.006

כנ"ל אבל בעומק עד  3.25ס"מ.

מ"א

1.00

270.00

270.00

01.57.01.007

כנ"ל אבל צנרת  PVCדרג ביוב עבה  250מ"מ עד עומק
 125ס"מ.

מ"א

1.00

180.00

180.00

01.57.01.008

כנ"ל אבל בעומק עד  175ס"מ.

מ"א

1.00

220.00

220.00

01.57.01.009

כנ"ל אבל בעומק עד  225ס"מ.

מ"א

1.00

260.00

260.00

01.57.01.010

כנ"ל אבל בעומק עד  275ס"מ.

מ"א

1.00

300.00

300.00

01.57.01.011

ביצוע קו גרביטציוני מתחת לתעלת בטון בקידוח גמיש
מדוייק בשיטת .HDDהמחיר כולל:א .עדכון מדידה
וחידושה בהתאם למפרט.ב .אספקת ,הובלת ,פיזור
צינורות ביוב מ ,SDR 17 ,PE 100 -דרג  16בהתאם

מ"א

1.00

1,800.00

1,800.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  15מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

לת"י  5392/4427לביצוע הקידוח.ג .ביצוע קידוח.ד.
חיבור הצינור לתאי הביקורת באמצעות מחבר מיוחד
מסוג פרס-סיל שיסופק ע"י הקבלן כולל כל העבודות .ה.
סגירת סופי קו עם שרוול גומי וסגירתו הרמטית עם
בנדים מנירוסטה .ו .ביצוע כל העבודות הריתוכים בצינור.
ז .סגירת הבורות לאחר ביצו ע בהתאם למפרט .ח.
שטיפת הקווים והבריכות.ט .בדיקת לחץ בהתאם למפרט
 .י .החזרת השטח לקדמותו לשביעות רצון המזמין .יא.
אספקת על הצינורות והאביזרים הדרושים.הכל קומפלט.
צינור  , SDR 11 ,PE - 100דרג  16לפי ת"י 499
בקוטר  160מ"מ מונח בקרקע בכל עומק בקטעים עד
 60מ' כ"א.

מ"א

כמות

סה"כ

מחיר

01.57.01.012

כנ"ל אבל צינור  , SDR 11 ,PE - 100דרג  16לפי ת"י
 499בקוטר  280מ"מ מונח בקרקע בכל עומק בקטעים
עד  60מ' כ"א.

יח'

1.00

2,700.00

2,700.00

01.57.01.013

דיפון תעלות ומדרונות במערכת דיפון מודולרית מסוג
" "SHEETPILE CHAMBER SHORINGתוצרת חב'
 LTWמהספקת חב' "י.ו.נ.י.ת ".או ש"ע בעומק מעל .2
 25מ'.

מ"א

1.00

850.00

850.00

01.57.01.014

עטיפת בטון ב -30-מזויין במקומות הנדרשים בתוכנית
)מתחת לתעלות הניקוז ,קירות מגן ,קטע כבישים ,בתוך
מגרשים פרטיים וכו'( כולל אספקת בטון לפי הנחיות
המפקח ובהתאם לפרט מס' 3.

מ"א

1.00

85.00

85.00

01.57.01.015

צילום קווים גרביטציוניים בקטעים שונים בהתאם
לדרישות המתכנן ולפי המפרט המיוחד.

מ"א

1.00

8.00

8.00

01.57.01.016

חפירה/שאיבה)ע"י קבלן מוסמך ומאושר ע"י בעל הקו(
בנוכחות נציג בעל הקו כמפקח צמוד)קצא"א ,תש"ן,
קמ"ד( ,גישוש ואיתור הקו ,סימוני פיזית ו  TLראש הקו,
קוטר הקו וסוג על גבי התוכנית והעברת המידע למתכנן
הפרויקט.

יח'

1.00

800.00

800.00

01.57.01.017

חיבור ביוב )ניפל( משוחה קיימת למגרש  ,כולל קידוח
בשוחה ,ניסור אספלט ,חפירה/חציבה ,והחזרת השטח
לקדמותולדרישת המועצה ובאישור בכתב ביומן עבודה

קומפ1.00 ...

9,000.00

9,000.00

1

סה"כ קווי ביוב גרביטציוניים

2

אספקה והתקנת תאי ביקורת מחוליות טרומיות
הערה:
תאי ביקורת מחוליות טרומיות לפי ת"י .658/67העבודה
כוללת:סימון ומדידה בהתאם לתוכניות חפירה ,חוליה
תחתונה כוללת עיבוד חרושתי דוגמת  READY BASאו
ש"ע בפתחי כניסה ויציאה של הצנרת בתוך תא הביקורת
ובשוחות חרושתיות רגילות ,כולל מחבר מיוחד מסוג
פרס-סיל לשוחה ,תעלות זרימה מעובדות )בנצ'יקים(כולל
Eמפל פנימי עד  60ס"מ ,עיבוד כניסה לבית סמוך בכיוון
המתאים ליציאה מן המבנה )בקו  6"),תקרה מבטון
מזויין ,מכסה ב"ב לפי פרט קוטר  60עם מסגרת ברזל
יציקה לפית"י  489סוג  .B 125מילוי חוזר צדי הבור

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

17,198.00

הערה

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  16מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

בחול נקי מאבנים ומהודק .שלבים מברזל יציקה כל 35
ס"מ לפי ת"י .631/67הכל קומפלט

הערה

כמות

סה"כ

מחיר

01.57.02.002

תאי ביקורות בקוטר  100עד עומק  125ס"מ.

יח'

1.00

6,200.00

6,200.00

01.57.02.003

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  100בעומק עד  175ס"מ.

יח'

1.00

6,400.00

6,400.00

01.57.02.004

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  100בעומק עד  225ס"מ.

יח'

1.00

6,860.00

6,860.00

01.57.02.005

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  100בעומק עד  275ס"מ.

יח'

1.00

7,260.00

7,260.00

01.57.02.006

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  125בעומק עד  325ס"מ.

יח'

1.00

7,560.00

7,560.00

01.57.02.007

תוספת עבור מפל חיצוני בכל קוטר כולל אספקת כל
החומרים לפי פרט מס'  4עד עומק  2.50מ'.

יח'

1.00

1,400.00

1,400.00

01.57.02.008

תוספת עבור תקרה ומכסה כבדים סוג  D 400ל 40-טון.

יח'

1.00

450.00

450.00

2

סה"כ אספקה והתקנת תאי ביקורת מחוליות טרומיות

3

קווי ניקוז

36,130.00

הערה:
הערה :אספקת והנחת צינורות ואביזרים לקוי תיעול
כולל :חפירה ו/או חציבה ופינוי העודפים/פסולת ,מצע
ועטיפת חול כיסוי התעלה שחזור המצעים וכל ,מרכיבי
החומרים ועבודות כמפורט במט"מ.

הערה

01.57.03.002

צנורות מבטון מזוין דרג  5עם אטם מובנה או שו"ע
,בקוטר פנימי  40ס"מ ובעומק עד  1.25מ'.

מ"א

1.00

420.00

420.00

01.57.03.003

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  50ס"מ ובעומק עד  1.25מ'.

מ"א

1.00

550.00

550.00

01.57.03.004

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  50ס"מ ובעומק מ 1.26-מ' עד
 1.75מ'.

מ"א

1.00

620.00

620.00

01.57.03.005

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  50ס"מ ובעומק מ 1.76-מ' עד
 2.25מ'.

מ"א

1.00

700.00

700.00

01.57.03.006

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  60ס"מ ובעומק מ 1.26-מ' עד
 1.75מ'.

מ"א

1.00

700.00

700.00

01.57.03.007

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  60ס"מ ובעומק מ 1.76-מ' עד
 2.25מ'.

מ"א

1.00

800.00

800.00

01.57.03.008

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  80ס"מ ובעומק מ 1.25-מ'.

מ"א

1.00

680.00

680.00

01.57.03.009

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  80ס"מ ובעומק מ 1.26-מ' עד
 1.75מ'.

מ"א

1.00

850.00

850.00

01.57.03.010

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  80ס"מ ובעומק מ 1.76-מ' עד
 2.25מ'.

מ"א

1.00

1,050.00

1,050.00

01.57.03.011

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  80ס"מ ובעומק מ 2.25-מ' עד
 2.75מ'.

מ"א

1.00

1,100.00

1,100.00

01.57.03.012

קווי ניקוז מצינור  PVCדרג 12.5העבודה כוללת:א.
אספקה ,הובלה ופיזור צינורות מפי.וי.סי .דרג  ,12.5כל

מ"א

1.00

620.00

620.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  17מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

צינו  5.4מטר או פחות בהתאם לת"י  71452לאורך התו
ואי.ב .אספקת כל האביזרים.ג .חפירה או חציבה
בהתאם לתוכניות ,כולל לפחות  20ס"מ מתחת לתחתית
הצינור המתוכננת לריפוד החול .ד .יישור תחתית
התעלה ועטיפת הצינ ור בחול  20ס"מ מתחת לצינור
מעליו וברוחב התעלה ,כולל אספקת חול .ה .כיסוי
הצינורות מעל לחול לפי המפרט המיוחד.החלפת קרקע
מלאה.ו .סילוק אדמה עודפת.ז .שטיפ ת הקווים
והבריכות.ח .בדיקת לחץ בהתאם למפרט המיוחד ולתקן
ישראלי .ט .החזרת השטח לקדמותו לשביעות רצון
המזמין.הכל קומפלט.צינור  ,PVCדרג  12.5בקוטר 355
מ"בעומק עד  1.25מ'.

מ"א

כמות

סה"כ

מחיר

01.57.03.013

עטיפת בטון לצינור פלדה לפי תוכנית קונסטרוקציה כולל
ברזלי זיון ועבודות נילוות.

מ"ק

1.00

1,400.00

1,400.00

01.57.03.014

צילום צנרת ניקוז כנ"ל כמפורט במט"מ.

מ"א

1.00

20.00

20.00

3

סה"כ קווי ניקוז

4

עבודות ניקוז תאים

9,510.00

01.57.04.001

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  100*100ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  1.25מ'

יח'

1.00

6,300.00

6,300.00

01.57.04.002

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  100*100ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  1.75מ'

יח'

1.00

6,700.00

6,700.00

01.57.04.003

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  100*100ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  2.25מ'

יח'

1.00

7,200.00

7,200.00

01.57.04.004

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  120*100ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  1.75מ'

יח'

1.00

8,100.00

8,100.00

01.57.04.005

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  120*100ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  2.25מ'

יח'

1.00

8,800.00

8,800.00

01.57.04.006

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  140*140ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  1.75מ'

יח'

1.00

8,500.00

8,500.00

01.57.04.007

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  150*150ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  2.25מ'

יח'

1.00

11,000.00

11,000.00

01.57.04.008

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  150*150ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  2.75מ'

יח'

1.00

12,000.00

12,000.00

01.57.04.009

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות

יח'

1.00

12,500.00

12,500.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  18מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

פנימיות  160*140ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  3.25מ'

יח'

כמות

סה"כ

מחיר

01.57.04.010

תא קליטה לפי תוכנית  2-8עם  3רשתות ו 3-אבני שפה
מיצקת בעומק עד  1.25מ'.

יח'

1.00

6,500.00

6,500.00

01.57.04.011

תא קליטה לפי תוכנית  2-8עם  3רשתות ו 3-ללא אבני
שפה מיצקת בעומק עד  1.25מ'.

יח'

1.00

6,000.00

6,000.00

01.57.04.012

שוחת רשת מלבנית  150X150לפי פרט  45Nבעומק
עד  1.75מ'.

יח'

1.00

14,500.00

14,500.00

01.57.04.013

תוספת לביצוע תא בקרה מלבני על קו ניקוז קיים כולל
כל העבודות והאביזרים הנדרשים.

קומפ1.00 ...

2,000.00

2,000.00

4

סה"כ עבודות ניקוז תאים

5

קווי סניקה  PE 100מבריכת האגירה למערכת הניקוז

110,100.00

01.57.05.001

ביצוע קו מצינורות  PE100דרג  12.5בתוך הקרקע לפי
ת"י  .5392/4427המחיר כולל :א .חידוש מדידה .ב.
אספקה ,הובלה ,פריקה ופיזור הצינורות והאביזרים
לאורך התוו אי.ג .חפירת תעלות בהתאם לתוכניות
והחתכים.ד .יישור החלקת תחתית התעלה ,ופיזור מצע
חול נקי בעובי של  20ס"מ .ה .הורדה לתעלה והרכבת
הצינורות והאביזרים הנדר שים ,ביצוע כל פרטי ההרכבה
והחיתוכים הדרושים וסימון המפנים בקו על ידי עמודי
סימון )לפי פרט  .(9ו .כיסוי בשלבים בשכבות של 20
ס"מ והידוקה בהתאם להוראות ה מפרט והיצרן .ז.
המשך מילוי חוזר מעל עטיפת החול לפי פרט חתך
בתעלה .ח .שטיפת הקווים ובדיקת לחץ בקו לפי דרג
הצינור ובהתאם לדרישות המפרט הכללי לתקן הישראי.
ט .כיסוי סופי והחזרת פני השטח לקדמותם .הכל
קומפלט .צינורות בקוטר  355מ"מ  PE100דרג
SDR13.5 12.5

מ"א

1.00

650.00

650.00

01.57.05.002

תוספות מילוי חומר מחצבה סוג א' בתעלת הצינור מעל
עטיפת החול ועד פני הקרקע בקטעים שיצויינו על-ידי
המפקח בכתב.

מ"ק

1.00

85.00

85.00

01.57.05.003

עטיפת בטון מזויין לצינורות סניקה בקוטר  355מ"מ
ובכל עומק ,כולל הזיון.

מ"ק

1.00

850.00

850.00

01.57.05.004

פתיחת כביש אספלט בכלי מוטורי ,ניסור ,מילוי חוזר
ותיקון האספלט בהתאם למפרט המיוחד.

מ"א

1.00

25.00

25.00

01.57.05.005

פתיחת משטח בטון בכלי מוטורי ,תיקון בהתאם למפרט
המיוחד.

מ"א

1.00

80.00

80.00

01.57.05.006

תוספת עבור פתיחה ותיקון מדרכה/כביש מאבן
משתלבת קיימת כולל אספקת כל החומרים והחזרת
מצב לקדמותו אבל ללא מילוי אספלט.

מ"א

1.00

75.00

75.00

01.57.05.007

ביצוע פרטים מקטעי צינורות ע.ד 5/32" + .ב.פ.
ואביזרים .המחיר כולל:א.אספקה והובלת הצינורות

יח'

1.00

18,000.00

18,000.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  19מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

והאביזרים .ב .עבודות החפירה ,הגילוי והכיסוי הדרושים
.ג .כל החי תוכים והריתוכים .עשיית כל התבריגים
הדרושים ,הרכבת הפרט וחיבורו לרשת משני צידיו .ד.
זיפות כל חלקי הפלדה שמתחת לפני הקרקע על ידי זפת
חם לפי דרישת המפעל .ה .צביעת כל חלקי הפלדה על
פני הקרקע כולל אביזרים בצע עליון עם רקע צבע יסוד .ו
 .יציקת כל גושי הבטון לעגון ותמיכה המופיעים בפרט
ובהתאם למפרט לגושי בטון  .ז .נאספקת חומרי עזר:
ברגים ,אומים,אטמים ,אזני עגון לדרסר תוצרת "קראוס",
ברגים לאזני עגון ,אומים ,זפת ,לקה ,סרט עטיפה ,סרט
טופ .ח .כל ההוראות הנוספוהמופיעות במפרט .הכל
קומפלט .שסתום אויר לקו סניקה בקוטר  355מ"מ לפי
פרט 7-355

יח'

כמות

סה"כ

מחיר

01.57.05.008

כנ"ל אבל פרט מס'  - 7נקודת ניקוז.

יח'

1.00

7,500.00

7,500.00

01.57.05.009

כנ"ל אבל ביצוע פרט  - 8חיבור קו סניקה לשוחת ביקורת
.

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

5

סה"כ קווי סניקה  PE 100מבריכת האגירה למערכת הניקוז

32,265.00

57

סה"כ פרק  -קווי גרביטציה

205,203.00

60

עבודות רג'י

1

עבודות כ"א

01.60.01.001

עבודת פועל מקצועי

שעה

1.00

75.00

75.00

01.60.01.002

עבודת פועל בלתי מקצועי

שעה

1.00

65.00

65.00

01.60.01.003

עבודת צוות ) 2אנשים( הנחת צינורות לרבות רתכת

שעה

1.00

200.00

200.00

01.60.01.004

עבודת צוות מדידה

יום

1.00

2,500.00

2,500.00

01.60.01.005

מיפוי תשתיות ע"י חברה מאושרת ע"י הפיקוח  -לא כולל
מיפוי באמצעות שאיבת עפר

יום

1.00

10,000.00

10,000.00

1

סה"כ עבודות כ"א

2

עבודות כלים הנדסיים

12,840.00

01.60.02.001

עבודת משאית רכינה  15מ"ק

שעה

1.00

184.00

184.00

01.60.02.002

עבודת מחפרון  J.C.B-4או מקביל

שעה

1.00

194.00

194.00

01.60.02.003

עבודת מיני מחפרון אופני מסוג "בובקט" או מקביל

שעה

1.00

168.00

168.00

01.60.02.004

עבודת יעה )שופל( אופני קטרפילר  950או מקביל

שעה

1.00

221.00

221.00

01.60.02.005

עבודת מכבש רוטט ממונע  10-12טון "בומג" או מקביל

שעה

1.00

152.00

152.00

01.60.02.006

עבודת מיכלית מים  15מ"ק לפחות

שעה

1.00

184.00

184.00

01.60.02.007

עבודת פטיש חשמלי )קונגו( כולל מפעיל

שעה

1.00

95.00

95.00

01.60.02.008

עבודת "מטאטא כביש" שואב לנקוי כבישים כולל סילוק
הפסולת

יום

1.00

2,783.00

2,783.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  20מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

2

סה"כ עבודות כלים הנדסיים

3,981.00

60

סה"כ עבודות רג'י

16,821.00

1

סה"כ מבנה  - 1מתחם הנוריות  -אופציונלי

472,062.32

2

מבנה  - 2תחנת שאיבה לאגם חידור  -מתחם הנוריות  -אופציונלי

1

מתקנים וציוד תחנת שאיבה

1

מתקנים בתחנת שאיבה
הערה:
כל העבודות הנירוסטה ירותכו ע"י רתך בעל ניסיון
בעבודה בנירוסטה ,כל הריתוכים יבוצעו בעזרת
אלקטרודות נירוסטה מתאימים.

הערה

02.01.01.002

אספקה ,הובלה והתקנת מערכת סניקה לניקוז כולל:
קטעי צינורות פלב"מ  ,304מגופי טריז  ,AVKאלחוזרים
עם פתח עליון ,שסתום אוויר משולב עם מגוף ,חיבור
לקצה קו ה סניקה המתוכנן ,אספקת כל החומרים
האביזרים וחומרי העזר.הכל קומפלט בהתאם לגיליון
400.

קומפ1.00 ...

320,000.00

320,000.00

02.01.01.003

אספקה והתקנת מתקן מעבר צנרת פלב"מ  316מאוגן
צד אחד באוגן  DINבקוטר " 14כולל טבעת עיגון
מרותכת בהתאם לפרט .A-1

יח'

1.00

10,500.00

10,500.00

02.01.01.004

אספקה והתקנת מתקן מעבר צנרת פלב"מ  316מאוגן
שני צדדים באוגן  DINבקוטר " 8מ"מ כולל טבעת עיגון
מרותכת בהתאם לפרט A-2

יח'

1.00

8,000.00

8,000.00

02.01.01.005

אספקה ,הובלה והתקנת מעקה נירוסטה כולל תפרי
התפשטות,גובה המעקה  1.10מ' בהתאם לפרט .P-1

מ"א

1.00

700.00

700.00

02.01.01.006

ביצוע מסב  -קיר נירוסטה להתקנת מד גובה לייזר
בהתאם לפרט P-2

קומפ1.00 ...

1,500.00

1,500.00

02.01.01.007

ביצוע חיבור פס מוביל למבנה בטון בהתאם לפרט .P-3

קומפ1.00 ...

1,500.00

1,500.00

02.01.01.008

תכנון ביצוע מכסה נירוסטה במידות פתח אור 140x140
ס"מ בהתאם לפרט  ,P-5העבודה תהיה קומפלט כולל
אביזרים על פי גיליון הנ"ל

קומפ1.00 ...

35,000.00

35,000.00

02.01.01.009

תכנון ביצוע מכסה נירוסטה במידות  480x120ס"מ
בהתאם לפרט  .P-5העבודה תהיה קומפלט כולל
אביזרים על פי גיליון הנ"ל.

קומפ1.00 ...

55,000.00

55,000.00

02.01.01.010

תכנון וביצוע מערך פתיחה וסגירה הידראוליים מפוקדים
מלוח חיצוני לפתיחת וסגירת מכסים.

קומפ1.00 ...

107,000.00

107,000.00

1

סה"כ מתקנים בתחנת שאיבה

3

ציוד אלקטרו מכאני

02.01.03.001

אספקה הובלה והתקנת משאבות כולל כבל חשמלי 25
מ' ,פס מוביל ,שרשרת הרמה מנירוסטה  304לעומס

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

539,200.00

יח'

1.00

84,600.00

84,600.00

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  21מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

מתאים ,רגל עיגון " 4ומחזיק צינורות מובילים עליון.
ההתקנה תכלול את כל העבודות ,האביזרים ,חומרי
העזר הדרושים להתקנה וביסוס של המשאבות .סוג
המשאבה טוען אישור המהנדס .דגם
 NP-3171-HT-453מנוע  KW 18.5כולל מעטפת קירור
ומערכת הגנות דגם  MINI CASספיקה  200מק"ש
ללחץ  18מ'.

יח'

כמות

סה"כ

מחיר

02.01.03.002

אספקה ,הובלה והתקנת מצופי פיקוד להפעלת
המשאבות כולל כבלים מתאימים תוצרת "פליגט" או
דומה.

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

02.01.03.003

אספקה ,הובלה והתקנת מערכת לזיהוי זרימה על זרוע
של מגוף אל חוזר כולל משקולת וסולונואיד מתאים כולל
החיבורים החשמליים ללוח.

יח'

1.00

800.00

800.00

02.01.03.004

אספקה ,הובלה והתקנת שסתום שטיפה FLUSH
 VALVEתוצרת  PYIGTדגם 4901

יח'

1.00

12,200.00

12,200.00

02.01.03.005

אספקה והתקנת מד גובה מפלס לייזר דגם .LTT100

יח'

1.00

9,000.00

9,000.00

3

סה"כ ציוד אלקטרו מכאני

108,200.00

1

סה"כ מתקנים וציוד תחנת שאיבה

647,400.00

2

עבודות בטון יצוק באתר

2

עבודות בטון יצוק באתר
הערה:
 .1כל הבטונים מסוג ב ,-30אלא אם נרשם אחרת.

הערה

הערה:
 .2דרגת חשיפת הבטון לפי הנדרש במפרט ובהעדר
דרישה במפרט עפ"י ת"י  .148לא תשולם תוספת מחיר
בגין כך ,דרגת הסומך )שקיעה( תבוצע עפ"י דרישת
המפרט ,תנאי הביצ וע ו/או דרישת המזמין .לא תשולם
תוספת מחיר בגין כך.

הערה

02.02.02.001

קורות תלויות בדלות מטון במידות כלשהן

מ"ק

1.00

1,304.00

1,304.00

02.02.02.002

קירות בטון בעובי  60ס"מ עם תפסנות מצד אחד

מ"ק

1.00

2,000.00

2,000.00

02.02.02.003

קירות בטון בעובי  60ס"מ

מ"ק

1.00

1,900.00

1,900.00

02.02.02.004

משטחי ביניים )פודסטים( מבטון בעובי  20ס"מ

מ"ר

1.00

231.00

231.00

02.02.02.005

תוספת במחיר לחלקי בטון שונים בעד בטון ב -40במקום
ב-30

מ"ק

1.00

41.00

41.00

02.02.02.006

מוטות פלדה מצולעים רתיכים בקטרים שונים לזיון בטון

טון

1.00

4,500.00

4,500.00

02.02.02.007

תוספת מחיר הבטון עבור חומרים משפרים לסביבה
ימית בהתאם למפרט המתכנן

מ"ק

1.00

110.00

110.00

02.02.02.008

תוספת לקירות בטון בעובי  60/80ס"מ עבור ביצוע עגול.

מ"ק

1.00

130.00

130.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  22מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
02.02.02.009

תקרות וגגות מבטון בעובי  40ס"מ.

מ"ר

1.00

370.00

370.00

02.02.02.010

מרצפי בטון בעובי  100ס"מ יצוקים על מצע או על קרקע
.

מ"ר

1.00

650.00

650.00

02.02.02.011

תוספת עבור גמר בטון גלוי לקירות.

מ"ר

1.00

100.00

100.00

02.02.02.012

מעקה בגג .גמר בטון גלוי.

מ"ק

1.00

1,600.00

1,600.00

02.02.02.013

החדרת הקיסון לרבות כל עבודות החפירה.

מ"ק

1.00

650.00

650.00

02.02.02.014

שאיבת מים במשך כל הפרויקט לביצוע מושלם של
התא ,עד המחיר הנקוב.

קומפ1.00 ...

45,000.00

45,000.00

02.02.02.015

שכבת פוליה בעובי  30ס"מ עד תחתית רצפה .המחיר
כולל הידוק בגפקה ע"י  8מעברים.

מ"ק

1.00

400.00

400.00

02.02.02.016

שלושה שרוולי  PVCבקוטר " 4המושתלים טרם יציקת
הרצפה ומוחדרים בשכבת הפולייה.

מ"א

1.00

150.00

150.00

02.02.02.017

בטון רזה בעובי  7ס"מ ,יצוק ע"ג  2יריעות פוליאתילן
בעובי  0.4מ"מ עם חפיה של  25ס"מ לכל כיוון שלא
ימדדו בנפרד.

מ"ר

1.00

85.00

85.00

02.02.02.018

סולם קבוע עם סורג מפיברגלס מסוג  LCLאו ש"ע,
ברוחב  70ס"מ )כולל כלוב( באזורים עם מים ,כימיקלים
וסביבה קורוזיבית משווק ע"י חברת רבדיון.

מ"א

1.00

1,000.00

1,000.00

02.02.02.019

יצירת שיפועים לגגות מבטון מוקצף )בטון קל( מסוג
1200/40

מ"ק

1.00

423.00

423.00

02.02.02.020

רולקות משולשות מבטון במידות  5*5 ,7*7ס"מ מטיט
צמנט 1:3

מ"א

1.00

18.00

18.00

02.02.02.021

מהלכי מדרגות משופעים לרבות יצירת שנני מדרגות

מ"ר

1.00

500.00

500.00

02.02.02.022

תוספת למחיר הבטון עבור מוסף גבישי משפר איטום
מסוג פנטרון בכמות של  3ק"ג למ"ר בטון

מ"ק

1.00

150.00

150.00

2

סה"כ עבודות בטון יצוק באתר

61,312.00

2

סה"כ עבודות בטון יצוק באתר

61,312.00

5

עבודות איטום

5

עבודות איטום

02.05.05.001

איטום גגות  /רצפות במערכת דו-שכבתית של יריעות
ביטומניות מושבחות בפולימר  APPאו  S.B.Sבעובי 4
מ"מ כל אחד ,משוריינות בלבד פוליאסטר וציפוי אגרגט
לבן עליו ן .הלחמת שכבת היריעות התחתונה לתשתית
והלחמת השכבה העליונה לתחתונה ,לרבות פריימר
ביטומני מסוג "פריימקוט  "101או "פריימר  "GS 474או
ש"ע בכמות  300גר'/מ" ר

מ"ר

1.00

126.00

126.00

02.05.05.002

איטום קירות במערכת דו-שכבתית של יריעות של יריעות
ביטומניות מושבחות בפולימר  S.B.Sמשוריינות בלבד

מ"ר

1.00

158.00

158.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  23מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

פוליאסטר בעובי  4מ"מ כל אחד ,כולל פריימר ביטומני
בכמות של  300גר'/מ"ר ,הלחמת שכבת היריעות
התחתונה לתשתית בחפיפה של  10ס"מ ,הלחמת
השכבה העליונה לתחתונה ,לרבות פלטות הגנה
מפוליסטירן מוקצף  F-30בעובי  3ס"מ ,מודבקות
באמצעות ביטומן 75/25

מ"ר

כמות

סה"כ

מחיר

02.05.05.003

איטום בטון בטיח צמנטי הידראולי מסוג "טורוסיל
 "FX-100או "סיקה טופ סיל  "107או ש"ע בכמות של 4
ק"ג/מ"ר ,בשתי שכבות ולפי הנחיות היצרן

מ"ר

1.00

74.00

74.00

02.05.05.004

עצרי מים כימיים מתנפחים בין רצפה לקירות וסביב
פתחים בקירות

מ"א

1.00

158.00

158.00

02.05.05.005

מסטיק אטימה מתנפח ,חד רכיבי ,על בסיס פוליאוריתן
המגיב במגע עם מים מסוג  sika swells-2או ש"ע.
המחיר כולל את כל הוראות היצרן והחומרים הנלווים
לביצוע מוש לם.

מ"א

1.00

150.00

150.00

02.05.05.006

צינורות הזרקה מסוג  SIKA FUKO ECOאו ש"ע.
המחיר כולל את כל הפריטים הנלווים להתחברות
מושלמת ולתפעול מושלם של מערכת ההזרקה .הביצוע
כולל את כל הוראות היצר ן והחומרים הנלווים לביצוע
מושלם.

מ"א

1.00

150.00

150.00

02.05.05.007

איטום מפגש בין קירות לרצפה ע"י יריעת סיקדור
קומביפלקס או ש"ע ברוחב  20ס"מ אשר מודבקות
באמצעות סקדור  31או ש"ע אשר לא ימדד בנפרד.
המחיר כולל את כל הוראו ת היצרן והחומרים הנלווים
לביצוע מושלם.

מ"א

1.00

220.00

220.00

02.05.05.008

איטום פני קירות פנימיים ורצפה ע"י מיקרו צמנט משולב
אפוקסי מסוג סיקה גארד  ,720בכמות כוללת של 2
ק"ג/מ"ר לקבלת שכבה בעובי  1מ"מ .המחיר כולל
מריחה בשכבות עד להגעה לשכבה כוללת בעובי  2מ"מ.
המחיר כולל את כל הוראות היצרן והחומרים הנלווים
לביצוע מושלם.

מ"ר

1.00

200.00

200.00

02.05.05.009

סגירת פתחי שרוולים  pvcע"י גראוט לאטימה מלאה
ומושלמת.

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

5

סה"כ עבודות איטום

2,236.00

5

סה"כ עבודות איטום

2,236.00

57

מערכת ניקוז

1

קווי ניקוז

02.57.01.002

הערה:
הערה :אספקת והנחת צינורות ואביזרים לקוי תעול כולל:
חפירה ו/או חציבה ,מצע ועטיפת חול כיסוי התעלה
שחזור המצעים וכל ,מרכיבי החומרים ועבודות כמפורט
במט"מ.

הערה

צנורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו

מ"א

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

1.00

1,160.00

1,160.00

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  24מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

תקן ת"י  27בקוטר  80ס"מ בעומק מעל  3.01מ' ועד .4
 0מ'.

מ"א

כמות

סה"כ

מחיר

02.57.01.003

צנורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו
תקן ת"י  27בקוטר  125ס"מ בעומק מעל  2.01מ' ועד 3
 0.מ'.

מ"א

1.00

1,960.00

1,960.00

02.57.01.004

צנורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו
תקן ת"י  27בקוטר  125ס"מ בעומק מעל  4.01מ' ועד 5
 0.מ'.

מ"א

1.00

2,090.00

2,090.00

02.57.01.005

צנורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו
תקן ת"י  27בקוטר  125ס"מ בעומק מעל  13.01מ' ועד
 14.0מ'.

מ"א

1.00

9,800.00

9,800.00

02.57.01.006

צילום צנרת ניקוז כנ"ל כמפורט במט"מ.

מ"א

1.00

20.00

20.00

1

סה"כ קווי ניקוז

2

מתקנים לניקוז  -שוחות/תאי בקרה

15,030.00

02.57.02.001

תא בקרה מלבני במידות  120x140ס"מ ובעומק מעל .2
 51מ' ועד  3.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל /ברזל בטון
בקוטר  60ס"מ מסוג .D-400

יח'

1.00

7,200.00

7,200.00

02.57.02.002

תא בקרה מלבני במידות  180x180ס"מ ובעומק מעל .1
 51מ' ועד  2.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל /ברזל בטון
בקוטר  60ס"מ מסוג .D-400

יח'

1.00

15,800.00

15,800.00

02.57.02.003

תא בקרה מלבני במידות  180x180ס"מ ובעומק מעל .2
 51מ' ועד  3.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל /ברזל בטון
בקוטר  60ס"מ מסוג .D-400

יח'

1.00

17,000.00

17,000.00

02.57.02.004

תא בקרה מלבני במידות  180x180ס"מ ובעומק מעל
 13.51מ' ועד  14.50מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל /ברזל
בטון בקוטר  60ס"מ מסוג .D-400

יח'

1.00

60,000.00

60,000.00

2

סה"כ מתקנים לניקוז  -שוחות/תאי בקרה

3

צנרת ניקוז PE100

02.57.03.001

ביצוע קו מצינורות  PE100דרג  10בתוך הקרקע לפי
ת"י  .5392/4427המחיר כולל:א .חידוש מדידה.ב.
אספקה ,הובלה ,פריקה ופיזור הצינורות והאביזרים
לאורך התוואי.ג  .חפירת תעלות בהתאם לתוכניות.ד.
יישור והחלקת תחתית התעלה ,ופיזור מצע חול נקי
בעובי של  20ס"מ.ה .הורדה לתעלה והרכבת הצינורות
והאביזרים הנדרשים ,ביצוע כ ל פרטי ההרכבה
והחיתוכים הדרושים.ו .כיסוי בשלבים בשכבות של 20
ס"מ והידוק בהתאם להוראות המפרט והיצרן.ז.המשך
מילוי חוזר מעל עטיפת החול לפי פרט חתך בתעלה .ח.
שטיפת הקווים ובדיקת לחץ בקו לפי דרג הצינור
ובהתאם לדרישות המפרט הכללי ותקן ישראלי.ט .כיסוי
סופי והחזרת פי השטח לקדמותם.הכל קומפלקט.צינורות
בקוטר  35מ"מ  PE100דרג SDR17 10

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

100,000.00

מ"א

1.00

300.00

300.00

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  25מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
02.57.03.002

בטון מסוג  CLSMלמילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד
תחתית אספלט מדרכה  /כביש לרבות פינוי וסילוק
החומר החפור

מ"ק

1.00

315.00

315.00

02.57.03.003

תוספת למחיר בטון מסוג  CLSMעבור תוסף מהיר
התקשרות

מ"ק

1.00

21.00

21.00

3

סה"כ צנרת ניקוז PE100

636.00

57

סה"כ מערכת ניקוז

115,666.00

2

סה"כ מבנה  - 2תחנת שאיבה לאגם חידור  -מתחם הנוריות  -אופציונלי

826,614.00

3

מבנה  - 3אגם חידור מי גשם  -מתחם נוריות -אופציונלי

1

עבודות עפר

1

עבודות עפר

03.01.01.001

חפירה ו/או חציבה למבנים תת-קרקעיים ,מרתפים וכו'
לעומק כלשהו.

1

סה"כ עבודות עפר

40.00

1

סה"כ עבודות עפר

40.00

2

עבודות בטון יצוק באתר

1

עבודות בטון יצוק באתר

מ"ק

1.00

40.00

40.00

03.02.01.001

תוספת במחיר לחלקי בטון שונים בעד בטון ב -40במקום
ב-30

מ"ק

1.00

41.00

41.00

03.02.01.002

מוטות פלדה מצולעים רתיכים בקטרים שונים לזיון בטון

טון

1.00

4,500.00

4,500.00

03.02.01.003

תוספת למחיר הבטון עבור מוסף "סופר פלסטיסייזר"
לציפוף הבטון ואטימתו

מ"ק

1.00

66.00

66.00

03.02.01.004

קורת ראש בכל היקף קירות הסלארי במידות ,140*40
גמר בטון גלוי.

מ"ק

1.00

1,600.00

1,600.00

03.02.01.005

זיון לקורת ראש.

טון

1.00

4,500.00

4,500.00

1

סה"כ עבודות בטון יצוק באתר

10,707.00

2

סה"כ עבודות בטון יצוק באתר

10,707.00

23

כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ודיפון

1

כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ודיפון

03.23.01.001

קירות סלארי מבטון ב -30יצוקים עם תמיסת בנטונייט
בעובי  120ס"מ ובעומק עד  20מ' כולל חפירה ויציקה.

מ"ק

1.00

1,160.00

1,160.00

03.23.01.002

סיתות מטר עליון של קירות הסלארי ,לרבות שמירה על
ברזל הזיון.

מ"ק

1.00

1,000.00

1,000.00

1

סה"כ כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ודיפון

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

2,160.00

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  26מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
23

סה"כ כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ודיפון

40

עבודות פיתוח

2

עבודות גידור

03.44.02.001

מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם
"קריית אונו א'/ב' " או ש"ע בגובה  1.10מ' מגולוון באבץ
חם וצבוע באבקה בתנור .כולל יסודות בטון ב -30ו/או
עיגון בקיר

2

סה"כ עבודות גידור

3

עבודות ריצופים

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

2,160.00

מ"א

1.00

530.00

530.00

530.00

03.40.03.001

אבן משתלבת מסוג "טבעון שקט" צבע קוקטייל צהובים
תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

מ"ר

1.00

171.00

171.00

03.40.03.002

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ,המצע יסופק
ממחצבה מאושרת.

מ"ק

1.00

120.00

120.00

03.40.03.003

אבן גן אפורה רמות כולל יסוד ומשענת בטון במידות .12
5/18.75/50

מ"א

1.00

61.00

61.00

03.40.03.004

אשפתונים תוצרת שחם-אריכא דגם לביא.

יח'

1.00

2,160.00

2,160.00

03.40.03.005

ספסלים תוצרת שחם-אריכא דגם לביא אורך  180ס"מ.

יח'

1.00

1,710.00

1,710.00

3

סה"כ עבודות ריצופים

4

ריהוט חוץ

4,222.00

03.40.04.001

מחסומים תוצרת שחם-אריכא דגם לביא.

יח'

1.00

405.00

405.00

03.40.04.002

מתקני אופניים תוצרת שחם-אריכא דגם לביא

יח'

1.00

450.00

450.00

4

סה"כ ריהוט חוץ

8

פרגולות

03.42.08.001

פרגולה בצורה ובגודל כלשהם מקונסטרוקצית  /עמודים
ממתכת ,קורות עץ וכיסוי רשת עץ מעל ,לרבות גילוון
וצביעה אלקטרוסטטית בתנור ויסודות בטון.

8

סה"כ פרגולות

1,550.00

40

סה"כ עבודות פיתוח

7,157.00

41

גינון והשקייה

1

הכשרת קרקע

855.00

מ"ר

1.00

1,550.00

1,550.00

03.41.01.001

טיוב הקרקע בקומפוסט בשטחי הגינון לפי הוראות
וכאמור במפרט המיוחד.

מ"ר

1.00

4.00

4.00

03.41.01.002

אדמה גננית מטיב מאושר בעומק  40ס"מ לגינון ו-100
ס"מ לעצים

מ"ק

1.00

41.00

41.00

1

סה"כ הכשרת קרקע

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

45.00
הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  27מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
3

עבודות השקייה

03.41.03.001

הקצב לעבודות השקייה בהתאם לתכניות קומפלט

3

סה"כ עבודות השקייה

8

נטיעה

יחידת
מידה

כמות

קומפ1.00 ...

סה"כ

מחיר

100,000.00

100,000.00
100,000.00

03.41.08.001

שתילים גודל מס'  ,3גודל הכלי  1.0ליטר

יח'

1.00

14.00

14.00

03.41.08.002

שתילים גודל מס'  ,4גודל הכלי  3.0ליטר

יח'

1.00

30.00

30.00

03.41.08.003

שתילים גודל מס'  ,6גודל הכלי  10.0ליטר

יח'

1.00

89.00

89.00

03.41.08.004

עצים בוגרים ,גודל מס'  ,9עובי גזע מינ' " ,3גובה
מינימלי  4.50מ' .מספר בדים 3 -

יח'

1.00

590.00

590.00

8

סה"כ נטיעה

723.00

41

סה"כ גינון והשקייה

100,768.00

3

סה"כ מבנה  - 3אגם חידור מי גשם  -מתחם נוריות -אופציונלי

120,832.00

4

מבנה  - 4עבודות זמניות והקצבים  -מתחם הנוריות -אופציונלי

1

עבודות זמניות

8

עבודות תאורה זמנית

04.01.08.001

מתקן תאורה זמנית מושלם עבור  15עמודי תאורה
הכולל 15 ,יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות
במידות  100/100/100ס"מ 15 ,עמודי עץ בגובה .8
 5/10/12מ' ,זרועו ת ברזל מגולוון כדוגמת זרוע תוצרת
"געש אורות" מק"ט  52210701או ש"ע 15 ,גופי תאורה
כדוגמת "אור-און " / "25מרס " mc3 / "10שרדר" או
ש"ע עם נורת נל"ג עד  502וט ,כבל חשמל לחיבור
העמודים ,תיל פלדה נושא ,חיבור המתקן למקור זרם,
אישורו ע"י בודק מוסמך לפני הפעלתו ,ניתוקו עם גמר
השימוש ,הובלה ,הרכבה ,פירוק ופינוי כל האמור
בתחילה ובסוף השימוש ,כל זה לתקופה של חודש
קלנדרי.

קומפ1.00 ...

15,000.00

15,000.00

04.01.08.002

מתקן תאורה זמנית מושלם עבור  15עמודי תאורה
הכולל 15 ,יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות
במידות  100/100/100ס"מ 15 ,עמודי עץ בגובה .8
 5/10/12מ' ,זרועות ברזל מגולוון כדוגמת זרוע תוצרת
"געש אורות" מק"ט  52210701או ש"ע 15 ,גופי תאורה
כדוגמת "אור-און " / "25מרס " mc3 / "10שרדר" או
ש"ע עם נורת נל"ג עד  502וט ,כבל חשמל לחיבור
העמודים ,תיל פלדה נושא ,חיבור המתקן למקור זרם,
אישורו ע"י בודק מוסמך לפני הפעלתו ,ניתוקו עם גמר
השימוש ,הובלה ,הרכבה ,פירוק ופינוי כל האמור
בתחילה ובסוף השימוש והובלה למחסני המועצה.

קומפ1.00 ...

60,000.00

60,000.00

04.01.08.003

פירוק שדה תאורה זמנית כולל עמודים ,פנסים כבלים
וכד' )קטע של עד  40מ"א( והעברתו לקטע אחר,

180.00

180.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

יח'

1.00

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  28מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

המדידה לפי שדה כקומפלט

יח'

04.01.08.004

העתקת מערכת תאורה זמנית כמופיע בסעיף 04.01.08
 001-002.לכל מקום שיורה המפקח בתחומי המועצה

קומפ1.00 ...

04.01.08.005

חוליות בטון עגולות בקוטר  80ובגובה  66ס"מ להגנה
על עמודים

8

סה"כ עבודות תאורה זמנית

62

הסדרים זמניים

04.01.62.001

הקצב למכלול הסדרי תנועה הזמניים לעבודות בבמתחם
הנוריות בלבד)פרקים  . (1-5לפי הוראות המפרט,
משטרת ישראל ומועצה מקומית כפר שמריהו .לרבות
שוטרים ,פקחים ,מאבטחים ,עגלות חץ ,שבילים זמניים
וכד' 2.5% .מהיקף העבודות המאושר לתשלום

62

סה"כ הסדרים זמניים

1,139,225.00

1

סה"כ עבודות זמניות

1,219,665.00

4

סה"כ מבנה  - 4עבודות זמניות והקצבים  -מתחם הנוריות -אופציונלי

1,219,665.00

5

מבנה  - 5עבודות אגודת המים מתחם הנוריות -אופציונלי

1

עבודות מים

57

קווי צינורות

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

260.00

260.00

80,440.00

קומפ1.00 ...

1,139,225.00

1,139,225.00

הערה:
הספקת והנחת צינורות
פלדה ללא פעמון עטופים בפוליאתילן מושחל תלת
שכבתי וציפוי פנימי
מבטון בקטרים " 3" - 10בעובי דופן " 5/32וצינורות
בקוטר "2
עובי דופן  3.65מ"מ.
המחיר כולל :הספקת
צינורות ,הובלה מביהח"ר ,פרוק ופזור לאורך תוואי
ההנחה במנוף או מחפר .חפירה
לעומק מכסימלי של  1.5מ' )במכונה או ידיים( ,מפני
קרקע קיימים ו/או מתוכננים
וברוחב מתוכנן של  0.80מ' .הספקה ומילוי חול  10ס"מ
מתחת לצינור והמשך מילוי
עד רום פני כביש קיים מעל גב הצינור.
ריתוכים בכל זווית שהיא ,חיתוכים ,תיקוני ראשים .לפני
הורדתו של הצינור
לתעלה ולאחר גמר תיקונים ייבדק הצינור .טיפה
באמצעות שרוולים מתכווצים כולל הספקת
השרוולים ,הספקה והנחת סרט כחול מיוחד ,בהתאם
לתקנים.
הספקה והתקנת קשתות
מבוטנות המסומנות על גבי תוכניות התנוחה.
הספקה והתקנת מעברי
קוטר מבוטנים.
ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  29מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

הספקה והתקנת
הסתעפויות )טה( חרושתיות.
הספקה והתקנת מסעפים
חרושתיים הנדרשים לקווים סניפים ,חיבורי בתים וכו'
)לא יותר חיבור ללא הסתעפות
חרושתית מוכנה(.
פינוי עודפי אדמה
ופסולת לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות
הסביבה.
שטיפת הקו ,צילומי
פנים צינור ,חיטוי ,בדיקות לחץ ,בדיקות מים )כולל קבלת
אישור משרד הבריאות( .עטיפת
ראשים ותיקוני כיסוי התעלות רק לאחר קבלת אישור
בכתב ביומן העבודה של המפקח.
המחיר לפי
מ"א/צינור.
05.01.57.001

צינורות פלדה בקוטר " ,6עובי דופן " ,5/32כולל אספקה
והנחה ,פפירה/חציבה ,כיסוי מחול מיובא  20ס"מ מתחת
לצינור ועד  30ס"מ מעל גב הצינור .צילום פנים צינור,
שטיפה ,חיטוי ,אישור משרד הבריאות

מ"א

1.00

300.00

300.00

05.01.57.002

כנ"ל בקוטר "4

מ"א

1.00

270.00

270.00

05.01.57.003

כנ"ל בקוטר "3

מ"א

1.00

240.00

240.00

05.01.57.004

תוספת בגין מילוי חול מעבר לאמור בסעיף .57.010-57
020

מ"ק

1.00

50.00

50.00

05.01.57.005

מערכת מגוף תת-קרקעי "6

יח'

1.00

3,150.00

3,150.00

05.01.57.006

כנ"ל בקוטר "4

יח'

1.00

2,300.00

2,300.00

05.01.57.007

תאים בקוטר  80ס"מ עם מכסה

יח'

1.00

1,800.00

1,800.00

05.01.57.008

תוספת בגין מכסה כבד

יח'

1.00

475.00

475.00

05.01.57.009

ברז כיבוי אש " ,3כולל שטורץ .צינור באורך מקסימלי של
 4מ'

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

05.01.57.010

תוספת בגין מתקן שבירה "4

יח'

1.00

900.00

900.00

05.01.57.011

חיבור לצינור קיים בכל קוטר מצינור חדש בקוטר "6

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

05.01.57.012

"למד" בקוטר "6

יח'

1.00

1,400.00

1,400.00

05.01.57.013

כנ"ל בקטרים "3"4-

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

05.01.57.014

חיבור הכנה בודד ,כולל צינור באורך מקסימלי של  3מ'

יח'

1.00

1,200.00

1,200.00

05.01.57.015

כנ"ל ,אך חיבור הכנה כפול

יח'

1.00

1,400.00

1,400.00

05.01.57.016

כנ"ל ,אך חיבור הכנה משולש

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

05.01.57.017

חיבור הכנה מרובע

יח'

1.00

1,800.00

1,800.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  30מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
05.01.57.018

כנ"ל ,אך חיבור הכנה מחומש

מ"א

1.00

2,000.00

2,000.00

05.01.57.019

כנ"ל ,אך חיבור הכנה משושה

יח'

1.00

2,200.00

2,200.00

05.01.57.020

פתיחת כביש קיים ברוחבעד  80ס"מ ובעומק עד 150
ס"מ לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה ומילוי
התעלה בשכבות המצע בהתאם להנחית המפקח  ,תיקון
הכביש והחזרת המצב לקדמותו ,כולל כל עבודות וחומרי
העזר .

מ"א

1.00

200.00

200.00

05.01.57.021

טיפול בקווים קיימים מכל סוג החוצים את רחוב הנורית,
כולל גישושים לגילוי צינורות משני צידי הרחוב .כולל
ניתוק מהצד המזרחי של רחוב הנורית וחיבור לקו החדש
בצד המערבי.

יח'

1.00

1,800.00

1,800.00

05.01.57.022

התקנת מערכת מדידה לבניינים קיימים שממערב לרחוב
הנורית )מערכת מדידה נמצאת ברחוב החורש( אספקה
והתקנת החיבור בהתאם לפרט )ללא מד מים( כולל
פרוק מערכת מדי דה ברחוב החורש.

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

05.01.57.023

צילום פנים צינור

מ"א

1.00

8.00

8.00

57

סה"כ קווי צינורות

30,693.00

1

סה"כ עבודות מים

30,693.00

5

סה"כ מבנה  - 5עבודות אגודת המים מתחם הנוריות -אופציונלי

30,693.00

6

מבנה  - 6עבודות אגודת המים רחבי הכפר

57

עבודות מים
הערה:
הספקת והנחת צינורות
פלדה ללא פעמון עטופים בפוליאתילן מושחל תלת
שכבתי וציפוי פנימי
מבטון בקטרים " 3" - 10בעובי דופן " 5/32וצינורות
בקוטר "2
עובי דופן  3.65מ"מ.
המחיר כולל :הספקת
צינורות ,הובלה מביהח"ר ,פרוק ופזור לאורך תוואי
ההנחה במנוף או מחפר .חפירה
לעומק מכסימלי של  1.5מ' )במכונה או ידיים( ,מפני
קרקע קיימים ו/או מתוכננים
וברוחב מתוכנן של  0.80מ' .הספקה ומילוי חול  10ס"מ
מתחת לצינור והמשך מילוי
עד רום פני כביש קיים מעל גב הצינור.
ריתוכים בכל זווית שהיא ,חיתוכים ,תיקוני ראשים .לפני
הורדתו של הצינור
לתעלה ולאחר גמר תיקונים ייבדק הצינור .טיפה
באמצעות שרוולים מתכווצים כולל הספקת
השרוולים ,הספקה והנחת סרט כחול מיוחד ,בהתאם
לתקנים.
הספקה והתקנת קשתות
מבוטנות המסומנות על גבי תוכניות התנוחה.

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  31מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

הספקה והתקנת מעברי
קוטר מבוטנים.
הספקה והתקנת
הסתעפויות )טה( חרושתיות.
הספקה והתקנת מסעפים
חרושתיים הנדרשים לקווים סניפים ,חיבורי בתים וכו'
)לא יותר חיבור ללא הסתעפות
חרושתית מוכנה(.
פינוי עודפי אדמה
ופסולת לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות
הסביבה.
שטיפת הקו ,צילומי
פנים צינור ,חיטוי ,בדיקות לחץ ,בדיקות מים )כולל קבלת
אישור משרד הבריאות( .עטיפת
ראשים ותיקוני כיסוי התעלות רק לאחר קבלת אישור
בכתב ביומן העבודה של המפקח.
המחיר לפי
מ"א/צינור.
1

רחובות השדות  +סביון
הערה:
המספרים בסוגרים מתיחסים למתואר בסעיפים
המתאימים במפרט טכני מיוחד ובאופני מדידה.

הערה

06.57.01.002

צינורות פלדה בקוטר " 8ע"ד ".5/32

מ"א

1.00

380.00

380.00

06.57.01.003

צינורות פלדה בקוטר " 6ע"ד ") 5/32לפי סעיף .(2.1.1

מ"א

1.00

300.00

300.00

06.57.01.004

כנ"ל אך בקוטר ".4

מ"א

1.00

270.00

270.00

06.57.01.005

כנ"ל אך בקוטר ".3

מ"א

1.00

240.00

240.00

06.57.01.006

הנחת צנרת זמנית )לפי סעיף .(2.1.3

מ"א

1.00

55.00

55.00

06.57.01.007

מערכת מגוף תת קרקעי )לפי סעיף  (2.2מגוף בקוטר "6
.

יח'

1.00

3,750.00

3,750.00

06.57.01.008

כנ"ל אך בקוטר ".4

יח'

1.00

2,300.00

2,300.00

06.57.01.009

תאי מגן למגופים )לפי סעיף (2.3

יח'

1.00

1,350.00

1,350.00

06.57.01.010

מכסה כבד )לפי סעיף .(2.4

יח'

1.00

750.00

750.00

06.57.01.011

תוספת לסעיפים  57.1.05-57.1.06עבור מגוף בתא
טמון באדמה )לפי סעיף .(2.5

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

06.57.01.012

ברז כיבוי אש בודד בקוטר ") 3לפי סעיף .(2.6

יח'

1.00

1,500.00

1,500.00

06.57.01.013

חיבור לצינור פלדה קיים )לפי סעיף  (2.7צינור חדש
בקוטר ".8"4-

יח'

1.00

1,700.00

1,700.00

06.57.01.014

ביצוע למד אנכי )לפי סעיף  (2.8קוטר ".8"6-

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

06.57.01.015

ניתוק קו קיים לפי סעיף )לפי סעיף  (2.9קו קיים בקוטר

יח'

1.00

900.00

900.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  32מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

"6.

יח'

כמות

סה"כ

מחיר

06.57.01.016

פתיחת משטחי אספלט )לפי סעיף .(2.10

מ"א

1.00

25.00

25.00

06.57.01.017

פרוק משטחים מרוצפים )לפי סעיף .(2.11

מ"א

1.00

25.00

25.00

06.57.01.018

חיבורי בתים )לפי סעיף  ,(2.14חיבור בודד.

יח'

1.00

1,750.00

1,750.00

06.57.01.019

כנ"ל אך חיבור כפול.

יח'

1.00

2,100.00

2,100.00

06.57.01.020

כנ"ל אך חיבור משולש.

יח'

1.00

2,250.00

2,250.00

06.57.01.021

שיקום כבישים ומשטחי אספלט

מ"א

1.00

105.00

105.00

06.57.01.022

שיקום משטחים מרוצפים

מ"א

1.00

95.00

95.00

1

סה"כ רחובות השדות  +סביון

2

רחובות הזורע  +הבאר )שני קטעים(
הערה:
המספרים בסוגרים מתיחסים למתואר בסעיפים
המתאימים במפרט טכני מיוחד ובאופני מדידה.

21,945.00

הערה

06.57.02.002

צינורות פלדה בקוטר " 8ע"ד ") 5/32לפי סעיף .(2.1.1

מ"א

1.00

380.00

380.00

06.57.02.003

כנ"ל אך בקוטר "6

מ"א

1.00

300.00

300.00

06.57.02.004

כנ"ל אך בקוטר ".3

מ"א

1.00

240.00

240.00

06.57.02.005

צנרת זמנית )לפי סעיף .(2.1.3

מ"א

1.00

55.00

55.00

06.57.02.006

מערכת מגוף תת קרקעי )לפי סעיף  (2.2מגוף בקוטר "8
.

יח'

1.00

4,500.00

4,500.00

06.57.02.007

כנ"ל אך בקוטר "6

יח'

1.00

3,750.00

3,750.00

06.57.02.008

תאי מגן למגופים )לפי סעיף .(2.3

יח'

1.00

1,350.00

1,350.00

06.57.02.009

מכסה כבד )לפי סעיף .(2.4

יח'

1.00

750.00

750.00

06.57.02.010

תוספת עבור מגוף טמון בקרקע

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

06.57.02.011

ברז כיבוי אש בודד בקוטר ") 3לפי סעיף .(2.6

יח'

1.00

1,700.00

1,700.00

06.57.02.012

חיבור לצינור פלדה קיים )לפי סעיף  (2.7צינור חדש
בקוטר ".8"4-

יח'

1.00

1,700.00

1,700.00

06.57.02.013

ביצוע למד אנכי )לפי סעיף  (2.8קוטר ".6"8-

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

06.57.02.014

פתיחת משטחי אספלט )לפי סעיף .(2.10

מ"א

1.00

25.00

25.00

06.57.02.015

פרוק משטחים מרוצפים )לפי סעיף .(2.11

מ"א

1.00

95.00

95.00

06.57.02.016

חיבורי בתים )לפי סעיף  ,(2.14חיבור בודד.

יח'

1.00

1,750.00

1,750.00

06.57.02.017

כנ"ל אך חיבור כפול.

יח'

1.00

2,100.00

2,100.00

06.57.02.018

כנ"ל אך חיבור משולש.

יח'

1.00

2,250.00

2,250.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  33מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
06.57.02.019

שיקום כבישים ומשטחי אספלט

מ"א

1.00

105.00

105.00

06.57.02.020

שיקום משטחים מרוצפים

מ"א

1.00

95.00

95.00

2

סה"כ רחובות הזורע  +הבאר )שני קטעים(

3

רח' רגבים
הערה:
המספרים בסוגרים מתיחסים למתואר בסעיפים
המתאימים במפרט טכני מיוחד ובאופני מדידה.

23,245.00

הערה

06.57.03.002

צינורות פלדה בקוטר " 6ע"ד ") 5/32לפי סעיף .(2.1.1

מ"א

1.00

300.00

300.00

06.57.03.003

כנ"ל אך בקוטר ".3

מ"א

1.00

240.00

240.00

06.57.03.004

צנרת זמנית )לפי סעיף .(2.1.3

מ"א

1.00

55.00

55.00

06.57.03.005

מערכת מגוף תת קרקעי )לפי סעיף  (2.2מגוף בקוטר ".
6

יח'

1.00

3,750.00

3,750.00

06.57.03.006

תאי מגן למגופים )לפי סעיף .(2.3

יח'

1.00

1,350.00

1,350.00

06.57.03.007

מכסה כבד )לפי סעיף .(2.4

יח'

1.00

700.00

700.00

06.57.03.008

תוספת לסעיף  57.3.05עבור מגוף טמון בקרקע )לפי
סעיף .(2.5

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

06.57.03.009

ברז כיבוי אש בודד בקוטר ") 3לפי סעיף .(2.6

יח'

1.00

1,500.00

1,500.00

06.57.03.010

חיבור לצינור פלדה קיים )לפי סעיף  (2.7צינור חדש
בקוטר ".10

יח'

1.00

1,700.00

1,700.00

06.57.03.011

ביצוע למד )לפי סעיף  (2.8קוטר ".10

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

06.57.03.012

פתיחת משטחי אספלט )לפי סעיף .(2.10

מ"א

1.00

25.00

25.00

06.57.03.013

פרוק משטחים מרוצפים )לפי סעיף .(2.11

מ"א

1.00

25.00

25.00

06.57.03.014

חיבורי בתים )לפי סעיף  ,(2.14חיבור בודד.

יח'

1.00

1,750.00

1,750.00

06.57.03.015

כנ"ל אך חיבור כפול.

יח'

1.00

2,000.00

2,000.00

06.57.03.016

שיקום כבישים ומשטחי אספלט

מ"א

1.00

105.00

105.00

06.57.03.017

שיקום מדרכות

מ"א

1.00

95.00

95.00

06.57.03.018

צינורות פוליאתילן  160מ"מ  PE100דרג 10

מ"א

1.00

220.00

220.00

3

סה"כ רח' רגבים

4

רח' האילנות

06.57.04.002

15,915.00

הערה:
המספרים בסוגרים מתיחסים למתואר בסעיפים
המתאימים במפרט טכני מיוחד ובאופני מדידה.

הערה

צינורות פלדה בקוטר " 6ע"ד ") 5/32לפי סעיף .(2.1.1

מ"א

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

1.00

300.00

300.00

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  34מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
06.57.04.003

כנ"ל אך בקוטר ".3

מ"א

1.00

240.00

240.00

06.57.04.004

צנרת זמנית )לפי סעיף .(2.1.3

מ"א

1.00

55.00

55.00

06.57.04.005

מערכת מגוף תת קרקעי )לפי סעיף  (2.2מגוף בקוטר "6
.

יח'

1.00

3,750.00

3,750.00

06.57.04.006

תאי מגן למגופים )לפי סעיף .(2.3

יח'

1.00

1,350.00

1,350.00

06.57.04.007

מכסה כבד )לפי סעיף .(2.4

יח'

1.00

750.00

750.00

06.57.04.008

תוספת לסעיף  57.050עבור מגוף טמון בקרקע )לפי
סעיף  ,(2.5בקוטר ".6

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

06.57.04.009

ברז כיבוי אש בודד בקוטר ") 3לפי סעיף .(2.6

יח'

1.00

1,500.00

1,500.00

06.57.04.010

חיבור לצינור פלדה קיים )לפי סעיף  (2.7צינור חדש
בקוטר ".8"4-

יח'

1.00

1,700.00

1,700.00

06.57.04.011

ביצוע למד אנכי )לפי סעיף  (2.8קוטר ".6

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

06.57.04.012

ניתוק קו קיים לפי סעיף )לפי סעיף  (2.9קו קיים בקוטר
"6.

יח'

1.00

900.00

900.00

06.57.04.013

פתיחת משטחי אספלט )לפי סעיף .(2.10

מ"א

1.00

25.00

25.00

06.57.04.014

פרוק משטחים מרוצפים )לפי סעיף .(2.11

מ"א

1.00

25.00

25.00

06.57.04.015

חיבורי בתים )לפי סעיף  ,(2.14חיבור בודד.

יח'

1.00

1,750.00

1,750.00

06.57.04.016

כנ"ל אך חיבור כפול.

יח'

1.00

2,100.00

2,100.00

06.57.04.017

שיקום כבישים ומשטחי אספלט

מ"א

1.00

105.00

105.00

06.57.04.018

צינורות פוליאתילן  160מ"מ  PE100דרג 10

מ"א

1.00

220.00

220.00

4

סה"כ רח' האילנות

5

רח' החרצית
הערה:
המספרים בסוגרים מתיחסים למתואר בסעיפים
המתאימים במפרט טכני מיוחד ובאופני מדידה.

16,870.00

הערה

06.57.05.001

צינורות פלדה בקוטר " 6ע"ד ") 5/32לפי סעיף .(2.1.1

מ"א

200.00

300.00

60,000.00

06.57.05.002

כנ"ל אך בקוטר ".3

מ"א

12.00

240.00

2,880.00

06.57.05.003

צנרת זמנית )לפי סעיף .(2.1.3

מ"א

200.00

55.00

11,000.00

06.57.05.004

מערכת מגוף תת קרקעי )לפי סעיף  (2.2מגוף בקוטר ".
6

יח'

1.00

3,750.00

3,750.00

06.57.05.005

תאי מגן למגופים )לפי סעיף .(2.3

יח'

2.00

1,350.00

2,700.00

06.57.05.006

מכסה כבד )לפי סעיף .(2.4

יח'

1.00

700.00

700.00

06.57.05.007

תוספת לסעיף  57.6.05עבור מגוף טמון בקרקע )לפי
סעיף .(2.5

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  35מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
06.57.05.008

ברז כיבוי אש בודד בקוטר ") 3לפי סעיף .(2.6

יח'

2.00

1,500.00

3,000.00

06.57.05.009

חיבור לצינור פלדה קיים )לפי סעיף  (2.7צינור חדש
בקוטר ".8"4-

יח'

1.00

1,700.00

1,700.00

06.57.05.010

חיבור צינור  "6לצינור א/צ

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

06.57.05.011

ביצוע למד )לפי סעיף  (2.8קוטר ".10

יח'

3.00

1,000.00

3,000.00

06.57.05.012

פתיחת משטחי אספלט )לפי סעיף .(2.10

מ"א

200.00

25.00

5,000.00

06.57.05.013

פרוק משטחים מרוצפים )לפי סעיף .(2.11

מ"א

10.00

25.00

250.00

06.57.05.014

חיבורי בתים )לפי סעיף  ,(2.14חיבור בודד.

יח'

12.00

1,750.00

21,000.00

06.57.05.015

כנ"ל אך חיבור כפול.

יח'

1.00

2,000.00

2,000.00

06.57.05.016

חיבור הכנה

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

06.57.05.017

שיקום כבישים ומשטחי אספלט

מ"א

200.00

105.00

21,000.00

06.57.05.018

שיקום מדרכות

מ"א

20.00

95.00

1,900.00

5

סה"כ רח' החרצית

6

רחוב קרן היסוד קטע שדות  -הזורע
הערה:
המספרים בסוגרים מתיחסים למתואר בסעיפים
המתאימים במפרט טכני מיוחד ובאופני מדידה.

144,480.00

הערה

06.57.06.002

צינורות פלדה בקוטר " 6ע"ד ") 5/32לפי סעיף .(2.1.1

מ"א

1.00

300.00

300.00

06.57.06.003

כנ"ל אך בקוטר ".3

מ"א

1.00

240.00

240.00

06.57.06.004

צנרת זמנית )לפי סעיף .(2.1.3

מ"א

1.00

55.00

55.00

06.57.06.005

מערכת מגוף תת קרקעי )לפי סעיף  (2.2מגוף בקוטר ".
6

יח'

1.00

3,750.00

3,750.00

06.57.06.006

תאי מגן למגופים )לפי סעיף .(2.3

יח'

1.00

1,350.00

1,350.00

06.57.06.007

מכסה כבד )לפי סעיף .(2.4

יח'

1.00

700.00

700.00

06.57.06.008

תוספת לסעיף  57.6.05עבור מגוף טמון בקרקע )לפי
סעיף .(2.5

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

06.57.06.009

ברז כיבוי אש בודד בקוטר ") 3לפי סעיף .(2.6

יח'

1.00

1,500.00

1,500.00

06.57.06.010

חיבור לצינור פלדה קיים )לפי סעיף  (2.7צינור חדש
בקוטר ".8"4-

יח'

1.00

1,700.00

1,700.00

06.57.06.011

חיבור צינור  "6לצינור א/צ

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

06.57.06.012

ביצוע למד )לפי סעיף  (2.8קוטר ".10

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

06.57.06.013

פתיחת משטחי אספלט )לפי סעיף .(2.10

מ"א

1.00

25.00

25.00

06.57.06.014

פרוק משטחים מרוצפים )לפי סעיף .(2.11

מ"א

1.00

25.00

25.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  36מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
06.57.06.015

חיבורי בתים )לפי סעיף  ,(2.14חיבור בודד.

יח'

1.00

1,750.00

1,750.00

06.57.06.016

כנ"ל אך חיבור כפול.

יח'

1.00

2,000.00

2,000.00

06.57.06.017

חיבור הכנה

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

06.57.06.018

שיקום כבישים ומשטחי אספלט

מ"א

1.00

105.00

105.00

06.57.06.019

שיקום מדרכות

מ"א

1.00

95.00

95.00

6

סה"כ רחוב קרן היסוד קטע שדות  -הזורע

19,195.00

57

סה"כ עבודות מים

241,650.00

6

סה"כ מבנה  - 6עבודות אגודת המים רחבי הכפר

241,650.00

7

מבנה  - 7עבודות ברחבי הכפר

8

עב' תאורה תשתיות חח"י,בזקHOT,

1

מתקן תאורה

07.08.01.001

חפירה וחציבה תעלות ברוחב  60ס"מ ועומק של עד
 120ס"מ לצינורות וכבלים ,כולל ריפוד וכיסוי בחול
דיונות .מילוי החפירה בחומר חדש )חול צהוב( והשבת
המצב לקדמ ותו .המחיר כולל העברת עודפי אדמה
לאתר פסולת מאושר ע"י מועצה.

מ"א

1.00

40.00

40.00

07.08.01.002

תוספת עבור פתיחה וניסור של אספלט קיים למחיר
הסעיף הקודם והשבת המצב לקדמותו ,כולל מבנה
המסעה

מ"א

1.00

25.00

25.00

07.08.01.003

כנ"ל אך עבור פתיחה של ריצוף מכל סוג שהוא והשבת
המצב לקדמותו.

מ"א

1.00

80.00

80.00

07.08.01.004

יסוד מבטון ב -30לעמוד תאורה לעמוד תאורה בגובה
של עד  6מ' ,לפי תוכנית פרטים .היסוד יכלול ,פה"פ4 ,
ברגי יסוד מגולוונים בקוטר " 8 ,0.75אומים מרותכים
בינהם )כיסא ,דיסקה קפיצית(  2-3שרוולי כניסה ויציאה
לכבלים בקוטר של  80מ"מ,מידות היסוד 60*60*80
ס"מ כולל ברזל זיון .המחיר כולל חפירה בכל סוגי
הקרקע ומילוי.

יח'

1.00

800.00

800.00

07.08.01.005

יסוד מבטון ב -30ליסוד רכזת תאורה ,לפי תוכנית פרטים
 .היסוד יכלול ברגי יסוד מגולוונים ,דיסקה קפיצית,
שרוולי כניסה ויציאה לכבלים בקוטר של  80מ"מ,מידות
היסוד לפי תוכנית פרטים וכוללים את ברזל זיון .המחיר
כולל חפירה בכל סוגי הקרקע ומילוי.

יח'

1.00

4,500.00

4,500.00

07.08.01.006

אלקטרודת הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת
בקוטר של  19מ"מ ובאורך של  3מ' תקועים אנכית
בקרקע כולל תא מבטון טרומי בקוטר  60ס"מ  ,תקרה
ומכסה תואם לריצוף ,חפירה ,שילוט צביעה ,ברגים וכל
חומרי העזר הנדרשים.

קומפ1.00 ...

850.00

850.00

07.08.01.007

תא מעבר ובקרה לכבלים בקוטר של  80ס"מ ובעומק
כנידרש לפי תוכנית פרטים עשוי מחוליות טרומיות.

2,000.00

2,000.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

יח'

1.00

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  37מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

המחיר כולל חפירה/חציבה ומכסה יצוק עם הטבעה סמל
מ"מ כפר שמריהו לעומס של  25טון תוצרת וולקן.

יח'

כמות

סה"כ

מחיר

07.08.01.008

מוליך נחושת חשוף בחתך של  35ממ"ר מונח ישירות
בקרקע במקביל לצנרת הולכת הכבל כולל חדירה
ליסודות עמודי התאורה

מ"א

1.00

18.00

18.00

07.08.01.009

צינור שרשורי כבד כדוגמת "קוברה" בקוטר של  75מ"מ
כולל חוט משיכה וסרט סימון תיקני.

מ"א

1.00

24.00

24.00

07.08.01.010

צינור  P.V.Cקשיח מטיפוס חב' חשמל בקוטר "4
בחפירה כולל חוט משיכה וסרט סימון תיקני.

מ"א

1.00

45.00

45.00

07.08.01.011

כבל טרמופלסטי תת קרקעי מטיפוס XLPE5*16
להשחלה בצינור מחובר לעמוד או מרכזיה.

מ"א

1.00

35.00

35.00

07.08.01.012

התחברות לעמוד תאורה קיים .העבודה כוללת חפירה
חציבה סיתות כניסה ליסוד עמוד תאורה קיים דרך חלל
העמוד ועד למגש אביזרים.

קומפ1.00 ...

350.00

350.00

07.08.01.013

כנ"ל אך עליה לגוף תאורה על עמוד חב' חשמל .העבודה
כוללת אספקה והתקנה של צנרת מרירון " 2הגנת פח עד
לגובה של  2.5מ' מהקרקע ,קופסת  CI-3מאזי"ם עד 40
א' הת קנה של כבל וכל חומרי העזר הנלווים.

קומפ1.00 ...

600.00

600.00

07.08.01.014

עמוד פלדה דקורטיבי  R.H.S*15 15בגובה של  6מ'
כולל אביזרים דקורטיביים מפלדה מגולוון .העמוד יהיה
לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד ולפי ת"י .812
העמוד צבוע בתנור עם גמר חלק .העמוד יכלול פתח
למגש אביזרים .התא יכלול בורג הארקה ,עם פס
נחושת ,דלת תא האביזרים תהיה מותאמת לתא ותבטיח
אטימה למים כמו כן תכלול אמצ עי סגירה ותחובר לעמוד
ע"י שרשרת .העמוד יבוצע לפי תוכנית פרטים .גוון סופי
של העמוד בצבע לפי בחירת האדריכל ובתאום עם נציג
המועצה.

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

07.08.01.015

זרוע לעמוד תאורה בגובה של עד  6מ' ,לפי תוכנית
פרטים .עבודות הצביעה והגילוון יבוצעו לפי הדרישות
לעמוד תאורה .מחיר הזרוע כולל מתאם לגוף תאורה.

יח'

1.00

600.00

600.00

07.08.01.016

זרוע כפולה לעמוד תאורה בגובה של עד  6מ' ,לפי
תוכנית פרטים .עבודות הצביעה והגילוון יבוצעו לפי
הדרישות לעמוד תאורה .מחיר הזרוע כולל מתאם לגוף
תאורה.

קומפ1.00 ...

700.00

700.00

07.08.01.017

שקע מוגן מיים מותקן על העמוד בגובה  3.0מ' כולל
שקע  CEE316מוגן מים  ,IP65מא"ז  16א' ומפסק
פחת  2*25א' רגישות  30מיליאמפר במגש אביזרים
וכבל  XLPE 3*2 .5מגשר בניהם ,מחיר הסעיף ההכנות
בשלב ייצור העמוד )שקע מצחייה ולרבות  4תבריגים,
קידוחים ועיגון האביזר( כמו כן אספקת תקע למזמין .

יח'

1.00

300.00

300.00

07.08.01.018

מגש אביזרים לג.ת עד  250ואט לד הכולל את כל ציוד
הנדרש ,מא"ז דו קוטבי  10א' ,לזרם קצר  10KAמיקרו
מהדקי הסתעפות תוצרת  SOGEXIדגם  COPAKלפי

יח'

1.00

300.00

300.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  38מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות הכבלים או שווה ערך מאושר ,פס הארקה מנחושת
הכל קומפ' במקום.

יח'

כמות

סה"כ

מחיר

07.08.01.019

תוספת למגש אביזרים כפול לג.ת עד  250ואט לד הכולל
את כל ציוד הנדרש ,מפסקי נתיך  HRC 6א' מיקרו
מהדקי הסתעפות תוצרת  SOGEXIדגם  COPAKלפי
כמות הכבלים או ש ווה ערך מאושר ,פס הארקה
מנחושת הכל קומפ' במקום.

יח'

1.00

150.00

150.00

07.08.01.020

כבל  XLPE3*1.5בין המגש לגוף התאורה בגובה של
עד  8מ'.

יח'

1.00

45.00

45.00

07.08.01.021

פירוק וניתוק גופי תאורה וכל ציוד העזר הקיימים
ברחובות השונים )רחוב עד  500מ"א ( בשטח הפרוייקט
על עמודי חב' חשמל בתאום עם העירייה וחב' חשמל,
תשלום לחח" י והחזרתם למחסני מועצה.

קומפ1.00 ...

3,500.00

3,500.00

07.08.01.022

נקודה של מעגל תאורה חדש לתמרור/שלט מואר ע"י
כבל  XLPE3*4בצינור " .2העבודה כוללת חפירה
חציבה סיתות מיסוד ע.ת ועד לתמרור מואר ותוספת של
מאזי"ם חד פאזים לפי הצורך .הכל לפי הנחיות עיריית
הרצליה המעודכנות.

קומפ1.00 ...

450.00

450.00

07.08.01.023

שעות עבודה ברג'י של חשמלאי מוסמך לפי הנחיות
המפקח.

שעה

1.00

90.00

90.00

07.08.01.024

כנ"ל אך של עוזר חשמלאי.

שעה

1.00

60.00

60.00

07.08.01.025

בדיקת מתקן חשמל ע"י בודק פרטי )המאושר ע"י
מועצה( או חב' חשמל לגודל של עד  3*100א' ,כולל
תיקון כל הליקויים עד לקבלת אישור.

קומפ1.00 ...

2,000.00

2,000.00

07.08.01.026

ג.ת  LEDתוצרת  GEWISSאיטליה משווק ע"י חברת
אור עד מהנדסים מיציקת אלומיניום דגם 75
 STREET-O3-LEDוואט ,בדרגת אטימות IP 66
לפחות כולל כל הציוד האינטגרלי להפעלה והתקנת הגוף
 .מחיר גוף התאורה כולל מתאם לחיבור העמוד.הגוף
יהיה בעל אישור מכון התקנים הישראלי .עבודות
הצביעה יבוצעו לפי הדרישות לעמוד תאורה

יח'

1.00

4,100.00

4,100.00

07.08.01.027

תוספת צ'וק אלקטרוני עפ"י הנחית המתכנן וניהול
הפרויקט עפ"י מכרז אחר ,המחיר הנ"ל כולל זיכוי על
הצ'וק המגנטי לפי מחיר יסוד של  600ש"ח

יח'

1.00

750.00

750.00

07.08.01.028

התחברות לעמוד תאורה קיים או מרכזיית תאורה כולל
החדרת צינורות עבור כבלים דרך היסוד הקיים עד לתא
האביזרים לפי מפרט  .08לרבות חפירה ,חציבה והכנסת
שרוול מ צינור דו-שכבתי נוסף  80מ"מ קוטר ביסוד קיים
ותיקוני בטון לשביעות רצון הפיקוח והיזם

קומפ1.00 ...

500.00

500.00

07.08.01.029

מרכזית תאורה עפ"י תוכנית כולל על הציוד הנילווה
כמתואר ,יסוד למרכזיה ,צנרת יציאה מהיסוד ,צוקל,
סידור נעילה ,תא אביזרים למערכת בקרת תאורה וכו'
עד לבצוע מושלם של המרכזיה

קומפ1.00 ...

60,000.00

60,000.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  39מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

מחיר

סה"כ

כמות

30,000.00

30,000.00

1.00

1,700.00

1,700.00

1,500.00

קומפ1.00 ...

07.08.01.030

חיבור חשמל בגודל  3*80א' למרכזית תאורה כולל
תשלום לחח"י והתקנה של נישה מבטון למונה והמרכזיה
באורך של עד  2.40מ' ,עומק עד  0.6מ' ,גובה עד 1.80

07.08.01.031

ג.ת מיציקת אלומיניום דגם  KYROיבוא ארכה בדרגת
אטימות  IP 65לפחות כולל כל הציוד האינטגרלי ונורה
 W 150מיטל הילייד .מחיר גוף התאורה כולל מתאם
לחיבור העמוד.עבודות הצביעה יבוצעו לפי הדרישות
לעמוד תאורה

יח'

07.08.01.032

פירוק עמודי תאורת רחוב קימיים  ,פינוי עמודי וגופי
התאורה המפורקים מהשטח למחסן המועצה ע"פ
הנחיות המפקח והיזם בכל שטחי הפרוייקט ופינוי היסוד
לאתר פסולת מאושר.

קומפ1.00 ...

1,500.00

07.08.01.033

התקנה של גוף תאורה מסוג  KYEROמתוצרת SBP
עם נורה עד  150ואט נלג וכל הציוד האינטגרלי לרבות
משנק אלקטרוני הנמדד בנפרד,כולל זרוע דקורטיבית ,
מגש אביזרים ,כבל ממגש אביזרים ועד גוף התאורה,
התקנה וחיבור לרשת התאורה על עמודי חב' חשמל עם
כבל המאושר ע"י חברת החשמל ,תשלום אגרות חיבור
וניתוק לחב' חשמל עד לבצוע מושלם של העבודה.

יח'

1.00

3,500.00

3,500.00

07.08.01.034

פירוק ע"ת וג"ת קיים ומסירה למועצה

יח'

1.00

495.00

495.00

07.08.01.035

פירוק ג"ת קיים ומסירה למועצה

יח'

1.00

180.00

180.00

1

סה"כ מתקן תאורה

2

הכנות לתשתית מערכת אבטחה

122,787.00

07.08.02.001

חפירה וחציבה תעלות ברוחב  50ס"מ ועומק של עד
 100ס"מ לצינורות וכבלים ,כולל ריפוד וכיסוי בחול
דיונות .מילוי החפירה בחומר חדש )חול צהוב( והשבת
המצב לקדמ ותו .המחיר כולל העברת עודפי אדמה
לאתר פסולת מאושר ע"י מועצה.

מ"א

1.00

40.00

40.00

07.08.02.002

תוספת עבור פתיחה וניסור של אספלט קיים למחיר
הסעיף הקודם והשבת המצב לקדמותו.

מ"א

1.00

25.00

25.00

07.08.02.003

כנ"ל אך עבור פתיחה של ריצוף מכל סוג שהוא והשבת
המצב לקדמותו .כולל מבנה מסעה

מ"א

1.00

80.00

80.00

07.08.02.004

חפירה /חציבה ובנית תא מסוג  Pלכבלי מצלמות
אבטחה

קומפ1.00 ...

1,500.00

1,500.00

07.08.02.005

צינור יק"א  13.5בקוטר " 2בחפירה כולל חוט משיכה
וסרט סימון תיקני.

מ"א

1.00

18.00

18.00

07.08.02.006

צינור  P.V.Cקשיח בקוטר " 4בחפירה כולל חוט משיכה
וסרט סימון תיקני.

מ"א

1.00

45.00

45.00

07.08.02.007

עליה לעמוד תאורה קיים .העבודה כוללת חפירה חציבה
סיתות כניסה ליסוד עמוד תאורה קיים דרך חלל העמוד
ועד לראש העמוד.

קומפ1.00 ...

400.00

400.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  40מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

07.08.02.008

ביצוע יסוד ב -30ו/או הצבת בסיס לפילר אבטחה )פילר
 (0בגודל  100X30X80ס"מ

קומפ1.00 ...

1,800.00

1,800.00

07.08.02.009

ביצוע יסוד ב -30חדש לארון מצלמות כולל צוקל ,
התקנה חוזרת של הארון  ,המצלמות כולל כל הציוד
הנלווה הנדרש להתקנה חוזרת של הארון והמצלמות
כולל הזנה מעמוד תאורה סמוך יבוצע ע"י חברת G4S
במחיר יסוד של  6,000ש"ח.

קומפ1.00 ...

6,720.00

6,720.00

2

סה"כ הכנות לתשתית מערכת אבטחה

3

הכנות להעתקת תשתית HOT

10,628.00

הערה:
כל העבודות יבוצעו בתאום ובפיקוח חב'  HOTוע"י קבלן
מאושר ע"י חב'  . HOTתוכניות הביצוע יסופקו ע"י חב'
 .HOTקבלת מתקן ע"י  HOTמהווה תנאי לקבלת עבודה

הערה

07.08.03.001

חפירה וחציבה תעלות ברוחב של עד  40ס"מ ס"מ
ועומק של עד  80ס"מ לצינורות וכבלים ,כולל ריפוד
וכיסוי בחול דיונות .מילוי החפירה בחומר חדש )חול
צהוב( והשבת המצב לקדמותו .העבודה תבוצע עפ"י
פרטי חפירה של חב'  .HOTמחיר כולל העברת עודפי
אדמה לאתר פסולת מאושר ע"י מועצה.

מ"א

1.00

40.00

40.00

07.08.03.002

צינור יק"א  13.5בקוטר  63מ"מ מטיפוס חב' ) HOTפס
סגול(  +חוט משיכה  8מ"מ.

מ"א

1.00

25.00

25.00

07.08.03.003

צינור יק"א  13.5בקוטר  50מ"מ מטיפוס חב' ) HOTפס
סגול(  +חוט משיכה  8מ"מ.

מ"א

1.00

20.00

20.00

07.08.03.004

תא מעבר ובקרה לכבלים בקוטר של  100ס"מ ובעומק
 100לפי תוכנית פרטים עשוי מחוליות טרומיות .המחיר
כולל חפירה/חציבה ומכסה יצוק עם הטבעה סמל חב'
 OT Hלעומס של  25טון תוצרת וולקן.

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

07.08.03.005

גומחה לארון טל"כ במידות של  1.00מ' רוחב ,עומק עד
 0.5מ' ,גובה עד  1.80מ' ,כולל בסיס/יסוד/
חפירה/חציבה וכו'.

קומפ1.00 ...

2,000.00

2,000.00

07.08.03.006

כבלי טל"כ להעתקה לתשתית חדשה שיבוצעו ע"י חב'
HOT

מ"א

1.00

92.00

92.00

07.08.03.007

מצע סוג א' לכבישים ומדרכות  ,בעובי אחיד ומשתנה
לשיקומי חציות שבוצעו ע"י אחרים

מ"ק

1.00

120.00

120.00

3

סה"כ הכנות להעתקת תשתית HOT

4

עבודות תשתית בזק

4,797.00

הערה:
כל העבודות יבוצעו בפיקוח בזק ולפי מפרטי בזק וע"י
קבלן מאושר ע"י בזק קבלת המתקן ע"י בזק מהווה תנאי
לקבלת העבודה.
07.08.04.001

חפירה וחציבה תעלות ברוחב  40ס"מ ועומק של עד

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

מ"א

1.00

40.00

40.00

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  41מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

 120ס"מ לצינורות וכבלים ,כולל ריפוד וכיסוי בחול
דיונות .מילוי החפירה בחומר חדש )חול צהוב( והשבת
המצב לקדמ ותו .המחיר כולל העברת עודפי אדמה
לאתר פסולת מאושר ע"י מועצה.

מ"א

כמות

סה"כ

מחיר

07.08.04.002

עליה לעמוד/קיר עם צינור פוליאתילן יק"א  ,13.5מכל
הקטרים כולל  3מ' צינור )(10.2

יח'

1.00

250.00

250.00

07.08.04.003

חיבור צנרת חדשה לתא קיים/מבנה /מקלט/ארון סעף

יח'

1.00

650.00

650.00

07.08.04.004

התאמת והחלפת מסגרת מדרכתי /כבישית כולל
הגבהתה במידה הצורך עד  0.7מ' ע"י בטון מזויין ,כולל
חפירה מסביב לתא והחזרת השטח לקדמותו .העבודה
כוללת ביטון המס גרת החדשה ותיקון הגג במידה
הצורך ,כולל הובלת המסגרת החדשה מהמחסן לאתר
העבודה ושל הישנה מאתר העבודה למחסן

יח'

1.00

750.00

750.00

07.08.04.005

צינור פוליאתילן  50מ"מ יק"א 13.5

מ"א

1.00

25.00

25.00

07.08.04.006

צינור פוליאתילן  63מ"מ יק"א 13.5

מ"א

1.00

35.00

35.00

07.08.04.007

צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר  110אופיין בזק

מ"א

1.00

45.00

45.00

07.08.04.008

תיקון אספלט במדרכה ברוחב של עד  55ס"מ

מ"א

1.00

60.00

60.00

07.08.04.009

סרט אזהרה לפי מפרט בזק  0641והנחתו לפי
דרישות בזק

מ"א

1.00

1.00

1.00

07.08.04.010

חפירה ובנית תא מסוג A1

יח'

1.00

3,658.00

3,658.00

07.08.04.011

חפירה ובנית תא מסוג  A2כולל החזרת המצב לקדמותו

יח'

1.00

4,300.00

4,300.00

07.08.04.012

כנ"ל אך חפירה ובנית תא מסוג P

יח'

1.00

1,500.00

1,500.00

07.08.04.013

בנית יסוד ב -30ו/או הצבת בסיס לארון סעף מכל
הסוגים לפי מפרט בזק

יח'

1.00

1,800.00

1,800.00

07.08.04.014

הרכבת ארון סעף מכל הסוגים

יח'

1.00

300.00

300.00

07.08.04.015

חדירה לחצר בית פרטית ויצירת תשתית לחיבור תת"ק
לבית מהצד הנגדי של תשתית בזק קיימת ברחוב לפי
הנחיות חברת בזק והפיקוח עד לביצוע מושלם ומסירה
לחברת בזק והפיקוח

קומפ1.00 ...

6,000.00

6,000.00

07.08.04.016

כנ"ל אך ,חדירה לחצר בית פרטית ויצירת תשתית
לחיבור תת"ק לבית מאותו הצד של תשתית בזק קיימת
ברחובלפי הנחיות חברת בזק והפיקוח עד לביצוע
מושלם ומסירה לחברת בזק והפיקוח

קומפ1.00 ...

7,000.00

7,000.00

07.08.04.017

מצע סוג א' לכבישים ומדרכות  ,בעובי אחיד ומשתנה
לשיקומי חציות שבוצעו ע"י אחרים

מ"ק

1.00

120.00

120.00

יח'

1.00

330.00

330.00

07.08.04.018

קופסת  CI3לדרישת חב' בזק

4

סה"כ עבודות תשתית בזק

5

הכנות לחב' חשמל

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

26,864.00

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  42מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

הערה:
כל העבודות יבוצעו בפיקוח חב' חשמל .תוכניות הביצוע
יסופקו ע"י חב' חשמל.

הערה

כמות

סה"כ

מחיר

07.08.05.001

חפירה וחציבה תעלות ברוחב של עד  150ס"מ ס"מ
ועומק של עד  150ס"מ לצינורות וכבלים ,כולל ריפוד
וכיסוי בחול דיונות .מילוי החפירה בחומר חדש )חול
צהוב( והש בת המצב לקדמותו .העבודה תבוצע עפ"י
פרטי חפירה של 1חב '1חשמל .מחיר כולל העברת
עודפי אדמה לאתר פסולת מאושר ע"י העירייה.

מ"א

1.00

70.00

70.00

07.08.05.002

צינור  P.V.Cמטיפוס חב' חשמל )דרג  6לפחות( בקוטר
של ".8

מ"א

1.00

60.00

60.00

07.08.05.003

צינור  P.V.Cמטיפוס חב' חשמל )דרג  6לפחות( בקוטר
של ".6

מ"א

1.00

50.00

50.00

07.08.05.004

צינור  P.V.Cמטיפוס חב' חשמל בקוטר של ".4

מ"א

1.00

40.00

40.00

07.08.05.005

גומחת בטון ב -30עבור פילר רשת חברת חשמל,
במידות פנים  60x170x220ס"מ ,סטנדרט חברת חשמל
.

קומפ1.00 ...

1,500.00

1,500.00

07.08.05.006

תוספת עבור פתיחה וניסור של אספלט קיים למחיר
הסעיף הקודם והשבת המצב לקדמותו.

מ"א

1.00

25.00

25.00

07.08.05.007

כנ"ל אך עבור פתיחה של ריצוף מכל סוג שהוא והשבת
המצב לקדמותו.

מ"א

1.00

80.00

80.00

07.08.05.008

ביצוע נקודת פסק בין מקטעי צנרת של חברת חשמל
כולל חפירה/תאים ומילוי בחומר חדש.

קומפ1.00 ...

2,500.00

2,500.00

07.08.05.009

מצע סוג א' לכבישים ומדרכות  ,בעובי אחיד ומשתנה
לשיקומי חציות שבוצעו ע"י אחרים

מ"ק

1.00

120.00

120.00

07.08.05.010

בסיס בגודל  4*2מ' מבטון מזוין ע"פ תוכנית פרטים של
חח"י.

קומפ1.00 ...

15,000.00

15,000.00

5

סה"כ הכנות לחב' חשמל

19,445.00

8

סה"כ עב' תאורה תשתיות חח"י,בזקHOT,

184,521.00

51

עבודות סלילה

1

עבודות הכנה ופירוק

07.51.01.001

ניסור קצה אספלט בעובי עד  10ס"מ ופינוי החומר
למקום שיורה המפקח

מ"א

1.00

25.00

25.00

07.51.01.002

הדברה בריסוס קוטל עשבים

מ"ר

1.00

2.00

2.00

07.51.01.003

פרוק כל האלמנטים המפריעים לביצוע העבודות בתוואי
הרחובות כולל סילוק לאחרי הטמנה ו/או למחזור ,לא
כולל פרוק רכוש פרטי בגבולות המגרשים כגון :קירות,
בטונים  ,גידור מכל סוג וכד'  -האמורים להכלל בפרקים
אחרים .המדידה לפי מ"ר נטו בשטחי העבודה בתוך
הדרך ועל פי הוראת המפקח

מ"ר

1.00

2.00

2.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  43מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
07.51.01.004

פירוק עמודי מחסום מפלדה כולל יסוד בטון

יח'

1.00

81.00

81.00

07.51.01.005

כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם ,בגובה העולה
על  3מ' אך אינו עולה על  6מ' ובקוטר גזע של  30עד
 40ס"מ )כולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם(

יח'

1.00

889.00

889.00

07.51.01.006

כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם ,בגובה העולה
על  6מ' ובקוטר גזע של  30עד  40ס"מ )כולל גיזום
ענפים מקדים ופינוי הגזם(

יח'

1.00

1,143.00

1,143.00

07.51.01.007

כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם ,בגובה העולה
על  6מ' ובקוטר גזע מעל  40ס"מ )כולל גיזום ענפים
מקדים ופינוי הגזם(

יח'

1.00

1,386.00

1,386.00

07.51.01.008

גדר איסכורית  2מ' כולל פירוק והתקנה מחדש בלפי
דרישת הפיקוח בשטחי כפר שמריהו

מ"א

1.00

125.00

125.00

07.51.01.009

קרצוף שטחי אספלט לעומק מעל  5ס"מ ועד  10ס"מ

מ"ר

1.00

14.00

14.00

07.51.01.010

קרצוף שטחי אספלט לעומק עד  5ס"מ

מ"ר

1.00

10.00

10.00

1

סה"כ עבודות הכנה ופירוק

2

עבודות עפר

3,677.00

07.51.02.001

חפירה ו/או חציבה המחיר כולל עירום ,מיון ,סילוק
והובלה חומר חפור לאתר הטמנה

מ"ק

1.00

20.00

20.00

07.51.02.002

יישור של שתית לכבישים ומדרכות )"צורת דרך"( ,
ישולם רק כאשר עבודות העפר הנדרשות הן  20ס"מ
)(+,-

מ"ר

1.00

3.50

3.50

07.51.02.003

הידוק שטחים מבוקר

מ"ר

1.00

3.50

3.50

07.51.02.004

עיבוד שתית בחרסיתות שמנות לעומק  40ס"מ על פי
מפרט יועץ הקרקע לרבות חרישה לעומק  40ס"מ ,
הרטבת החרסית במשך שבוע בכמות של 10
ליטר/מ"ר/יום והידוקה עד לצפ יפותMODIFIED-
AASHTO93% .

מ"ר

1.00

4.00

4.00

07.51.02.005

הידוק מבוקר של מילוי

מ"ר

1.00

3.50

3.50

07.51.02.006

מילוי מובא מבחוץ מחומר  A-2-4כולל פיזורו בשכבות
והידוק מבוקר

מ"ק

1.00

58.00

58.00

07.51.02.007

עיבוד שתית לפי המפרט

מ"ר

1.00

2.50

2.50

2

סה"כ עבודות עפר

3

מצעיםCLSM +

95.00

07.51.03.001

מצע סוג א' לכבישים ומדרכות  ,בעובי אחיד ומשתנה

מ"ק

1.00

120.00

120.00

07.51.03.002

בטון מסוג  CLSMלמילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד
תחתית אספלט מדרכה  /כביש לרבות פינוי וסילוק
החומר החפור

מ"ק

1.00

315.00

315.00

1.00

21.00

21.00

07.51.03.003
ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  44מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
תוספת למחיר בטון מסוג  CLSMעבור תוסף מהיר
התקשרות
3

סה"כ מצעיםCLSM +

4

עבודות אספלט

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

מ"ק

456.00

07.51.04.001

ריסוס ביטומן )צפוי מאחה( בשיעור  0.25ק"ג/מ"ר

מ"ר

1.00

2.00

2.00

07.51.04.002

ריסוס ביטומן בשיעור  1ק"ג/מ"ר

מ"ר

1.00

3.00

3.00

07.51.04.003

שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  3ס"מ גודל
אגרגט "½

מ"ר

1.00

24.00

24.00

07.51.04.004

שכבת בטון אספלט נושאת בעובי  4ס"מ  ,גודל אגרגט
"3/4

מ"ר

1.00

31.00

31.00

07.51.04.005

שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  6ס"מ  ,גודל
אגרגט "1

מ"ר

1.00

44.50

44.50

07.51.04.006

שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  7ס"מ  ,גודל
אגרגט "1

מ"ר

1.00

52.00

52.00

07.51.04.007

בטון אספלט בעובי משתנה כולל פיזור ידני  -לפי דרישת
הפיקוח בכתב

טון

1.00

325.00

325.00

07.51.04.008

צוות פינישר  -עבור עבודה קטנה )פחות מ 300 -טון(
-כולל אספלט

קומפ1.00 ...

13,500.00

13,500.00

07.51.04.009

עבודת צוות פיתוח לתיקונים  -באישור בכתב ביומן
עבודה

3,825.00

3,825.00

4

סה"כ עבודות אספלט

9

עבודות תמרור והסדרי תנועה

יום

1.00

17,806.50

07.51.09.001

עמוד מגלוון לתמרורי דרך מסוג עירוני

יח'

1.00

175.00

175.00

07.51.09.002

תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד

יח'

1.00

135.00

135.00

07.51.09.003

צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10עד  15ס"מ,
בצבע לבן/כתום/צהוב) .מדידה לפי צבע נטו(

מ"א

1.00

2.50

2.50

07.51.09.004

צביעת איי תנועה ,קווים ברוחב מ  20עד  25ס"מ ,בצבע
לבן/כתום/צהוב) .מדידה לפי צבע נטו(

מ"ר

1.00

19.50

19.50

07.51.09.005

צביעת מעברי חצייה ,קו עצירה או אחרים ,ברוחב 30
ס"מ ומעלה ,בצבע לבן/כתום/צהוב) .מדידה לפי צבע
נטו(

מ"ר

1.00

22.00

22.00

07.51.09.006

צביעת חץ בודד

יח'

1.00

29.00

29.00

07.51.09.007

צביעת חץ כפול

יח'

1.00

36.00

36.00

07.51.09.008

צביעת אבני שפה

מ"א

1.00

4.50

4.50

07.51.09.009

עיני חתול מסוג כלשהו

יח'

1.00

32.00

32.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  45מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

1.00

46.00

46.00

07.51.09.010

סימון חנייה לבעלי מוגבלויות בסמל ) 437צביעת משטח
וסימון (437

9

סה"כ עבודות תמרור והסדרי תנועה

501.50

51

סה"כ עבודות סלילה

22,536.00

57

קווי גרביטציה

1

קווי ביוב
הערה:
הנחת קווי ביוב גרביטציוניים.העבודה כוללת:א .עדכון,
מדידה וחידושה בהתאם למפרט.ב .אספקה ,הובלה
ופיזור צינורות ביוב מפי.וי.סי .דרג ביוב "עבה" ,כל צינור
 0. 3מטר או פחות בהתאם לת"י  884לאורך התוואי .ג.
אספקת כל האביזרים.ד .חפירה או חציבה בהתאם
לתוכניות ,כולל לפחות  20ס"מ מתחת לתחתית הצינור
המתוכננת לריפוד חול.ה .יישור תחתית התעלה ועטיפת
הצינור החול  20ס"מ מתחת לצינור מעליו וברוחב
התעלה ,כולל אספקת חול.ו .חיבור הצינור לתאי
הביקורת ולתא השאיבה באמצעות מחבר מיוחד מסוג
"פרס-סיל" שיסופק על ידי הקבלן כולל כל העבודות .ז.
כיסוי הצינורות מעל לחול לפי המפרט המיוחד .החלפת
קרקע מלאה.ח .סילוק אדמה עודפת.ט .חיבר לרשת ביוב
קיימת .י .שטיפת הקווים והבריכות.יא .בדיקת לחץ
בהתאם למפרט המיוחד ולתקן ישראלי.יב .החזרת
השטח לקדמותו לשביעות רצון המזמין.הכל קומפלט.

הערה

07.57.01.002

צינורות פי.וי.סי .דרג ביוב "עבה"  160מ"מ עד עומק
 125ס"מ.

מ"א

1.00

140.00

140.00

07.57.01.003

כנ"ל אבל בעומק עד  175ס"מ.

מ"א

1.00

160.00

160.00

07.57.01.004

כנ"ל אבל בעומק עד  225ס"מ.

מ"א

1.00

195.00

195.00

07.57.01.005

כנ"ל אבל בעומק עד  275ס"מ.

מ"א

1.00

230.00

230.00

07.57.01.006

כנ"ל אבל בעומק עד  325ס"מ.

מ"א

1.00

270.00

270.00

הערה:
ביצוע קו מצינורות  PE100דרג  10בתוך הקרקע לפי
ת"י  .5392/4427המחיר כולל:א .חידוש מדידה.ב.
אספקה ,הובלה ,פריקה ופיזור הצינורות והאביזרים
לאורך התוואי.ג  .חפירת תעלות בהתאם לתוכניות
והחתכים.ד .יישור החלקת תחתית התעלה ,ופיזור מצע
חול נקי בעובי של  20ס"מ.ה .הורדה לתעלה והרכבת
הצינורות והאביזרים הנדרשים,ביצוע כל פרטי ההרכבה
והחיתוכים הדרושים וסימון המפנים בקו על ידי עמודי
סימון )לפי פרט .(9ו .כיסוי בשלבים בשכבות של  20ס"מ
והידוקה בהתאם להוראות המפרט והיצרן.ז .המשך מילוי
חוזר מעל עטיפת החול לפי פרט חתך בתעלה.ח.
שטיפת הקווים ובדיקת לחץ בקו לפי דרג הצינור
ובהתאם לדרישות המפרט הכללי לתקן הישראלי.ט .כיוי
סופי והחזרת פני השטח לקדמותם.הכל קומפלט.

הערה

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  46מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
07.57.01.008

כנ"ל אבל צנרת  PE-100דרג  180 10מ"מ עד עומק
 125ס"מ.

מ"א

1.00

180.00

180.00

07.57.01.009

כנ"ל אבל בעומק עד  175ס"מ.

מ"א

1.00

220.00

220.00

07.57.01.010

כנ"ל אבל בעומק עד  225ס"מ.

מ"ק

1.00

260.00

260.00

07.57.01.011

כנ"ל אבל בעומק עד  275ס"מ.

מ"א

1.00

300.00

300.00

07.57.01.012

ביצוע קו גרביטציוני מתחת לתעלת בטון בקידוח
גמישמדוייק בשיטת .HDDהמחיר כולל:א .עדכון מדידה
וחידושה בהתאם למפרט.ב .אספקת ,הובלת ,פיזור
צינורות ביוב מ S DR 17, PE 100 -דרג  16בהתאם
לת"י  5392/4427לביצוע הקידוח.ג .ביצוע קידוח.ד.
חיבור הצינור לתאי הביקורת באמצעות מחבר מיוחד
מסוג פרס-סיל שיסופק ע"י הקבלן כ ולל כל העבודות.ה.
סגירת סופי קן עם שרוול גומי וסגירתו הרמטית עם
בנדים מנירוסטה.ו .ביצוע כל העבודות הריתוכים בצינור.
ז .סגירת הבורות לאחר ביצוע בהתאם למ פרט.ח.
שטיפת קווים והבריכות.ט .בדיקת לחץ בהתאם למפרט.י
 .החזרת השטח לקדמותו לשביעות רצון המזמין.יא.
אספקת על הצינורות והאביזרים הדרושים.הכל קומפלט.
צינר  ,SDR 11, PE - 100דרג  16לפי ת"י  499בקוטר
 180מ"מ מונח בקרקע בכל עומק בקטעים עם  60מ'
כ"א.

מ"א

1.00

1,800.00

1,800.00

07.57.01.013

כנ"ל אך מתחת לקווי דלק)כולל ביטוח ,פיקוח וכד' -הכל
קומפ'(  -או לחילופין חפירה ע"י שאיבה -בהתאם
לדרישת חברות קווי הקלק

מ"א

1.00

4,000.00

4,000.00

07.57.01.014

דיפון תעלות ומדרונות במערכת דיפון מודולרית מסוג
" "SHEETPILE CHAMBER SHORINGתוצרת חב'
 LTWמהספקת חב' "י.ו.נ.י.ת ".או ש"ע בעומק מעל .2
 25מ'.

מ"א

1.00

850.00

850.00

07.57.01.015

עטיפת בטון ב -30מזויין במקומות הנדרשים בתוכנית
)מתחת לתעלות הניקוז ,קירות מגן ,קטע כבישים ,בתוך
מגרשים פרטיים וכו'( כולל אספק בטון לפי הנחיות
המפקח ו בהתאם לפרט מס' .3

מ"ק

1.00

85.00

85.00

07.57.01.016

צילום קווים גרוויטציונים בקטעים שונים בהתאם
לדרישות המתכנן ולפי המפרט המיוחד.

מ"א

1.00

8.00

8.00

07.57.01.017

חפירה/שאיבה בנוכחות נציג בעל הקו כמפקח
צמוד)קצא"א ,תש"ן ,קמ"ד ( ,גישוש ואיתור הקו ,סימוני
פיזית ו  TLראש הקו ,קוטר הקו וסוג על גבי התוכנית
והעברת המידע למתכנן הפרויקט.

יח'

1.00

800.00

800.00

1

סה"כ קווי ביוב

2

תאי ביוב
הערה:
אספקה והתקנת תאי ביקורת מחוליות טרומיות לפי ת"י
.658/67העבודה כוללת:סימון ומדידה בהתאם לתוכניות

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

9,498.00

הערה

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  47מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

חפירה ,חוליה תחתונה כוללת עיבוד חרושתי דוגמת
 READY BAS Eאו ש"ע בפתחי כניסה ויציאה של
הצנרת בתוך תא הביקורת ובשוחות חרושתיות רגילות,
כולל מחבר מיוחד מסוג פרס-סיל לשוחה ,תעלות זרימה
מעובדות )בנצ'יקים(כוללמפל פנימי עד  60ס"מ ,עיבוד
כניסה לבית סמוך בכיוון המתאים ליציאה מן המבנה
)בקו " ,(6תקרה מבטון מזויין ,מכסה ב"ב לפי פרט קוטר
 60עם מסגרת ברזל יציקה לפית"י  489סוג .B 125
מילוי חוזר צדי הבור בחול נקי מאבנים ומהודק .שלבים
מברזל יציקה כל  35ס"מ לפי ת"י .631/67הכל קומפלט

הערה

כמות

סה"כ

מחיר

07.57.02.002

תאי ביקורת בקוטר  100עד עומק  125ס"מ.

יח'

1.00

6,200.00

6,200.00

07.57.02.003

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  100בעומק עד  175ס"מ.

יח'

1.00

6,400.00

6,400.00

07.57.02.004

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  100בעומק עד  225ס"מ.

יח'

1.00

6,860.00

6,860.00

07.57.02.005

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  100בעומק עד  275ס"מ.

יח'

1.00

7,260.00

7,260.00

07.57.02.006

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  125בעומק עד  325ס"מ.

יח'

1.00

7,560.00

7,560.00

07.57.02.007

תוספת עבור מפל חיצוני בכל קוטר כולל אספקת כל
החומרים לפי פרט מס'  4עד עומק  1.50מ'.

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

07.57.02.008

תוספת עבור מפל חיצוני בכל קוטר כולל אספקת כל
החומרים לפי פרט מס'  4עד עומק  2.50מ'.

יח'

1.00

1,400.00

1,400.00

07.57.02.009

תוספת עבור תקרה ומכסה כבדים מסוג  D 400ל-40
טון.

יח'

1.00

450.00

450.00

07.57.02.010

חיבור צינור ביוב לשוחה קיימת לרבות כל עבודות
החפירה ,עבודות החיבור ,החומרים הדרושים ועיבוד
המתעל בשלמות.

קומפ1.00 ...

2,000.00

2,000.00

2

סה"כ תאי ביוב

3

קווי ניקוז

39,230.00

הערה:
הערה :אספקת והנחת צינורות ואביזרים לקוי תעול כולל:
חפירה ו/או חציבה ,מצע ועטיפת חול כיסוי התעלה
שחזור המצעים וכל ,מרכיבי החומרים ועבודות כמפורט
במט"מ.

הערה

07.57.03.001

צנורות מבטון מזוין דרג  5עם אטם מובנה או שו"ע,
בקוטר פנימי  40ס"מ ובעומק עד  1.25מ'.

מ"א

1.00

420.00

420.00

07.57.03.002

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  50ס"מ ובעוממק עד  1.25מ'.

מ"א

1.00

550.00

550.00

07.57.03.003

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  50ס"מ ובעומק מ -1.26מ' עד
 1.75מ'.

מ"א

1.00

620.00

620.00

07.57.03.004

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  50ס"מ ובעומק מ -1.76מ' עד
 2.25מ'.

מ"א

1.00

700.00

700.00

07.57.03.005

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  60ס"מ ובעומק מ -1.26מ' עד
 1.75מ'.

מ"א

1.00

700.00

700.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  48מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
07.57.03.006

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  60ס"מ ובעומק מ -1.76מ' עד
 2.25מ'.

מ"א

1.00

800.00

800.00

07.57.03.007

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  80ס"מ ובעומק עד  1.25מ'.

מ"א

1.00

680.00

680.00

07.57.03.008

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  80ס"מ ובעומק מ -1.26מ' עד
 1.75מ'.

מ"א

1.00

850.00

850.00

07.57.03.009

צנורות כנ"ל אבל בקוטר  80ס"מ ובעומק מ -1.76מ' עד
 2.25מ'.

מ"א

1.00

1,050.00

1,050.00

07.57.03.010

עטיפת בטון לצינור פלדה לפי תוכנית קונסטרוקציה כולל
ברזלי זיון ועבודות נלוות.

מ"ק

1.00

1,400.00

1,400.00

07.57.03.011

צילום צנרת ניקוז כנ"ל כמפורט במט"מ

מ"א

1.00

20.00

20.00

3

סה"כ קווי ניקוז

4

תאי ניקוז

7,790.00

07.57.04.001

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  100*100ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  1.25מ'.

יח'

1.00

6,300.00

6,300.00

07.57.04.002

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  100*100ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  1.75מ'.

יח'

1.00

6,700.00

6,700.00

07.57.04.003

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  100*100ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  2.25מ'.

יח'

1.00

7,200.00

7,200.00

07.57.04.004

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות  150*150ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  1.75מ'.

יח'

1.00

8,500.00

8,500.00

07.57.04.005

תא בקרה מלבני לפי תכנית  2-13במידות אופקיות
פנימיות 150*150ס"מ עם תקרה ומכסה ב .ב .לעומס
 D400בקוטר פנימי  60ס"מ ובעומק עד  2.25מ'.

יח'

1.00

11,000.00

11,000.00

07.57.04.006

תא קליטה לפי תוכנית  2-8עם  3רשתות ו -3אבני שפה
מיצקת בעומק עד  1.25מ'.

יח'

1.00

6,500.00

6,500.00

07.57.04.007

תא קליטה לפי תוכנית  2-8עם  3רשתות ללא אבני שפה
מיצקת בעומק עד  1.25מ'.

יח'

1.00

6,000.00

6,000.00

07.57.04.008

חיבור צינור ניקוז לתא ניקוז קיים לרבות קומפ' .כל
עבודות החפירה ,עבודות החיבור ,החומרים הדרושים.

יח'

1.00

3,000.00

3,000.00

07.57.04.009

פירוק קו ניקוז לרבות כל עבודות החפירה /חציבה וסילוק
מאתר העבודה למקום מאושר ע"י המועצה.

מ"א

1.00

200.00

200.00

4

סה"כ תאי ניקוז

55,400.00

57

סה"כ קווי גרביטציה

111,918.00

60

עבודות רג'י

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  49מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
1

עבודות כ"א

יחידת
מידה

כמות

סה"כ

מחיר

07.60.01.001

עבודת פועל מקצועי

שעה

1.00

75.00

75.00

07.60.01.002

עבודת פועל בלתי מקצועי

שעה

1.00

65.00

65.00

07.60.01.003

עבודת צוות ) 2אנשים( הנחת צינורות לרבות רתכת

שעה

1.00

200.00

200.00

07.60.01.004

עבודת צוות מדידה

יום

1.00

2,500.00

2,500.00

07.60.01.005

מיפוי תשתיות ע"י חברה מאושרת ע"י הפיקוח  -לא כולל
מיפוי באמצעות שאיבת עפר

יום

1.00

10,000.00

10,000.00

1

סה"כ עבודות כ"א

2

עבודות כלים הנדסיים

12,840.00

07.60.02.001

עבודת משאית רכינה  15מ"ק

שעה

1.00

184.00

184.00

07.60.02.002

עבודת מחפרון  J.C.B-4או מקביל

שעה

1.00

194.00

194.00

07.60.02.003

עבודת מיני מחפרון אופני מסוג "בובקט" או מקביל

שעה

1.00

168.00

168.00

07.60.02.004

עבודת יעה )שופל( אופני קטרפילר  950או מקביל

שעה

1.00

221.00

221.00

07.60.02.005

עבודת מכבש רוטט ממונע  10-12טון "בומג" או מקביל

שעה

1.00

152.00

152.00

07.60.02.006

עבודת מיכלית מים  15מ"ק לפחות

שעה

1.00

184.00

184.00

07.60.02.007

עבודת פטיש חשמלי )קונגו( כולל מפעיל

שעה

1.00

95.00

95.00

07.60.02.008

עבודת "מטאטא כביש" שואב לנקוי כבישים כולל סילוק
הפסולת

יום

1.00

2,783.00

2,783.00

2

סה"כ עבודות כלים הנדסיים

3,981.00

60

סה"כ עבודות רג'י

16,821.00

62

הקצבים

07.62.01.001

הקצב למכלול הסדרי תנועה הזמניים לעבודות ברחבי
הכפר בלבד)פרקים  .(6-8לפי הוראות המפרט ,משטרת
ישראל ומועצה מקומית כפר שמריהו .לרבות שוטרים,
פקחים ,עגלות חץ ,שבילים זמניים וכד' 5% .מהיקף
העבודות המאושר לתשלום

62

סה"כ הקצבים

704,788.00

7

סה"כ מבנה  - 7עבודות ברחבי הכפר

1,040,584.00

8

מבנה  - 8מערכת ביוב מאסף מזרחי וקו סניקה

57

פרק  -קווי גרביטציה

1

קווי ביוב גרביטציונים
הערה:
הנחת קווי ביוב גרוויטציוניים.העבודה כוללת:א .עדכון,
מדידה וחידושה בהתאם למפרט.ב .אספקה ,הובלה

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

קומפ1.00 ...

704,788.00

704,788.00

הערה

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  50מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

ופיזור צינורות ביוב מפי.וי.סי .דרג ביוב "עבה" ,כל צינור
 3.0מטר או פחות בהתאם לת"י  884לאורך התוואי.ג.
אספקת כל האביזרים.ד .חפירה או חציבה בהתאם
לתוכניות ,כולל לפחות  20ס"מ מתחת לתחתית הצינור
המתוכננת לריפוד חול.ה .יישור תחתית התעלה ועטיפת
הצינור בחול  20ס"מ מתחת לצינור מעליו וברוחב
התעלה ,כולל אספקת החול.ו .חיבור הצינור לתאי
הביקורת ולתא השאיבה באמצעותמחבר מיוחד מסוג
"פרס-סיל" שיסופק על-ידי הקבלן כולל כל העבודות.ז.
כיסוי הצינורות מעל לחול לפי המפרט המיוחד .החלפת
קרקע מלאה.ח .סילוק אדמה עודפת.ט .חיור לרשת ביוב
קיימת.י .שטיפת הקווים והבריכות.יא .בדיקת לחץ
בהתאם למפרט המיוחד ולתקן ישראלי.יב .החזרת
השטח לקדמותו לשביעות רצון המזמין.הכל קומפלט.

הערה

כמות

סה"כ

מחיר

08.57.01.001

צינורות פי.וי.סי .דרג ביוב "עבה"  160מ"מ עד עומק
 125ס"מ.

מ"א

1.00

140.00

140.00

08.57.01.002

כנ"ל אבל בעומק עד  175ס"מ.

מ"א

1.00

160.00

160.00

08.57.01.003

כנ"ל אבל בעומק עד  225ס"מ

מ"א

1.00

195.00

195.00

08.57.01.004

כנ"ל אבל בעומק עד  275ס"מ

מ"א

1.00

230.00

230.00

08.57.01.005

כנ"ל אבל בעומק עד  325ס"מ

מ"א

1.00

270.00

270.00

08.57.01.006

כנ"ל אבל בעומק עד  375ס"מ

מ"א

1.00

320.00

320.00

08.57.01.007

כנ"ל אבל בעומק עד  425ס"מ

מ"א

1.00

380.00

380.00

08.57.01.008

כנ"ל אבל צנרת  PVCדרג ביוב עבה  250מ"מ עד עומק
 225ס"מ

מ"א

1.00

260.00

260.00

08.57.01.009

כנ"ל אבל בעומק עד  275ס"מ

מ"א

1.00

300.00

300.00

08.57.01.010

כנ"ל אבל בעומק עד  325ס"מ

מ"א

1.00

350.00

350.00

08.57.01.011

כנ"ל אבל בעומק עד  375ס"מ

מ"א

1.00

400.00

400.00

08.57.01.012

כנ"ל אבל בעומק עד  425ס"מ

מ"א

1.00

460.00

460.00

08.57.01.013

כנ"ל אבל בעומק עד  475ס"מ

מ"א

1.00

530.00

530.00

08.57.01.014

כנ"ל אבל בעומק עד  525ס"מ

מ"א

1.00

600.00

600.00

08.57.01.015

כנ"ל אבל בעומק עד  575ס"מ

מ"א

1.00

680.00

680.00

הערה:
הנחת קו ביוב גרוויטציוני בתחום ראדיוס מגן מצינורות
 PE100דרג  10בתוך הקרקע לפי ת"י .5392/4427
המחיר כולל:א .חידוש מדידה.ב .אספקה ,הובלה ,פריקה
ופיזור הצינורות והאביזרים לאורך התוואי.ג .חפירת
תעלות בהתאם לתוכניות והחתכים.ד .יישור החלקת
תחתית התעלה ,ופיזור מצע חול נקי בעובי של  20ס"מ.
ה .הורדה לתעלה והרכבת הצינורות והאביזרים
הנדרשים ,ביצוע כל פרטי ההרכבה והחיתוכים הדרושים

הערה

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  51מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

וסימון המפנים בקו על ידי עמודי סימון )לפי פרט .(9ו.
כיסוי בשלבים בשכבות של 20ס"מ והידוקה בהתאם
להוראות המפרט והיצרן.ז .המשך מילוי חוזר מעל
עטיפת החול לפי פרט חתך בתעלה.ח .שטיפת הקווים
ובדיקת לחץ בקו לפי דרג הצינור ובהתאם לדרישת
המפרט הכללי לתקן הישראלי.ט .כיסוי סופי והחזרת פני
השטח לקדמותם.הכל קומפלט.צינורות בקוטר  355מ"מ
 PE100דרג SDR13.5 12.5

הערה

כמות

סה"כ

מחיר

08.57.01.016

צינורות  PE100-דרג  180 10מ"מ עד עומק עד 175
ס"מ

מ"א

1.00

200.00

200.00

08.57.01.017

כנ"ל אבל בעומק עד  225ס"מ

מ"א

1.00

230.00

230.00

08.57.01.018

כנ"ל אבל בעומק עד  275ס"מ

מ"א

1.00

260.00

260.00

08.57.01.019

כנ"ל אבל בעומק עד  325ס"מ

מ"א

1.00

310.00

310.00

08.57.01.020

כנ"ל אבל בעומק עד  375ס"מ

מ"א

1.00

370.00

370.00

08.57.01.021

כנ"ל אבל צנרת  PE100-דרג  280 10מ"מ עד עומק עד
 225ס"מ

מ"א

1.00

500.00

500.00

08.57.01.022

כנ"ל אבל בעומק עד  275ס"מ

מ"א

1.00

550.00

550.00

08.57.01.023

כנ"ל אבל בעומק עד  325ס"מ

מ"א

1.00

600.00

600.00

08.57.01.024

כנ"ל אבל בעומק עד  375ס"מ

מ"א

1.00

680.00

680.00

08.57.01.025

כנ"ל אבל בעומק עד  425ס"מ

מ"א

1.00

770.00

770.00

08.57.01.026

כנ"ל אבל בעומק עד  475ס"מ

מ"א

1.00

880.00

880.00

08.57.01.027

דיפון תעלות ומדרונות במערכת דיפון מודולרית מסוג
" "SHEETPILE CHAMBER SHORINGתוצרת חב'
 LTWמהספקת חב' "י.ו.נ.י.ת ".או ש"ע בעומק מעל .2
 25מ'.

מ"א

1.00

850.00

850.00

08.57.01.028

עטיפת בטון ב -30מזויין במקומות הנדרשים בתוכנית
)מתחת לתעלות הניקוז ,קירות מגן ,קטע כבישים ,בתוך
מגרשים פרטיים וכו'( כולל אספק בטון לפי הנחיות
המפקח ו בהתאם לפרט מס' .3

מ"ק

1.00

85.00

85.00

08.57.01.029

צילום קווים גרוויטציונים בקטעים שונים בהתאם
לדרישות המתכנן ולפי המפרט המיוחד.

מ"א

1.00

8.00

8.00

08.57.01.030

חפירה/שאיבה בנוכחות נציג בעל הקו כמפקח
צמוד)קצא"א ,תש"ן ,קמ"ד( ,גישוש ואיתור הקו ,סימוני
פיזית ו  TLראש הקו ,קוטר הקו וסוג על גבי התוכנית
והעברת המידע למתכנן הפרויקט.

קומפ1.00 ...

800.00

800.00

08.57.01.031

ביצוע קו גרביטציוני מתחת לתעלת בטון בקידוח
גמישמדוייק בשיטת .HDDהמחיר כולל:א .עדכון מדידה
וחידושה בהתאם למפרט.ב .אספקת ,הובלת ,פיזור
צינורות ביוב מ S DR 17, PE 100 -דרג  16בהתאם
לת"י  5392/4427לביצוע הקידוח.ג .ביצוע קידוח.ד.
חיבור הצינור לתאי הביקורת באמצעות מחבר מיוחד

1,800.00

1,800.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

מ"א

1.00

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  52מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

מסוג פרס-סיל שיסופק ע"י הקבלן כ ולל כל העבודות.ה.
סגירת סופי קן עם שרוול גומי וסגירתו הרמטית עם
בנדים מנירוסטה.ו .ביצוע כל העבודות הריתוכים בצינור.
ז .סגירת הבורות לאחר ביצוע בהתאם למ פרט.ח.
שטיפת קווים והבריכות.ט .בדיקת לחץ בהתאם למפרט.י
 .החזרת השטח לקדמותו לשביעות רצון המזמין.יא.
אספקת על הצינורות והאביזרים הדרושים.הכל קומפלט.
צינר  ,SDR 11, PE - 100דרג  16לפי ת"י  499בקוטר
 180מ"מ מונח בקרקע בכל עומק בקטעים עם  60מ'
כ"א.

מ"א

08.57.01.032

כנ"ל אך מתחת לקווי דלק)כולל ביטוח ,פיקוח וכד' -הכל
קומפ'(  -או לחילופין חפירה ע"י שאיבה -בהתאם
לדרישת חברות קווי הקלק

מ"א

1

סה"כ קווי ביוב גרביטציונים

2

תת פרק  -אספקה והתקנת תאי ביקורת מחוליות טרומיות

כמות

1.00

סה"כ

מחיר

4,000.00

4,000.00

18,168.00

הערה:
אספקה והתקנת תאי ביקורת מחוליות טרומיות לפי ת"י
.658/67העבודה כוללת:סימון ומדידה בהתאם לתוכניות
חפירה ,חוליה תחתונה כוללת עיבוד חרושתי דוגמת
 READY BAS Eאו ש"ע בפתחי כניסה ויציאה של
הצנרת בתוך תא הביקורת ובשוחות חרושתיות רגילות,
כולל מחבר מיוחד מסוג פרס-סיל לשוחה ,תעלות זרימה
מעובדות )בנצ'יקים(כוללמפל פנימי עד  60ס"מ ,עיבוד
כניסה לבית סמוך בכיוון המתאים ליציאה מן המבנה
)בקו " ,(6תקרה מבטון מזויין ,מכסה ב"ב לפי פרט קוטר
 60עם מסגרת ברזל יציקה לפית"י  489סוג .B 125
מילוי חוזר צדי הבור בחול נקי מאבנים ומהודק .שלבים
מברזל יציקה כל  35ס"מ לפי ת"י .631/67הכל קומפלט

הערה

08.57.02.001

תאי ביקורת בקוטר  100עד עומק  125ס"מ.

יח'

1.00

6,200.00

6,200.00

08.57.02.002

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  100בעומק עד  175ס"מ.

יח'

1.00

6,400.00

6,400.00

08.57.02.003

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  100בעומק עד  225ס"מ.

יח'

1.00

6,860.00

6,860.00

08.57.02.004

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  100בעומק עד  275ס"מ.

יח'

1.00

7,260.00

7,260.00

08.57.02.005

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  125בעומק עד  325ס"מ.

יח'

1.00

7,560.00

7,560.00

08.57.02.006

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  125בעומק עד  375ס"מ.

יח'

1.00

7,860.00

7,860.00

08.57.02.007

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  150בעומק עד  425ס"מ.

יח'

1.00

8,900.00

8,900.00

08.57.02.008

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  150בעומק עד  475ס"מ.

יח'

1.00

10,000.00

10,000.00

08.57.02.009

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  150בעומק עד  525ס"מ.

יח'

1.00

10,500.00

10,500.00

08.57.02.010

כנ"ל אבל תאי ביקורת בקוטר  150בעומק עד  575ס"מ.

יח'

1.00

11,000.00

11,000.00

08.57.02.011

תוספת עבור מפל חיצוני בכל קוטר כולל אספקת כל
החומרים לפי פרט מס'  4עד עומק  2.50מ'.

יח'

1.00

1,400.00

1,400.00

1.00

450.00

450.00

08.57.02.012
ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  53מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

תוספת עבור תקרה ומכסה כבדים סוג  D 400ל -40טון.

יח'

08.57.02.013

חיבור צינור ביוב לשוחה קיימת לרבות כל עבודות
החפירה ,עבודות החיבור ,החומרים הדרושים ועיבוד
המתעל בשלמות.

קומפ1.00 ...

2

סה"כ תת פרק  -אספקה והתקנת תאי ביקורת מחוליות טרומיות

3

קווי סניקה  PE 100מתחנת שאיבה צפונית לקו מאסף מזרחי קטע דרומי

סה"כ

מחיר

2,000.00

2,000.00

86,390.00

08.57.03.001

ביצוע קו מצינורות  PE100דרג  12.5בתוך הקרקע לפי
ת"י  .5392/4427המחיר כולל :א .חידוש מדידה .ב.
אספקה ,הובלה ,פריקה ופיזור הצינורות והאביזרים
לאורך התוו אי.ג .חפירת תעלות בהתאם לתוכניות
והחתכים.ד .יישור החלקת תחתית התעלה ,ופיזור מצע
חול נקי בעובי של  20ס"מ .ה .הורדה לתעלה והרכבת
הצינורות והאביזרים הנדר שים ,ביצוע כל פרטי ההרכבה
והחיתוכים הדרושים וסימון המפנים בקו על ידי עמודי
סימון )לפי פרט  .(9ו .כיסוי בשלבים בשכבות של 20
ס"מ והידוקה בהתאם להוראות ה מפרט והיצרן .ז.
המשך מילוי חוזר מעל עטיפת החול לפי פרט חתך
בתעלה .ח .שטיפת הקווים ובדיקת לחץ בקו לפי דרג
הצינור ובהתאם לדרישות המפרט הכללי לתקן הישראי.
ט .כיסוי סופי והחזרת פני השטח לקדמותם .הכל
קומפלט .צינורות בקוטר  160מ"מ  PE100דרג 12.5
SDR13.5

מ"א

1.00

250.00

250.00

08.57.03.002

תוספות מילוי חומר מחצבה סוג א' בתעלת הצינור מעל
עטיפת החול ועד פני הקרקע בקטעים שיצויינו על-ידי
המפקח בכתב.

מ"ק

1.00

85.00

85.00

08.57.03.003

עטיפת בטון מזויין ב -30לצינורות סניקה בקוטר 160
מ"מ ובכל עומק ,כולל הזיון.

מ"ק

1.00

850.00

850.00

08.57.03.004

פתיחת משטח בטון בכלי מוטורי ,תיקון בהתאם למפרט
המיוחד.

מ"א

1.00

80.00

80.00

08.57.03.005

ביצוע פרטים מקטעי צינורות ע.ד + 5/32" .ב.פ.
ואביזרים .המחיר כולל:א.אספקה והובלת הצינורות
והאביזרים .ב .עבודות החפירה ,הגילוי והכיסוי הדרושים
.ג .כל החי תוכים והריתוכים .עשיית כל התבריגים
הדרושים ,הרכבת הפרט וחיבורו לרשת משני צידיו .ד.
זיפות כל חלקי הפלדה שמתחת לפני הקרקע על ידי זפת
חם לפי דרישת המפעל .ה .צביעת כל חלקי הפלדה על
פני הקרקע כולל אביזרים בצע עליון עם רקע צבע יסוד .ו
 .יציקת כל גושי הבטון לעגון ותמיכה המופיעים בפרט
ובהתאם למפרט לגושי בטון  .ז .נאספקת חומרי עזר:
ברגים ,אומים,אטמים ,אזני עגון לדרסר תוצרת "קראוס",
ברגים לאזני עגון ,אומים ,זפת ,לקה ,סרט עטיפה ,סרט
טופ .ח .כל ההוראות הנוספוהמופיעות במפרט .הכל
קומפלט .שסתום אויר לקו סניקה בקוטר 160מ"מ לפי
פרט 7-355

יח'

1.00

18,000.00

18,000.00

08.57.03.006

כנ"ל אבל פרט מס'  - 7נקודת ניקוז.

יח'

1.00

7,500.00

7,500.00

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  54מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון
08.57.03.007

כנ"ל אבל ביצוע פרט  - 8חיבור קו סניקה לשוחת ביקורת
.

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

08.57.03.008

ביצוע משטח בטון מזויין ב -30בגודל  5.0X4.0מ' לפי
פרט 30

יח'

1.00

11,000.00

11,000.00

08.57.03.009

אספקה ,הובלה והתקנת גדר ושער מסביב למשטח בטון
לפי פרט ) 310עם פשפש(

יח'

1.00

6,000.00

6,000.00

08.57.03.010

אספקה ,הובלה והתקנת מתקן מונע ריח תוצרת
 SOMATאו ש"א

יח'

1.00

140,000.00

140,000.00

3

סה"כ קווי סניקה  PE 100מתחנת שאיבה צפונית לקו מאסף מזרחי קטע דרומי

188,765.00

57

סה"כ פרק  -קווי גרביטציה

293,323.00

8

סה"כ מבנה  - 8מערכת ביוב מאסף מזרחי וקו סניקה

293,323.00

80

מבנה  - 80מנגנון קנסות

80

קנסות

1

קנסות

80.80.01.001

איחור בביצוע עבודה

יום

1.00

-1,500.00

לא לסיכום

80.80.01.002

ביצוע עבודה לקויה/לכל פריט עבודה

יח'

1.00

-2,000.00

לא לסיכום

80.80.01.003

אי ביצוע עבודה ברצף על פי תנאי רישיון המשטרה

יום

1.00

-2,500.00

לא לסיכום

80.80.01.004

היעדרות מנהל עבודה ליום עבודה

יח'

1.00

-1,000.00

לא לסיכום

80.80.01.005

היעדרות מנהל פרויקט ליום עבודה

יח'

1.00

-500.00

לא לסיכום

80.80.01.006

אי עמידה בהנחיות להפסקת מים

יח'

1.00

-1,500.00

לא לסיכום

80.80.01.007

אי העסקה /אי קבלת אישור על כח אדם מקצועי ו/או אי
התייצבות כח אדם מקצועי ,כמפורט במפרט ,למקרה

יח'

1.00

-3,500.00

לא לסיכום

80.80.01.008

אי אספקת פועל מקצועי  /פועל פשוט במועד

יח'

1.00

-500.00

לא לסיכום

80.80.01.009

אי ביצוע /סירוב ביצוע אחד מסעיפי החוזה על נספחיו
)לרבות מפרט הטכני( ,למקרה)כולל חזרה(

יח'

1.00

-2,500.00

לא לסיכום

80.80.01.010

אי ביצוע עבודות ניקיון בימי שישי ,שבת ,ערבי חג
ועבודות לילה ,כמפורט במפרט

יום

1.00

-2,500.00

לא לסיכום

80.80.01.011

אי ביצוע הוראות המנהל /המפקח במועד ,למקרה

יח'

1.00

-2,500.00

לא לסיכום

80.80.01.012

אי ביצוע אחד או יותר מתנאי הבטיחות כמפורט במפרט,
למקרה

יח'

1.00

-2,500.00

לא לסיכום

80.80.01.013

אי ביצוע מסעיפי הניקיון כמפורט במפרט

יום

1.00

-1,000.00

לא לסיכום

80.80.01.014

דיווח על עבודה שלא בוצעה כעבודה שבוצעה

יום

1.00

-5,000.00

לא לסיכום

80.80.01.015

גיזום ביום שישי ללא הנחיות מנהל כמפורט במפרט,
למקרה

יח'

1.00

-2,500.00

לא לסיכום

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

דף  55מתוך 56
תאריך הפקת הדו"ח12/05/2022 :

מחירון
שם עבודה :מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022
מספר עבודה691 :
אסמכתא:
מספר סעיף  /מק'ט תיאור
מחירון

יחידת
מידה

כמות

מחיר

80.80.01.016

השלכת פסולת שלא באתר לפינוי פסולת מאושר ע"י
המשרד להגנת הסביבה

יח'

1.00

-25,000.00

לא לסיכום

80.80.01.017

עבודה בסמוך לעצים קיימים שלא עפ"י הוראות המפרט
ונספחיו ו/או בניגוד להנחיות האגרונום ,למקרה

יח'

1.00

-2,000.00

לא לסיכום

1

סה"כ קנסות

80

סה"כ קנסות

80

סה"כ מבנה  - 80מנגנון קנסות

691

סה"כ מחירון מכרז מסגרת כפר שמריהו 2022

4,245,423.32

691

מע"מ 17%

721,721.96

691

סה"כ כולל מע"מ

4,967,145.28

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

סה"כ

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט

