החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות
ומחול – חולון בע"מ ח.פ51-228735-0 .

מכרז פומבי מספר 04/2022

הזמנה להציע הצעות
לעבודות שיפוץ קירות מעטפת חיצונית במתחם מוזיאון הילדים
בחולון
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מכרז פומבי מספר  04/2022הזמנה להציע הצעות ותנאים כללים למכרז
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה
הצעות לביצוע עבודות ביצוע שיפוץ קירות מעטפת חיצוניים למבנים במוזיאון הילדים על בסיס
כתב כמויות ותוכניות מדידה  .העבודה תבוצע במתחם מוזיאון הילדים בחולון ,והכל על פי
הנחיות ,תכניות ,הדין ,והתנאים המפורטים במסמכי המכרז (להלן" :העבודות").
עיריית חולון (להלן" :העירייה") הסמיכה את החברה ,שהנה תאגיד עירוני בשליטתה המלאה של
העירייה ,לפעול בשמה ובמקומה ולהתקשר עם הזוכה במסגרת מכרז זה .החברה הינה "תאגיד
מקומי" כמוגדר בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב – .1992
על המציע להציע הצעתו ולהשלים המחיר המוצע על ידו במסגרת טופס הצעת המחיר והצעת
מציע שלהלן ובכתב הכמויות.
רשאים להשתתף במכרז תאגידים שהינם קבלנים הרשומים בישראל בענף שיפוצים/בניה לביצוע
העבודות נשוא המכרז ,והעונים על כל תנאי המכרז במועד הגשת ההצעות.
מתחם מוזיאון הילדים בחולון (להלן" :המתחם" או "הבניין") הינו בבעלות עיריית חולון (להלן:
"העירייה") ,אך לא תהיה כל יריבות בין העירייה לבין הזוכה במכרז זה.

תיאור תמציתי של העבודות:
ביצוע העבודות כהגדרתן לעיל בהתאם לתכנון וכתב כמויות מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ,
ובפיקוח של המהנדס כהגדרתו להלן .על הקבלן הזוכה לספק את כל העבודה ,החומרים ,הציוד
והשירותים להשלמת העבודות נשוא המכרז.
קבלת מסמכי המכרז
את מסמכי מכרז זה ,ניתן לראות באתר מוזיאון הילדים החל מיום הפרסום בעיתונים.
סיור מציעים ופגישת הבהרות ייערכו ביום חמישי  24.03.2022בשעה  10:00ואילך .התכנסות
ליד קופות המוזיאון.
שאלות הבהרה בכתב ניתן לשגר למייל  avi@icmh.org.ilעד ולא יאוחר מיום א' 03.04.2022
שעה  .12:00שאלות הבהרה שהתקבלו בכתב ייענו [שאלה שלא תיענה ,או אי מענה בכלל ייחשבו
כתשובה שלילית] עד ליום ד'  06.04.2022שעה .23:59
שאלות ההבהרה בכתב בלבד ייענו בכתב ,והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז ,ויופצו לכל
רוכשי המכרז ,בתנאי שימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז כרטיס ביקור ובו פרטי ההתקשרות עם
נציג המציע (רוכש המכרז) ,או מסמך אחר בכתב בו יפורטו פרטי יצירת הקשר עם המציע לרבות:
שם מלא של התאגיד המציע ,מספר תאגיד ברשם החברות ,כתובת ,פקס ,ומייל ,שם איש קשר
ומספר נייד של איש הקשר.
שלבי המכרז – אמות המידה לבחירת הזוכה
הליכי מיון ההצעות ,בדיקתן ובחירת המפעיל הזוכה יתבצעו בשני שלבים ,כמפורט להלן:
.1

שלב א' – עמידה בתנאי סף.

.2

שלב ב' – דירוג ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה ,על פי הצעת המציע .ההצעות
ישוקללו על פי שיעור ההצעה הכספית לביצוע העבודה כולה על פי כתב הכמויות.
ההצעה הזולה ביותר של מי שעמד בתנאי סף – תזכה.
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המציע אחראי לבדוק את המבנה במסגרת סיור המציעים – השתתפות בסיור – חובה.
תנאי כשירות מוקדמים – תנאי סף
הזכות להשתתפות במכרז תהא למי שעומד בתנאי הסף המצטברים שלהלן ויובהר ,כי הצעתו של
מציע שלא יעמוד בתנאי הסף – תיפסל ולא תשוקלל.
ואלה תנאי הסף:

.3

3.1

על המציע להיות קבלן רשום ברשם הקבלנים ,ולהציג תעודת קבלן רשום בתוקף – סיווג
131א בענף שיפוצים.

3.2

על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנהל [ערוך כדין ומאומת ע"י עו"ד] בנוסח המצ"ב כנספח
ז' למכרז זה.

3.3

ערבות בנקאית אוטונומית של בנק מסחרי בישראל ע"ס ( ₪ 50,000חמישים אלף) כמפורט
להלן ,בתוקף עד ליום . 31.12.22

3.4

ניסיון של לפחות  10שנים בביצוע עבודות במבני ציבור.

אופן הגשת ההצעה  -כללי

.4

4.1

יש לחתום על ההצעה ,וכן על כל מסמכי המכרז בשולי כל דף  +במקומות המיועדים לכך.

4.2

ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

4.3

יש לצרף כל מסמך הבהרה – ככל שיהיה – כשהוא חתום ע"י המציע.

.5

ערבות בנקאית

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית ,אוטונומית ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,ברת פירעון עם
דרישה ראשונה על סך של  50,000( ₪ 50,000אלף שקלים חדשים) שתוצא לבקשת המציע בנוסח
שצורף כנספח למכרז ,לפקודת החברה ,בתוקף עד ליום  ,31.12.2022וזאת להבטחת קיום תנאי
המכרז והתחייבויות המציע על פי הצעתו.
אי המצאת הערבות ,כאמור ,תביא לפסילת ההצעה .החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף
הערבות בחודשיים נוספים והמציע במכרז מתחייב במקרה של דרישה כאמור ,להאריך את תוקף
הערבות .מציע שלא יאריך את הערבות  -תיפסל הצעתו.
החברה תהא רשאית לחלט ו/או להגיש לגבייה את הערבות כל אימת שהמציע לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי הצעתו ,בשים לב לכל תנאי מסמכי המכרז.
.6

ההצעות
הצעת המחיר בגין כל תכולת העבודה תהא בשקלים חדשים על פי הנדרש בכתב הכמויות.

.7

המשתתף יצרף להצעתו שבמסגרת חוברת המכרז את האישורים והמסמכים
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כדלהלן:
 7.1ערבות בנקאית ע"ס .₪ 50,000
 7.2אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
 7.3אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור
 7.4תעודת עוסק מע"מ
 7.5אישור זכויות חתימה במציע (אישור של עו"ד או רו"ח המציע)
 7.6תעודת האגד מרשם החברות
 7.7תצהיר מנהל
 7.8תעודת קבלן רשום בתוקף
 7.9חתימה בכל עמוד בתוכניות /נספחים
.8

הוצאות המכרז

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה
על המצי ע ,והוא לא יהא זכאי לכל החזר בגינן ,בכל מקרה .דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו
אף הם.
.9

סיור מציעים ,הבהרות ושינויים
ביום חמישי  24/03/2022שעה  10:00תתקיים פגישת הבהרות וייערך סיור בשטח ביצוע
העבודות.

.10

החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים בו .השינויים והתיקונים,
כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל רוכשי מסמכי
המכרז בדואר רשום לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז ,או באמצעות
מכשיר פקסימיליה/דוא"ל.

.11

שמירת זכויות בקשר למסמכי המכרז
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
הגשת ההצעות

.12

המציע יגיש את ההצעה בצירוף כל המסמכים והאישורים בשני עותקים חתומים כדין
בכל עמוד – חותמת  +חתימה .ההצעה תוגש ידנית [לא בדואר] במעטפה סגורה לתיבת
המכרזים שתוצב בסמוך לחדר מנכ"ל המוזיאון ,החל מיום  10.04.2022משעה  09:00ועד
ליום  12.04.2022עד השעה  ,14:00ובמועד זה ייפתחו התיבה וההצעות .ההצעה תוגש
במעטפה סגורה ועליה יסומן שם המכרז בלבד "מכרז שיפוץ קירות מעטפת המוזיאון",
ללא סימני זיהוי של המציע.
הצעה שתוגש באיחור כלשהו מסיבה כלשהי לא תיפתח ,ולא תובא לדיון.

.13

כל מסמכי המכרז ייחתמו בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך .

.14

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ ו/או התחרות עם המציעים ו/או עם
מי מהם ו/או לפרסם הזמנה להצעות נוספות ו/או לנקוט בכל דרך שתראה לה,
לרבות אי קבלת ההצעה הזולה ביותר – לפי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף לכל דין.
כמו כן רשאית החברה לשקול בנפרד כל סעיף מתומחר בהצעת המחיר.
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.15

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי
המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו ,כי יש לו את כל הידע ,היכולת
והניסיון המקצועי לבצע את הנדרש על פי המכרז  -הכל כמפורט במסמכי המכרז.

.16

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
המכרז  -לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

.17

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה .המציע אינו רשאי להעתיק מסמכים
אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

.18

החברה תודיע לזוכה על הזכייה במכרז.

.19

החברה תיתן הודעה ,ליתר המשתתפים במכרז שלא יזכו ,והם יהיו רשאים לקבל
חזרה את הערבות הבנקאית שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז זה,
לאחר שייחתם חוזה עם המציע הזוכה.

.20

תוך  7ימי עסקים ממועד ההודעה על זכייתו כאמור ,יחתום הזוכה על החוזה ועל
נספחיו ויספק עד לאותו מועד את כל המסמכים הנחוצים לכך.

.21

חולטה ערבות בנקאית ,ישמש סכומה– ככל שייגבה  -כפיצוי קבוע ומוסכם מראש
בגין אי עמידה בתנאי המכרז ו/או ההצעה.

גיל עומר – מנכ"ל המוזיאון
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ
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תוכן עניינים לנספחים
שם הנספח

נספח מס

עמוד

נספח 1

נספח א  -הצעת מחיר

8

נספח 2

נספח ב  -חוזה

11

נספח 3

נספח ג  -קיום ביטוחים

19

נספח 4

נספח ד  -בטיחות

24

נספח 5

נספח ה  -ערבות ביצוע בנקאית

28

נספח 6

נספח ו  -ערבות בדק בנקאית

30

נספח 7

נספח ז  -תצהיר מנהל

32

נספח 8

נספח ח' מכרז שיפוץ חזיתות

34

נספח 9

נספח ט  -תכניות שיפוץ מעטפת

44
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נספח 1
נספח א  -הצעת מחיר
עמוד 8
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נספח א'  -טופס הצעת המחיר והצהרת המציע מכרז 04/2022
הצעה כספית לביצוע עבודות שיפוץ קירות מעטפת חיצוניים למבנים
במוזיאון הילדים בחולון ,על בסיס כתב כמויות ותוכניות מדידה ,והכל
על פי הנחיות ,תוכניות ,הדין ,והתנאים המפורטים במסמכי המכרז
לכבוד
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ
אנו הח"מ (להלן" :המציע") לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה והבנו את כל מסמכי המכרז
בין המצורפים ,ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מסכימים בזה
לכל האמור במסמכי המכרז ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי
ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור ,מתכבדים בזאת להציע הצעתנו
למכרז בהתאם להוראות תנאי מכרז זה על נספחיו לרבות החוזה המצורף לו מצהירים
ומתחייבים בזה כדלקמן:
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי במכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים
שבמסמכי המכרז.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינויי ותהא תקפה במשך  90יום מיום
חתימתה ,או מיום פתיחת תיבת המכרזים  -לפי המאוחר .אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא
חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם .להבטחת קיום
הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית צמודה ע"ס  ₪ 50,000היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים
כי תוך  2ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם כל מסמך חסר ו/או נוסף
וכן נמיר את הערבות לערבות ביצוע על סכום זהה .היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו
אנו מסכימים שהערבות הבנקאית תמומש על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על אי
עמידתנו בהתחייבויותינו כאמור.

הצעת מחיר [לפני מס ערך מוסף]
אנו נבצע את העבודה תמורת תשלום סך של _______  ₪בתוספת מס ערך מוסף על פי המחירים
שהצענו במסגרת כתב הכמויות נספח ח'.

לסכומים בטבלת כתב הכמויות הנ"ל יתווסף מע"מ כדין ,וכמפורט בכתב הכמויות .
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם מציעים אחרים.
כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים הבאים:
לסימון ב X-ולמילוי הפרטים על ידי המשתתף
חוברת המכרז (חתומה בשולי כל דף)
ערבות בנקאית ע"ס ₪ 50,000
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור
תעודת עוסק מע"מ
אישור זכויות חתימה
מסמכי ההתאגדות

לשימוש בודק ההצעה בלבד
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
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יש  /אין
יש  /אין

תצהיר מנהל
תעודת קבלן רשום בתוקף

אנו מצהירים שאנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו (במקרה של תאגיד) ,ואין כל מניעה
עפ"י כל דין או חוזה לחתימתנו על הצעה זו.
________________ _______________ _______________________
שם המציע
תעודת זהות  /ח.פ.
שם המציע

____________________
____
חתימות מורשי החתימה
וחותמת

כתובת _____________________ :טלפון_____________ :
פקס.______________:
אישור

אני הח"מ ___________ עו"ד/רו"ח של ____________________ מאשר בזה כי חתימות
ה"ה ___________ וכן ה"ה________________ אשר חתמו על חוזה זה בפני ביום ___
מחייבות את המפעיל בהתקשרות עמכם לכל דבר ועניין.

תאריך____________ :
_______________________
חתימת עו"ד  /רואה חשבון
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נספח 2
נספח ב  -חוזה
עמוד 11
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חוזה (נספח ב')
שנערך ונחתם בחולון ביום _______ לחודש _____ שנת 2022
בין:

החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול  -חולון בע"מ
ח.פ51-228735-0 .
מרחוב שדרות ירושלים  214פארק פרס חולון

(להלן" :המוזיאון" או "המזמין")

לבין:

________________ח.פ/ .ת.ז____________.
כתובת  _________________________________ :מיקוד____ :
טלפון ____________ :פקס  ______________ :נייד _______ :
איש קשר __________ :טלפון חרום__________ :

(להלן" :הקבלן")

הואיל

והמוזיאון מעוניין להוציא אל הפועל כדין ולפי כל תקן מחייב ,עבודות לפי תכנית של
מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ לביצוע שיפוץ קירות מעטפת חיצוניים למבנים
במוזיאון הילדים על בסיס כתב כמויות ותוכניות מדידה  .העבודה תבוצע במתחם
מוזיאון הילדים בחולון ,והכל על פי הנחיות ,תוכניות ,הדין ,והתנאים המפורטים
במסמכי המכרז [להלן ובכפוף להגדרת העבודה להלן בהתאמה גם " :העבודה" או
"המהנדס" לפי העניין] בתוך מתחם מוזיאון הילדים בחולון;

והואיל

והקבלן זכה במכרז  4/2022שפרסם המוזיאון (להלן ":המכרז") ,קיים סיור במקום
ביצוע העבודות בדק את המבנה ,את מיקומו ,את אופן העמדתו ,דרכי הגישה אליו
וממנו ,את החומרים והשיטה בה הוא בנוי ,ואת כתב הכמויות והתוכניות ,והנחיות
הביצוע שמהוות חלק מהמכרז (להלן גם "התכניות" – לפי העניין);

והואיל

והקבלן מעוניין לבצע את העבודה על פי דרישות המזמין ,בהתאם לתכניות והנחיות
המהנדס ,והוא מצהיר בזה כי הוא מורשה לפי כל דין לבצע את סוג העבודה שהוזמנה,
וכי הוא בעל ניסיון ,יכולת ומשאבים ,לבצע את העבודה על פי כל דין וברמה מקצועית
ובמומחיות מעולה לפי כל תקן מחייב או נהוג;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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.1

המבוא דלעיל והנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

.2

מסמכי החוזה והגדרות
מסמכי ההסכם הרלוונטיים ,לביצוע העבודה יהיו כדלהלן:
.1

אישור על קיום ביטוחים  -נספח ג'.

.2

כתב התחייבות בנושא בטיחות  -נספח ד' [הכנת תכנית בטיחות בעבודה והמצאתה
חתומה ,הינה באחריות וע"ח הקבלן].

.3

נוסח ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית – נספח ה'.

.4

נוסח ערבות בדק בנקאית – נספח ו'.

.5

נוסח תצהיר מנהל – נספח ז'.

.6

כתב כמויות – נספח ח'.

.7

תוכניות – נספח ט'.

"המבנה" בחוזה זה משמעו :המקום בו יבוצעו העבודות והמצוי בשטח המוזיאון.
"העבודה" בחוזה זה משמעה :כל העבודות כמפורט במכרז ,בתוכניות ,בכתב הכמויות ,לרבות
הנחיות המהנדס.
במקרה של סתירה בין חוזה זה לבין איזה מנספחיו אזי אם הסתירה היא בעניין טכני  /מקצועי
יגבר האמור בכל נספח (לרבות במפרט ,בתכניות ובכתב הכמויות) ואם בעניין משפטי  /מילולי
יגבר האמור בחוזה.
המוזיאון מוסר בזה לקבלן ,והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לבצע את העבודה בהתאם לחוזה זה,
ולפי כל דין .מובהר ומוסכם כי השלמת העבודה כוללת מסירה של העבודה למזמין כשהבניינים
כולם נקיים ,במידה וקירוי השבילים פורק אז הקבלן יחזיר את הקירוי לקדמותו.
הקבלן מצהיר כי ביקר באתר ביצוע העבודה ,ראה ובדק את המבנה ,שאל את כל השאלות
שהתעוררו אצלו עקב כך ונענה לשביעות רצונו ע"י מר אבי אשכנזי – מנהל התפעול של המוזיאון.
.3

ביצוע העבודה
.1

כל סעיף בתכניות כולל ביצוע מושלם של העבודה ,וכולל אספקה ,הובלה ,פינוי פסולת,
חומרי עזר ,וכל הנדרש על פי מסמכי החוזה לביצוע מושלם של כל פרט .הקבלן ידאג
לאספקה והובלה של כל החומרים והציוד מכל מין וסוג שהוא הנדרשים לביצוע העבודה.
העבודה תבוצע בתקני הבטיחות הנדרשים לפי כל דין ,ועל פי הוראות שיכתיב ממונה
הבטיחות של המוזיאון – לבטח הנדסה ובטיחות  info@lvth.co.ilככל שיינתנו בכתב
ובעל פה מעת לעת.

.2

הביצוע יהיה בפיקוח צמוד של המוזיאון.

.3

עבודות נוספות
כל העבודות הנדרשות לביצוע והשלמת העבודה והמתוארות בנספח ח' ,נכללות בחוזה
ובתמורה שנקבעה בעבורו .לא תשולם כל תמורה נוספת בשל טעות או השמטה מכל מין
וסוג שהוא בתכניות ,גם אם יתגלה כי איזה חלק מהעבודות מצריך מאמץ נוסף ו/או כלים
נוספים ו/או כח אדם נוסף  .יוחלט על ידי המזמין כי יש צורך בעבודה נוספת או בשינוי
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ביחס לנספח ח' ,יבצע הקבלן את העבודה הנוספת/שינוי כנגד תשלום לפי מחירון דקל
ובהנחה של  20%ממנו ,אלא אם יקבל אישור בכתב מהמזמין להצעת מחיר פרטנית
מטעם הקבלן.

.4

הפרעות לסביבה
הקבלן מתחייב לדאוג לביצוע העבודה תוך הפרעה מינימאלית לבאי המוזיאון ,ויבצע את
העבודה אך ורק בשעות שאין קהל בבניין בתאום מראש עם המוזיאון .בכל מקרה לא
תפגע העבודה באפשרות להפעיל את מסלולי המוזיאון במהלך הביצוע.

.5

בטיחות
על פי נספח ד' ולפי כל דין.

.6

שעות עבודה
לא תבוצע עבודה המפריעה לקהל ,אך הקבלן מתחייב כי יעבוד באופן רצוף ומתמשך,
וכשיתאפשר הדבר אפילו  24שעות ברציפות ,וכי ידאג לתאם את עבודתו עם מר אבי
אשכנזי.

.7

סילוק יד הקבלן
המוזיאון רשאי לסלק את ידו של הקבלן מהאתר (ובכלל זה את כל מי שמטעמו של
הקבלן ,לרבות עובדיו ספקיו וכל קבלן משנה שלו) בכל מקרה של הפרה ,כמו כן רשאי
המוזיאון  -במקרה של הפרה  -לשלם במישרין לקבלני משנה של הקבלן ולפני כל תשלום
מהתמורה ,וזאת מבלי לפגוע בזכות המוזיאון להביא קבלני משנה ו/או קבלן אחר
מטעמו .מבלי לגרוע מהמוסכם לעיל ,המוזיאון יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן וכל
מי מטעמו בכל מקרה של הפסקת עבודה העולה על  3ימים רצופים.
סירוב של מי מטעם הקבלן כאמור לעיל להסתלק ייחשב כהפרה מצד הקבלן המזכה
בפיצוי מוסכם של  4,000ש"ח לכל יום בו אין הקבלן או מי מטעמו מסתלק מהאתר.

.8

העסקת מנהל עבודה ואנשי מקצוע מטעם הקבלן
ככל שהביצוע ידרוש זאת לפי כל דין ,הקבלן יעסיק מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד
הע בודה ,בעל וותק של שנה לפחות ,כל עוד הקבלן נמצא באתר ועדיין לא מסר את
העבודה למזמין .מנהל העבודה יפעל על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) .1988
אשר יהיה נוכח באתר בכל זמן העבודה.

.9

פיקוח
כדי למנוע ספק ,מוסכם בין הצדדים כי מר אבי אשכנזי מטעם המוזיאון יאשר בכתב
לקבלן סיום כל שלב ושלב משלבי העבודה בטרם יהיה זכאי לתשלום בגין אותו שלב .כמו
כן מובהר כי הקבלן אחראי להודיע למפקח או למהנדס מיידית על כל סתירה בין נספח ח'
לבין המצב בשטח וכן על כל בעיה שתתגלה [אם תתגלה] במהלך הביצוע ,כדי לאפשר
עמידה בלוח הזמנים .אלא אם קבע המתכנן/המהנדס אחרת ובכתב ,במקרה של סתירה
יגבר ויחייב האמור בנספח ח' על פני כל קביעה אחרת במסמכי המכרז.

.10

לוח זמנים
תאריך תחילת העבודה הינו ביום _________ בשעה  06:00בבוקר [להלן גם "יום תחילת
העבודה"] והקבלן יעבוד ברציפות ,ויסיים את העבודה לא יאוחר מיום ________ בשעה
[ 18:00להלן גם " :מועד ההשלמה"] .הקבלן מתחייב להופיע מדי יום באתר ולעבוד ימי
עבודה מלאים ורצופים כדי לאפשר סיום מהיר ככל האפשר של ביצוע העבודה .לוח
הזמנים הנ"ל לצורך ביצוע העבודה כולל שינויים שיכול ויידרשו להיעשות במהלך הביצוע.
במקרה של אי השלמה עד למועד ההשלמה המרבי (להלן ":מועד ההשלמה") ,יהיה רשאי
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המוזיאון לגבות מהערבות הבנקאית ו/או מכל בטחון אחר שימסור הקבלן כמתחייב להלן
פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  ₪ 2,000לכל יום של פיגור בהשלמת העבודה .איחור
מעבר ל –  3ימים (שלושה ימים) ממועד ההשלמה ייחשב כהפרה יסודית לכל דבר ועניין,
ויזכה את המוזיאון בעילת תביעה נגד הקבלן על נזקים עקיפים שייגרמו למזמין עקב
האיחור בהשלמת העבודה ,וזאת בנוסף לפיצוי המוסכם לעיל.
.4

אחריות וביטוח
אחריות

.1

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע התכנון לפי הסכם זה תחול על
הקבלן ,ולפיכך אישוריו של המוזיאון לתוכנית ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע
העבודות ו/או השירותים ו/או אשר הוכנו על-ידי הקבלן ו/או מי מטעמו על-פי הסכם זה,
לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המלאה הנ"ל ואין בהם כדי להטיל על המוזיאון ו/או על
מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב או איכות התכנון ו/או התוכניות או המסמכים האמורים
ו/או להתאמתם למטרותיהם.

.2

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו למוזיאון ו/או לצד
שלישי כלשהו בקשר לעבודות ו/או לשירותים ו/או עקב כך שהעבודות ו/או השירותים
בשלמותם או בחלקם אינם מתוכננים בהתאם להתחייבויות הקבלן על-פי ההסכם.

.3

מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר (המוקדם מבניהם) ועד מתן תעודת השלמה,
הקבלן אחראי לשמירת המבנה ו/או העבודות ואתר העבודות ,לרבות לעבודות שבוצעו
קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ,ולהשגחה עליהם.
בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או למבנה מסיבה כלשהי יהיה על
הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה
העבודות ו/או המבנה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המוזיאון והמתאימות
בכל פרטיהן להוראות החוזה .הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי
הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם תוך כדי ביצוע עבודות תיקון
ובדק על ידי מי מהם בתקופת הבדק.

.4

הקבלן אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב,
לרבות כתוצאה מאיטום לקוי ,תכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים.

.5

הוראות סעיפים קטנים ( )2+ 1לעיל ,תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או
קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע המבנה ובדק על ידם
בתקופת הבדק.

.6

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה ,רשאית וזכאית המוזיאון לקבל
מאת הקבלן ,לפי דרישה ראשונה בכתב ,פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד
שקבעה המוזיאון ועבור נזקים שהמוזיאון החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא
יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון ,והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המוזיאון
וקביעותיה תהיינה סופיות.

.7

הקבלן אחראי כלפי המוזיאון לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים
הנובעים ו/או הקשורים לביצוע העבודות ו/או המבנה ו/או בקשר עמן לרבות נזקים
הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או בחומרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות המוזיאון
ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מן הציוד ו/או החומרים  ,אשר יגרמו לעבודות
ו/או למבנה ו/או למוזיאון ו/או עובדיו ו/או שלוחיו של המוזיאון ו/או אנשים הנמצאים
במקום ביצוע העבודות ו/או לקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו
בגין ו/או בקשר עם העבודות ו/או המבנה ו/או לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו
עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ,והוא ינקוט בכל
האמצעים למניעתם .אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל ,פלילית ו/או אזרחית ,תחול
גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת הסכם זה ,כולל בתקופת הבדק ו/או עקב
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כך שהעבודות ו/או המבנה בשלומם ו/או בחלקם אינם מבוצעים ו/או בוצעו בהתאם
להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על כל נספחיו וצרופותיו.
.8

הקבלן אחראי לכל אבדן ,נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג
ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות ,והוא פוטר את המוזיאון ו/או
עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

.9

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב,
תיעול ,חשמל ,טלפון ,מתקני תקשורת ותשתיות מכל סוג שהוא ,וצינורות להעברת דלק
או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב ,תוך כדי ביצוע העבודות ו/או
המבנה  ,בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש
לביצוע העבודות ו/או המבנה .הקבלן ידאג לתיקון הנזקים ו/או הקלקול כאמור על
חשבונו  ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של המוזיאון ושל כל אדם או רשות
המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור .על הקבלן לדאוג מראש לקבל
מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת  -קרקעיים העוברים באתר
העבודות ו/או המבנה.

.10

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם,
בגין כל הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת
תפקידו ומקצועו של הקבלן ,עובדיו ו/או מי מטעמו  -חלה על הקבלן.

.11

הקבלן פוטר את המוזיאון ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו מאחריות לכל נזק
ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או אובדן שהם באחריותו של הקבלן כמפורט לעיל ו/או על-פי
הסכם זה ו/או על פי דין .הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

.12

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המוזיאון ו/או כל הפועל מטעמו בגין כל נזק
שייגרם להם וכל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה
שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפטיות ואחרות
בקשר לכך .המוזיאון תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ,ובמידת
הצורך להגן על המוזיאון מפניה ,על חשבונו של הקבלן.

.13

המוזיאון רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל
סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמוזיאון על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או
מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,ו/או בגין נזקים שנגרמו למוזיאון ואשר
האחריות בגינם מוטלת הקבלן כאמור לעיל.

.14

אם וככל שיתקשר הקבלן עם קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או צדדים שלישיים אחרים
במסגרת ביצוע המבנה ו/או העבודות כאמור לעיל ,יהיה הקבלן אחראי בלעדית כלפי
המוזיאון ,בגין כל נזק שייגרם להם ו/או על ידם ו/או ידי מי מטעמם למוזיאון ו/או למי
מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו .
בנוסף לנ"ל יחול האמור בנספח ג' לעניין ביטוחים.

.15

ביטוחים ותנאים סוציאליים  -עובדים
מובהר בזאת כי בין הקבלן ופועליו לבין המוזיאון לא קיימים ולא יתקיימו יחסי עובד
מעביד .הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח חבות מעבידים .הקבלן ישלם את כל משכורות
המתחייבים על פי חוקי מדינת ישראל.
פועליו ואת כל התשלומים להם,
הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים
נוספים כראות עיניו ,על מנת לכסות את אחריותו ,כנזכר בסעיף האחריות ,ובכלל זה לכל
ציוד וכלי עבודה של הקבלן אשר יהיו באתר ,ולחומרי הבנייה השונים .לכל אלו לא תהא
שום אחריות למוזיאון.
הקבלן לא יהא רשאי להסב התחייבויותיו לפי חוזה זה כולן או מקצתן ללא הסכמתו
המפורשת ובכתב של המוזיאון וידוע לקבלן כי המוזיאון מתקשר בחוזה זה אך ורק לאור
התחייבותו זו של הקבלן לבצע את העבודה בעצמו.

.16

הקבלן יחליף כל עובד בעובד מיומן אחר במידה ויידרש לכך.
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.5

שמירה וסיום העבודה
מובהר כי הקבלן אחראי באופן בלעדי על שמירה ועל בטיחות של כל חלק מהמבנה מרגע
תחילת העבודה או מיום ______________ שעה [ 06:00לפי המוקדם] .מסירת העבודה
תתואם עם המוזיאון ותבוצע בדיקה מקצועית של השלמת העבודה לשביעות רצון המזמין.

.6

התמורה

בתמורה לביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה לשביעות רצונו המלאה של המזמין
ישלם המוזיאון לקבלן הסך של _____________  + ₪מע"מ (להלן" :התמורה").
התמורה תשולם על ידי המוזיאון בתוך  30יום ממועד התשלום ,אשר יהיה בתנאי "שוטף +
 "30ובכפוף לבדיקת החשבון החלקי על ידי המוזיאון ולהמצאת חשבונית מס כדין ופטור
מניכוי מס במקור ,על ידי הקבלן.
הקבלן אחראי לתשלום מלוא תשלומי החובה החלים עליו כקבלן עצמאי לפי כל דין .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המוזיאון ינכה מכל התשלומים שיגיעו לקבלן כל ניכוי במקור
אותו עליו לבצע בהתאם להוראות כל דין.
התמורה תשולם בהתאם ללוח התשלומים ואבני הדרך כדלהלן:
מקדמה בסך  - ₪ 50,000במועד חתימת החוזה וכנגד הערבות הבנקאית (ערבות
ביצוע).
סך של  20%מסירת בנין  1קומפלט בניקוי המקדמה
סך של  20%כנגד מסירת בנין  2קומפלט
סך של  10%כנגד בנין  + 3בנין  4קומפלט.
סך של  20%כנגד מסירת בנין דיאלוג בחשיכה
סך של  20%כנגד מסירת מתחם בין הבניינים דיאלוג בחשיכה והזמנה לשקט.
היתרה בסך ________  ₪כנגד ערבות הבדק  10%מסה"כ התמורה +
מע"מ והשלמת העבודה על פי אישור המזמין  .על הקבלן להמציא מכתב עם
תאריך מסירה וסיום מלא של העבודה למזמין ולשביעות רצון המזמין ו/או
המפקח.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.5

.7

בטחונות
להבטחת השלמת העבודה על פי חוזה זה ,ימסור הקבלן למזמין עד ולא יאוחר מיום
_____ בשעה  11:00ערבות בנקאית בנוסח של נספח ה' לחוזה זה[.להלן" :הערבות הבנקאית "].
הערבות הבנקאית תוחזר לידי הקבלן כנגד ובמעמד השלמת העבודות לשביעות רצון המזמין.
הערבות תוחזר למזמין כנגד מסירת ערבות בדק על סך  ₪ 50,000להבטחת עמידת העבודות
בתקופת האחריות בת  3שנים .ערבות הבדק תהיה בנוסח שעל פי נספח ו'[ .להלן " :ערבות הבדק "
או "ערבות הטיב"] להבטחת תיקונים ופגמים בעבודות לאחר מסירת המתקנים למזמין .מובהר
בזאת כי היה ותמומש ערבות הטיב או כל חלק ממנה ישלים הקבלן את הסכום הנדרש על מנת
להביא את ערבות הטיב לסכום המקורי שלה בהקדם האפשרי ,כך שבידי המזמין תהיה במשך כל
תקופת אחריות הטיב ועד סיומה ערבות בנקאית על מלוא הסכום לעיל ,בתוקף.
המזמין יהיה רשאי לממש את ערבות הטיב ,כולה או חלקה ,בכל אחד מן המקרים הבאים בלבד:

.8

•

הקבלן לא האריך קודם ל 30 -ימים מלפני מועד תום תקופת ערבות הטיב ,את ערבות הטיב לרבות
כמתחייב על פי הסכם זה.

•

הקבלן לא תיקן את הפרה בתוך  7ימי עסקים מהמועד בו נמסרה לה על ידי המזמין ,הודעה בכתב,
לעשות כן.

•

למען הסר ספק יובהר כי כל העל ויות הכרוכות בהעמדת כל אחת מהערבויות כאמור לעיל לרבות
עמלה לבנק יחולו על הקבלן בלבד.

הפסקת ההתקשרות
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 8.1המוזיאון רשאי להביא ההתקשרות עפ"י הוראות חוזה זה לידי סיום לפני תום תוקף החוזה
במקרים כדלקמן ,וזאת לאחר שהמוזיאון הודיע על כך לקבלן בהודעה בכתב בה דרש
מהקבלן לתקן את ההפרה ,והקבלן לא תיקן אותה בתוך עשרים וארבע שעות:
8.1.1

כשאין הקבלן מתחיל בבצוע העבודה ביום תחילת העבודה.

8.1.2

כשהקבלן מפסיק את ביצוע העבודה באופן שלדעת המזמין יגרום לדחיית
מועד ההשלמה.

 8.2מבלי לפגוע באמור בס"ק ( )8.1דלעיל ,היה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך התקופה
שנדרשה ממנו בהודעת המוזיאון ,יהא המוזיאון רשאי לפנות לכל גורם אחר על מנת שיבצע
את העבודה או כל חלק ממנה ולשלם כל תשלום בגין זאת מתוך הערבות הבנקאית ו/או
לתבוע מהקבלן תשלום הכספים בכל דרך חוקית שהמוזיאון ימצא לנכון.
.9
 9.1הקבלן לא יהא רשאי להסב ולא להעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על
פיו ,לאחר ,פרט אם קיבל הסכמה לכך מאת המוזיאון בכתב ומראש ,המוזיאון יהא זכאי
לסרב או להסכים לכך או להתנות תנאים כפי שימצא לנכון.
 9.2הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לפי חוזה זה לאחר ,אלא אם קיבל הסכמה לכך
בכתב ומראש מהמוזיאון.
.10
 10.1כל ויתור הנחה ,ארכה ,הימנעות מפעולה או מחדל מנקיטת אמצעים מצד המוזיאון
בכל הנוגע לזכויותיו ,לא יחשבו כוויתור על זכויות המוזיאון ,אלא אם כן ויתר באופן
מפורש בכתב.
 10.2על הוראות חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א -
 1970הבאות להוסיף על האמור בחוזה זה ולא לגרוע ממנו.

.11

כתובות הצדדים הן :המוזיאון :כמופיע במבוא לחוזה .הקבלן :כנ"ל
וכל הודעה תישלח לאחד הצדדים על ידי משנהו על ידי שליח בלבד או תימסר על ידי אותו צד
למשנהו או במייל שמסירתו הוכחה ,ותיחשב כאילו נמסרה לו בעת מסירתה בפועל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________
המוזיאון

אישור

_____________________
הקבלן

היא
שכתובתי
________,
רישיון
מס.
________________,
הח"מ,
אני,
_______________________משמש כרו"ח  /עו"ד של הקבלן ומאשר בזאת כי החתום מעלה מר/גב'
___________________ ,ת.ז _______________ .הינו מורשה חתימה מטעם הקבלן לחתום על חוזה
זה וחתימתו מחייבת את הקבלן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המפעיל וכל דין.

עו"ד ______________ מספר רישיון _____________ .
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נספח ג' -ביטוח
.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין
מתחייב הקבלן ,לבטח לפני תחילת ביצוע העבודות ,על חשבונו הוא ,את העבודות בביטוחים על פי
שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום
ביטוחים ,נספח להלן לחוזה זה ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :האישור קיום
ביטוחים").

.2

עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא למוזיאון את טופס האישור על קיום ביטוחים .הקבלן מתחייב
להמציא למוזיאון את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת
רישוי מטעם המפק ח 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 סיום תקופת התחזוקה (המאוחר מבין המועדים) ,וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי
מצד המוזיאון  .המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ,
מהווה תנאי מהותי בהסכם.

.3

ביטוח כלי רכב -הקבלן יערוך או יוודא 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)  ,כיסוי מפני חבות
בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ , ₪ 1,000,000 -כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על
ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי הרכב וכן 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.

.4

"כלי 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.

.5

ביטוח "חבות המוצר" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח חבות המוצר בכל תקופה בה הוא עשוי
להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין .ביטוח חבות מוצר יורחב לשפות את
המוזיאון ו/או עיריית חולון בקשר לעבודות הקבלן .עם חתימת ההסכם ימציא הקבלן למוזיאון
את טופס האישור על קיום ביטוחים המעיד על ביצוע ביטוח "חבות המוצר" בהיקף כיסוי שלא
יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים .הקבלן מתחייב
להמציא למוזיאון את ט ופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת
רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך  3שנים נוספות לאחר סיום
העבודות ,וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד המוזיאון  .המצאת טופס האישור על קיום
ביטוחים אישור  1חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ,מהווה תנאי מהותי בהסכם.

.6

הקבלן 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.

.7

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .הפר הקבלן את
הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המוזיאון יהא הקבלן אחראי לנזקים
שיגרמו למוזיאון באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי
המוזיאון והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפי המוזיאון .

.8

בכל פוליסות הביטוח שיערוך הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ,ייכלל גם ויתור על זכות התחלוף
כלפי המוזיאון ,חברות בנות ,עובדים ומנהלים של הנ"ל .הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם
נזק בכוונת זדון.
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.9

כל פוליסות הביטוח שייערכו על ידי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ,תהיינה קודמות לכל
פוליסה הנערכת על ידי המוזיאון ,וייכלל בהן ויתור על טענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המוזיאון .

.10

מוסכם בזאת כי הביטוחים הנדרשים על פי הסכם זה ,תנאי הביטוחים ,גבולות האחריות ופרטים
אחרים הקבועים באישור על קיום ביטוחים הינן דרישות מזעריות בלבד והקבלן יפעל על פי שיקול
דעתו להרחבת גבולות האחריות  ,להגדלת סכומי הביטוח ,להרחבת היקף הכיסוי ורכישת
ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,ובלבד שאלא לא יפחתו מהנדרש על פי אישורי קיום הביטוחים .

.11

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למוזיאון
כנגד הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ואין בכך כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על
פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

.12

למען הסר ספק ,מוסכם ומובהר בזאת כי הוראות סעיפי הביטוח בחוזה זה אינם מהווים ייעוץ
ביטוחי מצד המוזיאון לקבלן ,ולא תשמע כל טענה שהוראות חוזה זה קבעו תקרה לחובותיו של
הקבלן או לכיסוי הביטוחי של הקבלן  .הקבלן מצהיר כי הוא מנוע ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה
ו/או דרישה כלפי המוזיאון ו/או מי מטעמו ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור ו/או כל טענה
אחרת בקשר עם היקף הכיסוי הביטוחי.
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נספח  -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
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים
3
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
מען הנכס המבוטח /
המבוטח
מבקש האישור
כתובת ביצוע העבודות
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה,
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אמנות ומחול – חולון בע"מ ו/או
עיריית חולון ו/או תאגידים עירוניים
ועובדים של הנ"ל

ו/או קבלני משנה ועובדיהם.

ת.ז  /ח.פ

ת.ז  /ח.פ

מען:
כיסויים
פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מען:

כל הסיכונים עבודות
קבלניות
רכוש עליו עובדים
רכוש סמוך
פינוי הריסות
נזק עקיף מתכנון
לקוי ,עבודה לקויה,
חומרים לקויים
נזק ישיר מתכנון
לקוי ,עבודה לקויה,
חומרים לקויים
תקופת תחזוקה
מורחבת
צד ג'
אחריות בגין רעד,
ויברציה ,הסרת
תמיכות
נזק ישיר לכבלים,
צינורות ומתקנים
תת-קרקעיים
נזק עקיף לכבלים,
צינורות ומתקנים
תת-קרקעיים

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

ביט _______

תאריך
תחילה

עבודות ביצוע שיפוץ
חזיתות מוזיאון הילדים
במתחם מוזיאון הילדים
בחולון ו/או עבודות נלוות.

תאריך
סיום

☐קבלן הביצוע
☐קבלני משנה
☐שוכר
☒אחר :מזמין העבודות

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

גבול האחריות  /סכום
ביטוח  /שווי העבודה
מ
סכום
ט
ב
ע
 309 ₪ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 313נזקי טבע
150,000
 314גניבה פריצה ושוד
150,000
 316רעידת אדמה
150,000
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
מלוא סכום
 328ראשוניות
הביטוח
 324מוטב לתגמולי הביטוח – מבקש
האישור
150,000
 12חודשים

ביט _______

4,000,000
₪ 500,000
מלוא גבול
האחריות
500,000

 302 ₪אחריות צולבת
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 312כיסוי נזק שנגרם כתוצאה
משימוש בצמ"ה
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב כצד
ג'

 309 ₪ויתור על תיחלוף
20,000,000
ביט _______
אחריות מעבידים
 319מבוטח נוסף היה ויחשב
כמעבידם
 328ראשוניות
 302 ₪אחריות צולבת
1,000,000
ביט _______
חבות המוצר
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי מורחבת  12ח'
פירוט השירותים ( :בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור .יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג':
 080התקנה
ביטול/שינוי הפוליסה*
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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 4חפסנ 4.

נספח 4
נספח ד  -בטיחות
עמוד 24
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נספח ד'
כתב התחייבות בנושא בטיחות במסגרת עבודות
שיפוץ חזיתות במוזיאון הילדים בחולון
הואיל

והמוזיאון או מי שיועסק מטעמו (להלן" :המוזיאון") מבקש לשים דגש על נושא הבטיחות
בעת ביצוע העבודות לעיל (להלן" :העבודות") המפורטות במסמכי החוזה שנספח זה
מצורף אליו;

והואיל

______ (להלן" :הקבלן") יבצע את
וברצון המוזיאון לוודא כי ____
העבודות על פי כל דרישות דיני וכללי הבטיחות הנוגעים לעבודות אלו;

והואיל

והקבלן מצהיר כי הוא מנוסה בטיפול בסיכוני בטיחות הקיימים בעבודות אלו וכי יש לו
ולעובדיו את מלוא הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי הבטיחות הנדרשים מול
סיכונים אלו וכי יש ברשותו כל ציוד הבטיחות הדרוש והמתאים לביצוע העבודות תוך
הגנה מלאה על בטיחות ובריאות עובדיו ,עובדי קבלני משנה שיעבדו מטעמו או עוברים
ושבים בתוך או אל או ליד המבנה בהן תתבצענה העבודות והוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי
הזהירות ,הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לגבי העבודות.

לפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי המוזיאון כדלקמן
.1

.2

הקבלן מצהיר בזאת כי:
1.1

הוא בעל הידע ,המיומנות ,הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות
בבטיחות לרבות כוח אדם מיומן ,שעוד לרשותו ,ציוד כלים וכל הנדרש לביצוע העבודות.

1.2

כי מוכרים וידועים לו כל החוקים התקנות ודיני הבטיחות החלים על עבודות אלו,
לרבות אלו הכלולות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל –  1970והתקנות
שהותקנו על פי פקודה זו.

1.3

כי הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות בעבודות וכי יש לו ולעובדיו הניסיון להתמודד
עם סיכונים ונושאי הבטיחות בטיפול בסיכוני בטיחות אילו וכי ברשותו כל ציוד
הבטיחות המתאים לביצוע העבודה תוך אבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו,
עובדי קבלני משנה שיעבדו מטעמו ,עובדי המוזיאון ועוברי אורח.

1.4

העובדים המועסקים מטעמו בעבודות המתוארות בקיאים בנוהלי הבטיחות לשם ביצוע
העבודות והם מוסמכים לעבודה בגובה ואף עברו הדרכה לעבודה בגובה.

הקבלן מתחייב בזאת:
2.1

שהוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו ,ינהגו לפי כל החוקים ,התקנות ודיני הבטיחות
החלים על עבודות אלו ,על כל פרטיהם ,בעת ביצוע העבודות.

2.2

להקפיד כי כל מי שמטפל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות
בעבודה בהתאם להוראות דיני הבטיחות ,החוקים והתקנות הנוגעים לעבודה ומתחייב
לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד כאמור על איזה מהוראות אלו
במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את המוזיאון מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על
ידו או מי שפועל מטעמו.

2.3

להעסיק עובדים מקצועיים מיומנים ומנוסים בלבד שהוכשרו לסוגי העבודה הספציפיים
המפורטים במסמכי החוזה שנספח זה מצורף אליו ,ועברו הדרכת בטיחות על הסיכונים
הייחודיים לעבודות אלו.
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.3

.4

2.4

לספק לעובדים מטעמו את כל העזרים ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים
בעבודתם ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה ככל שיהיו דרושים לפי כל דין ו/או
הנסיבות בעת ביצוע העבודות לרבות הקמת גדרות ומעקי ביטחון ,סימון בסרטים
זוהרים ,הצבת תאורה ,הנחת שלטי זהירות והקמת אמצעי מעבר מוגנים באזור ולהימנע
מהשארת פתחים ,בורות ,חפירות ותעלות ללא כיסוי גידור ושילוט.

2.5

למנות מנהל לעבודה מטעמו ,מוסמך מטעם משרד העבודה ,ואשר הסמכתו בתוקף
מתחילת העבודות ועד לסיומן ,אשר יימצא באתר העבודה בכל עת ביצוע עבודה על פי
החוזה ומאשר בזאת כי כל הוראה או הודעה שתינתן למנהל העבודה מטעמו של הקבלן
באתר ,תיחשב לכל דבר וענין כאילו ניתנה לקבלן עצמו.

2.6

לבצע במועד בדיקות לכל ציוד הרמה ו/או הגבהת אנשים ו/או פיגום שבבעלותו ו/או
שיופעל על ידו לצורך העבודות נשוא מכרז זה לפי כל דרישות פקודת הבטיחות בעבודה
ותקנותיה הנוגעות לציוד הרמה והוא בלבד יהיה אחראי לתקינות הציוד ולהפעילו רק
בעזרת עובדים שעברו הכשרה מתאימה להפעלת ציוד זה.

בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף  2לעיל הקבלן מתחייב:
3.1

להקפיד ,מכוח מומחיותו בביצוע עבודות אלו ,על נקיטת אמצעי בטיחות מוגברים
בעבודות עם מים ,חשמל ,בעבודות בגובה ,בעת ביצוע חפירות ,בעבודות באש גלויה תוך
נקיטת כל אמצעי הזהירות המחויבים בעבודות אלו בהתאם להוראות ,לחוקים ,תקנות
וחוקי עזר.

3.2

להקפיד כי כל עבודות חפירה קידוחים וכו' יבוצעו באופן שימנע פגיעה בכבלי חשמל או
מערכות תת קרקעיות אחרות ותוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים ולספק ציוד
מתאים למניעת התחשמלות ולוודא הקפדה על דיני הבטיחות לעבודה עם חשמל.

3.3

להקפיד כי השימוש במכשירים חשמליים ,מיטלטלים בהתאם לתקנות הבטיחות
בעבודה וחוק החשמל ותקנותיו וכן כי תיקון כלי עבודה חשמליים וציוד חשמלי ייעשה
על ידי חשמלאי מוסמך .הקבלן מתחייב גם כי המכשירים החשמליים המיטלטלים יהיו
תקינים ותקניים בהתאם לדרישת חוק החשמל ותקנותיו.

3.4

להקפיד על כל הוראות ודיני הבטיחות העוסקים בקיום התקנים לבטיחות בכלים
מכניים למניעת פגיעה בעובדים.

3.5

לספק לעובדים מטעמו את כל הציוד המגן האישי הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה
(ציוד מגן אישי) התשנ"ז  1997 -לצורך העבודות במסגרת מכרז זה.

3.6

להדריך את כל העובדים מטעמו ,בין עובדיו ובין אחרים ולרבות קבלני משנה ,ספקים
נציגים ועובדיהם בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע
והדרכה לעובדים) התשנ"ט  1999 -ולפעול לפי דרישות תקנות אלו.

3.7

להודיע לממונה הבטיחות של עיריית חולון ולמפקח מטעם המוזיאון ישירות ומיד על כל
תאונה ופגיעה בעבודה שאירעה לו או לכל עובד מטעמו או לעובר אורח באתר העבודה
או סביבו.

3.8

לדווח למשרד העבודה ,כנדרש בדיני הבטיחות ,על כל תאונת עבודה הטעונה דיווח לפי
כל דין.

המוזיאון רשאי לחייב את הקבלן בנושאים טכניים או בנקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע
העבודות ,והקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות הביצוע שיקבל .אם עקב הוראה כאמור תהא
לקבלן טענה כספית או אחרת תועבר זו להכרעה במקביל ,מבלי שהקבלן יעכב עקב כך את ביצוע
העבודות .אין בסעיף זה כדי להטיל על המוזיאון חובת פיקוח על הבטיחות בעבודות המצויות
בתחום מומחיותו של הקבלן ולא בתחום מומחיותו של המוזיאון .אין בסעיף זה גם כדי לפטור את
הקבלן מאחריותו המלאה לכל נושאי הבטיחות על פי כל סעיפי המכרז.
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3
.5

הקבלן מתחייב להורות לכל עובדיו וכל מי מטעמו אשר יעסקו בעבודה כדלהלן:
בעת ביצוע העבודות הם ימלאו אחר הוראות הממונה מטעם המוזיאון [מר אבי אשכנזי או כל מי
שיחליף אותו] ו/או ממונה הבטיחות של עיריית חולון או מי מטעמם .אין בכפיפות זו כדי להטיל
על המוזיאון חובת פיקוח על העבודות אשר הוטלה במפורש בהסכם זה על הקבלן ועל מנהל
העבודה מטעמו לאור מומחיותם בעבודות אלו לאור העדר מומחיות של המוזיאון בתחומים אלו.

.6

הכנת תכנית בטיחות לעבודת בהתאם להוראות חברת לבטח הנדסה ובטיחות
 -info@lvth.co.ilע"ח הקבלן.

בע"מ

ולראיה באתי על החתום

תאריך___________________ :

נחתם בנוכחות_____________ :

חתימה______________ :

שם החותם___________ :

ת .זהות_____________ :

טלפון_______________ :

חותמת הקבלן_________ :
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5

נספח ה'  -נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול  -חולון בע"מ
נכבדי,

הנדון :ערבות בנקאית

על פי בקשת ___________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
( ₪ 50,000חמישים אלף  ,)₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט
להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר להבטחת ביצוע עבודות בינוי של שיפוץ מעטפת קירות
מוזיאון הילדים.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר 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 הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
"מדד" -
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש")
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  01/2022שפורסם ביום ( 15/02/2022להלן" :המדד
היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין
בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31/12/2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  31/12/2022לא תענה.
לאחר יום  31/12/2022ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק ___________ בע"מ
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6

נספח ו'  -נוסח ערבות טיב
לכבוד
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול  -חולון בע"מ
נכבדי,

הנדון :ערבות בנקאית

על פי בקשת ___________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
( ₪ 50,000חמישים אלף  ,)₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט
להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר להבטחת טיב ואחריות על עבודות בינוי של שיפוץ מעטפת
קירות מוזיאון הילדים לפי חוזה מיום _______ ביניכם לבין המבקשים.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר 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 הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
"מדד" -
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש")
שפורסם ביום 15/02/2022
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 01/2022
(להלן" :המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן
המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  3שנים מיום המסירה בפועל 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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7

נספח ז' – נוסח תצהיר מנהל

אני הח"מ ________ בעל/ת ת.ז __________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי באם
לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בשם המציע
_______________ בע"מ ח.פ( _____________ .להלן " :המציע") כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5

אני מנהל המציע.
אין לי רישום פלילי מחמת הרשעה.
שם איש הקשר בתאגיד המציע לצורך המכרז ,ומספרי טלפון ,פקס ,וכתובת דוא"ל הם
.________________________________________________________ :
המציע הינו קבלן רשום בענף שיפוצים בסיווג 131א והוא רשאי לבצע את העבודות
נשוא המכרז.
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל ,אמת.

יום_______ :

המצהיר
אני הח"מ ______ עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _______ הופיע/ה בפני במשרדי ,מר/גב'
______ בעל ת.ז _______ .אשר הוכח לי כי הינו מורשה חתימה
ב________________________ בע"מ (המציע) ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________________
______________________________ ,עו"ד
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מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ
 office@mitar-group.comטלפקס073-7277204 :

8

תאריך03/02/2022 :

כתב כמויות
שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים חולון

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3
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מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ
 office@mitar-group.comטלפקס073-7277204 :

כתב כמויות

03/02/2022
דף מס'002 :

שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים חולון
מבנה  1שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים בחולון

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  1.00הערות
תכולת העבודה כוללת שיפוץ כולל של מעטפת
קירות הבניינים של מסלולי הילדים בנין ,1
בנין  ,2בנין ) 3הזמנה לשקט  +דיאלוג עם
הזמן( ,בנין ) 4דיאלוג בחשיכה  +בגובה
העיניים/הביטלס( ,טיפול בקונס' וצביעת קונס'
סובב הבניינים כולל גרם מדרגות ומעקות
וכולל פרגולה קונס' במבנה קונוס .במבנים
 1+2יש לטפל בהחלפת פרט הטרקוטה
לקופינג שיש עם אף מים.
העבודה תתבצע בתיאום וללא הפרעה לקהל
המבקרים.
לכל העובדים יהיה אישור עבודה בגובה +
אישור עבודה לפי הנדרש.
הקבלן יעביר ביטוח בהתאם לדרישות יועץ
הביטוח של מוזיאון הילדים.
כל העובדים יעבירו למפקח/נציג המוזיאון
אישור משטרה  -היעדר עבירות מין.
סה"כ  1.00הערות

פרק  1.01בנין  - 1חייזרים  +יער
 1.01.0010שיפוץ מלא לחזיתות בנין חייזרים ויער
בהתאם לדגשים שניתנו בסיור הקבלנים
לרבות בין היתר אך לא רק:

קומפ'

1.00

הקמת פיגום למעטפת הקירות הכוללים במות
הרמה במידת הצורך לטיפול במבנה המתכת
העוטפת את הבנין ,הסרת חיפוי הטרקוטה
הקיים מעל מעטפת הקירות והעברתו לתוך
מכולת פינוי לאתר פינוי פסולת בנין מורשה.
יש לשמור על ניקיון מושלם של גג הבנין
ושמירה על איטום הגג .כל נזק שיגרם לאיטום
יתוקן ע"ח הקבלן.במידה וקירוי השבילים
מפריע להקמת הפיגום הקבלן יפרק ויחזיר את
המצב לקדמותו לאחר הביצוע.

להעברה בפרק 1.01
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

קובץ003/... 3826-A :
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מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ
 office@mitar-group.comטלפקס073-7277204 :
03/02/2022
דף מס'003 :

שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים חולון
מבנה  1שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים בחולון

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

יש לפתוח סדקים שאינם נימים והסרת חלקים
רופפים כולל פינוי הפסולת וניקיון השטח.
ניקוי המתכת בצורה יסודית במקומות שקיימת
חלודה וניקוי בעזרת מדלל  32או שווה ערך
באישור המזמין כולל צנרת ספרינקלרים
חיצונית.שטיפת הקירות והמתכת בלחץ מים
גבוהה ) 150בר( להסרת כל לכלוך.
טיפול במקומות בהם נפתחו סדקים והוסרו
חלקים רופפים לפי מפרט ידוע.
הרכבת שיש/קופינג )הקבלן יספק  3דוגמאות
שאחת תיבחר ע"י המזמין( במקום הטרקוטה
עם אף מים לכל אורך מעטפת הקירות.
צביעת הקירות בצבע מ.ד .של טמבור או שווה
ערך באישור המזמין.
צביעת אלמנטים ממתכת )גרם המדרגות
והמעקות סביב הבנין ,כל המתכת העוטפת
את הבנין ,צנרת ספרינקלרים חיצונית ,קונס'
המתכת של המסועים של מכונת הקרח בתוך
הבנין( במקומות בהם הוסרה חלודה ביסוד
מסוג "פנולי  "503צביעת המתכת ביסוד עליון
מסוג  DTMבשתי שכבות עד לכיסוי מלא בגוון
הנבחר ע"י המזמין.
סה"כ  1.01בנין  - 1חייזרים  +יער

פרק  1.02בנין  - 2מסע  +בתים בעולם
 1.02.0010שיפוץ מלא לחזיתות מבנה מסע ובתים
בעולם בהתאם לדגשים שניתנו בסיור
הקבלנים לרבות בין היתר אך לא רק:

קומפ'

1.00

תיקון פגמים של התנפחויות הקיר הדרומי
)מול היכל הטוטו( בחלקו השמאלי העליון כולל
איטום במידת הצורך ופתרון הבעיה
מהשורש.יש לפתוח סדקים שאינם נימים
והסרת חלקים רופפים בחזית הבנין בחלק
העליון של הקיר כולל פינוי הפסולת וניקיון
השטח.

להעברה בפרק 1.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

קובץ004/... 3826-A :
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מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ
 office@mitar-group.comטלפקס073-7277204 :
03/02/2022
דף מס'004 :

שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים חולון
מבנה  1שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים בחולון

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

הקמת פיגום למעטפת הקירות הכוללים במות
הרמה במידת הצורך לטיפול במבנה המתכת
העוטפת את הבנין ,הסרת חיפוי הטרקוטה
הקיים מעל מעטפת הקירות )כולל בפינת
הבנין באזור חיפוי המזגן ,כלומר פירוק החיפוי
ולאחר ביצוע הטרקוטה החזרת החיפוי(
והעברתו לתוך מכולת פינוי לאתר פינוי פסולת
בנין מורשה .יש לשמור על ניקיון מושלם של
גג הבנין ושמירה על איטום הגג .כל נזק
שיגרם לאיטום יתוקן ע"ח הקבלן.
במידה וקירוי השבילים מפריע להקמת הפיגום
בחזית הבנין ,הקבלן יפרק ויחזיר את המצב
לקדמותו לאחר הביצוע.
יש לפתוח סדקים שאינם נימים והסרת חלקים
רופפים כולל פינוי הפסולת וניקיון השטח.
ניקוי המתכת בצורה יסודית במקומות שקיימת
חלודה וניקוי בעזרת מדלל  32או שווה ערך
באישור המזמין כולל צנרת ספרינקלרים
חיצונית.שטיפת הקירות והמתכת בלחץ מים
גבוהה ) 150בר( להסרת כל לכלוך.
טיפול במקומות בהם נפתחו סדקים והוסרו
חלקים רופפים לפי מפרט ידוע.הרכבת שיש
)יבחר ע"י המזמין( במקום הטרקוטה עם אף
מים לכל אורך מעטפת הקירות.
צביעת הקירות כולל גג הכיפה והקורה
העגולה מעל קיר מסך הזכוכית בצבע מ.ד .של
טמבור או שווה ערך באישור המזמין.
צביעת אלמנטי המתכת )גרם המדרגות
והמעקות סביב הבנין ,כל המתכת העוטפת
את הבנין ,צנרת ספרינקלרים חיצונית(
במקומות בהם הוסרה חלודה ביסוד מסוג
"פנולי  "503צביעת המתכת ביסוד עליון מסוג
 DTMבשתי שכבות עד לכיסוי מלא בגוון
הנבחר ע"י המזמין.
איטום הגג ביריעות ביטומניות תקניות  5מ"מ
במקומות בהם היו מערכות מיזוג אוויר ופורקו.
סה"כ  1.02בנין  - 2מסע  +בתים בעולם

פרק  1.03בנין  - 3מבנה החרוט
 1.03.0010שיפוץ מלא לחזיתות מבנה החרוט
בהתאם לדגשים שניתנו בסיור הקבלנים
לרבות בין היתר אך לא רק:

קומפ'

1.00

להעברה בפרק 1.03
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

קובץ005/... 3826-A :
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מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ
 office@mitar-group.comטלפקס073-7277204 :
03/02/2022
דף מס'005 :

שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים חולון
מבנה  1שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים בחולון

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

הקמת פיגום לצורך טיפול בחלודה
בקונסטרוקציה .הטיפול במקומות בהם הוסרה
חלודה יבוצע ביסוד מסוג "פנולי ."503
צביעת המתכת ביסוד עליון מסוג  DTMבשתי
שכבות עד לכיסוי מלא בגוון הנבחר ע"י
המזמין.
סה"כ  1.03בנין  - 3מבנה החרוט

פרק  1.04מבנה הזמנה לשקט  +דיאלוג
עם הזמן
 1.04.0010שיפוץ מלא לחזיתות מבנה הזמנה
לשקט ודיאלוג עם הזמן בהתאם לדגשים
שניתנו בסיור הקבלנים לרבות בין היתר אך
לא ר ק :

קומפ'

1.00

הקמת פיגום למעטפת הקירות הכוללים במות
הרמה במידת הצורך לטיפול במבנה.יש
לפתוח סדקים שאינם נימים והסרת חלקים
רופפים כולל פינוי הפסולת וניקיון השטח.ניקוי
המתכת בצורה יסודית במקומות שקיימת
חלודה וניקוי בעזרת מדלל  32או שווה ערך
באישור המזמין.שטיפת הקירות והמתכת
בלחץ מים גבוהה ) 150בר( להסרת כל
לכלוך.טיפול במקומות בהם נפתחו סדקים
והוסרו חלקים רופפים לפי מפרט ידוע .פירוק
השילוט "הזמנה לשקט  +דיאלוג עם הזמן"
בחזית דרומית והחזרת השילוט לאחר ביצוע
העבודה.
צביעת הקירות בצבע מ.ד .של טמבור )גוון
יבחר ע"י המזמין( או שווה ערך באישור
המזמין .סגנון צביעת הקירות יישאר כפי
שהוא.צביעת המתכת )מדרגות החירום
והמעקה בחזית המערבית ,צנרת ספרינקלרים
חיצונית ,שתי דלתות החירום בקומת הקרקע
 +דלת החירום בקומה  1בחזית המערבית(
במקומות בהם הוסרה חלודה ביסוד מסוג
"פנולי ."503
צביעת אלמנטי המתכת ביסוד עליון מסוג
 DTMבשתי שכבות עד לכיסוי מלא בגוון
הנבחר ע"י המזמין.
סה"כ  1.04מבנה הזמנה לשקט  +דיאלוג עם הזמן

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

קובץ006/... 3826-A :
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מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ
 office@mitar-group.comטלפקס073-7277204 :
03/02/2022
דף מס'006 :

שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים חולון
מבנה  1שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים בחולון

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  1.05מעבר בין מבנה הזמנה לשקט
למבנה דיאלוג בחשיכה
 1.05.0010שיפוץ מלא למעבר בין מבנה הזמנה לשקט
למבנה דיאלוג החשכה בהתאם לדגשים
שניתנו בסיור הקבלנים לרבות בין היתר אך
לא ר ק :

קומפ'

1.00

תיקונים וצביעת תקרה בין בניינים דיאלוג
בחשיכה להזמנה לשקט כולל תקרת וקירות
חדר המדרגות והמרתף .יש לצבוע גם את
מאחזי היד בגרם המדרגות.יש לצבוע גם את
תחתית המתכת של מעקה הזכוכית המעוגל
בקומה ) 1פנימי וחיצוני(.
יש לצבוע את הפרופילים החיצוניים למבנה
בחלק העליון ביותר וגם בחלק התחתון
מ סב יב .
סה"כ  1.05מעבר בין מבנה הזמנה לשקט למבנה דיאלוג בחשיכה

פרק  1.06בנין  - 4דיאלוג בחשיכה +
בגובה העיניים
 1.06.0010שיפוץ מלא למבנה דיאלוג בחשכה  +בגובה
העיניים בהתאם לדגשים שניתנו בסיור
הקבלנים לרבות בין היתר אך לא רק:

קומפ'

1.00

הקמת פיגום למעטפת הקירות הכוללים במות
הרמה במידת הצורך לטיפול במבנה המתכת
העוטפת את הבנין ,יש לפתוח סדקים שאינם
נימים והסרת חלקים רופפים כולל פינוי
הפסולת וניקיון השטח.ניקוי המתכת בצורה
יסודית במקומות שקיימת חלודה וניקוי בעזרת
מדלל  32או שווה ערך באישור המזמין.
שטיפת הקירות והמתכת בלחץ מים גבוהה
) 150בר( להסרת כל לכלוך.טיפול במקומות
בהם נפתחו סדקים והוסרו חלקים רופפים לפי
מפרט ידוע.
פירוק שילוט "דיאלוג בחשיכה  +בגובה
העיניים" בחזית דרומית והחזרת השילוט
לאחר הביצוע.סגירת החורים עם סיקה בחזית
צפונית )איפה שהיה בעבר שלט(

להעברה בפרק 1.06
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

קובץ007/... 3826-A :
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מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ
 office@mitar-group.comטלפקס073-7277204 :
03/02/2022
דף מס'007 :

שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים חולון
מבנה  1שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים בחולון

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

צביעת הקירות בצבע מ.ד .של טמבור או שווה
ערך באישור המזמין.
צביעת אלמנטי המתכת )גרם המדרגות
והמעקה בחזית המזרחית ק' 1ועד ק' מרתף,
חידוש צביעת ראש מערכת הספרינקלרים
בחזית הצפונית }כחול  +אדום{( צביעת
המתכת ביסוד עליון מסוג  DTMבשתי שכבות
עד לכיסוי מלא בגוון הנבחר.
סה"כ  1.06בנין  - 4דיאלוג בחשיכה  +בגובה העיניים

סה"כ  1שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים בחולון
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

קובץ008/... 3826-A :
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מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ
 office@mitar-group.comטלפקס073-7277204 :

כתב כמויות )ריכוז(
שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים חולון

03/02/2022
דף מס'008 :

סה"כ
מבנה  1שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים בחולון
פרק  00הערות
פרק  01בנין  - 1חייזרים  +יער
פרק  02בנין  - 2מסע  +בתים בעולם
פרק  03בנין  - 3מבנה החרוט
פרק  04מבנה הזמנה לשקט  +דיאלוג עם הזמן
פרק  05מעבר בין מבנה הזמנה לשקט למבנה דיאלוג בחשיכה
פרק  06בנין  - 4דיאלוג בחשיכה  +בגובה העיניים
סה"כ  1שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים בחולון

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

קובץ009/... 3826-A :
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מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ
 office@mitar-group.comטלפקס073-7277204 :
03/02/2022
דף מס'009 :

שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים חולון

סה"כ
מבנה  1שיפוץ חזיתות מוזיאון הילדים בחולון

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

שם,

חתימה

___________________________________________
תאריך
וחותמת הקבלן

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

קובץ3826-A :
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