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 חוזה התקשרות - מסמך ב'

 2020, ביום __________ לחודש __________ בשנת ____________שנערך ונחתם ב
 בין
 

 החברה לפיתוח מכרזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ
 "(המזמינה)להלן: "

 לבין
 

 "(הקבלן)להלן: "
 
 

תחזוקה של מערכות סולאריות במבני תפעול והתקנה ו ,אספקהניהול, מעניינית בביצוע עבודות  המזמינהו  הואיל
 " בחוזה זה להלן(;המערכתוכהגדרת "( מועצה איזורית מטה יהודההציבור שבבעלות 

 
"( המכרז" )להלן: המערכתהעבודות הדרושות להקמת  לביצוע 05/2020מכרז פומבי מס' פרסמה  המזמינהו והואיל 

 ;מזמינההידי -והצעתו של הקבלן למכרז התקבלה על
 

והקבלן מצהיר כי הוא בעל הניסיון, הידע, המיומנות והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות הדרושות  והואיל
 כנדרש לפי מכרז וחוזה זה; המערכתלהקמת 

 
כמפורט בחוזה זה ומסמכי המכרז על והצדדים הסכימו לכך שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי, הכל  והואיל

 נספחיו השונים, לרבות המפרטים המצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;
 

והקבלן מוכן לקבל על עצמו את ביצוע  המערכתמוכנה למסור לקבלן את ביצוע העבודות להקמת  המזמינהו והואיל
 העבודה כאמור, הכול בהתאם לתנאים המפורטים להלן;

 
 וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע לחוזה זה. לוהואי

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 כללי –פרק א' 
 מסמכי החוזה .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה. .1.1
 

 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.2
 
 

לשאלות ההבהרה,  המזמינהנספחיו השונים, לרבות התשובות שניתנו בכתב מאת  מסמכי המכרז על .1.3
 ככל שניתנו, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

 
 

הצעתו של הקבלן, לרבות המחירים שלהם התחייב, ולרבות פרטים ומסמכים שנמסרו על ידי הקבלן על  .1.4
 .המזמינהפי דרישת 

 
 

 ה, בין אם צורפו להם ובין אם לאו.כלל המפרטים שפורטו במסמכי המכרז ובחוז .1.5
 
 

 תכניות נוספות שיצורפו לצו התחלת העבודה, ככל שיצורפו. .1.6
 
 

לוחות הזמנים לביצוע העבודות, כפי שיפורטו בצו התחלת העבודה או כפי שיאושרו לקבלן על ידי  .1.7
 המפקח.
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 הגדרות ופרשנות .2
או המשמעות המפורטים בטור השמאלי בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש  .2.1

 דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:
 

 
 פירושו המונח

לביצוע עבודות לאספקה התקנה ותחזוקה של מערכות מכרז פומבי מס'  "המכרז"

סולאריות, לרבות כל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז, ולרבות, 

 .פרוטוקולים והבהרות למכרז האמור

 "ההסכם"

 

מסמך זה, הנספחים המצורפים אליו וכן המסמכים הנוספים שאינם 

מצורפים להסכם זה, ככל שהם נזכרים בהוראותיו של ההסכם 

כנספחים מחייבים. הפניה בהסכם זה או באחד הנספחים ל"הסכם" או 

 ל"מסמכי ההסכם", משמעה הפניה להסכם זה ולנספחיו.

זוקה של מערכות סולאריות לייצור ביצוע עבודות לאספקה, התקנה ותח "הפרויקט"

מועצה איזורית חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות 

 .כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו מטה יהודה

 כהגדרתן במסמך א למסמכי המכרז "העבודות"

' טזהגג/ות עליו/הם ייבנו המערכות ויבוצעו העבודות כמפורט במסמך  "הגג" או "הגגות"

 י המכרז.למסמכ

 כמפורט בהסכם ההקמה "שלבי העבודה"

 ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות מסמכי המכרז. "המערכת"

למטרת ביצוע  ,המערכתהקבלן למקום  ידי-חומרים שסופקו על "חומרים"

והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, וכן ציוד ומתקנים  המערכת

ן אם לאו ולרבות כל , בין מוגמרים ביהמערכתהעתידים להיות חלק מן 

מכשירים,  פריטים, מוצרים, חלקים, אביזרים, ציוד, מערכות, מכונות,

 כלים וכיו"ב.

" "המפרט הטכני

המפרט או "

 "המיוחד

למסמכי המכרז, ואשר מפרט את כנספח מפרט טכני מיוחד המצורף 

הדרישות הטכניות בכל הנוגע לביצוע העבודות מושא מכרז זה, לרבות, 

 או תיקון ו/או תוספת שייערך בו./כל שינוי ו

המפרט "

 "הבינמשרדי

המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית 

"( לביצוע הספר הכחוללסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה )"

עבודות מושא המכרז. זאת בגרסתם המעודכנת ביותר נכון למועד הגשת 

ת למכרז זה, יראו את כל ההצעות במכרז זה; מובהר, כי בהגשת ההצעו

אחד מן המציעים כאילו הצהיר, כי מצוי בידיו המפרט הבין משרדי, 

 בנוסחו המעודכן ביותר.

 המפרט הטכני או המפרט המיוחד והמפרט הבינמשרדי "המפרטים"

 י הלוח הגרגוריאני.פ-חודש קלנדרי על "חודש"

מדד המחירים  מדד הנוה -כל עוד לא הוגדר אחרת במסגרת המכרז  "המדד"

לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 או כל מדד אחר אשר יבוא תחתיו.
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"המנהל" או "נציג 

 המזמינה"

 . המזמינהמי שנקבע כמנהל מטעם 

לנהל את  המזמינהידי  -מי שנתמנה בהודעה בכתב לקבלן, מעת לעת, על "מנהל הפרויקט"

בפרויקט ו/או לפקח על ביצוע הפרויקט או כל  ביצוע העבודות הכלולות

תהיה רשאית בכל עת לשנות בכתב את זהות מנהל  המזמינהחלק ממנו. 

מנהל הפרויקט מטעמה,  מזמינההידי -הפרויקט. ככל שלא ימונה על

 .המזמינהדו כמנהל הפרויקט מטעם י-ישמש המנהל או מי שימונה על

רז, ככל שנקבע, או כל אדם גרת המכבמס המזמינהידי -כפי שנקבע על "המפקח"

כוחה כדי -כבא המזמינהאו גורם אחר אשר ימונה מעת לעת ע"י 

להשגיח, לפקח ולבקר את אופן ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן 

והשלמתן בהתאם להוראות ההסכם; למען הסר ספק, מובהר כי בכל 

 מקום בהסכם זה שבו הוענקו סמכויות למפקח, הרי שסמכויות אלה

 .המזמינה ידי מהנדס-ניתנות לביצוע גם על

או  המערכתהקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע  "הקבלן"

כל חלק ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר 

מישות משפטית אחת, יראו את כל הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים 

 לפי החוזה ביחד ולחוד.

תחילת ביצוע "יום 

 "המערכת

 התאריך המפורט בצו התחלת העבודה.

"צו התחלת 

 עבודה"

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות על גג 

מסויים, במועד הנקוב בה; לא יהא תוקף לצו התחלת עבודה שנערך 

  ו/או שניתן לפני חתימתם של הצדדים כדין על החוזה.

"יום סיום ביצוע 

 "תהמערכ

היום שבו מסתיים פרק הזמן הקבוע במפרטים המצורפים לחוזה זה 

לשם ביצוע כל העבודות להקמת הפרויקט, לרבות מועד מאוחר יותר או 

 בהתאם להוראות החוזה. המזמינהמוקדם יותר כפי שעודכן על ידי 

"יום סיום הגג 

 בפועל"

ית או המועד שצוין כמועד סיום הגג בתעודת הגמר, תעודת הגמר החלק

בהיעדר תעודת גמר כאמור, בכל  תעודת הגמר המותנית, לפי העניין.

די מנהל הפרויקט, ובו אישור על י-מסמך אחר שיימסר לקבלן על

 השלמת הגג.

"תעודת גמר" או 

"תעודת השלמת 

 "המערכת

להסכם זה, אשר מעיד על השלמת  כנספח ו'מסמך ערוך בנוסח המצורף 

זה; תעודת גמר יכול להיות חלקית בהתאם להוראות הסכם  המערכת

 או מותנית, זאת בהתאם להוראות הסכם זה.

"תעודת סיום 

" או המערכת

 "תעודת סיום"

להסכם זה, אשר מעיד השלמתו  ט'כנספח מסמך ערוך בנוסח המצורף 

תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים ו/או  , לרבות,המערכתהמלאה של 

 .הנזקים במהלך תקופת הבדק

תקופה שתחילתה ממועד קבלת תעודת גמר לגג האחרון שהותקן ביחס  "הבדקתקופת "

  האמור מועדהחודשים מ 24למכרז זה ועד לתום 

תקופת "

 "האחריות

 לאורך תקופת ההתקשרות לרבות הארכותיה ככל שבוצעו.
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תקופת "

 "התחזוקה

 5חודשים מתום תקופת הבדק + אופציה הנתונה למזמינה לעד  36

 חודשים, כל אחת. 12ת בנות עד תקופות נוספו

"היקף החוזה 

 המקורי"

על פי מסמכי  המערכתההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע 

כחלק מהליך  המזמינהדי ועדת המכרזים של י-החוזה, כפי שאושר על

 קבלת הצעת הקבלן למכרז.

"היקף החוזה 

המעודכן" או 

"שכר החוזה" או 

 "התמורה"

כפול הספק של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה,  הסכום הנקוב בהצעתו

 המזמינההפאנלים המותקנים המתוכנן על פי הערכת 

" המערכת"מקום 

"אתר העבודות" 

 או "האתר"

גג המצוי במקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע 

 .המערכת

, ללא מחירון דקל בנייה ותשתיות התקף במועד הגשת ההצעות למכרז ""מחירון דקל

 .20%תוספות כלשהן בניכוי 

כל הדוחות המצורפים במסגרת מסמכי המכרז, לרבות כל שינוי ו/או  ""דוחות

 תיקון ו/או תוספת שייערך בהם

 לרבות אישור ת"ת )תהליך תקני( הניתן על ידי מכון התקנים הישראלי. "תו תקן"

חוק רישום "

 "קבלנים

, לרבות כל 1969 -ת, תשכ"טחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיו

התקנות שהוצאו מכוחו, ולרבות כל תיקון או שינוי שיהיה בחוק או 

 בתקנות כאמור.

לוח זמנים "

 "מפורט

תאם להוראות הסכם זה, אשר יהא ידי הקבלן בה-לוח זמנים שיוכן על

או המפקח, ו/ המזמינהדי י-תואם את הוראות המכרז, ואשר יאושר על

ו/או המפקח  מזמינההידי -או עדכון שיאושר עללרבות, כל תיקון ו/

 ללוח הזמנים המפורט.

 -הציוד, הכלים, החומרים, המכשירים והמתקנים השייכים לקבלן  "הציוד"

 שיימצאו באתר לצורך ביצוע העבודה בעת מתן הודעת תפיסה כהגדרתה

 הזזת מזגן לצורך התקנת פאנלים סולארים בלבד הזזת מזגנים

איטום ביריעות ביטומניות כאמור במפרט הבין משרדי ועל פי ביצוע  איטום

 יועץ האיטום דרישות

 
 יחול על החוזה, כך שייראו את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל. 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א .2.2

 
חוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי  .2.3

דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות,  וודאות, או
 לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.
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 נספחים  .3
הנספחים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לא, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  .3.1

 מכרזהמלא המצורף ל הנספחיםמסמך  לפי רשימת זה:
למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות  .3.2

אלה שלא צרפו אליו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע 
על ידי הקבלן או אי התחשבות את העבודה על פי כל האמור בהם. אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה 

בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או 
 דרישות בענין זה.

 
 סתירות בין מסמכים .4

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים  .4.1
המכרז ו/או בנספחיהם, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד  את החוזה ו/או בתנאי
יראו את כל הסעיפים כמשלימים, במידה ולא ניתן ליישב בין הסעיפים סדר  ובתנאים המיוחדים,

בהתאם להחלטת  למזמינההעדיפות לעניין הביצוע ו/או התשלום יגבר התנאי המחמיר ו/או המיטיב 
 לשיקול דעתו הבלעדי.מנהל הפרויקט בהתאם 

 
בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין בדרך  המזמינההוראה שנתנה  .4.2

/  של תיקון המכרז ושינויו ובין בדרך של תשובה לשאלות הבהרה או תשובות במסגרת "סיור קבלנים" 
ותגבר על הוראה מפורשת תיחשב כחלק ממסמכי החוזה ו/או נתונים שיועלו לרשת על ידי החברה, 

 הסותרת אותה במסמכי החוזה שקדמו לה בזמן, זולת אם נקבע בה במפורש שלא תגבר כאמור.
 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת,  .4.3
מנהל הפרויקט מסר או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או ש

הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, אזי יפנה הקבלן בכתב למנהל הפרויקט 
בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד  ומנהל הפרויקט ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך,

בגינה צריך היה לפנות לקבלת הוראותיו של מנהל הפרויקט, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה ש
 למנהל הפרויקט כאמור לעיל.

 
 

 הצהרות הקבלן .5
הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל החומרים והאביזרים שיסופקו ויותקנו על ידו ישאו תו תקן ו/או תו  .5.1

 השגחה וכי הוא אחראי לבדיקת התאמת האביזרים על ידי הגורמים המוסמכים וקבלת אישורם לכך.
 

חומרי המכרז כולל דו״חות סיור מקדימים של הגגות. הקבלן על פי שיקול  הקבלן מצהיר קיבל את כל .5.2
דעתו ומיטב הבנתו וניסיונו, בחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה ו/או 
הנובעים ממנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, 

קורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו. כמו כן, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שייתכן , שמהמזמינהכלפי 
שבאתרי העבודה תבוצענה עבודות אחרות על ידי קבלנים אחרים, והוא מתחייב לשתף עמם פעולה בכל 

 הקשור בביצוע העבודה.
 

ם התנאים והדרישות הקבלן מצהיר כי קרא את תנאיי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשור .5.3
שבחוזה זה ובנספחיו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע העבודות בתנאים ובמועדים 

ועל פי כל דין. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים  המזמינהשנקבעו למסירתם על ידי 
 קבעו בחוזה זה.במספר הדרוש לביצוע העבודה, לפי העניין, במועדים ובתנאים שנ

 
הקבלן מצהיר כי הינו מכיר את כל ההנחיות, ההוראות והדינים החלים על ביצוע העבודות להקמת  .5.4

 וכי  יפעל על פיהם. המערכת
 

הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים  .5.5
ם והציוד הדרושים לביצוע העבודות בהתאם והטכניים, כח העבודה המיומן, המתקנים, החומרי

להוראות חוזה זה, כי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה וכי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו 
 על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

 
בו גם במשך כל  מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז, ואלה יתקיימו הקבלן .5.6

 תקופת התקשרותו עם המזמינה בהסכם זה. 
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תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבלן לא יהא זכאי  המזמינההקבלן מצהיר כי ידוע לו ש .5.7
 לתוספת תשלום כלשהי בגין שינוי כאמור.

 
הפרויקט באופן תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע את  המזמינההקבלן מצהיר כי ידוע לו ש .5.8

 חלקי בלבד ו/או שלא להתחיל בביצוע הפרויקט כלל ואף לבטלו. 
 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובמתקנים או בחומרים שלגביהם קיימים  .5.9
תקנים של מכון התקנים הישראלי, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או בנספחיו, שאז תגבר 

 קביעה מפורשת זו.
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שזכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות, מכל מין  .5.10
וסוג שהוא, במסמכי המכרז, במסמכי החוזה, בתכניות, לרבות המסמכים שיצורפו להן, שייכות 

 וכי הוא לא יעשה בהם שימוש כלשהו אלא לצורך ביצועו של חוזה זה. למזמינה
 

בנוגע לביצוע  המזמינהבכל מקרה, לרבות מקרים בהם יתעוררו חילוקי דעות בינו לבין  הקבלן מצהיר כי .5.11
 חוזה זה, הוא לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות או להפסיקן.

 
 

 :םשלבי העבודות הינ .6
 

 שלבי העבודה יכולו על כל גג בנפרד ולא על כלל הפרויקט .6.1
ובכלל זה  , הכנה של השטח בו מבוצעות העבודותקולא ר הכנה של השטח בו מבוצעות העבודות, לרבות .6.2

 הגגות ניקיוןופינוי פסולת  ,איטום ככל הנדרש והזזת מזגנים ככל הנדרש
כל הפעולות הנדרשות לצורך תכנון המערכת, בחינת הצורך בהגשת בקשה להיתר ולא רק, לרבות תכנון,  .6.3

ת ומבנים הפטורים מהיתר(, תשע"ד או פטור מהיתר ככל הנדרש בהתאם לתקנות התכנון והבניה )עבודו
 .ועל פי כל דין לרבות ספר אמות מידה המפורסם על ידי רשות החשמל 2014

ביצע כל הרכש הנדרש לצורך הקמה של המערכות על כל הרכיבים הנדרשים על פי התכנון המאושר ועל  .6.4
 פי הגג עליו תתוקן המערכת

סולת, עובדים, ציוד וכלי עבודה, אביזרי בטיחות, ביצוע כל התשתיות הדרושות, הובלה ופריקה, פינוי פ .6.5
הסדרי תנועה זמניים, גידור וסימון, שמירה, לרבות, כל הפעולות הדרושות לצורך התארגנות לביצוע 
 העבודות או כל חלק מהן, ולרבות, כל עבודה נלווית הדרושה לצורך השלמת הפרויקט כהגדרתו במכרז;

המערכת וחיבורה  תל כלל הרכיבים הנדרשים לצורך הקמהקמת המערכות כולל ולא רק התקנה ש .6.6
לרשת החלוקה של חברת חשמל והכלל זה כל הנדרש לצורך חיבור המערכת על פי דרישות חברת חשמל 

 ועל פי התיאום הטכני.
 ביצוע בדיקות קבלה ומסירת התקנתה .6.7
 כי המכרז.ביצוע תחזוקה שוטפת כהגדרתה במסמכי המכרז ומתן אחריות לתקופה כמפורט במסמ .6.8

 
 השגת רישיונות והיתרים )ככל הדרוש( .7

 
אותן פעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות מושא חוזה זה, שביחס לאופן ביצוען קיימים חוקים,  .7.1

 תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, יבוצעו בהתאם לאותם חוקים, תקנות או הוראות.
 

ך קבלת אישור כניסה למכסה לכלל המבנים פנתה לחברת חשמל לצור המזמינהידוע לקבלן כי  .7.2
לחוק התכנון והבניה לא נדרשת הוצאת היתר בניה לצורך  26שבפרויקט. וכן ידוע לקבלן כי על פי תקנה 

. למרות האמור, מתחייב הקבלן כי ככל שידרש יהיה אחראי המערכתהתקנת מערכת סולארית על גג 
קבלת אישור כניסה למכסה. וכי ממועד החתימה  וישא בכל העלויות הנדרשות לצורך קבלת היתר או

, ימשיך בתהליך הרישום מול חברת חשמל ו/או הועדה המקומית מהסטטוס בו המזמינהעל חוזה עם 
 הוא נמצא עד לחיבור המערכת לרשת החלוקה ולאורך כל תקופת הפרויקט

 
 Turn Key–צוע מלא א חוזה זה בשיטת הזמנת עבודות לתכנון רכש וביושנהעבודות להקמת המערכת  .7.3

, בין היתר, לכל הפעולות הנדרשות לצורך ככל שנדרש. כאמור לעיל, במסגרת זו הקבלן יהיה אחראי, 
תכנון המערכת, רישוי המערכת, לרבות הגשת בקשת כניסה למכסה, להיתר בניה וקבלת היתר הבניה, 

חלק, ביצוע בדיקות תיאום טכני עם חברת חשמל, קבלת המכסה מחברת החשמל, ביצוע בדיקות מ
קבלה ובדיקות מסירה וכן מסירת המערכת על מרכיביה, ותחזוקת והתקנת המערכת לרבות אחריות 

 על המערכת.
 

, אישורים רשמיים וככל שנדרש על פי כל דין על חשבונוככל שנדרש והקבלן מתחייב להמציא,  .7.4
הכנה לקבלת היתר בניה,  מהרשויות המוסמכות ומאת הגופים הרלוונטיים לאותן פעולות, לרבות:
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חברות התקשרות )בזק( חברות סלולאר, כבלים, לווין, חברת החשמל, וכיו"ב. וכן ביצוע כל המוטל על 
 פי דין או על פי נוהג על מי שמבצע עבודות כגון העבודות מושא חוזה זה.

 
יישא בכל , ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, , והמערכתבכל הכרוך בביצוע  .7.5

ההוצאות והתשלומים הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או 
 שתשלומם הושת עליו במסמכי החוזה. 

 
ו/או הודעה לרשות בדבר הקמת מערכת סולארית, כאמור באמות הקבלן במסגרת הבקשה להיתר  .7.6

ועל פי נוסחים  המזמינהכפי שתנחה אותו  יידרש לעמוד בכל המפורט לעיל ולהלן וזאתהמידה, 
 ואישורים שייקבעו על ידה:

 חשמלאי מהנדסהצהרת   .7.6.1
 לאי מהנדסמחשצילום רישיון  .7.6.2
  קונסטרוקציה על יציבות המבנה והמערכתהצהרה מהנדס  .7.6.3
 414-ו 412חישובים סטטיים ליציבות המערכת ועמידת בת״י  .7.6.4

 
ונות, ההיתרים, האישורים והרישומים הנדרשים הקבלן מצהיר ומתחייב בזה, כי הינו בעל כל הרישי .7.7

 ועל פי דרישות כל דין. על פי החוזה המערכתממנו על פי כל דין כתנאי לביצוע 
 

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על הקבלן חובה לשאת בעלותם של היתרי בניה לפי חוק התכנון  .7.8
לוק מתקנים, קווי תשתית, וכיוצא והבניה, אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית לשם מתן אישור לסי

 באלה.
 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר קבלני משנה, הקבלן מתחייב שלא למסור לקבלני משנה  .7.9
ביצועה של עבודה כלשהי, אלא אם אותו קבלן משנה עומד בכל התנאים הנדרשים על פי חוזה זה ועל 

וקיבל אישור  המערכתו קבלן משנה מבצע במסגרת פי דין ביחס לאותה עבודה או לכלל העבודות שאות
 .ביחס לאותו קבלן משנה וביחס לאותה עבודה המזמינהמראש ובכתב מ

 
 מדידות וסימון .8

 
ים, הממדים את כל המצב  -על חשבונו   -לפני שיתחיל בביצוע העבודה וככל הנדרש, יסמן הקבלן  .8.1

ת, לתרשימים, לשרטוטים, למפרטים וההכוונה הדרושים לשם ביצוע העבודה, הכל בהתאם לתכניו
 ולהוראות המפקח ויישא באחריות גמורה לנכונות הבדיקות ולדיוק הסימונים כאמור.

 
כל המדידות והסימונים ייעשו על ידי מודד מוסמך ורשום מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן, ומאושר על  .8.2

 ידי המפקח.
 

 עבודות הכנה כלליות .9
 

ולעשיית כל שאר ההכנות שתידרשנה לביצוע  לבטיחות האתרקבלן לפני התחלת העבודה באתר ידאג ה .9.1
 העבודה, לרבות שילוט, סידור, תאורה ולנקיטה בשאר אמצעי הזהירות, הכל להנחת דעתו של המפקח.
 

תשתיות חשמל, מים לפני תחילת ביצוע העבודה, מתחייב הקבלן לבדוק ולוודא מיקום מדויק של  .9.2
 העבודה לא יגרום לפגיעה בצינורות או קווים אלה. כי ביצוע ודאולוכיו"ב ותקשורת 

 
לפני תחילת ביצוע עבודות ההקמה של המערכות מתחייב הקבלן לטפל האיטום הגגות על פי חוות דעת  .9.3

של יועץ איטום וכן יזיז מזגנים על פי הצורך התכנוני. ובלבד שקיבל אישור בכתב ומראש ממנהל 
 ים. הפרויקט על ביצוע האיטום והזזת המזגנ

 
ידוע לקבלן שהעבודה מתבצעת בתחומי ישוב פעיל ועל גבי גגות בתי ספר ומוסדות חינוך הנמצאים  .9.4

 .בשימוש יומיומי
 

 ות הקב"ט והוראות משרד החינוך בנושא הקורונהאהקבלן מתחייב לעבוד על פי הור .9.5
 

עם  המפקח  של כל מבנה את הפעילות וזאת בתיאוםומנהל המוסד לתאם עם אב הבית מתחייב הקבלן  .9.6
והמזמינה וכל יתר הגורמים המוסמכים לכל שלבי, שעות ודרכי העבודה מראש; ובין היתר, על מנת 
לצמצם באופן מרבי הפרעות לשוהים באתר העבודה ולפעילות המתבצעת בו. למען הסר ספק, לא 

 תשולם לקבלן כל תמורה ו/או פיצוי בגין התיאום הנ"ל. 
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חוייבים בהצגת מסמכים בדבר אי קיום רישום פלילי בכלל ואישור בדבר כמו כן, כלל העובדים באתר מ .9.7
העדר עברות מין בפרט. זאת בנוסף לאישור עבודה בגובה בתוקף. לא יעבוד עובד באתר ללא האישורים 
הנ״ל בשום צורה ואופן באתר. תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם. אי קיומו יביא לסילוק מידי של הקבלן 

 וחילוט כל הערבויות שבידי המזמינה באופן מידי וללא עוררין.מכל האתרים 
 

לפני תחילת העבודות, ובמהלך ביצוען בסוף כל יום על הקבלן לנקות את שטח האתר מכל פסולת בתום  .9.8
כל יום עבודה ולסלקה למקום שפיכה מורשה הפועל כדין ואשר אושר על ידי המפקח(. למען הסר ספק, 

ה ו/או פיצוי בגין עבודה זו. הקבלן לא יידרש לפנות מזגנים ו/או לאטום את לא תשולם לקבלן כל תמור
 הגגות על גביהם יותקנו המבנים.  

  
  

  אישור נציגי הזוכה טרם קבלת צו התחלת עבודה .10
 

את הנציגים מטעמו והם: מנהל  המזמינהכתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, הקבלן יגיש לאישורה של  .10.1
ע הזוכה שישמש כאיש קשר מטעמו של הקבלן, מנהל אתר לכל אתר בזמן הפרויקט מטעמו של המצי

הפעילות, מהנדס החשמל אשר אחראי לתכנון ואשר מאשר וחותם על כלל המסמכים הנדרשים מטעם 
הקבלן הפרויקט. מובהר, כי ומנהל הפרויקט רשאים להיות אותו בעל מקצוע ובתנאי שהוצהר על כך 

 .פורטים להלןוהינו עומד בתנאי הכשירות המ
 

יהיו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול פרויקטים  למנהל הפרויקט מטעם הקבלןתנאי הכשירות  .10.2
 מתחום אספקה והתקנה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית.

 
תהא  מינההמזלנציגי הקבלן, יהווה תנאי מוקדם למתן צו התחלת עבודה. מובהר, כי  המזמינהאישור  .10.3

רשאית בכל שלב לדרוש את החלפתו של נציג הקבלן שהוצע על ידו, וממילא לדרוש פירוט ו/או הבהרות 
 .אודות השכלתו ו/או ניסיונו

 
 .שיקול דעת בלעדי ויחידי בכל הנוגע לאישורו של כל נציג מטעם הקבלן למזמינהמובהר, כי  .10.4

 
 תהיקף ההתקשרו    .11

ן לבצע את העבודה בשלמותה ובכלל זאת לדאוג, בעצמו ועל הוראות הסכם זה מחייבות את הקבל .11.1
חשבונו, להמצאת כוח האדם שיידרש לצורך כך, להמצאת והובלת החומרים הכלים, המכונות, הציוד, 
המתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לביצוע העבודה במועדים, ברמה ובטיב האמורים 

 בהסכם זה על נספחיו.
 

. קוו"פ 6000 -הינו כההספק המותקן וע מהאמור לעיל, מובהר כי המזמינה מעריכה כי סך מבלי לגר .11.2
, ואף מלא ההספק הערכה בלבד ואין המזמינה מתחייבת לממש את התקנתבהמדובר  ידוע לצדדים כי

', לקבלן טזאינה מתחייבת כי תבקש את ביצוע העבודות ביחס לחלק או כלל הגגות המפורטים במסמך 
 כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. לא תהא

  
 התחייבות הקבלן בדבר אופן ביצוע העבודה    .12

תקנותיו, על פי הוראות  והבניה, כולל התכנון לחוק הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות בהתאם .12.1
חומרים מ -כל זאת וע"י המפקח,  -מזמן לזמן  -ההסכם על נספחיו ובהתאם להנחיות שתינתנה לו 

 ובטיב שיהיו לשביעות רצון המפקח. ברמהימים, באמצעות כוח אדם מיומן, במועדים, מעולים ומתא
  הקבלן מתחייב להישמע להוראות המפקח ו/או מנהל הפרויקט ולקיים את כל הוראותיו. .12.2
 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם. .12.3

 
 העמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן .13

להלן, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו  14עבודות כמפורט בסעיף במועד שנקבע להתחלת ה .13.1
 חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות. 

 
 מועד תחילת ביצוע העבודה .14

 הקבלן מתחייב בזה להתחיל בביצוע העבודות במועד הנקוב בצו תחילת העבודה. .14.1
 עיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.האמור בס .14.2
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 תקופת הביצוע .15
-הקבלן יבצע את הפרויקט ברציפות ללא הפסקה ובהתאם ללוח הזמנים המפורט וישלים התקנת כ .15.1

מיום קבלת צו התחלת עבודה, זאת ברמה המתחייבת ממנו, וימלא לצורך זה אחרי כל  קוו"פ 3000
מודגש כי במועד פרסום המכרז המועד  ."(עתקופת הביצוהוראותיהם של מנהל הפרויקט )להלן: "

 וזאת לפי האישורים מחברת החשמל. 2021ספט' האחרון להשלמת הביצוע הינו 
 

מבלי לגרוע ממועד תקופת הביצוע הכללית, המתייחסת למועד מסירתם של כלל הגגות הנדרשים על  .15.2
יבוצע בהתאם למסמך לוח  'טזמפורט במסמך כ, מועד ביצועו של כל גג וגג המזמינהו/או  המועצהידי 

ימים ממועד מתן הודעת הזכיה במכרז. המזמינה תעיר  15הזמנים המפורט שיוגש על ידי הקבלן תוך 
הערותיה על לוח הזמנים שיוגש כאמור והקבלן מחויב לתקן את ההערות בהתאם באופן מיידי ובכל 

וחר ממועד אישור התכנון מקרה לקבל את אישורה הסופי של המזמינה ללוח הזמנים המפורט לא יא
 המפורט.

  
לרבות תכניות לפי  , הוראותהמערכתמנהל הפרויקט רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  .15.3

. הוראות מנהל הפרויקט מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה המערכתהצורך, לביצוע 
 בכדי לגרוע מהאמור בחוזה זה.

 
הר בזה כי הוראות בכתב שנתן מנהל הפרויקט במסגרת סמכויותיו בחוזה זה, למען הסר ספק, מוב .15.4

 תחייבנה את הקבלן.
 

תהיה רשאית להחליף ו/או להוסיף על  הגגות שיימסרו לקבלן על פי שיקול דעתה הבלעדי  המזמינה .15.5
 ' למסמכי המכרז. הקביעהטזובתנאי שהמדובר בגגות בעלי מאפיינים דומים לאלו הקבועים במסמך 

במקרה בו יתווספו גגות כאמור, מנהל  .האם גג הינו בעל מאפיין דומה, נתונה למנהל הפרויקט בלבד
 להלן.   18הפרויקט יהיה רשאי להאריך את תקופת הביצוע לתקופה נוספת, בהתאם לאמור בסעיף 

 
לות בצו התחלת העבודה, ולמסור אותן מושלמות ומוכנות הקבלן מתחייב להשלים את העבודות הנכל .15.6

 לשימוש תוך תקופת הביצוע כאמור לעיל, כשהאתר נקי מסודר וראוי לשימוש. 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יפנה ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר  .15.7
את הפסולת ולנקות את האתר באמצעים העבודה או ממקום סמוך לו. המפקח אף יהיה זכאי לפנות 
 אחרים, ולחייב את הקבלן בהתאם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 
בכל מקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים כך שפרק הזמן המוקצה למכסות מחברת חשמל יפוג, הרי  .15.8

שעל הקבלן יהיה לפעול ולבצע את כל הנדרש לצורך השגת מכסות חדשות אשר יאפשרו את השלמת 
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית להורות המזמינהה. לאחר קבלת המכסות החדשות, העבוד

 על המשך העבודה כולה או חלקה, ולקבלן לא יהיו כל טענות בקשר לכך.
 

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא  .15.9
 להלן,  וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.  18בהתאם לסעיף

 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם .15.10
 
 שלבים בביצוע והפסקות   .16

 
המזמינה רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי ועל פי בחירתה, לבצע את העבודה בשלבים ו/או להורות על  .16.1

ביצוע העבודה ו/או על כל עניין הכרוך בכך )לרבות החלטה האם ליתן לקבלן משך זמן הפסקות ב
להתארגנות לחידוש העבודות אם לאו ומהו משך הזמן שהמזמינה קוצבת לשם כך(. הקבלן לא יהא 

 זכאי לתוספות מחיר ו/או פיצוי כלשהו בגין הפסקות בביצוע העבודה או ביצוע בשלבים.
 

שקול דעתה הבלעדי ועל פי בחירתה, לקבוע את היקפם של שלבי הביצוע, ואת  המזמינה רשאית, לפי .16.2
 מועדי ומשך ההפסקות בביצוע העבודה.

 
מובהר, כי ביצוע שלב כלשהו לא יהווה התחייבות מצד המזמינה לביצוע שלב נוסף כלשהו ו/או כדי  .16.3

 לחייב את המזמינה למסור את המשך הביצוע לידי הקבלן.
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 בגין איחור פיצויים מוסכמים .17
 

מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר שיעמוד למזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מוסכם בזה  .17.1
לעיל, ישלם הוא  14כי במקרה בו לא יסיים הקבלן את ביצוע מלוא העבודה במועד הנקוב בסעיף 

ט פיק מותקן אשר לא ליום לכל קילו ואש״ח  2.5למזמינה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 
בין מועד הסיום המוסכם, לבין מועד הסיום בפועל וזאת מבלי לגרוע  רחובר לרשת בגין כל יום של איחו

 . י"אמטבלת הפיצויים המוסכמים הקבועה בנספח 
 

המזמינה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים שיגיעו לה כאמור מכל סכום שיגיע ממנה  .17.2
 .זה בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה ובכל עת שהיא, וכן לגבות סכום לקבלן מכל סיבה

 
 הארכת מועד תקופת הביצוע .18

 
סבר המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודות, בשל  .18.1

שינויים או תוספות לעבודות או בשל כוח עליון או בשל טעמים מיוחדים אחרים המחייבים, לדעת 
ח, מתן אורכה, רשאי המפקח ליתן, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, אורכה המפק

 להשלמת העבודות לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו.
 

 אספקת תכניות ומסמכים אחרים והזכויות בהם .19
 

והמנהל, מנהל  המערכתדי הקבלן במקום י-עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על .19.1
 דם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.י-פרויקט וכל אדם שהורשה עלה
 

התכניות, המפרטים וכל יתר המסמכים הקשורים בהם, הם רכושה של המזמינה ואסור לקבלן  .19.2
 להעתיקם ו/או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא לשם ביצוע העבודה.

 
 להלן. 50( כמפורט בסעיף  (AS MADEתכניות עדות בסיום עבודתו מתחייב הקבלן להגיש למפקח .19.3
 כאמור, היא תניה יסודית בהסכם.  מסירת תוכניות עדות .19.4

 
 שיטות ביצוע ולוחות זמנים .20

ימי עבודה מיום החתימה על הסכם  עשריםהקבלן ימציא לאישור המנהל ו/או מנהל הפרויקט, תוך  .20.1
 , הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים.ההקמה

 
לוח הזמנים המפורט המוצע על ידי הקבלן לא יפר את לוח הזמנים השלדי ולא יחרוג ממנו. עם זאת,  .20.2

. וזאת המזמינהדי י-יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ורק אם אלה יאושרו בכתב על
ופים הפועלים במבנים מאפשרים עבודה רציפה ושוטפת על פי ככל שלוחות הזמנים הניתנים על ידי הג

ימי עבודה יודיע הקבלן בכתב ומראש למזמינה בדבר  5לוחות הזמנים. בכל מקרה, של עיכוב העולה על 
כובים הנובעים מפעולות  הגופים הפועלים יהעיכוב וסיבותיו. המזמינה תעשה כמיטב יכולת למנוע ע

 בכל אחד מהאתרים. 
 

בזה, כי למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת לקבלן הערות ללוח הזמנים שהכין, ואם העיר לקבלן מובהר  .20.3
ו/או על מנהל הפרויקט  המזמינהיישם הקבלן את הערותיו. אולם, אין בכל האמור כדי להטיל חובה על 

ן, כדי ו/או מנהל הפרויקט לא העירו על לוח הזמנים של הקבל המזמינהלהעיר כאמור, ואין בעובדה ש
לרבות  להוות אישור לאותו לוח זמנים או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, 

 .יבויות הקבלןילעמידה בלוח הזמנים השלדי וסיום העבודות על פי התח
 

ו/או מנהל הפרויקט  המזמינהדי י-לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל, ייקבע לוח הזמנים על .20.4
/ מנהל הפרויקט כעילה  המזמינהן. במקרה דנן אין לראות בלוח הזמנים שבוצע על ידי ויחייב את הקבל

להגשת בקשות ו/או דרישות לתוספות כספיות ו/או אשר ידרשו מהקבלן כדי לעמוד בלו"ז הן בכל 
 הקשור בהחשת קצב הביצוע, הן בתוספת כח אדם והן בכל נושא אחר.

 
המנהל ו/או מנהל הפרויקט, ולא יותר מאחת לחודש, או  הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת .20.5

בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן 
ויחייב את הקבלן. מובהר  המזמינהידי המנהל ו/או מנהל הפרויקט בהתאם לדרישות -לוח הזמנים על

קטן זה, נועד למטרות של ניהול הפרויקט בלבד, ולא -בסעיף בזה, כי עדכונו של לוח הזמנים כאמור
לעיל  2ו/או הפרויקט כהגדרתם בסעיף  המערכתישנה את לוח הזמנים השלדי או את מועד סיום ביצוע 

מהאמור בחוזה זה.  או יגרע מאחריותו של הקבלן לאיחור ביחס למועדים כאמור, והכל מבלי לגרוע
שינוי לוח הזמנים על ידי מנהל הפרויקט, כשלעצמו, אינו מהווה הוראת שינויים כמשמעותה בחוזה זה. 
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סבר הקבלן כי יש מקום להוצאתה של הוראת שינויים, יפנה בעניין זה למנהל הפרויקט בהתאם 
 להוראות חוזה זה.

 
 
 
 הפסקת העבודה .21

, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המפקח, על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות .21.1
בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב 

 על כך.
 

לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת  19.1הופסקו ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף קטן  .21.2
סכנה לעוברי אורח לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. לא נקט הקבלן העבודות, להגנתן ולמניעת 

 בפעולות כנדרש באופן מידי רשאי המפקח להפעיל קבלן אחר לביצוע אמצעי הבטיחות על חשבון הקבלן.
 

הופסק ביצוע העבודות, כולן או חלקן, באופן זמני או לצמיתות על פי הוראת המפקח, לאחר שניתן  .21.3
עבודה והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור  לקבלן צו התחלת

 העבודות שביצע בפועל, לפי מדידות סופיות שתיעשנה לגבי אותו חלק מהעבודות שביצוען הופסק. 
 

דה מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה ימי עבו 90לעיל, ישולם לקבלן תוך  21.3קטן תשלום כאמור בסעיף  .21.4
 בכתב כאמור לעיל.

 
תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות  .21.5

, לרבות תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה או תביעות לכיסוי הוצאות המזמינהכלשהן כלפי 
 כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה. מיוחדות שנגרמו לו או כל תביעה אחרת

 
 הפעילותלעבודה על הגג וקבלת חזקה לצורכי  כניסה .22

 המבנה גג על המערכת הקמת לצורכי חזקה יקבל הקבלן .22.1
 ז׳ בנספח המפורט פי על הבית ואב המפקח עם לעבודה כניסה תיאום טופס יבצע הקבלן .22.2
ת, ישא הקבלן בכל האחריות לכל נזק הנובע מביצוע מובהר כי עם קבלת החזקה בגג לצורך ביצוע העבודו .22.3

 העבודות ו/או מהעברת החזקה ו/או מהוראות הסכם זה לרבות כל נזק תוצאתי.
 

 שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות אחרים .23
 

גידור, שמירה, תמרורי  -הכל על חשבונו הוא  -הקבלן מתחייב בזה לספק, להתקין ולהחזיק באתר  .23.1
 שאר אמצעי זהירות, הכל על פי ובהתאם להוראותיהם של כל דין וכל רשות מוסמכת.אזהרה ו

 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם. .23.2
 

 ניהול הפרויקט על ידי הקבלן .24
 

משך כל תקופת ביצוע העבודה )עד למסירת העבודה לידי המזמינה( יהא הקבלן חייב להעסיק מנהל  .24.1
 לדבר ועינין וכל סיכום איתו בכתב יהווה התחייבות של הקבלן קשרי לקוחות אשר יהיה איש הקשר

 .)לעיל מנהל הפרויקט(
מינוי מנהל קשרי לקוחות מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישור המפקח אשר יהיה רשאי לסרב  .24.2

 ליתן אישור, או לבטלו בכל עת, מבלי לפרט או להצדיק נימוקיו.
 

ממונה על הבטיחות אשר יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות באתר  בנוסף ימונה על ידי הקבלן ועל חשבונו .24.3
 ולמתן כל ההוראות הנדרשות על פי כל דין לביצוע העבודות באופן בטוח ותקני.

 כל האמור בסעיף  זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם. .24.4
 

 ניהול יומן עבודה .25
ן רציף, בשלושה עותקים )להלן: מידי יום ובאופדיגיטאלי בכל גג בו מבוצעת עבודה ינוהל יומן עבודה  .25.1

כוחו המוסמך, אלא אם קבע -ידי הקבלן או בא-"( בו יירשמו, לפי העניין, הפרטים הבאים עלהיומן"
 ידו:-מנהל הפרויקט כי הרישומים כאמור ייעשו על

 
 זהות ומספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות .25.1.1
 תר.החומרים והמערכות לסוגיהם, אשר הובאו לא .25.1.2
 כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן באתר .25.1.3
 תקלות והפרעות בביצוע העבודות באתר .25.1.4
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 תנאי מזג האוויר השוררים באתר .25.1.5
 העבודות שבוצעו במשך היום. .25.1.6
 העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט. .25.1.7
 תכל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודו .25.1.8

 
בנוסף לפרטים כאמור לעיל, רשאי מנהל הפרויקט לרשום ביומן העתק מהוראות שניתנו לקבלן,  .25.2

הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת מנהל הפרויקט יש בו כדי 
ך וחו המוסמכ-לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא

רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות לרבות את התייחסותו להערות שרשם מנהל 
 ידי הקבלן או-הפרויקט ביומן, בציון תאריך רישומן. כל דף יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על

חייב יה רשאי אך לא ובסמוך לאחר מכן יימסר לחתימת מנהל הפרויקט אשר יה כוחו המוסמך,-בא
 לבחון את האמור ברישום ולהעיר עליו לפי שיקול דעתו המלא.

 
היומן וכל האמור בו ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע בזכויות הצדדים  .25.3

אם חלק  .ובחובותיהם. דרישה ו/או תביעה כספית של מי מהצדדים תיעשה על פי הוראות החוזה בלבד
-עות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או באפי החוזה מבוצ-מהעבודות על

כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי 
זה יחולו גם על היומן כאמור  25.1העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים והוראות סעיף 

 בסעיף קטן זה.
 

 החזקת מסמכים באתר .26
 

משך כל תקופת ביצוע העבודה יחזיק הקבלן באתר של התכניות, תעודות משלוח, יומן העבודה ויתר  .26.1
המסמכים הנוגעים לביצוע העבודה. כל המסמכים הנ"ל יהיו פתוחים ומוכנים לעיונם של המפקח ו/או 

 , בכל עת.היועצים האחרים
 

 אי פגיעה בנוחות הציבור .27
 

לעיל, הקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו על מנת שביצוע העבודה  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .27.1
 לא יגרום להפרעה, שלא לצורך, לזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך וכיו"ב  ו/או פגיעה,

שלא לצורך, בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה הן באתר והן במבנים ומתקנים סמוכים 
לאתר ו/או מתקנים תת קרקעיים הקיימים באתר ובסביבתו. מובהר, כי לא ישולם לקבלן כל פיצוי ו/או 

 תמורה כלשהי בגין כך.
 

נוספות על ידי בעלי מקצוע ו/או בנוסף, מובהר ומוסכם בזאת, כי אם ובמידה שבאתר יבוצעו עבודות  .27.2
ב לשתף פעולה עם בעלי המקצוע ו/או הקבלנים האחרים הנ"ל, ולתאם הקבלן מתחיי -קבלנים אחרים 

את ביצוע העבודות עימם ועם המפקח, על מנת להבטיח ביצוע נכון, תיאום לוחות זמנים ולצורך עמידה 
 וי ו/או תמורה כלשהי בגין כך.במועד סיום העבודה. מובהר, כי לא ישולם לקבלן כל פיצ

 
הקבלן מצהיר ומתחייב כי ההתקנה והמערכות שתוצבנה על הגגות תעמודנה בכל הדרישות בהוראות  .27.3

ובתקנים אשר הוצאו על ידי הגופים והרשויות המוסמכים, לרבות בדיקת יציבות גגות המבנים 
 והתאמתם למערכת הסולארית בכלל ולמבני חינוך/ציבור בפרט.

 
מתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או הוספה של מערכת או חלקה ושל ציוד המחייב היתר בנייה   הקבלן .27.4

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמזמינה.
 

לקבלן ידוע, כי המבנים נשוא העבודה הינם מבני ציבור בהם מתקיימת פעולה חינוכית, ואשר על כן,  .27.5
ו/או  המזמינהות, והכל בהתאם להנחיות נציג ביצוע העבודה תיעשה באופן שלא תפריע לפעולות השוטפ

 המפקח אשר יקבע את אופן ביצוע העבודה ומועדה.
 

 שעות העבודה ומועדי העבודה .28
 

העבודות תבוצענה בתיאום מלא עם הגוף המשתמש במבנה ועל פי הוראותיו והוראות המזמינה. הקבלן  .28.1
תר מאשר במשמרת אחת או יהיה עליו לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבוד ביו

, חברת החשמל, המזמינהלעבוד בלילה כדי לעמוד בלוח הזמנים שנקבע או בדרישותיהם של המפקח, 
 חברת בזק, משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת. אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה.

פים מהמגזר הדתי ולכן לא תתאפשר שום הקבלן מצהיר כי בריא לו כי מרבית המבנים מתופעלים ע״י גו .28.2
 .פעילות, למעט ארועי בטיחות, בשבתות וחגי ישראל
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 סמכויות פיקוח .29

 
מנהל הפרויקט ו/או המפקח יהא מוסמך לבקר באתרים ובכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי  .29.1

כן לבדוק את טיב לביצוע החוזה, לבדוק ולפקח על טיב העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה, ו
החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע 

ואת הוראותיו  המזמינההעבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות 
מרים. ניתנה הודעה הוא. כן יהא המפקח זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה או חו

 כאמור יפסיק הקבלן את אותה עבודה או את השימוש באותם חומרים.
 

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ו/או למנהל הפרויקט, ולכל בא כח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר  .29.2
וכן לכל מקום שממנו מובאים  המערכתהעבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע 

, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע העבודה. הקבלן ימציא למפקח ו/או למנהל הפרויקט מוצרים
 כל מסמך וכל מידע שיידרש לו לשם ביצוע הפיקוח כאמור.

 
או למפקח או למנהל הפרויקט על ביצוע העבודה אלא  למזמינהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  .29.3

ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין  אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על
לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הקבלן  המזמינהקונה ומוכר של סחורות, הן לגבי אחריות 

לאופן ביצוע התחייבויותיו ולתוצאות הביצוע, לרבות לגבי טיב החומרים וטיב העבודה בהתאם 
קוח כאמור כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על המפקח ו/או למסמכי המכרז. אין לראות בביצוע הפי

, בגין כל מעשה או מחדל מצד הקבלן ו/או הפרת התחייבות כלשהי המזמינהמנהל הפרויקט ו/או על 
 מצדו.

 
היה והמפקח ו/או מנהל הפרויקט יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אביזר ו/או ציוד אינו מתאים  .29.4

רשאית לסרב לקבל את  המזמינהאינה מאפשרת קבלתו לשימוש, תהא למסמכי המכרז, במידה ש
האביזרים ואזי יהא על הקבלן להחזיר את כל התשלומים ששולמו לו, אם שולמו, עד לאותו מועד 
בתוספת ריבית בשיעור ריבית חשב המקסימלית שנהוגה מפעם לפעם, מחושבת מהמועד בו שולמו 

או לדרוש את החלפת האביזרים ו/או הציוד שסופקו, אם  הכספים לקבלן ועד למועד השבתם בפועל
לדרוש את  המזמינהסופקו, במתקנים ו/או אביזר מתאים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה 

 ימים מיום שנדרש לכך. 7החלפת האביזרים ו/או ציוד יחליף הקבלן את  האביזרים תוך 
 

צע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות בכל מקרה בו יידרש המפקח ו/או מנהל הפרויקט לב .29.5
בגין הביקורות החוזרות בגובה הסכומים ששולמו על  המזמינהשנתגלו בביקורות ישא הקבלן בהוצאות 

 ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.
 

המפקח ו/או מנהל הפרויקט אינו מוסמך לדרוש מהקבלן לבצע שינויים הכרוכים בתוספת תשלום  .29.6
הי מעבר למוסכם בחוזה זה, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בענין. כל שינוי כלש

 לקבלן. המזמינההכרוך בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין 
 

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיו של המפקח ו/או מנהל הפרויקט לפי חוזה זה. .29.7
 

 יםבדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוס .30
 

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלבי העבודה בכל אתר. .30.1
 

הקבלן מחוייב לקבוע עם המפקח סיור שטח בכל אתר. מוסכם כי ללא סיור שטח לא תאושר עמידה  .30.2
 .באבן דרך ו/או תשלום בגין השלמת שלב משלבי העבודה

 
חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או  הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של .30.3

 מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.
 

הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור  .30.4
מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני 

 הסתרתו.כיסויו ו/או 
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הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו  .30.5
ולאחר מכן יחזירו לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא אחר הוראות המפקח, לפי סעיף קטן 

 מפקח.זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של ה
 

 תיקון נזקים .31
 

י מי ידו או על יד-הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לגג, למבנה, ולתשתיות תוך כדי ביצוע העבודות על .31.1
מטעמו, יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח 

 על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים.
 

תשתית, תקלה הדורשת  תיקון אשר אי תיקונן והטיפול בהן אינו מאפשר ככל שקיימת במערכת ו/או  .31.2
את הקמת המערכת או חיבורה לרשת החשמל, יודיע הקבלן למזמינה על התקלה ויתן הצעת מחיר 
לתיקון. הקבלן יתקן את התקלה רק לאחר קבלת אישור בכתב על הצעת המחיר. תיקן הקבלן את 

 דרוש תשלום עבור העבודת התיקון.התקלה ללא אישור לא יוכל הקבלן ל
 

כל האמור בסעיף זה יחול ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או לקלקול שנגרמו למתקנים האמורים  .31.3
על ידי מי שאינו הקבלן או מי מטעמו וכן לנזק או לקלקול למערכת ו/או לתשתית שאינם נראים לעין 

מן, אלא אם סומנו המתקנים האמורים ואי אפשר לגלותם בבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיו
בתכניות, במפרטים או בכל מסמך אחר בחוזה, או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים 

 האמורים בכל דרך אחרת.
 

או מי מטעמה בזדון או על ידי קבלן אחר  המזמינההאמור בסעיף זה לא יחול על נזקים שנגרמו על ידי  .31.4
 .תיקונם יהא בהתאם לאמור בחוזה זה שאינו מטעם הקבלן, אשר

 
 אספקת עובדים ע"י הקבלן .32

 
הקבלן מתחייב בזה להעסיק, על חשבונו ועל אחריותו, עובדים, מקצועיים ואחרים, מסוגים ובמספר  .32.1

שיידרש לשם ביצוע העבודה בטיב ובמועד הנקובים בהסכם זה, לשביעות רצונם של המזמינה  והמפקח.
   

הקבלן מתחייב בזה להעסיק אך ורק עובדים בעלי הרשאות מתאימות מגורמי הביטחון )ככל שנדרש(.  .32.2
ומכל מקום מובהר ומודגש כי לא תותר לינת פועלים באתר העבודה או בתחומיו. הדבר נכון גם ביחס 

  לקבלני משנה ועובדיהם.
 

הכוללת מספרי זיהוי של מבצעי  לפני תחילת העבודות, יעביר הקבלן למזמינה ולמפקח רשימה שמית, .32.3
העבודה וכן, כל אישור ו/או מסמך דרוש רלבנטי נוסף )לרבות אישורי משטרה בדבר היעדר עבר פלילי, 

ם וככל שיידרש על ידי המזמינה או מי מטעמה( לצורך קבלת אישורה מראש לזהות מבצעי א -והכל 
 העבודה.

חייבים באישורי עבודה תקפים מגורמי הביטחון, עובדים שאינם אזרחי ישראל שיועסקו ע"י הקבלן   .32.4
 המנהל האזרחי ושרות התעסוקה.

עובדים באתרים שהינם מוסדות חינוך נדרשים להציג אישור העדר עבירות מין חתום על ידי משטרת  .32.5
 ישראל.

כל האמור בסעיף זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם, ואי קיומו עלול להביא לסילוק הקבלן מכל  .32.6
 וחילוט מידי של כל הערבויות שבידי המזמינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה. האתרים

 
 הרחקת עובדים מהאתר .33

 
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק העסקתו של עובד כלשהו בביצוע  .33.1

  העבודה. הקבלן מתחייב לפעול על פי הוראותיו של המפקח כאמור.
 

כל ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומודגש כי העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן למען הסר 
של המפקח, והכל מבלי לגרוע מאחריות ושל המזמינה  - בכתב ומראש  -תבוצע אך ורק על פי אישורם 

 הקבלן כלפי המזמינה לכל העבודות שיבוצעו בפרויקט. 
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 אופן קבלת עובדים ותנאי העסקתם .34
 

שיעסיק הקבלן בביצוע העבודות יהא עליו להעסיק בהתאם להוראותיהם של כל דין וכל  את העובדים .34.1
 רשות מוסמכת לרבות דרישות הנוגעות לקבלת היתר או רישיון כלשהו בקשר להעסקת עובדים כאמור.

 
הקבלן ישלם לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ו/או לשליחיו ו/או לקבלניו ו/או למי מטעמו  .34.2

"( שכר עבודה, זכויות סוציאליות, תשלומים והפרשות עובדי הקבלןנו להלן יחד בהסכם זה: ")יכו
 אחרים, כפי שנדרש על פי כל דין ונוהג.

 
הקבלן מתחייב בזה להבטיח לעובדיו תנאי בטיחות בעבודה ותנאים לשמירת בריאותם ורווחתם על פי   .34.3

 דרישותיהם של כל דין וכל רשות מוסמכת.
 
 אלייםתנאים סוצי .35

הקבלן ישלם בגין כל עובד המועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות ביטוח הסוציאלי והפרשות  .35.1
 לפנסיה כפי שנקבע על ידי כל דין ונוהג.

 
 הקבלן מתחייב למלא בקפדנות אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו בכל הנוגע ביטוח עובדיו. .35.2

 יסודית בהסכם. כל האמור בסעיף  זה לעיל מהווה תניה 
הקבלן יהיה אחראי למימוש סעיפים אילו גם כלפי עובדי קבלן משנה אשר נשכר על ידו בפרויקט ככל  .35.3

 שאושרה העסקת קבלן משנה על ידי המזמינה מראש ובכתב.
 

 העדר קשר משפטי בין המזמינה לעובדי הקבלן .36
 

כדי ליצור יחסי עובד ומעביד, למען הסר ספק מובהר בזה במפורש ובמודגש כי אין בהוראות הסכם זה  .36.1
מכל סוג ומין שהוא, בין המזמינה לבין הקבלן ו/או העובדים שיועסקו בביצוע העבודה על ידי הקבלן 
לרבות קבלני משנה ו/או כל אדם אחר מטעמו, כי עובדים אלה יחשבו לכל דבר ועניין כעובדי הקבלן 

 מזמינה חובות כלשהן כלפי עובדי הקבלן.בלבד, ואין ולא יהיה בהוראות הסכם זה כדי להטיל על ה
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו, שלמרות  .36.2
מעביד,  -יחסי עובד למזמינהלעיל בכל זאת התקיימו בין הקבלן ו/או מי מעובדיו  35.1האמור בסעיף 

תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין  ככוללת כל המזמינהמהקבלן תחשב התמורה שיקבל 
בין עובד ומעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה, 

 לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו. המזמינהנסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב, ו
 

בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה כתוצאה  זמינההמבנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי הקבלן ישפה את  .36.3
מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי הקבלן, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי 

תהא זכאית לקזז  המזמינהבהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  המזמינה
 חוזה זה. כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה לקבלן על פי

 
שעל אף האמור  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת .36.4

או מי מטעמה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו, יראו את  מזמינההמעביד בין -לעיל התקיימו יחסי עובד
תמורה )חמישים וחמישה אחוזים( מה 55%הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 

התמורה המופחתת הנה 45"(, והקבלן מצהיר בזאת, כי התמורה המופחתתהקבועה בחוזה זה )להלן: "
מעביד -מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה אם יקבע כי התקיימו יחסי עובד

 כאמור.
 

 תביעות עובדים ושיפוי .37
 

גיש נגד המזמינה תביעה ו/או דרישה בעניין בכל מקרה שמי מעובדי הקבלן כהגדרתם בהסכם זה, י .37.1
הכרוך קשור או נוגע בדרך כלשהי בהעסקתו בביצוע העבודה ו/או בביצוע הסכם זה, ישפה הקבלן את 
המזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל תשלום ו/או הוצאה בהם תישא המזמינה עקב תביעה 

 טענה או דרישה שתופנה אליה כאמור.
 מהווה תניה יסודית בהסכם. האמור בסעיף זה .37.2

 
 פנקסי כח אדם .38

 דם ביחס לעבודה על פי הוראות כל דין ולשביעות רצון המפקח.א-הקבלן מתחייב בזה לנהל פנקסי כח .38.1
 הקבלן מתחייב בזה להציג בפני המפקח, בכל עת שיידרש לכך, את פנקסי כח האדם לביקורת. .38.2
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 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .39
 

פק, בעצמו ועל חשבונו, את כל הציוד, המכשירים, המתקנים והחומרים הקבלן מתחייב בזה לס .39.1
הכל במועדים הנקובים ועל פי המפרט הטכני שלהלן, ושיידרשו לביצוע היעיל והטוב של העבודה, 

 בהסכם זה.
 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם. .39.2

 
 חומרים ומוצרים .40

 
דרישות הטכניות הנדרשות ביחס לציוד המותקן הקבלן יודע כי המפרט הטכני המצורף הינו סך ה .40.1

במערכות ואופן ההתקנה. הדרישות המופיעות הינן דרישות מינימום. הקבלן לא יהיה רשאי לספק ציוד 
 פחות מהדרישות ולא יפוצה על התקנת ציוד ומערכות שהינן מעבר לדרישות המופיעות בפרט.

 
אך ורק בחומרים מעולים חדשים ושלמים, הקבלן מתחייב בזה להשתמש, לצורך ביצוע העבודה,  .40.2

שיתאמו בתכונותיהם, מכל הבחינות, להוראות הסכם זה ולדרישות הדין והתקנים הישראליים 
 העדכניים.

 
הקבלן יציג עם הצגת התוכניות לכל אתר את רשימת החומרים והספקים של החומרים איתם הוא  .40.3

יוד המתוקנת בכל אתר. ללא האישור משתמש בכל אתר. המפקח יאשר מראש ובכתב את רשימת הצ
ל יהיה רשאי המפקח לדרוש פרוק המערכת ו/או חלקיה ולהחליפם ברכיב מאושר וזאת ללא שיהיה "הנ

 לקבלן כל טענה בעניין.
 

אלא  -נקבעו בתקנים הישראליים העדכניים סוגים שונים של חומרים ו/או מוצרים, יהא הקבלן חייב  .40.4
וע העבודה בחומרים להשתמש בביצ -סמכים המצורפים אליו אחרת אם כן נקבע בהסכם זה ו/או במ

 ומוצרים מהסוג המעולה שמבין סוגים אלה.
 

לא יהא בעובדה שחומרים ו/או מוצרים בהם השתמש הקבלן הינם מסוג העונה לדרישות התקנים  .40.5
לגרוע הישראליים ו/או בעובדה שחומרים ו/או מוצרים כאמור הם מסוג שאושר על ידי המפקח, כדי 

מאחריות הקבלן לכל הפגמים ו/או מגרעות ו/או ליקויים העלולים להתגלות בחומרים ו/או במוצרים 
 בהם השתמש הקבלן בפועל.

 
מובהר בזאת, כי הקבלן, לא יהיה רשאי להשתמש בציוד או חומרים שווי ערך, אלא אם אלו אושרו לו  .40.6

במהלך העבודה הקבלן יוכל להגיש  .במסגרת הצעתו במכרז בהתאם למנגנון הקבוע במסמכי המכרז
הצעתו לציוד או חומרים שווה ערך שלדעתו, הינם שווה ערך לאלו שנדרשו במפרטים. בכל מקרה 

 המזמינהההצעה  חייבת להתייחס לציוד או חומרים המוכתב ולא לציוד אחר ואלו דרושים את אישור 
 ו/או מי מטעמה מראש ובכתב. 

 
 תניה יסודית בהסכם.כל האמור בסעיף לעיל מהווה  .40.7

 
 ביצוע מקצועי .41

 
הקבלן מתחייב בזה לבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה ולמסמכים המצורפים אליו, באורח  .41.1

מקצועי וברמה נאותה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. עבודות לגביהן קיימים חוקים, תקנות או 
 ת והוראות אלה.הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, תקנו

 
בכל מקרה, המפקח יהיה המאשר הסופי של ביצוע העבודות ובסמכותו לדרוש כל שינוי בחומרים או  .41.2

 באופן ההרכבה שלהם וזאת באופן סופי ומוחלט.
  

ו/או כל רשות אחרת וכן אחראי הוא  המזמינההקבלן אחראי בזאת להזמנת נציג מכון התקנים ו/או  .41.3
שר אישורה דרוש או נחוץ בכל שלב של ביצוע העבודה. מבלי לגרוע לקבלת אישורה של כל רשות א

והמפקח, וכל רשות  המזמינהמהאמור לעיל מובהר בזה, כי על הקבלן  לתאם את ביצוע העבודות עם 
  אחרת שאישורה דרוש לשם ביצוע העבודות והשלמתן.

 
  למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן כל תמורה ו/או פיצוי בגין תיאומים.  .41.4

 
 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם. .41.5
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 31מתוך  20עמוד 
 חתימה וחותמת המציע :________________

 הזכות להורות על ביצוע שינויים .42
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכתב, להוסיף על העבודות האמורות בתכניות, במפרטים, במבני  .42.1

הציבור ו/או הגגות בהם נדרשות העבודות, בשרטוטים, להשמיט או להפחית מהן, או, לעשות בהן 
והקבלן מתחייב בזה לבצע את הוראות המפקח  –י שיקול דעתו, בכל היקף וללא הגבלה לפ –שינויים 
 כאמור.

 הוראת המפקח שתינתן לקבלן על פי סעיף זה תיקרא להלן בשם "הוראת שינויים". .42.2
היקפם של השינויים שיעשו ככל שייאושרו מראש ובכתב על ידי המזמינה בהתאם ל"הוראת שינויים"  .42.3

על בסיס הערכה(, וערכם של  –על בסיס של מדידה )מקום שזו תהא בלתי אפשרית  יקבע על ידי המפקח
 כאמור לעיל. 20%שינויים כאמור ייקבע על ידי המפקח בהתבסס מחירון "דקל" לבנייה פחות  

 הכרעתו של המפקח תהא סופית ומכרעת.  .42.4
 

 נזקים לגוף או לרכוש .43
 

)יכונו ביחד להלן: "נזק"(, לגוף ו/או לרכוש, שיארעו הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, הפסד, פגיעה או נזק  .43.1
מועצה לכל אדם או גוף )לרבות עובדי  המזמינה או מי מטעמה, ולרבות עובדי הקבלן או מי מטעמו ו/או 

, חבריהם, מבקריהם וכן לרבות כל צד ג' שהוא( כתוצאה ו/או בקשר לביצוע איזורית מטה יהודה
 העבודה ו/או לביצוע הסכם זה.

 
קבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל סכום ו/או תשלום ה .43.2

שישולם על ידה בקשר לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה בגין נזק כלשהו שיארע לכל 
 לעיל. 43.1אדם ו/או גוף כאמור בסעיף 

 
 האמור בסעיף לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם. כל 

 
 ביטוחים .44

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בהסכם זה ועל פי כל דין בכל הקשור לביטוח יחולו הוראות נספח ג'  .44.1

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 

 כל האמור בסעיף לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.
 

ים בפרק זה, וכן סכומי הביטוחים ותנאיהם יהיו טעונים חברת הביטוח בה ייעשו ביטוחים האמור .44.2
 אישור המזמינה. האמור מהווה תניה יסודית בהסכם.

   
 הקבלן יקפיד לשלם הפרמיות בגין הביטוחים האמורים במועדם. .44.3

 
הקבלן ימציא למזמינה, בכל עת שיידרש לכך על ידה, העתקי הפוליסות שתוצאנה על ידו וכן כל מסמך  .44.4

 ביטוחים אלה.אחר הקשור ב
 

כתנאי לחתימה על הסכם זה ולביצוע העבודות על ידו, ימציא הקבלן לאישור המזמינה נספח אישור  .44.5
 ביטוחים המכסה את אחריותו כאמור בהסכם זה, חתום על ידי חברת הביטוח של הקבלן.

 נוסח נספח הביטוח מצורף להסכם זה ומסומן ג''. .44.6
 

 
 בטיחות .45

ת כל דין בנושא בטיחות בעבודה, לרבות ההוראות הקבועות בפקודת הקבלן ישמור בקפדנות על הוראו .45.1
ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו, או אשר יפורסמו מעת  1970-הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

, תקנות הבטיחות בעבודה )ביצוע 1988 -לעת, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 
, 1983וקתיות ותקני חשיפה תעסוקתיים לגורמים כימיים ופיזיקליים(, התשמ"ג בדיקות סביבתיות תעס

וצו הבטיחות בעבודה )פנקס  1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה( התשמ"ח 
. וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם, הכל 1959 -כללי(, התש"ד 

 . 1999 –תקנות אירגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט  בהתאם לדרישות
 

הקבלן מתחייב לפעול באתר העבודות באופן אשר יימנע כל נזק לגוף ולרכוש המצויים בהם ולכל צד   .45.2
שלישי, וכן בדרך אשר תמזער עד המינימום האפשרי כל הפרעה לאחרים בעת ביצוע התחייבויותיו לפי 

 זה. הסכם
, את פקודת הבטיחות 1954 -הקבלן מצהיר שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  .45.3

פי החוקים הנ"ל, וכי הוא מקבל על עצמו את כל -, והתקנות על1970 -בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל
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ונה על האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ימונה ממ
 הבטיחות ויכין תכניות בטיחות כנדרש על פי דין. 

הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו לעובדי הקבלן ולכל מי שהוא   .45.4
אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כלשהו כתוצאה מביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר 

מזמינה וכל הפועלים מטעמה מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, לכך. היזם משחרר את ה
 כיס כאמור.-חבלה, נזק או חסרון

 
הקבלן יעבוד על פי הוראות עבודה בגובה. הקבלן מתחייב כי כל העובדים אשר יעבדו על הגגות יהיו  .45.5

 בעלי ההכשרה המתאימה ללא יוצא מהכלל.
 

ודה על גגות ללא אישור עבודה בגובה בתוקף וללא תדריך ספציפי הקבלן מתחייב כי לא יעלו עובדים לעב .45.6
 של ממונה הבטיחות לגג עליו הם עובדים.

 
 הקבלן מתחייב לבצע תסקיר סיכוני עבודה בגובה לכל גג, אשר יאושר ע״י המזמינה או מי מטעמה. .45.7

 
 שיעור התמורה .46

 
מורת ביצוע העבודות בשלמותן לשלם לקבלן, ת בכפוף לאמור להלן בפרק זה מתחייבת בזה המזמינה  .46.1

ולשביעות רצונה, סכום שיחושב בהתאם לאמור בחוזה זה על פי העבודות שיבוצעו בפועל )להלן: 
 "(.התמורה"

 
 התמורה בגין תקופת הביצוע והבדק .47

 בהר בזאת כי התשלום יערך לכל מערכת בנפרד מלבד התשלום האחרוןומ .47.1
 

 על פי שיעורו החוקי במועד התשלום תשלום בפועלווסף תשלום מע״מ בעת ביצוע התלכל התשלום י .47.2
 

 מנהל הפרויקט.אישור החשבון לתשלום ע״י מ 45כל התשלומים יבוצעו בשוטף +  .47.3
 

בגין ביצוע הפרויקט בתקופת הביצוע והבדק והשלמתו, יהיה זכאי הקבלן  לתמורה, בסך של  .47.4
של הקבלן למכרז שהותקן ומסירתו הושלמה, בהתאם להצעת המחיר  KWP1לכל ________ ₪ 

 ידי המזמינה  בכפוף לקבלת אישור המפקח כדלקמן:-"(, אשר תשולם עלהתמורה)להלן: "
 

 
התשלום חיבור הקונסטרוקציה לגג )להלן: "במועד מהתמורה,  25%-תשלום בסך השווה ל .47.4.1

התשלום יבוצע  ציה לידי המזמינה.ק"(. תשלום זה יהווה העברת בעלות של הקונסטרוהראשון
 גג בנפרדעבור כל 

קונסטרוקציה של למועד חיבור הפאנלים במהתמורה בתוספת מע"מ,   35%תשלום בשיעור של  .47.4.2
 "(. תשלום זה יהווה העברת בעלות של הפאנלים לידי המזמינה.השניהתשלום המערכת )להלן: "

 התשלום יבוצע עבור כל גג בנפרד
ת על גגות המבנים תום מועד סיום התקנת כל מערכבמהתמורה,  20%תשלום בשיעור של  .47.4.3

הרלוונטיים והשלמת עבודות החשמל לצורך החיבור לרשת החשמל, בכפוף להפעלת מבחן "אוף 
"(. תשלום זה יהווה שלישיהתשלום ה( תקינה לשביעות רצון המזמינה  )להלן: "Off gridגריד" )

 בנפרד התשלום יבוצע עבור כל גג העברת בעלות של כלל המערכת על כל חלקיה לידי המזמינה.
 הפעלת, החלוקהמערכת לרשת הימים ממועד חיבור  45מהתמורה,  20%תשלום בסך של  .47.4.4

 asהממירים לרשת האינטרנט, חיבור מערכת המניה והדיווח, פריסה מלאה ומסירת תכניות 
made בתשלום זה תבוצע התאמה ככל שזו בין התשלום  ."(רביעיההתשלום )להלן: " למזמינה

 בפועל. להספק המערכות המותקן
 ימים מחיבור המערכת האחרונה. 45למען הסר ספק ערבות הביצוע תמסר לקבלן רק לאחר  .47.4.5
כוב בחיבור מערכות מסיבות ילמרות כל האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, ככל שקיים ע .47.4.6

, על פי החלטת המפקחהתלויות במזמין ו/או במוסד עליו מותקנת מערכת ו/או כח עליון יתאפשר, 
שבוצעה התאמה בסכומים בין התכנון המשוער כאמור  בני דרך שבוצעו ובלבדאתשלום עבור 

 לביצוע בפועל. 47.4.1בסעיף 
על אף האמור לעיל, מובהר כי במקרה בו מימון הפרויקט ניתן על ידי גורם מממן שאינו החברה  .47.4.7

ממן.  ו/או המועצה, יתוקנו תנאי התשלום )שלבי התשלום והיקף כל שלב( בהתאם לתנאי הגורם המ
במקרה כאמור, מובהר כי המזמינה תודיע לקבלן על תנאי התשלום כפי שנקבעו על ידי הגורם 
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המממן מיד עם היוודע קבלת המימון כאמור. למען הסר ספק, במקרה של מימון הפרויקט על ידי 
גורם מממן, מותנה התשלום לקבלן בקבלת המימון החיצוני כאמור מהגורם המממן והקבלן לא 

 כל טענה ו/או תביעה למזמינה בגין עיכוב בתשלום אשר נבע מעיכוב בקבלת המימון.יבוא ב
 

לאישור מנהל כז אחת לחודש עד חמישה ימים מסוף החודש הקלנדארי, והקבלן יוציא חשבון מר .47.5
 חודש.אחת לאבני הדרך הפרויקט אשר יאשר את 

 
עם המפקח סיור אחד לכל החודש. לצורך אישור אבן לתשלום כאמור לעיל יבצע הקבלן סיור אישורים  .47.6

 כאמור לעיל לא תאושר אבן דרך לתשלום ללא סיור ואישור בעין של המפקח באתר.
 

ין אחריות, יכאמור לעיל הינה לעניין חזקה בלבד. לענשל חלקי המערכת, מובהר בזאת כי העברת בעלות  .47.7
ו/או הפרויקט ללא יוצא  תהמערכשלמות וביטוח יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לכל רכיבי המתקן ו/או 

רק ואך ורק לאחר מסירת תעודת השלמה  המזמינהמהכלל. האחריות והביטוחים למתקן תעבור לידי 
 לקבלן.

 
מובהר כי תשלום יבוצע רק כנגד ובכפוף לקבלת חשבונית מס כדין ואישור על פטור מניכוי מס במקור.  .47.8

 המס הנדרש לפי דין. מתשלום התמורה את  המזמינהנכה תלא הומצא פטור כאמור 
 

סך התמורה לא יהיה צמוד למדד כל שהוא והמזמינה לא תשלם הפרשי הצמדה ו/או ריבית בכל סוג,  .47.9
וזאת גם אם משום מה יתארך מועד הביצוע של הפרויקט מעבר לקבוע בהסכם זה. וכן אם מסיבות 

במקרה שתקופת ההסכם  . כמו כן,45נה ביצוע התשלום התעכב אל מעבר לשוטף + ישאינן תלויות במזמ
תתארך, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין ההתארכות, ולא יהיה זכאי להוצאות תקורה 

 כלשהן.  
 

 
ימים מתום החודש שבו התקיימו כל  45החשבון הסופי, כפי שיאושר על ידי המפקח יפרע בתוך  .47.10

 התנאים המצטברים כדלקמן:
 

 המזמינהו/או  המועצהחיבר את המערכות למונים של  הקבלן סיים ביצועם של כלל הגגות (1)
 .המזמינהבהתאם לשיקול דעתה של המזמינה ומסר אותם לניהול 

 
להלן, והכל מבלי לגרוע  60.1את הערבות הבנקאית האמורה בסעיף  למזמינההקבלן המציא  (2)

 מערבות הבדק כאמור להלן.
 

 לו כל האישורים הנדרשים מהרשויות והגופים המוסמכים לשם ביצוע העבודות.התקב (3)
 

( מעודכנת בהתאם לביצעו העבודה בפועל AS MADEתכנית עדות ) למזמינההקבלן מסר  (4)
 לעיל. 19.3וכשהן מאושרות על ידי המפקח, והכל בהתאם לאמור בסעיף 

 
ערך וקיבל אישור המפקח בחתימת ידו כי ביצע את כל הבדיקות הנדרשות בהצלחה  הקבלן (5)

וללא תקלות, לרבות בדיקות המפורטות, ככל שמפורטות במפרטים. וכי האתר נקי ומסודר על 
 פי הדרישות ולשביעות רצונם של הגופים הפועלים באתר ולשביעות רצונו של המפקח.

 
 .בנספח ד'בדבר היעדר תביעות לפי הנוסח המצורף  הצהרה בכתב למזמינההקבלן המציא  (6)

 
 חשבונית מס ערוכה כדין. למזמינההקבלן המציא  (7)

 
, הכולל אישור חתום על ידי המזמינהאישור המפקח ו המזמינההקבלן המציא לגזברות  (8)

 המפקח לקבלת העבודה ואישור חתום ומאושר לתשלום על ידי המפקח.
 

י כל התנאים שלעיל וכן ניתן אישור כל גורם רלבנטי דרוש למילו המזמינהניתן אישור גזברות  (9)
 נוסף. 
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 הצמדה .48
 

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי המחירים הנקובים בהצעת המחיר של המציע הם סופיים ולא תחול כל הצמדה 
 ו/או התייקרות מכל סוג שהוא, למעט אם נאמר מפורשות אחרת במסגרת הסכם זה.

 
 סופיות החשבון .49

 
את כלל הדרישות ו/או התביעות שתהיינה לו בקשר עם  למזמינהל בחשבון הסופי שיגיש הקבלן יכלו .49.1

דרישותיו ביחס לביצוע  שינויים ו/או  –ביצוע העבודות, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 
ו/או לתבוע ממנה סכומים נוספים  המזמינהתוספות בעבודה וכיו"ב. הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מ

 אלה שפורטו בחשבון הסופי, למעט האמור במפורש בהסכם זה. על 
 

לקבלן את החשבון הסופי; בין שהסכום שישולם יהא מלוא סכום החשבון הסופי  המזמינהמעת שתפרע  .49.2
שהגיש הקבלן בין שיהא זה סכום קטן יותר שאושר על ידי המפקח; לא יהא הקבלן רשאי להגיש 

ת תביעות בגין אותם חלקים של החשבון הסופי אשר לא אושרו תביעות כספיות כלשהן )לרבו למזמינה
על ידי המפקח(, ובקבלת סכום החשבון הסופי המאושר יהא משום ויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי 

 ו/או מי מטעמם בגין ביצוע העבודות ו/או בקשר עמן. המזמינהחוזר, מצד הקבלן, על כל תביעות כלפי 
 

 המערכתגמר  .50
 

הל הפרויקט בכתב כך הקבלן למנ-ת ביחס לגג או מספר גגות במקביל, יודיע עלהושלמו העבודו .50.1
ימים מיום קבלת ההודעה וישלים את  10ומנהל הפרויקט יתחיל בבדיקת העבודות שבוצעו, תוך 

ימליץ מנהל  –הבדיקה בתוך פרק זמן סביר. מצא מנהל הפרויקט את הגג מתאים לדרישות החוזה 
 את תעודת גמר לקבלן, כאשר העתק מההמלצה יועבר לידי הקבלן.על הוצ למזמינההפרויקט 

 
תמציא לידי  המזמינהבכפוף למילוי כל הדרישות המוטלות על הקבלן מכוח הוראות הסכם זה,  .50.2

הקבלן תעודת גמר, ביחס לכל גג בנפרד, בתוך פרק זמן סביר, זולת אם מצא טעמים שלא לעשות כן, 
 "(.תעודת גמרלמנהל הפרויקט ובהעתק לקבלן )להלן: " ואם מצא טעמים כאמור יודיעם בכתב

 
ימסור מנהל הפרויקט לקבלן רשימת התיקונים ו/או  –מצא מנהל הפרויקט כי הגג טרם הושלם  .50.3

"( והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה התיקונים הדרושיםעבודות ההשלמה הדרושים )להלן: "
 .מורה נוספתהפרויקט, ללא ת ידי מנהל-שתיקבע לכך בכתב על

 
 מובהר כי בכל מקרה לא תימסר לקבלן תעודת גמר בטרם התקיימו שני אלה: .50.4

 
אשר משקפות במדויק את  AS MADE  הקבלן מסר למנהל הפרויקט תוכניות לאחר ביצוע .50.4.1

 על כל חלקיו, והמערכות השונות,  כפי שבוצע בפועל. המערכת
 

ק בגג ולהשתמש בו גם אם טרם להחזי המזמינהאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של  .50.4.2
בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת גמר, והקבלן חייב לבצע 

ויקט, ידי מנהל הפר-את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על
 .זולת תיקונים ו/או עבודות שנדרשים לתיקון בלאי סביר

 
על פי המתכונת המקובלת אצל  AS MADEוכניות לאחר ביצוע הקבלן יכין על חשבונו ת .50.4.3

הקבלן ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט. תוכניות אלה יוכנו עם סיום העבודה ויימסרו למנהל 
ימים מסיום העבודה. מנהל הפרויקט יהא רשאי לבדוק את התאמת  60הפרויקט תוך 

ל עריכתן מחדש על ידי קבלן התוכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה יהא רשאי להורות ע
 ועל חשבון הקבלן.

 
לא תסכים לקבל את  המזמינהמובהר בזה, כי זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המנהל,  .50.4.4

 לשיעורין אלא רק בסיומו. המערכת
 

תהיה רשאית לקבל חלק מהגג ולהוציא לגבי אותו חלק תעודת גמר חלקית )להלן:  המזמינה .50.4.5
עודת גמר חלקית, יחולו הוראות חוזה זה בנוגע להגשת "( ניתנה תתעודת גמר חלקית"

שלגביו  המערכתחשבונות, לעמידה בלוח הזמנים, לביטחונות ולבדק, ביחס לאותו חלק מ
שלגביו לא ניתנה  המערכתניתנה תעודת הגמר החלקית, בשינויים המחויבים. באשר לחלק 

 ויביםתעודת גמר, יוסיפו לחול כל הוראות חוזה זה, בשינויים המח
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לא יתקבל הגג או חלק ממנו ולא ייחשב שנתקבל, אלא לפי תעודת גמר או תעודת גמר  .50.4.6
 חלקית, לפי פרק זה.

 
 המזמינהלמען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי אין בשימוש בגג או בכל חלק ממנו על ידי  .50.4.7

הושלם  המערכתכדי להוות אישור מכל סוג שהוא בדבר קבלת הגג או משום הודאה כי 
ם לחוזה ולא יהיה בשימוש כאמור כדי לפטור את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה בהתא

 זה ומכוחו.
 

כקבוע  שימוש חלקי וזמני בגג במהלך ביצוע העבודה וככל אשר נדרש לצורך ביצוע החוזה, .50.4.8
, כולו או המערכתבמסמכי החוזה, לרבות הסדרי תנועה זמניים, לא ייראה כקבלה של 

 חלקו.
 

 די מנהל הפרויקט,י-ן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה עללא ביצע הקבל .50.4.9
תהיה  המזמינהיום על כוונתו לעשות כן  14ולאחר שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 

אך לא חייבת, לבצע את התיקונים הדרושים, כהגדרתם בסעיף לעיל, בעצמו או  רשאית,
הדרושים יהיו על חשבון הקבלן הוצאות ביצוע התיקונים  .בכל דרך אחרת שימצא לנכון

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל  17%תנכה הוצאות אלה, בתוספת של  המזמינהו
סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט 

 .המערכתערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט העלויות של השלמת 
 

 א יתקבל הגג.ל –עו התיקונים הדרושים כנדרש לא בוצ .50.4.10
 

על אף האמור, המנהל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי אך לא חייב לתת לקבלן  .50.4.11
תעודת גמר מותנית, גם לפני ביצוע מלוא התיקונים הדרושים, כנגד קבלת התחייבות 

 מהקבלן שיבצע וישלים את התיקונים הדרושים.
 

חומרים,  המערכתרה מנהל הפרויקט לקבלן בכתב לסלק ממקום הסתיימה העבודה בגג והו .50.4.12
ציוד ומתקנים אחרים בתוך זמן סביר שינקוב בהוראתו והקבלן לא סילקם או שלא ביצע 

רשאית אך לא חייבת לבצע את הפעולות  המזמינהפעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל, 
יישא בהוצאות הכרוכות  האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן

 .מהן כתמורה להוצאות משרדיות 6%בכך, בתוספת של 
 

 תקופת הבדק .51
 

)עשרים וארבעה( חודשים שמניינה מיום הוצאתה  24בחוזה זה "תקופת הבדק" פירושה: תקופה של  .51.1
 )לרבות תעודת גמר מותנית כהגדרתה לעיל(. למזמינהשל תעודת גמר לגג האחרון שעל הקבלן למסור 

 
לעיל , תחל תקופת הבדק ביחס לגג זה. תקופת  50ר מסירתו של כל גג, בהתאם להוראות סעיף לאח .51.2

חודשים מקבלת תעודת גמר לגג האחרון  24הבדק תחל ממועד מסירת הגג הרלוונטי ועד לתום 
ק תכלול בתוכה את כלל הרכיבים "(. תקופת הבדתקופת הבדקשמסר, כקבוע לעיל )להלן: "

למסמכי  בנספח ט"ז ובנספח כ'הנדרשים במסגרת הסכם התפעול, התחזוקה והאחריות, כמפורט 
 המכרז.

 
נוצר או נתגלה בגג, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם כלשהם, יהא הקבלן חייב לתקנם על פי הוראות  .51.3

 בכתב של מנהל הפרויקט ויחולו הוראות אלה:
 

שאירעו עקב סיבות התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו ללא  נזק או פגם, .51.3.1
 .המזמינהתוספת תמורה מצד 

 
נזק או פגם, שאירעו עקב סיבות שאינן התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי הקבלן ויחולו  .51.3.2

הוראות חוזה זה, ביחס לאותה הוראה של מנהל הפרויקט וביחס לאותה עבודה; והכל 
 כאמור תימסר לקבלן במהלך תקופת הבדק או סמוך לה. ובלבד שדרישה

 
יחולו גם לגבי כל נזק או קלקול שהתהווה תוך תקופת הבדק בכל  51.3.2הוראות סעיף קטן  .51.3.3

 תיקון שבוצע לפי הסכם זה
 

 כדי לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן לפי החוזה או מכוחו 51.3.2אין באמור בסעיף קטן  .51.3.4
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אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחבותו של הקבלן בגין פגמים, ליקויים וקלקולים בגג, במערכותיו,  .51.4
 בהתאם לכל דין.

 
ם בהתא הקבלן יתקן את כל הנזקים ו/או הפגמים ו/או הליקויים שנתגלו, במהלך תקופת הבדק, .51.5

להוראות הסכם זה בדבר ביצוע העבודות, באופן רציף וקבוע, ללא הפסקה עד להשלמתם המלאה, 
שומת לב מיוחדת תינתן לעבודות אשר ידי המנהל. ת-כל זאת בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על

 עתידות להיות מכוסות או מוסתרות.
 

ידי מנהל -הבדק ייקבעו על דרכי הביצוע ו/או השיטות לתיקון הנזקים ו/או הפגמים בתקופת .51.6
 ידי המנהל.-די המפקח ויאושרו עלי-הפרויקט, ובהיעדרו על

 
בעת ביצוע עבודות התיקון של הנזקים או הפגמים, יפעל הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה בדבר  .51.7

הפחתת המטרדים או ההפרעות לציבור, והוא יימנע ככל האפשר מגרימת אי נוחות לציבור בעיקר, 
 וחים לקהל הרחב.באתרים הפת

 
עם השלמת העבודות לתיקון, יפעל הקבלן לקבלת כל האישורים הדרושים המצביעים על סיום  .51.8

ת יועברו לבדיק – העבודות ותיקון כל הנזקים ו/או הפגמים ו/או הליקויים שנתגלו, ורק לאחר מכן
 המנהל.

 
של ביקורת בדק לבחינת מועד לקיומה  מזמינההידי -עם תום תקופת הבדק הנקובה לעיל, ייקבע על .51.9

ה בכתב ידי מתן הודע-באופן סופי. הקבלן יוזמן להשתתף בביקורת הבדק, וזאת על המערכתהשלמת 
 ימים מראש. 7בת 

 
 ביצוע תיקונים והשלמות על ידי המזמינה על חשבון הקבלן .52

 
לא ביצע הקבלן ההשלמות והתיקונים בהם יהא הוא חייב כאמור בפרק זה ובמועד שיקבע לכך  .52.1

לבצע השלמות ו/או תיקונים אלה )או כל חלק   -אך לא חייבת  -המפקח, תהא המזמינה רשאית 
מהם( על חשבון הקבלן, בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולגבות 

ם שיגיעו ממנה לקבלן על להלן ו/או מכל כספי 60את סכומם מהערבות הבנקאית האמורה בסעיף 
 פי כל דין ו/או הסכם ו/או בכל דרך אחרת והכל לפי שקול דעתה הבלעדי.

 
 

 אחריות לעבודה ולמערכות .53
 

תקופת האחריות תחל מתחילת ההתקשרות ותחול לאורך כל תקופת הביצוע, הבדק והתחזוקה , על  .53.1
האחריות לטובת הארכותיה כל שבוצעו. למען הסר ספק עם תום תקופת ההתקשרות תוסב 

 .  המועצהו/או  המזמינה

האחריות הינה, לכל הפחות לכך שהמערכת ורכיביה קרי הקונסטרוקציה ומערכת החשמל, יהיו ללא  .53.2
כל פגם שמקורו בתכנון, יצור, חומרים, או עבודה )למעט בלאי סביר ופגמים אסתטיים( והפעלה 

יתגלו פגמים בחומר, בציוד או וזאת לכל תקופת ההתקשרות. ככל שבמהלך תקופת האחריות, 
"(,  ליקוילהלן )להלן: " 53.3בעבודת הקבלן שלא בשל אירוע מן האירועים המפורטים בסעיף 

ימי עסקים לכל היותר, בכפוף לתנאי מזג האוויר ולזמינות  4המתקינה תתקן את הליקוי בתוך  
ילוף הנדרשים אינם מצויים במלאי המתקינה, תזמין חלקי החילוף הנדרשים. ככל שחלקי הח

ימי עסקים ממועד  3יום עסקים, ותשלים את התיקון בתוך  1המתקינה את החלקים הנדרשים בתוך 
 אספקת חלקי החילוף הנדרשים. 

על תקלות, פגמים לעיל, לא תחול  53.2 למען הסר ספק מובהר כי אחריות של הקבלן כאמור בסעיף .53.3
ו/או נזקים אשר אירעו כתוצאה מ: )א(  פעולות איבה, טרור, מלחמה; )ב( מעשה ו/או מחדל של ספק 
חשמל, לרבות חברת החשמל/חלוקה; )ג( כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנעשו ע"י המזמינה בניגוד 

(, המזמינהשל לדין או בזדון; )ד( כל נזק שיגרם למערכות בשל שבר )כתוצאה ממעשה או מחדל 
שריפה או חבלה, שלא נגרמו בשל מעשה או מחדל של הקבלן; )ה( חבלה או גניבה של רכיב או רכיבים 
של המערכות; )ו( העתקה של המערכות או חלק ממנו מאתר ההתקנה שבו חוברו לרשת החשמל; 

( תקלות )ז( נזק שנגרם למערכות בזדון ע"י המזמינה  או כתוצאה ישירה מרשלנות המזמינה; )ח
 במערכת המיגון שלא הותקנו על ידי הקבלן באתר.

, יגיש הקבלן הצעת מחיר לתיקון הנזק. המזמינה לא 53.3למען הסר ספק, הקרות נזק כאמור בסעיף  .53.4
תהיה מחוייבת לקבל את הצעת המחיר ותוכל לפנות לקבלנים נוספים ו/או לפעול על פי הוראות 
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חברת הביטוח על מנת לתקן את הנזק. תיקון הנזק כאמור, שלא ע״י הקבלן, לא יפגע באחריות שמאי 
הקבלן למערכת ו/או לחלקיה. תיקון הנזק כאמור, ע״י הקבלן, לא יאריך את אחריות הקבלן 

 למערכת ו/או לחלקיה מעבר לאמור בהסכם זה.

שנה לפחות ואחריות לתקינות  25האחריות ביחס לתפוקת הקולטים לתקופה של  פאנלים וממירים. .53.5
ידי יבואני ויצרני הפנלים והממירים והינה בהתאם -שנים לפחות ניתנת על 10הממירים לתקופה של 

להוראת כתבי האחריות מטעם היצרנים המצורפים כחלק מתיק המסמכים למזמינה. בתקופת 
 בכל מקום שידרש. האחריות ישמש הקבלן איש הקשר מול היצרנים לצורך הפעלת כתבי האחריות

מובהר כי במהלך תקופת ההתקשרות  ומחיבור המתקן לרשת החשמל, ינקוט הקבלן בפעולות  .53.6
ל המערכת, על כלל רכיביה, בהתאם 2הנדרשות על מנת לשמר את פעולתה התקינה והרציפה ש

להוראות הסכם זה, על נספחיו; יפעל בצורה המיטבית לעמידתו בלוחות הזמנים לטיפול בתקלות, 
ובכל הקשור להחלפת חלקי חילוף מול יצרני ו/או ספקי הציוד השונים; כל זאת, על מנת שהמערכת 
תפיק את התפוקה המירבית לאורך כל תקופת האחריות בכפוף לנתוני הקרינה והטמפרטורה 

 הקיימים באזור.

תקופת האחריות, הקבלן יהיה אחראי לעבודה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה במסגרת .53.7
, בנספח ט"זשבוצעה על ידו ולכל מערכת שתותקן על ידו במסגרת ההתקשרות עימו, כמפורט 

המפרטים. מבלי לגרוע מהאמור שם, מובהר כי האחריות כוללת אחריות מלאה לכל תקופת 
ההתקשרות לרבות הארכותיה ביחס לכלל המערכות כולל פאנלים, ממירים, קונסטרוקציה וכל 

 .נספח ט"זאחריות הינה לרבות לחלפים ובהתאם להוראות מערכת או תשתית אחרת. ה
 

מסירת תעודות אחריות למערכות תהווה תנאי לקבלת תשלום בגין החשבון הסופי. מנהל הפרויקט  .53.8
 .יאשר את נוסח תעודת האחריות למערכות

 
 

 )תקופת הבדק( תחזוקת המערכות .54
 

חזוקה כאמור בהסכם התחזוקה יבצע הקבלן את כל פעולות התתקופת הבדק, כהגדרתה לעיל  בכל .54.1
 "(.הבדקתקופת )להלן: " שלהלן ללא כל תמורה נוספת

בתום תקופת הבדק יערוך הקבלן בדיקות מסירה אותן יעביר למזמינה אשר תאשר אותן ואת  .54.2
 המעבר לתקופת התחזוקה.

 
 שצורף לחוברת המכרז.  כנספח כ''היהיו כמפורט במסמך  הבדקהתנאים שיחולו בתקופת  .54.3

 
ביחס לביצוע עבודת התחזוקה ויהיה זמין  המזמינהלגרוע מהאמור הקבלן ימלא אחר הוראות מבלי  .54.4

 לצורך ביצוע פעולות הנדרשות לתחזוקת המערכות שהותקנו על ידו. המזמינהלקבלת קריאות מאת 
 

 סיבות למתן הודעת תפיסה .55
 

לאחר הודעה  –ס בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לתפו .55.1
את החזקה באתר, בעבודה, בציוד, לסלק ידו  –ימי עבודה  5בכתב של זמן סביר מראש ולכל היותר 

של הקבלן מכל אלה, להשלים את ביצוע העבודה, בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהשתמש לצורך 
 כך בציוד. 

 ואלה המקרים:
 

 ין קבועים ובין זמניים.ב -אם יתמנה לקבלן כונס נכסים ו/או נאמן ו/או מפרק  (א
אם יתיימר הקבלן להסב ו/או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר או לאחרים, ללא אישורה  (ב

 של המזמינה בכתב ומראש.
 אם הקבלן יסתלק מביצוע החוזה. (ג
אם הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה במועד, או אם יפסיק את מהלך ביצועה ולא יציית, תוך  (ד

 הוראה בכתב, של המפקח, להתחיל או להמשיך, בביצוע העבודה.( ימים ל3שלושה )
 אם הקבלן מבצע את העבודות שלא בהתאם להוראות הדין ו/או ההסכם ו/או המפרטים.  (ה
ד השלמתה במוע -לדעת המפקח  -אם הקבלן לא יתקדם בביצוע העבודה בקצב אשר יבטיח  (ו

 מועד קבלת התראה בנדון.ימים מ 3המוסכם ולא יגביר הקצב, להנחת דעת המפקח, תוך 
דה ולא ישפר את טיב החומרים ו/או את רמת בביצוע העבו -לדעת המפקח  -אם הקבלן יתרשל  (ז

 ימים מיום שיידרש על ידי המפקח לעשות כן. 3הביצוע, להנחת דעת המפקח, תוך 
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 31מתוך  27עמוד 
 חתימה וחותמת המציע :________________

 
 

 העברת בעלות בחומרים ובציוד .56
 

 -הודעה במועד מתן ה -יעברו נתן מפקח לקבלן הודעת תפיסה כאמור בסעיף בפרק זה לעיל  .56.1
 החומרים והציוד לבעלותה של המזמינה עד לגמר ההתחשבנות כאמור בפרק זה להלן.

 
ציוד ובאם ינסה כל חלק של ה -ודעת תפיסה מעת שיקבל ה -הקבלן לא יהא רשאי להוציא מהאתר  .56.2

 לעשות כן תהא המזמינה רשאית למנוע זאת בעדו.
 

 התחשבנות .57
 

, בעבודה ובציוד יקבע המפקח את ערך אותם חלקים של העבודה שביצע עם תפיסת החזקה באתר .57.1
הקבלן עד לאותו מועד אשר תמורתם טרם שולמה ואת ערך החומרים שייתפסו על ידי המזמינה 

 ויודיע לקבלן קביעותיו אלה, בכתב.
 

 .הסכומים שייקבעו ע"י המפקח כאמור יקראו להלן, שניהם ביחד בשם "שווי העבודה והחומרים" .57.2
 

ממועד מסירת הודעת התפיסה ועד שיושלם ביצוע העבודה, לא תהא המזמינה חייבת לקבלן כל   .57.3
 סכומים שהם.

 
 עם השלמת העבודה יכין המפקח, יקבע ויאשר: .57.4

 
חשבון מלא של כל הסכומים שהוציאה המזמינה לביצועה של העבודה )לפני תפיסת החזקה  א.

מו למזמינה עקב הפקעת העבודה מידי הקבלן ולאחריה( וחישוב של שעור דמי הנזקים שנגר
 17.1ו/או השלמתה ע"י המזמינה ו/או ע"י אחרים לרבות סכום פיצוי המוסכם הקבוע בסעיף 

 לעיל )ההוצאות והנזקים כמבואר לעיל יכונו להלן יחד: "מחיר העלות"(.
 

בלן מקבל, אילו לא הופקעה העבודה מידיו, עבור ביצוע העבודה חישוב של הסכום שהיה הק ב.
בשלמותה, בהתאם לתנאי ההסכם והמסמכים המצורפים אליו )להלן יקרא סכום זה בשם 

 "מחיר החוזה"(.
 

עם השלמת ביצוע העבודה ועריכת החישובים והחשבונות האמורים בס"ק )ב( דלעיל, תיערך בין  .57.5
 האמור להלן בס"ק זה, דהיינו:המזמינה לקבלן התחשבנות עפ"י 

 
היה ההפרש שבין "מחיר החוזה" לבין "מחיר העלות" גדול מ"שווי העבודה והחומרים"  א.

כהגדרתם לעיל, או שווה לו, ייחשבו שווי העבודה והחומרים כאילו היו בבעלות המזמינה 
ניכוי ממועד תפיסתם והקבלן ישלם למזמינה, לאלתר, את יתר הפרש, קרי מלוא ההפרש ב

 "שווי העבודה והחומרים". 
 

היה ההפרש שבין "מחיר החוזה" לבין "מחיר העלות" קטן "משווי העבודה והחומרים" תשלם  ב.
המזמינה לקבלן את סכום ההפרש בניכוי "שווי העבודה והחומרים" לסילוק מלא וסופי של 

על פי שיקול כל המגיע לקבלן על פי הוראות הסכם זה, ובלבד שהמזמינה אכן השתמשה, 
 דעתה, בחומרים של הקבלן שנתפסו כאמור. 

 סופיות קביעת המפקח .58
 

קביעת המפקח והחלטותיו כאמור בהסכם זה, תעשינה לפי מיטב שיקוליו המקצועיים ותהיינה 
 סופיות  ובלתי ניתנות לערעור.

 
 

 הודעת תפיסה אינה מבטלת ההסכם .59
 

ובציוד וסילוק ידו של הקבלן מהם, לא יהיו עצם מתן הודעת תפיסה, תפיסת החזקה באתר העבודה 
יותיו בכל התחייבו - חרף כל הנ"ל -בבחינת ביטול הסכם זה ע"י המזמינה והקבלן יהא חייב לעמוד 

 שעפ"י הסכם זה, פרט להתחייבויות שהמזמינה תמנע בעדו מלמלא.
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 31מתוך  28עמוד 
 חתימה וחותמת המציע :________________

 ערבות ביצוע  .60
 

אית אוטונומית צמודה למדד עם חתימת הסכם זה וכתנאי לו ימציא הקבלן למזמינה ערבות בנק .60.1
 10%המחירים לצרכן )כאשר המדד הידוע הוא בתאריך האחרון להגשת ההצעות( בסכום השווה ל 

על פי הצעת הקבלן למכרז , כערובה למילוי כל ו המזמינההצפוי על פי הערכת  הביצועהיקף לפי 
 "(.ערבות הביצועהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה עד להשלמת תקופת הבדק )להלן: "

 
 51ערבות הביצוע תעמוד על תוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום תקופת הבדק כהגדרתה בסעיף  .60.2

 לעיל. 
 

לאחר קבלת אישור מאת המזמינה בעניין תום תקופת הבדק, הקבלן יהיה רשאי להחליף ערבות זו  .60.3
ערבות ת והתחזוקה לרבות הארכותיהן, הפוחתת כמפורט להלן )להלן: "בערבות לתקופת האחריו

 "(לתקופת האחריות
 

ערבות לתקופת האחריות תהא ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד כאשר המדד הידוע  .60.3.1
מסכום ערבות הביצוע, כערובה  50%הוא בתאריך האחרון להגשת ההצעות( בסכום השווה ל

הקבלן על פי הסכם זה עד להשלמת תקופת האחריות למילוי כל התחייבויותיו של 
 והתחזוקה.

ר תום תקופת האחריות ללא הארכות חודשים לאח 3-הערבות תעמוד על תוקפה עד ל .60.3.2
 כהגדרתה בהסכם זה.

מסכום  5%הקבלן יהיה רשאי בכל שנה להפחית את הערבות לתקופת האחריות בהיקף של  .60.3.3
 האמור לעיל.  הכולל הערבות

 
 ".הערבותוערבות לתקופת האחריות להמשך סעיף זה ייקראו ביחד "ערבות הביצוע  .60.4

 
מובהר כי ככל שיתווספו גגות יידרש הקבלן להגדיל את סכום הערבות באופן יחסי לכמות הגגות  .60.5

 שהוספה. ככל שתיפחת כמות הגגות לא תשתנה הערבות.
 

המהווה חלק בלתי נפרד לפי העניין( ו נספח א' ונספח ב'הערבות תהיה בנוסח המצורף להסכם זה ) .60.6
 ממנו, ותוצא על ידי בנק שזהותו תוסכם על ידי המזמינה.  

 
 כל ההוצאות הכרוכות בהפקת ערבות ו/או חידושה מעת לעת, יחולו על הקבלן. .60.7

 
למען הסר ספק אין בערבות ו/או במימושה כדי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר אשר יעמוד למזמינה  .60.8

 דין בכל מקרה של הפרת ההסכם על ידי הקבלן. על פי הסכם זה ו/או על פי
 

לא יהא באי הפעלת הערבות בנסיבות בהן תהייה המזמינה זכאית להפעילה כדי לפגוע ו/או לגרוע  .60.9
 מחובת הקבלן לבצע התיקונים וההשלמות בהן יהא הוא חייב על פי תנאי הסכם זה.

 
הסכם  זה ועל הקבלן יהא  מובהר כי הערבות לא תוחזר לידי הקבלן אלא בהתמלא כל תנאי  .60.10

להאריכה במידת הצורך עד התמלא התנאים כאמור. אי הארכת תוקפה של הערבות יהווה עילה 
 לחילוטה בטרם תפקע.

 
 כל האמור בסעיף זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.
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 31מתוך  29עמוד 
 חתימה וחותמת המציע :________________

 הפרות ופיצויים  .61
 

, 9, 4ין הצדדים כי הסעיפים לסעד עפ"י הסכם זה ו/או כל דין, מוסכם ב המזמינהמזכות  לגרועמבלי  .61.1
ם עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם הינם תנאי 70-71, 68, 47-53, 54-63, 40-43, 18-37, 16, 12, 11

בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  המזמינהתחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את 
 ידוע בעת התשלום בפועל. כשהם צמודים למדד מהמדד הבסיסי ועד למדד שיהא₪  200,000

 
תהא זכאית לחלט את סכום הפיצוי המוסכם האמור לעיל לעיל מהערבות או לזכותם מכל  המזמינה .61.2

 אחרת. חוקיתתשלום המגיע לקבלן לגבותם מהקבלן בכל דרך 
 

להסכם זה מפורטת טבלת פיצויים מוסכמים, בקרות אחד  י"אמבלי לגרוע מן האמור לעיל, בנספח  .61.3
תקנוס את הקבלן בהתאם לאמור בטבלה. הצדדים מצהירים  המזמינהמפורטים בטבלה מהאירועים ה

האמור מוסכמים על הצדדים והינם משקפים באופן סביר את  י"אכי הסכומים המפורטים בנספח 
 הנזקים שעלולים להיווצר למזמינה ככל שיופרו הסעיפים האמורים בטבלה על ידי הקבלן.

 
סכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה מבלי לגרוע מהאמור לעיל מו .61.4

 המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין: והתרופותבכל הסעדים  המזמינהוייזכו את 
 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  הקבלן, כולם  .61.4.1
יום ממועד  30לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך או חלקם והעיקול או הפעולה האמורה 

 ביצועם.
 

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים  .61.4.2
זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל. במקרה של קבלן 

או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או  שהוא תאגיד, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון
שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם 

-פניה לנושיו למען יקבל ארכה או פשרה או למען הסדר איתם לפי חוק החברות, התשנ"ט
1999. 

 
לפני חתימת  למזמינהאם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה  .61.4.3

 לחתום על חוזה זה. המזמינהחוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת 
 

 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. המזמינההוכח להנחת דעתה של  .61.4.4
 

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  שוחד, מענק,  המזמינההוכח להנחת דעתה של  .61.4.5
 במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה 

 
זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה על פי חוזה זה  המזמינההפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא  .61.5

זכאית לבטל את החוזה; לקבל חזרה  המזמינהועל פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא 
שאים ריבית בגובה ריבית החשב הכללי המקסימלית את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן  כשהם נו

; למזמינההנהוגה, מפעם לפעם, מחושבים ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים בפועל 
ביצוע  להשלמתלדרוש את סילוק ידו של  הקבלן מאתר העבודה; ובמקרה של ביטול החוזה קודם 

ע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את העבודה להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבו
 הערבות הבנקאית.

 
 (."הודעת ביטול"לקבלן הודעה על כך בכתב )להלן:  המזמינהלבטל את החוזה תיתן  המזמינה החליטה .61.6

 
פינוי אתר  אתעם קבלת הודעת ביטול יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה. הקבלן לא יעכב  .61.7

או טענה כלשהי שיש לו. הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל זכות עכבון, העבודה בגין תביעה ו/
 וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם סכומים שלטענתו הוא זכאי להם.

 
עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על ידו, עד למועד  .61.8

אחר המגיע מהקבלן על פי הוראות  סכוםול, לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל הודעת הביט
 .המזמינהחוזה זה. הקבלן לא יהיה זכאי לסכום נוסף כלשהו בגין תפיסת אתר העבודה על ידי 

 
לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר תהיינה  המזמינההחליטה  .61.9

מהן  17%השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת הוצאות 
 כתמורה להוצאות משרדיות, הוצאות מימון ותקורה.
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 31מתוך  30עמוד 
 חתימה וחותמת המציע :________________

את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את  הערך המשוער  המזמינהתפסה  .61.10
, ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה

 באתר העבודה אותה שעה.
 

את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא  המזמינהתפסה  .61.11
לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, את הציוד ואת המתקנים או כל חלק מהם, 

, על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה המזמינהימים רשאית  15זו תוך ואם לא ציית הקבלן לדרישה 
לכל מקום שייראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור 

רשאית להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן או למוכרם ולהשתמש  המזמינהלעיל תהא 
 מאת הקבלן. למזמינהיגיע בתמורה לכיסוי כל סכום ש

 
 לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. המזמינההוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  .61.12

 
 

 זכויות יוצרים .62
, אשר למזמינהזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הקבלן תהיינה  .62.1

 קול דעתה הבלעדי.  תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שי
 
 סודיות וייחוד התקשרות .63

 
הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו וכל מידע  .63.1

אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך 
 ביצועו של החוזה.

 
, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו, למזמינהתחייב בזה כי לא יגיש תביעה הקבלן מסכים ומ .63.2

 ביחד עם צד שלישי כלשהו.
 

הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו  .63.3
 תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.   

 ה הסבת החוז .64
הקבלן אינו רשאי להסב, למשכן, לשעבד, להמחות או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת  .64.1

 .המזמינההנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא באישור מראש ובכתב מאת 
 

מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תחשב  25%העברת  .64.2
 לעיל.  64.1ברה המנוגדת לאמור בסעיף כהע

 
מראש  המזמינהמובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת  .64.3

את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה  המזמינהובכתב. נתנה 
ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל  המזמינהיא על חבות כלשה

 דין, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 
 

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה  .64.4
 עצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות, כאמור, לאחר.כשל

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  .64.5

, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום בהתאם להוראות 1969-התשכ"ט
 חוק זה.

 
כויותיה וחובותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן ובלבד שלא ייפגעו זכויות רשאית להסב את ז המזמינה .64.6

 הקבלן בשל כך.
 
 קיזוז .65

רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב,  המזמינה .65.1
 סעיף זה אינן גורעותהמגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי כל דין. הוראות 

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות  המזמינהמזכותה של 
 הבנקאיות. הודעה על ביצוע הקיזוז, כאמור, תישלח לקבלן.

 
כל  המזמינהלמרות האמור בכל דין, לא תהיה לקבלן זכות לקזז מהתשלומים בהם הוא חייב כלפי  .65.2

 , זולת תשלומים על פי חשבון שהגיש לפי חוזה אשר אושר לתשלום.המזמינהת תשלום המגיע לו מא
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 31מתוך  31עמוד 
 חתימה וחותמת המציע :________________

 
 

   המזמינהביצוע על ידי  .66
מלבצעה,  נמנעכל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא  .66.1

לכך בחוזה ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב  המזמינהוהוראות אשר קיבל מאת המפקח ו/או 
 רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.  המזמינהזה, תהיה 

 
לה  נגרמובהוצאות אשר  66.1תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן  המזמינה .66.2

ות כלליות, מימון  ותקורה. שייחשבו כהוצא 17%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 
בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר 
היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה 

 .המזמינהיל על ידי הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לע
 

לפני מתן התראה של  66.1לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן  המזמינה .66.3
 ימים לקבלן. 15

 
 לגבות את הסכומים המזמינהלעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות  באמוראין  .66.4

 האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.
 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות -שימוש או אי .67
ין א –בכלל מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או  המזמינההימנעות  .67.1

בה ולא תפורש בשום אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו 
 לשהו על זכויות לפי חוזה זה. ויתור כ

 
ילמדו  ולאו/או המפקח לסטות מתנאיי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים  המזמינההסכמה מצד  .67.2

 ממנה גזרה שווה למקום אחר.
 

או מטעמה לא יפגעו  המזמינהכל ויתור וארכה לתנאיי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי  .67.3
משו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא ולא יש המזמינהבזכויותיה של 

 על זכות מזכויותיה. המזמינהיחשבו כוויתור מצד 
 

 שינוי החוזה  .68
כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן  .68.1

 האמורה. יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך
 
 מיצוי ההתקשרות .69

לא  המזמינהמוסכם בין הצדדים כי תנאיי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי 
תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים 

 ו.בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימת
 
 סמכות שיפוט .70

 בלבד. ירושליםסמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסכמים במחוז 
 

 הודעות .71
 

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות 
 תה למשרד הדואר.שעות ממסיר 48הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
                                       _______________                              ______________ 

 המזמינה                 הקבלן                                                  
 אישור עו"ד

 
________________ עו"ד _____________________________ של אני הח"מ____________

( מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה "הקבלן"_____________________ )להלן: 
______________ וה"ה ______________ בשם הקבלן, וכי אצל הקבלן נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים 

ה סמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל דין להתקשרות הקבלן על פי חוזה זה, וכי חתימת ה"הדרושים על פי מ
 _______________ עו"ד                                          . המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן


