
 

 

 39/18 מספר המכרז
 

 שם המכרז

 

בקרקע  , בית אבותתכנון, מימון, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של 

תכנית ב 416מגרש  חלקה  13168גוש  מבני ציבורהמיועדת להקמת 

 קריית שמונהב 14295ג/

 
 

 תיאור הפעילות המבוקשת

"המזמינה" או להלן: )החברה הכלכלית , באמצעות קריית שמונהעיריית 
  D.B.O.Tהעירייה"(, מזמינה בזאת גופים להשתתף בהליך מכרז בשיטת "

מחלקות,  3הכולל בית אבות מבנה ולהציע הצעות לתכנון, מימון, הקמה של 
מיטות  108מיטות ובסה"כ  2חדרים בכל מחלקה, כאשר בכל חדר  18

, משרדים, חדרי צוות, שטחים אגף לטיפול סיעודימיטות ב 36ובנוסף 
בית תחזוקה וולתפעול, שטחים ירוקים ]להלן: בית האבות[  ציבוריים,

שבתומה או , להלןשנים כפי שיפורט  20של  זיכיוןלמשך תקופת  האבות
במועד מוקדם יותר בהתאם להוראות הסכם הזיכיון והדין, יעביר הזכיין 
את הפרויקט לידי המזמינה  )ו/או מי מטעמה, כפי שתורה המזמינה( ללא 

(, וכן יפסיק הזכיין את הניהול, ההפעלה "הפרויקט"להלן: תשלום )
 והתחזוקה של הפרויקט, הכל כמפורט במסמכי המכרז ו/או הוראת כל דין.

 
מובהר, כי במסגרת המכרז, ועדת המכרזים מזמינה את המציעים להגיש 

 שתי הצעות למכרז:
 36בית אבות בתוך מבנה לתכנון, מימון, הקמה של הצעה ביחס  (1)

 ("הקמת המבנה לפרויקט") להלן:  ד הזכייה במכרזחודשים ממוע

למשך  ה בית האבותלתפעול, תחזוקה וניהול של מבנהצעה ביחס  (2)
 4שנים ממועד גמר הבנייה וקבלת טופס  20של  זיכיוןתקופת 

 ("תפעול הפרויקט")"להלן: 
 

מלוא הפרויקט כהגדרתו  הצעה לביצועמובהר, כי חובה על כל מציע להגיש 
כאמור לעיל במידה וברצונו להשתתף בהליך  נו שתי הצעותדהיי –לעיל 

 , בחוברת זו על נספחיהם.הכל כמפורט במסמכי המכרזוהמכרז, 
 

 תקופת ההסכם

 
תקופה שתחילתה במועד חתימת הסכם  -"הסכם ל"הקמת מבנה הפרויקט

חודשים בקבלת תעודת טופס גמר  36הזיכיון על ידי המזמינה וסיומה בתום 
 נה הפרויקט. הבניה של מב

 
שתחילתה במועד גמר הבנייה  תקופת הזיכיון -"הסכם ל"תפעול הפרויקט

ו/או לא עמד היזם  לא אם בוטל ההסכם קודם לכן,של מבנה הפרויקט, א
הכל כמפורט  הזוכה במועדים הקבועים בהסכם הקמת מבנה הפרויקט

 במסמכי המכרז.
 

וקבלת  גמר הבניה ממועדשנים  24 -הסכם זה הינה לתקופת הזיכיון של 
הכל כמפורט  על ידי המזמינה"אישור הפעלה" כהגדרתו במסמכי המכרז 

 במסמכי המכרז.
 



 

 

וקדם לאחר זכיית אישור מ
 יקטהיזם במכרז הפרו

קריית אישור העסקה והחוזה על ידי מועצת עיריית אישור ועדת מכרזים, 
 188בהתאם להוראות סעיף משרד הפנים ברוב חבריה ואישור  שמונה

 .לפקודת העיריות ]נוסח חדש[
 

 לוחות זמנים למכרז

 מציעים סיורמועד 

 
. המציע מחויב 11:00בשעה  08-10-2018יום מציעים בסיור  םיתקיי

  מפגש.להשתתף ב
  

מועד אחרון להגשת הצעות 
 31.12.18 במכרז

תוקף ההצעה ותוקף ערבות 
 ההצעה

המועד האחרון להגשת ( ימים מ180לכל המוקדם עד לתום מאה ושמונים )
 הצעות, הכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות.

 תנאים להשתתפות במכרז

 שלבי בחינת ההצעות

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על  .1
התנאים המפורטים בהזמנה תנאי הסף כמפורט לעיל, וכן יתר כל 

 להציע הצעות.

לפי הסדר הבא בהתאם למפורט ההצעות שתוערכנה ותדורגנה, תיבחנה  .2
 בהזמנה להציע הצעות:

כללי )לרבות עמידה בתנאי  – 1שלב ראשון : בדיקת מעטפה מס'  .2.1
סף(. מעבר מהשלב הראשון לשלב השני מותנה, בין היתר, בעמידה 

 בכל תנאי הסף.

  שלב שני : .2.2
התכנון,  "הקמת מבנה הפרויקט"  -ה להצע – 2בדיקת מעטפה מס' 

  .וההקמה
התפעול,  "תפעול הפרויקט"-ה להצע – 3מעטפה מס' בדיקת 

 .הניהול והתחזוקה
 ההצעה הפיננסית. – 4בדיקת מעטפה מס' 

 הצעת המחיר. – 5שלב שלישי: בדיקת מעטפה מס'  .2.3

שלב רביעי )לשיקול דעת המזמינה(: שלבים נוספים )לרבות ניהול  .2.4
 משא ומתן עם מי מהמציעים(.

 
 .לבדכל מציע רשאי להגיש הצעה אחת ב 

 מעמדו המשפטי של המציע

 
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד הרשום בחברה 

בע"מ בישראל על פי דין, אשר הוקם במיוחד לשם השתתפות במכרז זה 
 ות.ולביצוע הפרויקט, הכל כמפורט בהזמנה להציע הצע

תנאים מקדמיים 
 להשתתפות במכרז 

משרד על אישור נותן סיעוד מטעם לבזכות ההשתתפות במכרז הינה 
)להלן: "המשרד"( בלבד  וחה ו/או כל משרד רלוונטיוו/או הר הבריאות
 כדלהלן: 



 

 

לכך שהינו משרד המציע המבקש להשתתף במכרז נדרש לקבל אישור  .א
ו/או משרד הרווחה ו/או כל  משרד הבריאותנותן שירותי סיעוד מטעם 

ת לרבות בעלי מחלקות הפעלת בתי אבול , וכן אישורמשרד רלוונטי
 2014-2018סיעודיות בתוקף לשנים 

יצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה שתוגש למכרז,  אישור המשרד
 מובהר בזאת כי הצעה שתוגש ללא אישור המשרד כאמור תיפסל. 

בעל ניסיון מוכח בהפעלת בתי אבות לרבות בעלי מחלקה סיעודית  .ב
 2014-2018וך השנים שנים רצופות מת 4ברחבי הארץ, במהלך 

תובע מסמכים להוכחת דרישת ניסיון, יצרף ה לתשומת לב המציע,
ערוך וחתום  2014-2018התומכים בניסיונו בגיליון פעילות עסקית לשנים 

 בידי עורך הדין של החברה. 

 

 
נוספים  מצטברים תנאי סף

העומד בתנאים  של המציע
 המקדמיים

תתפות במכרז כמפורט לעיל, בנוסף ובמצטבר לתנאים המקדמיים להש
המציע נדרש להציג עמידתו בתנאי הסף המצטברים המפורטים בהזמנה 

 להציע הצעות ומפורטים בתמציתיות להלן:

  איתנות פיננסית: .1.1

היה הממוצע  2014-2018במהלך השנים  –מחזור הכנסות  .1.2
המשוקלל של מחזורי ההכנסות השנתיים המשוקללים של 

יעור אחזקותיהם בו( במצטבר שכל החברים במציע )על פי 
וזאת בהתבסס על הדוחות ₪ ,  10,000,000 לפחות

הכספיים המבוקרים של כל אחד מהחברים במציע לשנים 
 ;אלו, הכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות 

כל חבר במציע נדרש להציג ולהוכיח הון עצמי  –הון עצמי  .1.3
( של אחזקה 1%עבור כל אחוז אחד )₪  10,000של לפחות 

-2014סס על הדוחות הכספיים לשנת מציע , וזאת בהתבב
2018 . 

כל חבר במציע נדרש להוכיח כי הממוצע  –תזרים מזומנים  .1.4
המשוקלל של תזרים המזומנים מפעילותו השוטפת בשנים 

הוא חיובי, בהתבסס על הדוחות הכספיים שלו  2014-2018
 לשנים אלו, הכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות.

 
 

 

בביצוע פרויקטים דומים בתחום ההנדסה האזרחית של ניסיון  .2
  – קבלן ההקמה

 
המציע נדרש להציג כי קבלן ההקמה בפרויקט, ביצע כקבלן ראשי 

 פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית כאשר:

 כל אחד מהפרויקטים הינו פרויקט שבוצע במדינת ישראל. .2.1

 .בפרויקטים שבוצעו היקף השטחיםמהו  .2.2

 .  חדש ציבורי להקמת מבנהנם שבוצעו היהפרויקטים  .2.3

כל אחד מהפרויקטים כולל לפחות את המערכות האלקטרו  .2.4
מכאניות המפורטות להלן המצויות תחת שליטה מרכזית: 

 ;מיזוג אוויר ואוורור, חשמל, תקשורת, תברואה ומעליות

( מהפרויקטים הינם פרויקטים שביצועם 2לפחות שניים ) .2.5
שקדמו למועד הגשת ( השנים 7החל והסתיים במהלך שבע )

 ;ההצעות במכרז
 והכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות.

הגשת כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  .3



 

 

 הכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות. – 1976 –ציבוריים התשל"ו 
 

 תנאים נוספים

המציע נדרש להציג עמידתו בתנאים הנוספים המפורטים בהזמנה להציע 
 ומפורטים בתמציתיות להלן: הצעות

 המציעים. סיורבהשתתפות חובה  .1

 תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז. .2

 הגשת ערבות הצעה חתומה. .3
 

,  מגובה הצעתו 5% -א יפחת מהמציע יגיש ערבות הצעה בסכום כולל של הגשת ערבות הצעה
 בערבות יחידה, כמפורט בהזמנה להציע הצעות.

תשלום עבור רכישת 
 זמסמכי המכר

. מסמכי המכרז זהמכרז מותנית ברכישת מסמכי המכר השתתפות בהליך
מע"מ כולל ( ₪ 3,000) ₪  אלפים שלושתבתמורה לסך של ניתנים לרכישה 

 כמפורט בהזמנה להציע הצעות.
חברה כלכלית  –לתאום תשלום דמי רכישת מסמכי המכרז יש לפנות ל 

 .קריית שמונה בע"מ

 עיון במסמכי המכרז
ט של פשר לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנלמציע יתא

  mazkira@kalkalit.com שכתובתוחברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ ה

הגשת שאלות ובקשות 
 להבהרות 

 

ובקשות להבהרות בקשר למסמכי המכרז, המציעים רשאים לפנות בשאלות 
 ימים לפני סגירת המכרז. 10עד 

להבהרות ושינויים רק באמצעות פנייה  המציעים יפנו בשאלות ובקשות
בכתב, באמצעות פקסימיליה או דוא"ל, שתגיע לא יאוחר מן המועד 

האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות ושינויים לכתובת העירייה 
 המפורטת להלן:

מכרז לתכנון, מימון, הקמה, תפעול תחזוקה וניהול  –הזמנה להציע הצעות 
 . קרית שמונה, ב בית אבותשל 

מובהר בזאת, כי על המציע לוודא בטלפון קבלת הפקסימיליה או הדואר 
 האלקטרוני.

 
את מסמכי תשובות המזמינה תופצנה בכתב לכל המציעים, אשר רכשו 

 המכרז וכן תפורסמנה באתר האינטרנט של המזמינה.
, ואין בלת ההבהרות הינה של המציע בלבדבכל מקרה, האחריות לק
 ן מענה לשאלות ו/או בקשות מכל סוג שהוא.המזמינה מתחייבת במת

 
מובהר כי המציע מחויב בכל הבדיקות הנדרשות על ידו ושאלות ההבהרה 

לא נועדו בכדי לחייב את המזמינה וליתר בדיקות המציע טרם הגשת 
 הצעתו. 

 אופן הגשת ההצעות

עותקים  4( עותקים )מקור + 5המציעים יגישו את הצעתם למכרז בחמישה )

(. את ההצעה יש בדוא"ל  PDFמסמך ף יצרפו עותק מהצעתם על גבי ובנוס
 להגיש בחמש מעטפות נפרדות: 

 מידע כללי,  – 1מעטפה מס' 
 הצעת התכנון, וההקמה, – 2מעטפה מס' 
 הצעת התפעול, הניהול והתחזוקה  – 3מעטפה מס' 
 ההצעה הפיננסית  – 4מעטפה מס' 
 .הצעת המחיר – 5מעטפה מס' 
טפות ההצעה תרוכזנה באריזה חיצונית סגורה, הכל כמפורט כאשר כל מע

 בהזמנה להציע הצעות.
ההצעות תוגשנה לא יאוחר מן המועד הקבוע למועד הגשת ההצעות, לתיבת 

 37לשכת מנכ"ל העיריה קריית שמונה ברחוב הרצל המכרזים שתיועד לכך ב
 .קריית שמונה

 כללי

התנאים ויתר הפרטים  מידע כללי וראשוני בלבד.מודעה זו מכילה 
המחייבים ביחס להליך המכרז הינם כמפורט במסמכי המכרז. המזמינה 

ומועדיו וכן שומרת על זכותה לבטל ו/או לשנות כל תנאי מתנאי המכרז 
 לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

ר מובהר, כי הודעה על כל שינוי בתנאי המכרז ומועדיו תפורסם באת
האינטרנט של המזמינה ותישלח כהודעה בכתב לכל המציעים אשר רכשו 

 את מסמכי המכרז.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בקרקע המיועדת  , בית אבותמימון, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של תכנון, מכרז ל
 קריית שמונהב 14295ג/תכנית ב 416מגרש  חלקה  13168מבני ציבור גוש להקמת 

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין 

נוסח מודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על נוסח 
 הודעה זו.
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 מבוא .1
 

 הזמנה להציע הצעות .1.1

(, מזמינה בזאת גופים "המזמינה"להלן: ) החברה הכלכלית, באמצעות ת שמונהיקריעיריית 

( ולהציע Design, Build, Operate, Transfer) B.D.O.Tלהשתתף בהליך מכרז בשיטת 
פרויקט ולתפעול, תחזוקה וניהול של מבני ה בית אבותהצעות לתכנון, מימון, והקמה של 

למשך תקופת הזיכיון, שבתומה או במועד מוקדם יותר בהתאם להוראות הסכם הזיכיון 
והדין, יעביר הזכיין את מבני הפרויקט לידי המזמינה )ו/או מי מטעמה, כפי שתורה 

(, וכן יפסיק הזכיין את הניהול, ההפעלה "הפרויקט" להלן:המזמינה( ללא תשלום )
 פורט בהסכם ו/או הוראות כל דין.והתחזוקה של הפרויקט, הכל כמ

מסמכי המכרז כוללים פירוט והנחיות לגבי אופן הכנת ההצעה והגשתה, לרבות בכל הנוגע 
 לתכנון הפרויקט, הקמתו, ניהולו, הפעלתו, תחזוקתו ומימונו.



 

 

מטרת המכרז הינה להבטיח את קבלת ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמינה, 
יהול, תפעול, תחזוקה ומימון של הפרויקט, למשך תקופת הזיכיון לצורך תכנון, הקמה, נ

 כמפורט בהסכם.

 מובהר, כי במסגרת המכרז, ועדת המכרזים מזמינה את המציעים להגיש שתי הצעות למכרז:
 חודשים ממועד הזכייה במכרז 36בית אבות בתוך הצעה ביחס לתכנון, מימון, הקמה של  (1)

 ("הקמת המבנה לפרויקט") להלן: 

 24של  למשך תקופת זיכיון ה בית האבותהצעה ביחס לתפעול, תחזוקה וניהול של מבנ (2)
 ("תפעול הפרויקט")"להלן:  4שנים ממועד גמר הבנייה וקבלת טופס 

 

עוד מובהר כי חובה על כל מציע להגיש שתי הצעות כאמור לעיל במידה וברצונו להשתתף 
 נאים לגבי אופן הגשת ההצעות.להלן מפורטים הכללים והת 6בהליך המכרז. בסעיף 

המזמינה תבחר את ההצעה הזוכה, המעניקה את מירב היתרונות למזמינה בהתאם למנגנון 
 )בדיקת ההצעות( להלן. 12המפורט בסעיף 

 מסמכי המכרז .1.2

 מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן: .1.2.1

 הזמנה להציע הצעות זו והנספחים לה: .1.2.1.1

 להצעת התכנון, והקמה. דרישות והנחיות – 'אנספח  .א

 דרישות והנחיות להצעת התפעול, הניהול והתחזוקה. – 'בנספח  .ב

 דרישות והנחיות להצעה הפיננסית. – 'גנספח  .ג

 טפסי ההזמנה להציע הצעות. – 'דנספח  .ד

 נוסח ערבות בנקאית להצעה. – 'הנספח  .ה

 נוסח תצהירים. – 'ונספח  .ו

 "הסכם"( ) להלן: כיוןיהסכם הז -נספח ז' .ז

הסר ספק, כל הנספחים והצרופות הנזכרים לעיל הינם חלק בלתי נפרד למען 

 מהזמנה להציע הצעות זו.

בשלב המכרז, במקרה של אי התאמה בין מסמכי המכרז, יהא סדר  .1.2.2

)  לעיל 1.2.1העדיפויות בין המסמכים, הסדר בו הם מפורטים בסעיף 

 .(, שהינו הסכם בפני עצמונספח ז'האמור לא יחול על 

 ופת ההסכם, יהא סדר העדיפויות בין המסמכים כמפורט בהסכם.בתק    

 

במקרה של סתירה בין הצעת המציע לבין מסמכי המכרז יהיה המציע  .1.2.3

מחויב להוראה המחמירה מבניהן, אלא אם תקבע המזמינה אחרת. כל 

 לידיעת המזמינה. אסתירה כאמור תוב

 

ב לבצע את מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי המציע מחוי

הפרויקט בהתאם להצעתו, גם ככל שהיא מחמירה ביחס להוראות יתר 

 מסמכי המכרז.

 



 

 

 לוח זמנים למכרז .1.3

 לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן: .1.3.1

 ים מציע סיור

 
08-10-2018 

מועד אחרון להגשת שאלות, בקשות 

 להלן 3.7להבהרות ושינויים לפי סעיף 

ימים לפני מועד הגשת  10עד 

 זההצעות למכר

 31-12-2018 מועד הגשת הצעות למכרז

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות המזמינה, בכל עת ועל פי שיקול  .1.3.2

דעתה הבלעדי והבלתי מסויג, לשנות את לוחות הזמנים למכרז, בהודעה 

 ) שינוי תנאי המכרז להלן(. 3.8שתינתן בהתאם לסעיף 

 הגדרות .1.4

במסמכי משמעות הנתונה להם לכל המונחים בהזמנה להציע הצעות זו תהא ה

) ובהעדר הגדרה כאמור , תהא להם המשמעות הנתונה להם בהסכם המכרז 

 .הזיכיון(, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים

 

 תיאור כללי של הפרויקט .2
 

תיאור הפרויקט מפורט בהסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם, להלן תיאור 
נה לזכיין. תיאור זה מובא לנוחות המציעים תמציתי של עיקרי ההתקשרות בין המזמי

לעיל, בכל מקרה של סתירה בין האמור בסעיף זה  1.2.2בלבד, ועל אף האמור בסעיף 
 ובסעיפים אחרים במסמכי המכרז יגבר האמור בהסכם.

 

 כללי .2.1
 כמפורט להלן: (חלקים ) "תתי פרויקטים"שני הפרויקט יחולק ל

של מבנה בית אבות  ן, הקמהמימו תכנון, - הקמת המבנה לפרויקט"" .א
ו/או הרווחה ו/או כל משרד בהתאם להוראות והנחיות משרד הבריאות

 .ובהסכם והכל כפי שיפורט להלן רלוונטי

בית האבות  תפעול, ניהול ותחזוקה של מבנה הפרויקט תפעול הפרויקט"" .ב
והכל כפי  , בהתאם לכל דרישת הרשויות, ובהחזקת כל הרשיונות הנדרשים

 . הלן ובהסכםשיפורט ל

הקמת מבנה תתי הפרויקטים הבאים:  נימובהר, כי הפרויקט יכלול בהכרח את ש
מובהר, כי כל מציע צריך להגיש שתי הצעות למכרז הפרויקט, ותפעול הפרויקט. 

 )אופן הגשת ההצעות( להלן. 6כמפורט בסעיף 

 

 תקופת הזיכיון .2.2
 :תהייה כלהלןתקופת הזיכיון של כל אחד מתתי הפרויקטים 

תקופה שתחילתה במועד חתימת הסכם  -"הקמת מבנה הפרויקטהסכם ל" .2.2.1
חודשים בקבלת תעודת טופס גמר  24הזיכיון על ידי המזמינה וסיומה בתום 

 . ועם קבלת "אישור הפעלה" מאת המזמינה הבניה של מבנה הפרויקט
 



 

 

שתחילתה במועד גמר הבנייה של  תקופת הזיכיון -"תפעול הפרויקטהסכם ל" .2.2.2
ו/או לא עמד היזם הזוכה  לא אם בוטל ההסכם קודם לכן,הפרויקט, אמבנה 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז. במועדים הקבועים בהסכם הקמת מבנה הפרויקט
 

 קבלת "אישור הפעלה" ממועדשנים  20 -הסכם זה הינה לתקופת הזיכיון של 
 במסמכי המכרז.מאת המזמינה כפי שיפורט בהסכם, ו

 
 

 מימון הפרויקט .2.3

שתוצע על יין יהיה אחראי לגייס את המימון הנדרש לפרויקט, בשיטה הזכ .2.3.1
 ידו, בהתאם להוראות הסכם הזיכיון.

הזכיין יהיה אחראי להביא לחתימתם של הסכמי המימון, וזאת עד  .2.3.2
 לכך בהסכם הזיכיון. למועד הנקוב

 

 לביצוע הפרויקט תהמיועדקרקע ה .2.4

 
 416מגרש  חלקה  13168וש מבני ציבור גבקרקע המיועדת להקמת  יוקם ההמבנ

 .קריית שמונהב 14295ג/תכנית ב

 

 ביצוע עבודות התכנון, וההקמה .2.5
קמה בהתאם להוראות הסכם הזכיין יהיה אחראי לביצוע עבודות התכנון, והה

לרבות לעניין איכות העבודות, עמידה בסטנדרטים והוראות הדין הזיכיון, 
 הקמה.ועמידה בלוח הזמנים לביצוע עבודות ועבודות ה

 

 תפעול, ניהול ותחזוקה .2.6
ועד לתום תקופת ההתקשרות, הזכיין יהא  "אישור ההפעלה"החל ממועד הענקת 

אחראי לתפעול, ניהול ותחזוקה של הפרויקט הרלוונטי בהתאם להוראות הסכם 
 הזיכיון.

 

 מסירת הפרויקט לידי המזמינה .2.7
מוקדם , או במועד הסכם תפעול הפרויקט בסיומה של תקופת ההתקשרות של

פרויקט לידי ה המכרז והדין, יעביר הזכיין את מבניותר בהתאם לתנאי ה
וכן, בהתאם,  .המזמינה ) ו/או מי מטעמה, כפי שתורה המזמינה( ללא תשלום

, הכל כמפורט תפעול הפרויקטיחדל הזכיין מהניהול, התפעול והתחזוקה של 
 בהסכם.

 

 התמורה לזכיין .2.8
יין כמפורט בהסכם, יהיה הזכיין זכאי בתמורה לביצוע כל התחייבויות הזכ

כמפורט בהסכם, והכל בכפוף מדיירי הפרויקט תשלומים ההכנסות ומלוא הל
 .והדין להוראות ההסכם ומילוי התחייבויותיו כאמור במלואן ובמועדן

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם, להלן תיאור תמציתי של התשלומים 

 וההכנסות להם יהיה זכאי הזכיין:
 

בעד השירותים הזכיין יהיה רשאי לגבות  –בית האבות דיירי מהכנסות  .2.8.1
ו/או משרד  משרד הבריאות שיספק בבית האבות, בהתאם להנחיות

 .דיןהועל פי  הרווחה ו/או כל משרד רלוונטי והכל
 



 

 

הכנסות המתקבלות כהשתתפות בשהות הדיירים בבית האבות ממשרדי  .2.8.2
 אחר. הממשלה ו/או ביטוח לאומי ו/או כל גוף

 

 .בית האבותלשימוש שיבנו הכנסות משטחים מיוחדים  .2.8.3
 

 תשלומים למזמינה .2.9

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם, להלן תיאור תמציתי של התשלומים אותם ישלם 

  הזכיין למזמינה:
 

 תשלום ממחזור הכנסות:
 

החל ממועד הענקת אישור ההפעלה של הפרויקט ועד לתום תקופת הזיכיון, תהא 

נה זכאית לשיעור של __________ ]יושלם לאחר זכייה לפי המפורט המזמי

)הצעת המחיר( להצעת הזכיין[ אחוזים ממחזור ההכנסות של הזכיין,  6בטופס 

 (."תשלום מחזור הכנסות"כשהוא מאושר על ידי רואה חשבון )

 

 

 תשלומים נוספים .2.9.1
 

הזכיין  תפעול הפרויקט והחזקת בית האבות יחולו על ךמים לצורתשלוהכל 
 בלבד. 

 

 

 

 הוראות כלליות: .3
 

 הדין החל וסמכות שיפוט .3.1

מכרז זה ינוהל ויפורש בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל, לרבות חוק  .3.1.1
ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות  1992 –חובת המכרזים, התשנ"ב 

 .2010 –של מוסד להשכל גבוהה(, תש"ע 

 .נצרתט המוסמכים בעיר כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפ .3.1.2

ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, והמציעים ייחשבו  .3.1.3
כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת 

 ההצעות.

, מאשר המציע, כי קיבל לידיו את מסמכי 1בחתימתו על גבי טופס מס'  .3.1.4
נאיהם ואת כל המכרז, קרא אותם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את ת

ההתחייבויות הכלולות בהם, לרבות כל הבהרה למסמכי המכרז שתוציא 
 בעתיד על ידי המזמינה, ללא סייג.

 

 תקפות מסמכי המכרז .3.2
או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף משפט מוסמך כי סעיף אם ימצא בית 

או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן 
לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים 

 ומחייבים לכל דבר ועניין.
 



 

 

 השתתפות בהליך המכרז .3.3
ההשתתפות בהליך המכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז. מסמכי המכרז 

)בתוספת מע"מ( ( ₪ שלושת אלפים)₪  3,000ניתנים לרכישה בתמורה לסך של 
(. למען הסר ספק, דמי רכישת מסמכי  רכישת מסמכי המכרז" "דמילכל עותק ) 

)עלות הכנת  3.4המכרז לא יוחזרו לרוכשים בכל מקרה למעט כאמור בסעיף 
 ההצעות( להלן.

 
אין במכירה או ברכישה של מסמכי המכרז כדי להוכיח את עמידתו של הרוכש 

ע בהזמנה בתנאי הסף המוקדמים של המכרז או בכל תנאי אחר של המכרז הקבו
 זו.

 
לצורך הוכחת תנאי זה, המציע יצרף להצעתו העתק של הקבלה אשר נמסרה לו 

 או למי מטעמו עבור רכישת מסמכי המכרז.
 
 

 עלות הכנת ההצעות .3.4
כל מציע יישא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות והעלויות הקשורות ו/או 

מידע נוסף הנובעות מהכנת והגשת הצעתו למכרז, לרבות הכנתו ואספקתו של 
 כלשהו, נוכחות בפגישות ובביקורים אם וככל שיידרשו על ידי המזמינה.

הוצאות ועלויות כאמור לא יוחזרו למציעים בכל מקרה שהוא, לרבות, אך מבלי 
לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שהמזמינה תחליט לבטל את המכרז כולו 

מהמציעים מכל סיבה או ביחס לתת פרויקט מסוים ו/או לפסול את הצעת מי 
שהיא ו/או במקרה וישתנו תנאי המכרז, וכל מציע מוותר בזאת על דרישה ו/או 
טענה ו/או תביעה לפיצוי או שיפוי כלשהו מאת המזמינה ו/או מי מטעמה בשל 

 האמור לעיל או כל חלק הימנו.
 

במקרה והמציע יזם הליך משפטי בקשר למכרז זה כנגד על האף האמור לעיל, 
זה יינתן רק לאחר  3.4ה או מי מטעמה, תשלום כאמור מכוח סעיף המזמינ

 החלטה סופית שלא ניתנת לערעור.
 

במידה והמזמינה או מי מטעמה יהיו זכאים לסכום כסף עקב ההליך המשפטי 
כאמור, המזמינה תהא זכאית לקזז סכום זה מהפיצוי שזכאי לו המציע מכוח 

 זה גם אם ההחלטה אינה סופית. 3.4סעיף 
 

 קניין המזמינה במסמכים .3.5
מסמכי המכרז הם רכוש המזמינה, והם נמסרים למציעים בהשאלה ובנאמנות 

 לצורך הגשת ההצעות בלבד.
 

 מידע המסופק למציעים  .3.6

על המציע לבדוק על חשבונו ואחריותו, בעצמו ובאופן עצמאי את כל  .3.6.1
היבטי הפרויקט, לרבות האתר, גבולותיו וסביבותיו, התוכניות 

וריות החלות על האתר וסביבותיו, התשתיות באתר, הימצאות הסטטוט
עתיקות באתר, את תנאי הביסוס וביצוע העבודות באתר ואת אפשרויות 
הגישה לאתר, כמו גם את מסמכי המכרז ולרבות כל נתון משפטי, תכנוני, 
הנדסי, ביצועי, תפעולי או עסקי, רלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע 

 ות הזכיין על פי ההסכם.מכלול התחייבוי

 

האחריות הכוללת לבדיקת המידע והוצאתן לפעול של התחייבויותיו של  .3.6.2
המציע הינה על המציע בלבד. לפיכך, ההסתמכות מטעם המציע על מידע 



 

 

הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שנמסר או יימסר לידיו על ידי 
בלבד, המזמינה או מי מטעמה במהלך המכרז, הינה באחריות המציע 

והמזמינה או מי מטעמה לא תישאר באחריות לכל סוג של נזק, אובדן או 
הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו, עקב 

 הסתמכות על מידע כאמור, במישרין או בעקיפין.
 

המזמינה לא תישא באחריות לכל סוג של נזק, אובדן או הפסד שיגרם למי  .3.6.3
או צד שלישי כלשהו, עקב הסתמכות על מידע  מהמציעים או מי מטעמם

 , במישרין או בעקיפין.קבל מהמזמינה ו/או מסמכים ובהם מידעתשי
 

במידה ומציע מבקש להיכנס לאתר )כולו או חלקו( לפני מועד הגשת  .3.6.4
ההצעות למכרז, לצורך ביצוע בדיקות וחקירות, יגיש המציע בקשה בכתב 

בקשות להבהרות ושינויים בתנאי ) 3.7לצורך כך, בהתאם להוראות סעיף 
 המכרז( להלן.

 

 בקשות להבהרות ושינויים בתנאי המכרז .3.7

 

המציעים רשאים לפנות אל המזמינה בבקשות לקבלת הבהרות או  .3.7.1
תשובות לשאלות בקשר למסמכי המכרז או לבקש לשנות תנאי מתנאי 
המכרז, רק באמצעות פנייה בכתב, באמצעות פקסימיליה או דואר 

לוח ) 1.3מועד הקבוע לצורך כך בסעיף שתגיע לא יאוחר מן האלקטרוני, 
 זמנים למכרז( לעיל, לכתובת המזמינה המפורטת להלן:

 
מכרז לתכנון, מימון, הקמה, תפעול תחזוקה וניהול  –הזמנה להציע הצעות 

 .קרית שמונה, ב בית אבותשל 
 

 לכבוד: )יו"ר ועדת המכרזים(
 
 

 ת הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.באחריות המציע לוודא בטלפון קבל
המזמינה ו/או כל הפועלים מטעמה לא יהיו אחראים במקרה שהפקסימיליה 

 או הדואר האלקטרוני לא יגיעו ליעדם מכל סיבה שהיא.
 

ביחס לכל שאלה ו/או בקשת הבהרה יש לציין את מספר/י הסעיף/ים  .3.7.2
 הספציפי/ים בהזמנה שאליו מתייחסת השאלה ו/או ההבהרה.

 

המזמינה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להיענות או שלא  .3.7.3
להיענות לבקשות. במסגרת בחינת הבקשות, תעמודנה למזמינה, בין 

 –)בדיקה על ידי המזמינה( ו  13.1היתר, הזכויות המפורטות בסעיפים 
תשובות המזמינה  )בקשת הבהרות( להלן, בשינויים המחייבים. 13.2

אתר האינטרנט של המזמינה ותהוונה חלק בלתי לבקשות תפורסמנה ב
נפרד ממסמכי המכרז. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל 
התייחסות של המזמינה למסמכי המכרז אלא אם ניתנה בהודעה בכתב 

 כאמור.
 

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת האם לענות לבקשות כאמור  .3.7.4
) לוח  1.3קבוע לצורך כך בסעיף בסעיף זה, אשר תוגשנה לאחר המועד ה

 זמנים למכרז ( לעיל.
 



 

 

 3.7למען הסר ספק מובהר, כי אין בהיענות המזמינה לבקשה לפי סעיף  .3.7.5
זה כדי להגביל את שיקול דעתה של המזמינה, והיא תהא רשאית 
להשתמש במלוא הסמכויות המוקנות לה במסמכי המכרז ועל פי כל דין 

 ) שינוי תנאי המכרז ( להלן. 3.8ובפרט על פי הוראות סעיף 
 

זה יהיה מנוע מלהעלות בעתיד  3.7מציע שלא יפנה באופן האמור בסעיף  .3.7.6
כל טענה, דרישה או תביעה בדבר אי בהירות, סתירות או אי התאמה 

 במסמכי המכרז.
 

( ימי עבודה ממועד 2המציעים יאשרו את קבלת ההודעה בתוך שני ) .3.7.7
תובת המזמינה המפורטת בסעיף קבלתה, בהודעה בכתב למזמינה, לפי כ

 ) בקשות להבהרות ושינויים בתנאי המכרז( זה. 3.7
 

 תנאי המכרזשינוי  .3.8

המזמינה רשאית, בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .3.8.1
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות כל תנאי ממסמכי המכרז, בין אם 

שתוגשנה בהתאם  ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים
 ) בקשות להבהרות ושינויים בתנאי המכרז ( לעיל. 3.7להוראות סעיף 

 

שינוי מסמכי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לכל המציעים שרכשו  .3.8.2
את מסמכי המכרז וכן יפורסם באתר האינטרנט של המזמינה. הודעות 
 אלה תהווינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. למען הסר ספק, מובהר

כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמינה למסמכי המכרז אלא אם 
 ניתנה בהודעה בכתב כאמור.

 

( ימי עבודה ממועד 2המציעים יאשרו את קבלת ההודעה בתוך שני ) .3.8.3
קבלתה, בהודעה בכתב למזמינה, לפי כתובת המזמינה המפורטת בסעיף 

 ) בקשות להבהרות ושינויים בתנאי המכרז( לעיל. 3.7
 

 רכת מועדיםהא .3.9

 
) שינוי  3.8 –) לוח זמנים למכרז ( ו  1.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  \תנאי המכרז ( לעיל, המזמינה רשאית
לדחות כל אחד מהמועדים הקבועים במכרז זה, לרבות מועד הגשת ההצעות, ככל 

) שינוי תנאי המכרז (  3.8י סעיף שתמצא לנכון, ואף מספר פעמים, בהודעה לפ
לעיל. על מועד הגשת ההצעות החדש אשר ייקבע על ידי המזמינה, במידה וייקבע, 
תחולנה כל ההוראות אשר חלו על מועד הגשת ההצעות אשר קדם לו, לרבות 
הודעות המזמינה, אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה בדבר הדחייה. אין באמור 

 נקת ארכה להגשת ההצעות.בסעיף זה בכדי להבטיח הע
 

 מציעים  סיור .3.10
 

 ) לוח הזמנים  1.3, כפי שקבוע בסעיף המועדמציעים יתקיים  סיור .3.10.1
 . קרית שמונהבחברה הכלכלית קריית שמונה למכרז ( לעיל ב

      ובמקרה  והמזמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את או את מיקומ     
   של המזמינה ותישלח הודעה לכל כזה תפורסם הודעה באתר האינטרנט      
 המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז.     

 



 

 

נוכחות נציגי המציע ) או גוף קשור אליו ( בסיור המציעים היא חובה.  .3.10.2
במהלך הכנס יינתן לנוכחים אישור על השתתפותם בכנס המציעים, 

 .1מעטפה מס' ואישור זה יצורף להצעה במכרז במסגרת 
 

ים תהיה רשאית המזמינה להשיב לשאלות המציעים, המציעסיור במהלך  .3.10.3
אולם בכל מקרה, לא יהיה תוקף להבהרות והסברים שיינתנו במהלך 

המציעים כאמור, או בכל הזדמנות אחרת ולא יהיה בהם כדי לשנות סיור 
את האמור במסמכי המכרז ו/או להוסיף עליהם ו/או כדי לחייב את 

לידי ביטוי בהודעה בכתב לפי  המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם באו
) שינוי  3.8) בקשות להבהרות ושינויים בתנאי המכרז ( וסעיף  3.7סעיף 

 תנאי המכרז ( לעיל.
 

 יועצים למזמינה .3.11

גופים המשמשים כיועצים למזמינה בקשר עם הפרויקט, מנועים  .3.11.1
מלהשתתף או לייעץ למציע, לחבר במציע, לקבלן ההקמה או לגוף קשור 

 האלה, בכל העניין הקשור למכרז זה. למי מהגורמים

המזמינה תהא רשאית לפסול מציעים ו/או הצעות אשר בהכנתן הופרו  .3.11.2
 זה. 3.11הוראות סעיף 

 

 ביטול המכרז כולו או ביחס לתת פרויקט  .3.12
המזמינה רשאית, בכל עת ועת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל אף הצעה 

פרויקט מסוים. מבלי לגרוע  ו/או לבטל את המכרז כולו או ביחס לתת
מסמכויותיה לפי כל דין, במקרה זה תהא המזמינה רשאית לבצע את הפרויקט 
או את תת הפרויקט בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, לרבות באמצעות 
אחד המציעים או לפרסם מכרז חדש בנוגע לפרויקט או בנוגע לתת הפרויקט, 

במציע ו/או לכל מי מטעמם כל טענה והכל מבלי שתהא למציעים ו/או לחברים 
 ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה.

 
למען הסר ספק, במקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת 

) עלות הכנת  3.4המזמינה ו/או כל הפועלים מטעמה, למעט כאמור בסעיף 
 ההצעות ( לעיל.

 

 סודיות .3.13

השתתפותם של המציעים במכרז, מחויבים המציעים לשמור כתנאי ל .3.13.1
בסודיות מוחלטת ולא לגלות, להעביר, למסור, לפרסם ו/או לחשוף בדרך 
אחרת כלשהי, במישרין או בעקיפין, בפני כל גוף או אדם, כל מידע, בכתב, 
בעל פה או בכל מדיה אחרת, הנוגע במישרין או בעקיפין לנשוא המכרז, 

המציעים עקב ובמסגרת השתתפותם במכרז ובעקבות  אשר אליו נחשפו
 חשיפתם למידע הכלול במסמכי המכרז, זולת מידע שהינו ברשות הציבור.

 

המידע כאמור לעיל יועבר רק לאותם מנהלים, עובדים, יועצים ושליחים )  .3.13.2
בסעיף זה, "נציגים" ( שיידרשו לו על מנת לחוות את דעתם בקשר עם 

 .כי המידע הסודי יועבר להם רק לפי הצורךהמכרז וזאת בכפוף לכך, 
 

המידע כאמור ישמש אך ורק לצורך השתתפות במכרז ולא ייעשה בו כל  .3.13.3
 שימוש אחר.

 



 

 

במקרה שהמציע לא יגיש הצעה ו/או לא ייבחר כזכיין ו/או במקרה  .3.13.4
שתיפסק השתתפותו במכרז מכל סיבה שהיא ו/או מיד עם דרישתה 

מביניהם, יחזיר המציע למזמינה הראשונה של המזמינה, לפי המוקדם 
 ע או נציגיו וישמיד כל העתק ממנו.את כל המידע שבידי המצי

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתחולת כל דין, לרבות חוק העונשין ,  .3.13.5
 .1977 –תשל"ז 

 

 מגעים אסורים .3.14
חל איסור על המציע, כל חבר במציע, קבלן ההקמה וכל גוף קשור למי מהם וכל 

עמם, ליצור קשר או לבוא במגע עם נציגי המזמינה ו/או כל הפועלים הפועלים מט
מטעמה בקשר עם הפרויקט או המכרז, שלא באמצעות המזמינה, וזאת בהתאם 

 להוראות מסמכי המכרז.
 

בנוסף, חל איסור על המציע, כל חבר המציע, קבלן ההקמה, וכל גוף קשור למי 
במגע עם מציע אחר או גופים  מהם וכל הפועלים מטעמם, ליצור קשר או לבוא

 כאמור במציע אחר, בקשר עם הפרויקט או המכרז.
 

מן האמור לעיל ומהוראות כל דין, באם יתקיים הסדר או שיתוף  מבלי לגרוע
פעולה כלשהו בין המציעים, חבר במציע, קבלן ההקמה וכל גוף קשור למי מהם, 

ה, למזמינה הזכות על שיש בו כדי להשפיע או להגביל את התחרות נשוא מכרז ז
פי שיקול דעתה לפסול את הצעתו של כל גורם המעורב בכל הסדר או שיתוף 
פעולה כאמור. כל מציע מתחייב להודיע למזמינה, בכתב, מיד עם היוודע לו כל 

 הסדר או שיתוף פעולה כאמור ולתאר בהודעתו את כל פרטיו.

 

 

 הודעות למציעים .3.15

 
מוסמך של כל מציע, לפי הפרטים שנמסרו הודעות מהמזמינה יישלחו לנציג ה

 בהודעת המציע על מינוי הנציג המוסמך.
 

 התחייבות המציע .3.16

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הצעת המציע מהווה התחייבות מפורשת של 
המציע לבצע את כל האמור בה במידה וייבחר כזכיין וזאת, מבלי לגרוע מתחולת 

 .תנאי ההסכם ובהתאם לכל האמור לעיל
 

 המציעים במכרז .4

 

 המציע .4.1

 

בהזמנה זו מוזמנים להציג מועמדותם כמציע גופים אשר יתאגדו עד  .4.1.1
למועד הגשת ההצעה למכרז כחברה בע"מ רשומה בישראל, אשר הוקמה 

 "חברת הפרויקט" להלן:לשם השתתפות במכרז זה ולביצוע הפרויקט, )

); 
 

  –יין כ החל ממועד הגשת ההצעה חברת הפרויקט תחשב לכל דבר וענ



 

 

 ; " המציע"
 

גופים התושבים או המאוגדים במדינה שאינה מקיימת יחסים  .4.1.2
דיפלומטיים עם מדינת ישראל, או שבעל עניין בהם הוא תושב או מאוגד 
במדינה כאמור, אינם רשאים להשתתף במכרז כמציע, חבר במציע ו/או 

 קבלן ההקמה.
 

 קבלן ההקמה .4.2

 
יהיה אחראי )כקבלן ראשי( על   קבלן ההקמה הוא הגורם מטעם המציע אשר

הקמת הפרויקט ויישא בכל הסיכונים הכרוכים בכך לרבות העסקת כל הקבלנים 
להלן )  5.2כנדרש ותיאום העבודות ביניהם ויעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו בסעיף 

 "(."קבלן ההקמהלעיל והלן: 
 

תר ולא תובעל רשיון קבלן למען הסר ספק, קבלן ההקמה יהיה חברה בע"מ 
 הצגת מיזם משותף בין מספר גופים כקבלן ההקמה.

 

 קבלן התפעול, הניהול והתחזוקה .4.3

 
קבלן התפעול, הניהול ותחזוקה הוא הגורם מטעם המציע אשר יהיה אחראי על 
ביצוע התפעול, הניהול והתחזוקה בפרויקט ויישא בכל הסיכונים הכרוכים בכך 

 ( . עול, הניהול והתחזוקה""קבלן התפויעמוד בכל התנאים שנקבעו בהסכם ) 
 

מובהר, כי אין הזכיין חייב למנות את קבלן התפעול, הניהול והתחזוקה בשלב 
 הגשת ההצעה למכרז.

 
 
 

 נציג מוסמך .4.4
 

כל מציע נדרש למנות את אחד מהחברים במציע כנציג מטעמו, אשר  .4.4.1
במהלך המכרז יהיה מוסמך לפנות למזמינה בשם המציע, ולקבל הודעות 

עבורו ובשמו ובשם כל החברים במציע ואשר חתימתו תחייב  ותו/או הנחי
את המציע ואת כל החברים במציע לכל דבר ועניין הקשור לפרויקט ) 

 "נציג מוסמך" (.

 

מציע רשאי להחליף את הנציג המוסמך באמצעות הודעה בכתב למזמינה,  .4.4.2
 מאושרת על ידי כל החברים במציע.

 

 הגשה אחת .4.5

 

 , כדלקמן:יחדהצעות  להגיש שתי חייבכל מציע  .4.5.1

 
תפעול והצעה הכוללת את הפרויקט מבנה הקמת הצעה אחת הכוללת את 

 הפרויקט

מובהר, כי המציע המשתתף במכרז חייב להגיש שתי הצעות כאמור לעיל ולא 
 תתאפשר הגשת הצעה אחת בלבד.



 

 

הוראות סעיף זה חלות גם על גופים השולטים ב, נשלטים על ידי, או מצויים תחת 
 (.קשור" "גוףאו קבלן ההקמה ) חברת הפרויקטה משותפת עם, שליט

 

 סף של המציע תנאים מקדמיים ותנאי  .5
 

וייחודי ולפיכך החליטה  בכי הפרויקט נשוא הליך מכרז זה הינו מורכידוע למציע 
סף משולבים וייחודיים, המתחייבים  ם מקדמיים ובנוסף תנאיהמזמינה לקבוע תנאי

התכלית הציבורית של המכרז וכדי ז, כאמצעי להגשמת מאופיו וממהותו של המכר
 להבטיח את קבלת ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמינה.

 
הסף המצטברים המפורטים  ם המקדמיים ובתנאיהמציע נדרש להציג עמידתו בתנאי

 זה להלן: 5בסעיף 
 

 תנאים מקדמיים מצטברים כלהלן:

 ו/או הרווחה ותן סיעוד מטעם משרד הבריאותלבעל אישור נזכות ההשתתפות במכרז הינה 
 )להלן: "המשרד"( בלבד כדלהלן: ו/או כל משרד רלוונטי אחר 

לכך שהינו נותן שירותי סיעוד משרד המציע המבקש להשתתף במכרז נדרש לקבל אישור  .א
והפעלת בתי אבות לרבות בעלי מחלקות סיעודיות  ו/או הרווחה מטעם משרד הבריאות

 2014-2018 בתוקף לשנים

יצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה שתוגש למכרז, מובהר הבריאות  אישור המשרד
 בזאת כי הצעה שתוגש ללא אישור המשרד כאמור תיפסל. 

 4בעל ניסיון מוכח בהפעלת בתי אבות לרבות בעלי מחלקה סיעודית ברחבי הארץ, במהלך  .ב
 2014-2018שנים רצופות מתוך השנים 

תובע מסמכים התומכים בניסיונו בגיליון להוכחת דרישת ניסיון, יצרף ה לתשומת לב המציע,
 ערוך וחתום בידי עורך הדין של החברה.  2014-2018פעילות עסקית לשנים 

 

  -  איתנות פיננסית .5.1

היה הממוצע המשוקלל של  2014-2018במהלך השנים  –מחזור הכנסות  .5.1.1
במציע )על פי מחזורי ההכנסות השנתיים המשוקללים של כל החברים 

וזאת בהתבסס ₪ ,  10,000,000 שיעור אחזקותיהם בו( במצטבר לפחות
על הדוחות הכספיים המבוקרים של כל אחד מהחברים במציע לשנים 

 ;אלו, הכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות 

כל חבר במציע נדרש להציג ולהוכיח הון עצמי של לפחות  –הון עצמי  .5.1.2
סס על ( של אחזקה במציע , וזאת בהתב1%עבור כל אחוז אחד )₪  10,000

 . 2014-2018הדוחות הכספיים לשנת 

כל חבר במציע נדרש להוכיח כי הממוצע המשוקלל של  –תזרים מזומנים  .5.1.3
הוא חיובי,  2014-2018תזרים המזומנים מפעילותו השוטפת בשנים 

רט בהזמנה בהתבסס על הדוחות הכספיים שלו לשנים אלו, הכל כמפו
 להציע הצעות.

 
 

ניסיון בביצוע פרויקטים דומים בתחום ההנדסה האזרחית של מרכיבי הפרויקט  5.2
 השונים

 



 

 

המציע נדרש להציג, כי קבלן ההקמה פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית,  5.2.1
 כאשר:

 ;כל אחד מהפרויקטים הינו פרויקט שבוצע במדינת ישראל 5.2.1.1

 ;בפרויקטים שבוצעו היקף השטחיםמהו  5.2.1.2

 .חדש ציבורי להקמת מבנהשבוצעו הינם רויקטים הפ 5.2.1.3

כל אחד מהפרויקטים הנזכרים לעיל כולל לפחות את המערכות האלקטרו  5.2.1.4
 מכאניות המפורטות להלן המצויות תחת שליטה מרכזית:

 ;מיזוג אוויר ואוורור, חשמל, תקשורת, תברואה ומעליות

שביצועם החל  ( מהפרויקטים הנזכרים לעיל הינם פרויקטים2לפחות שניים ) 5.2.1.5
( השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות 7והסתיים במהלך שבע )

לעניין זה, פרויקט ייחשב  ;במכרז בהתאם לתנאי הזמנה זו
 4כפרויקט שהסתיים במועד בו הוצא לאותו פרויקט טופס 

מהגורמים המוסמכים. במידה ומדובר בפרויקט שלא ניתן 
ט יהיה מועד אזי מועד סיום הפרויק 4להוציא לגביו טופס 

השלמת הפרויקט שצוין באישור סיום העבודה ממזמין 

 ;העבודה

לעיל, כל  5.2.1.5י לגרוע מכלליות האמור בסעיף ככל שרלוונטי ומבל 5.2.1.6
 5.2.1.5אחד מיתר הפרויקטים שאינו מקיים את תנאי הסף 

( השנים שקדמו 7לעיל הינו פרויקט שביצועו החל במהלך שבע )
ז בהתאם לתנאי הזמנה זו והוא למועד הגשת ההצעות במכר

טרם הסתיים עד למועד הגשת ההצעות במכרז ובלבד שפרויקט 
 זה נמצא בשלבי ביצוע במועד הגשת ההצעות במכרז.

 

לעיל, ניתן להציג  5.2.1במסגרת הפרויקטים המוצגים במסגרת סעיף  5.2.2
פרויקטים אשר בוצעו ע"י קבלן ההקמה כחלק ממיזם משותף אשר 

י של אותו פרויקט ובתנאי שקבלן ההקמה נשא תפקד כקבלן הראש
באחריות הכוללת להקמת הפרויקט, יחד ולחוד, עם שאר חברי המיזם 

 המשותף.

 
 

מובהר, כי קבלן ההקמה ייצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים  5.2.3
 המפורטים להלן:

 –אישור לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  התשכ"ט  5.2.3.1

 ;( תקף למועד הגשת ההצעות100)ענף  5בסיווג ג/  1969

של כל הפרויקטים שהושלמו או אישור ממזמין העבודה על  4טופס  5.2.3.2

 ;לפרויקט 4סיום העבודה במידה ולא ניתן להוציא טופס 

 –ככל שקבלן ההקמה ביצע את הפרויקט כחלק ממיזם משותף  5.2.3.3
הסכם בין חברי המיזם המשותף או כל אסמכתא תקפה אחרת 

 ;האחזקות של קבלן ההקמה במיזם המשותף בקשר עם שיעור

העתק )מאושר על ידי עו"ד( של הסכם העקרונות לעבודות ההקמה  5.2.3.4
 בין המציע לבין קבלן ההקמה.

 

 הגשת כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 5.3

 



 

 

הגשת כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 
להלן )אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים  7.2רט בסעיף כמפו

 ציבוריים(.
 

 אופן הגשת ההצעות 6

 

 כללי –תוכן ההצעה  6.2

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם להוראות כל דין שיהיה בתוקף  6.2.1
מעת לעת ובהתאם לתנאי המכרז והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ 

רז והגשת ההצעות. בכל מקרה משפטי מתאים לצורך השתתפות במכ
שבו הצעה לא מילאה אחר דרישה של תנאי המכרז, המזמינה שומרת 

 לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי:

 להתעלם מאי מילוי הדרישה אם לדעתה מדובר בדרישה לא מהותית, או (א)

לפנות אל המציעים, או למי מהם, בבקשות הבהרה ו/או בבקשה לקבלת  (ב)
מסמכים נוספים, בכל פעם כפי שתמצא לנכון, בהתאם נתונים ו/או 

 לתנאי מכרז זה, או

 לפסול את ההצעה. (ג)

( מעטפות נפרדות, כמפורט 5מבלי לגרוע מכלליות האמור, המציע יגיש את הצעתו בחמש )
 9וההקמה(,  נון, הצעת התכ – 2)מעטפה מס'  8מידע כללי(,  – 1)מעטפה מס'  7בסעיפים 

ההצעה  – 4) מעטפה מס'  10התפעול, הניהול והתחזוקה(, הצעת  – 3)מעטפה מס' 
 הצעת המחיר( להלן. – 5)מעטפה מס'  11-הפיננסית( , ו 

)מידע המסופק למציעים(,  3.6לנוחות המציעים, ומבלי לגרוע מאחריות המציע לפי סעיף 
 להלן מפורטות המעטפות ותכולתן:

  – 1מעטפה מס' 

 :מתוך נספח ד'

 מלווה(.)מכתב  1טופס מס' 

 )המציע(. 2טופס מס' 

 )בעל המניות במציע(. 3טופס מס' 

 תנאי סף הנוגעים לאיתנות פיננסית(.) 5טופס מס' 

 )קבלן ההקמה(. 6טופס מס' 

 )התפעול, הניהול והתחזוקה(. 7טופס מס' 
 

 ערבות ההצעה.  -נספח ז         
 

 .1976 –אישורים ותצהירים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 
 

 , לרבות:מסמכי המכרז חתומים
 הזמנה להציע הצעות. -

 הסכם הזיכיון. -

 מציעים.בסיור אישור השתתפות 

 הסכמים בין המציע ו/או החברים במציע.

 הסכם עקרונות בין המציע לבין קבלן ההקמה.

 חוברת המכרזהעתק מקבלת התשלום על רכישת 



 

 

 2מעטפה מס' 

 להלן. 8כלול המציע שתי הצעות. הכל כמפורט בסעיף במעטפה זו י –וההקמה הצעת התכנון, 

 3מעטפה מס' 

במעטפה זו יכלול המציע שתי הצעות. הכל כמפורט  –הצעת התפעול, הניהול והתחזוקה 
 להלן. 9בסעיף 

 4מעטפה מס' 

 )הנחות עיקריות(. 10טופס מס'  הצעה פיננסית.

 5מעטפה מס' 

 9טופס מס' הצעת המחיר. 

עות יוגשו על צרופותיהם, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובטופס כל הטפסים ו/או ההצ
 הרלוונטי.

יודגש, כי על כל מציע להגיש את מסמכי המכרז, כפי שצורפו להזמנה להציע  6.2.2
הצעות זו בשלמותם, מבלי להוציא מתוכם מסמך זה או אחר. כמו כן, 
כל עותקי מסמכי המכרז יוגשו ללא שינויים, תיקונים, הוספות או 

ת, למעט ההשלמות הנדרשות לצורך הגשת ההצעה על פי מחיקו
ההוראות במסמכי המכרז המצורפים, וכן כאלו שבוצעו בהתאם 

 להוראות אשר ניתנו על ידי המזמינה בכתב.

 

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפסול הצעה כלשהי הכוללת שינוי,  6.2.3
סמכי תיקון, השמטה, תיקונים, הסתייגויות וכיוצא בזה, ביחס למ

 המכרז כאמור.
 

כל שיעור או סכום שעל המציע לנקוב בהצעתו, יהיה נקוב באחוזים ו/או  6.2.4
בשקלים חדשים, נכון למועד הגשת ההצעות ויירשם בספרות ובמילים. 

כל  ;במקרה של סתירה בין הספרות לבין המילים, ייגבר האמור במילים
ללא מס ערך הסכומים, לרבות בהצעה הפיננסית ובהצעת המחיר, יצוינו 

 מוסף.

 

יש לערוך את ההצעות במעטפות כמפורט במסמכי המכרז, כשכל מעטפה  6.2.5
ערוכה בנפרד מהמעטפות האחרות, ונושאת, בנוסף לכיתוב האמור 

מקור/עותק מס'  -להלן, את הכיתוב "מעטפה מס' ____  6.6בסעיף 
" ____ 

 

 צעה יצורףכל דפי ההצעה הכרוכים ב אחד ימוספרו במספרים עוקבים, ולה    6.2.6
 תוכן עניינים מפורט.

 

על המציעים להתייחס בהצעותיהם לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז  6.2.7
 ולצרף להן את כל המסמכים הנדרשים לפיהם.

 

המציע יענה לכל שאלה או דרישה באופן מלא ומסודר ולא על דרך הפנייה  6.2.8
 לתשובה אחרת )גם אם לכאורה השאלות, הדרישות או התשובות זהות(.

 



 

 

מציע שאינו מסוגל לספק את כל המידע הנדרש במכרז זה במלואו, מכל  6.2.9
סיבה שהיא, חייב לציין מפורשות את הסיבה לכך. אי צירוף מידע נדרש 
כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של המזמינה, עלול 

 )פסילת הצעות( להלן. 13.3לגרום לפסילת הצעת המציע בהתאם לסעיף 
 

המציעים לצרף להצעותיהם פרטים ומסמכים רלוונטיים  בנוסף, רשאים 6.2.10
נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל 
צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של 
הצעתו. מציע העושה כן, ומצרף פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים, 

ן יציין, במפורש, מה מטרת צירוף כאמור לעיל, יציין זאת במפורש, וכ
 הפרטים והמסמכים הנוספים כאמור.

 

כל דין החל על הפרויקט או לא יהיה בהצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות  6.2.11
 עם מסמכי המכרז.

 

 שפת ההצעות 6.3
 

ההצעות, על כל צרופותיהן, ההודעות והבקשות הנוגעות למכרז תהיינה בשפה 
 העברית.

יצורף המסמך המקורי ואישור נוטריוני  –נו בעברית במידה והמסמך המקורי אינ
 לתרגום לעברית.

 

 סודות מסחריים ומקצועיים בהצעות 6.4
 

מבלי לגרוע משיקול דעתה של המזמינה וסמכותה על פי כל דין, נדרש כל  6.4.1
מציע לציין בהצעתו, על גבי אחד העותקים )שאינו המקור( )אשר יישא את 

עם סימון סודות מסחריים(", בצורה  הכיתוב "מעטפה מס' __עותק מס'__ )
מפורשת ובולטת באמצעות הדגשה בצהוב על גבי מסמכי ההצעה, מהם 
הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי מציעים 

 אחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
 

 ר של ההצעה.כאמור לא יהיה עותק המקו 1מובהר, כי עותק מספר 
 
 

 הצעה חתומה 6.5

 

כל טפסי ההזמנה להציע הצעות ייחתמו על ידי הגופים הנוגעים בדבר  6.5.1
 המצוינים בהם.

 

כל עמוד מעמודי ההצעה ובכלל זה כל עמוד ממסמכי הזמנה זו והסכם  6.5.2
הזיכיון, לרבות נספחים וצרופות, ייחתם בידי מורשה החתימה של המציע 

קומות המיועדים לחתימת המציע ו/או וכן ייחתם בידי מורשי החתימה במ
 חבר במציע ו/או קבלן ההקמה ו/או חברת אם )ככל שרלוונטי(.

 

 אדריכליות המצורפות להצעה תהיינה חתומות –כל התוכניות ההנדסיות  6.5.3
ומאושרות על ידי מהנדס/אדריכל, בהתאמה, הרשומים בפנקס המהנדסים 

יל במדינה שבה מרכז והאדריכלים בישראל )או, לפי העניין, בגוף המקב
 עסקיו של המהנדס(.



 

 

 

 מספר עותקים 6.6
 

 ( אשר1( עותקים )עותק אחד)5תוגשנה בחמישה ) 4-ו 1,2,3מעטפות מס'  6.6.1
ובנוסף יצרפו עותק מהצעתם על  ( עותקים נוספים(4יסומן כמקור וארבעה )

 . בדוא"ל  PDFמסמך גבי 

 

אחד אשר יסומן ( עותקים )עותק 2)הצעת המחיר( תוגש בשני ) 5מעטפה מס'  6.6.2
גבי כמקור ועותק אחד נוסף(. בנוסף, המציע יצרף עותק מהצעת המחיר על 

 .בדוא"ל  PDFמסמך 

 

העותק המקורי בכל מעטפה, יסומן ככזה, ויגבר על כל האמור באיזה מן  6.6.3
ההעתקים האחרים, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, בין האמור בו לבין 

 האמור באיזה מן ההעתקים האחרים.
 

ובנוסף יצרפו מקור ( 1מובהר כי מסמכי המכרז החתומים יוגשו בעותק אחד ) 6.6.4

 .בדוא"ל  PDFמסמך עותק מהצעתם על גבי 
 

 מעטפת ההצעה 6.7
 

כל מעטפות ההצעה תרוכזנה באריזה חיצונית סגורה, אשר תישא את הכיתוב 
תכנון, מימון, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול  פרויקטל –"הזמנה להציע הצעות 

מגרש  חלקה  13168מבני ציבור גוש בקרקע המיועדת להקמת  , בית אבות של
 .קריית שמונהב 14295ג/תכנית ב 416

 האריזה לא תישא סימן מזהה של המציע.
 

 מועד הגשת ההצעות 6.8
 

)לוח זמנים  1.3ההצעות תוגשנה לא יאוחר מן המועד הקבוע לצורך כך בסעיף 
לשכת זים שתיועד לכך ושתימצא בלתיבת המכר, 12:00עד השעה למכרז( לעיל 

"מועד )קריית שמונה , בעיריית קריית שמונה  37מנכ"ל העיריה ברחוב הרצל 
 (.הגשת ההצעות"

 

 תוקף ההצעות 6.9

 

ההצעות תעמודנה בתוקפן ולא תבוטלנה, ואף לא תהיינה ניתנות לביטול,  6.9.1
ותחייבנה את המציעים ממועד הגשת ההצעות ולכל המוקדם עד לתום 

 ( ימים ממועד זה.180נים )מאה ושמו

 

מובהר כי במידה ולא יוכרז על ידי המזמינה זוכה במכרז בתקופה האמורה,  6.9.2
רשאית המזמינה להאריך את התקופה הנזכרת לעיל בעוד שתי תקופות 

( ימים כל אחת, לפי שיקול דעתה המוחלט, 90נוספות בנות תשעים )
את התקופה  בהודעה בכתב שתימסר לכל המציעים. האריכה המזמינה

כאמור, תמשכנה הצעות המציעים לעמוד בתוקפן עד לתום תקופת 
ההארכה האחרונה, כפי שתקבע המזמינה כאמור, וערבות ההצעה של כל 

 מציע תוארך עד לתום התקופה הנזכרת לעיל.
 



 

 

תעמודנה ההצעות ( ימים כאמור לעיל, 360חלפו שלוש מאות ושישים ) 6.9.3
המציעים בהודעה בכתב למזמינה, בתוקפן כל עוד לא בוטלו על ידי 

)בקשות להבהרות ושינויים בתנאי המכרז(  3.7בהתאם לאמור בסעיף 
 לעיל.

 

הוכרז הזוכה במכרז, יוארך תוקף הצעתו בהתאם לאמור בהזמנה זו  6.9.4
 לעיל(. 6.8.3ימים כאמור בסעיף  360-ולהנחיות המזמינה )ואף מעבר ל

 

זה, לא יהיה המציע, מי  6.8במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור בסעיף  6.9.5
מהחברים במציע, חברת האם )ככל שרלוונטי( ו/או קבלן ההקמה, רשאי 
לחזור בו מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא, ובכלל זה לא 
יהיה רשאי להימנע מלקיים כל דרישה או תנאי אשר מחויבים בהם על 

דו וכל פרטי פי תנאי המכרז, לרבות כל תנאי הסכם הזיכיון החתום על י
 הצעתו.

 
 

 ערבות ההצעה למכרז 6.10
 

להבטחת עמידתו בתנאי המכרז, יגיש כל מציע בהצעה למכרז במסגרת  6.10.1
)"ערבות  בלתי מותנית בנוסח המצורף כנספח  ערבות 1מעטפה מס' 

 .ההצעה"(, מאת בנק ישראלי 

למדד  ה)צמודמגובה ההצעה  5% -שלא יפחת מערבות ההצעה תהיה בסכום  6.10.2
 יחידה. כן כמפורט בנוסח הערבות(, בערבותהמחירים לצר

( ימים 180ערבות ההצעה תעמוד בתוקפה במשך תקופה של מאה ושמונים ) 6.10.3
ממועד הגשת ההצעות  למכרז. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש 
מכל מציע להאריך את תוקף ערבות ההצעה מעבר לתקופה זו כתנאי להמשך 

לעיל, לרבות במידה ואותו  6.8.2ף השתתפותו בהליך המכרז בהתאם לסעי
 13.1.4מציע ייבחר להשתתף בשלבים הנוספים של המכרז בהתאם לסעיף 

)שלבים נוספים( להלן ו/או אם אותו מציע יוכרז כזכיין אלטרנטיבי בהתאם 
)הזכיין האלטרנטיבי( להלן. במידה ומציע אשר התבקש על ידי  14.3לסעיף 

הצעה שהוגשה על ידו, לא עשה כן, המזמינה להאריך את תוקף ערבות ה
ייחשב הדבר כהפרה של התנאים להשתתפות במכרז, המזכה את המזמינה 

 בזכות לחלט את ערבות ההצעה.

 

מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לכל סעד אחר או נוסף, המזמינה תהיה  6.10.4
רשאית להציג את ערבות ההצעה לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה, 

לקו וכפיצוי מוסכם, בלי צורך בהערכת ו/או הוכחת נזק, במלואו ו/או בח
בכל מקרה בו המציע ו/או החבר במציע לא קיים את תנאי המכרז, ובכלל זה 
אם יתברר כי המציע ו/או החבר במציע ו/או קבלן ההקמה הציג מצגי שווא 
או מסר מידע שיקרי, אם המציע, או מי מהחברים במציע, קבלן ההקמה, 

אם  ;ה )או כל חלק ממנה(, בעודה אמורה להיות בתוקףחזר בו מההצע

סירב למלא  ;המציע לא האריך את ערבות ההצעה כנדרש על ידי המזמינה

לא עמד במלוא התחייבויותיו  ;אחר הדרישות ממנו בעקבות הזכייה במכרז

או סטה בכל דרך אחרת  ;בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז
ות ייחשב כפיצוי בט כאמור, סכום הערמהוראות המכרז. במקרה של חילו

היר ומסכים כי סכום הפיצוי המוסכם הינו צמוסכם בגין האירוע והמציע מ
 סביר והגיוני ביחס לנזק שניתן לצפותו מראש.

 



 

 

 

זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר  6.9אין בזכויות המזמינה כמפורט בסעיף  6.10.5
 כל דין. עומד לרשות המזמינה בהתאם למסמכי המכרז או על פי

 

הוכרז הזוכה במכרז, יוארך תוקף ערבותו בהתאם להנחיות המזמינה )ואף  6.10.6
לעיל(. לאחר שהזוכה במכרז הגיש את  6.8.3ימים כאמור בסעיף  360-מעבר ל

ערבות הזכייה הנדרשת ממנו למועד חתימת ההסכם לפי הוראות ההסכם, 
 תוחזר לו ערבות ההצעה.

 

שר לא נבחר להשתתף בשלבים הנוהל להשבת ערבות ההצעה למציע א 6.10.7
)שלבים נוספים( להלן, במקרה  13.1.4הנוספים של המכרז בהתאם לסעיף 

שהמציע לא הוכרז כזוכה במכרז, במקרה של ביטול המכרז, או במקרה 
שההצעה תיפסל על ידי המזמינה, בכפוף לזכויותיה של המזמינה לפי סעיף 

 לעיל, ייקבע על ידי המזמינה. 6.9.4

 

 מידע כללי – 1' מעטפה מס 7
 

את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים הנדרשים  1כל מציע יגיש במסגרת מעטפה מס' 
)מידע  1להיכלל במעטפה זו על פי תנאי הזמנה זו. מובהר, כי המציע יגיש את מעטפה מס' 

 .כללי(, על תכולתה, פעם אחת בלבד והיא תחול ותיבחן בכללותה
 

לליות הוראות ההזמנה )ובכלל זה מאחריות המציע לפי לנוחות המציעים, ומבלי לגרוע מכ
)תוכן  6.1 –)מידע המסופק למציעים( ו  3.6)הדין החל וסמכות שיפוט( ,  3.1סעיפים 
כללי ( לעיל , להלן בסעיף זה מפורטים המסמכים אותם נדרש המציע לכלול  –ההצעה 

 .1במעטפה מס' 
 

 פרטים כלליים  7.2
 

ת התשלום על רכישת מסמכי המכרז ) מכתב מלווה בצירוף העתק מקבל 7.2.1
 (.1טופס מס' 

מידע על המציע, הצהרות והתחייבויות, בצירוף מסמכי התאגדות של המציע  7.2.2
) תעודת רישום ותקנון( והעתק )מאושר על ידי עו"ד( מכל הסכם בין המציע 
ו/או החברים במציע ) או כל חלק מהם( בקשר עם המכרז ו/או הפרויקט 

 (.2י המניות במציע ) טופס מס' ובכלל זה הסכם בעל

 (.3מידע על בעל המניות במציע, הצהרות והתחייבויות )טופס מס'  7.2.3

הוכחת תנאי סף הנוגעים לאיתנות הפיננסית בצירוף דוחות כספיים ) טופס  7.2.4
 (.5מס' 

  הוכחת התנאים המקדמיים: 7.2.5
לכך שהינו נותן שירותי סיעוד מטעם משרד הבריאות משרד האישור  -

 2014-2018י אבות לרבות בעלי מחלקות סיעודיות בתוקף לשנים והפעלת בת
ערוך וחתום בידי עורך הדין של  2014-2018גיליון פעילות עסקית לשנים  -

החברה בנוגע לניסיון מוכח בהפעלת בתי אבות לרבות בעלי מחלקה סיעודית 
 2014-2018שנים רצופות מתוך השנים  4ברחבי הארץ, במהלך 

 

הנוגעים לניסיון בביצוע פרויקטים דומים בתחום ההנדסה  הוכחת תנאי סף 7.2.6
האזרחית של מרכיבי הפרויקט השונים, מידע על קבלן ההקמה, הצהרות 

לעיל )טופס  5.2.3והתחייבויות, בצירוף אישורים כנדרש לפי הוראות סעיף 
 (.6מס' 



 

 

 (.7מידע על התפעול, הניהול והתחזוקה, בחתימת המציע )טופס מס'  7.2.7
 

 

 ם ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישורי 7.3
 

, את כל האישורים 1כל מציע נדרש לצרף להצעתו, במסגרת מעטפה מס' 
) "חוק  1976 –והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 

עסקאות גופים ציבוריים" ( , תקפים למועד הגשת ההצעות למכרז, ביחס למציע 

 :זה להלן 7.2ים הבאים בהתאם להוראות סעיף ולרבות את המסמכ

 

חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  –אישור תקף על ניהול פנקסי  7.3.1
 ציבוריים.

 אישור תקף על ניכוי במס במקור לפי פקודת מס הכנסה ] נוסח חדש [ . 7.3.2

א' לחוק  2אישור מפקיד מורשה או העתק מאישור זה כאמור בסעיף  7.3.3
 ריים.עסקאות גופים ציבו

בדבר היעדר הרשאות בעבירות לפי  למכרז,תצהירים במכתב בהתאם לנספח  7.3.4
חוק עובדים זרים ) איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ( 

 –והיעדר הרשעות בעבירות לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991 –התשנ"א 
1987. 

 

 מסמכי המכרז חתומים 7.4
 

, את מסמכי המכרז 1פה מס' על כל מציע לצרף להצעתו, במסגרת מעט 7.4.1
 )הצעה חתומה( לעיל. 6.4כשהם חתומים בהתאם להוראות סעיף 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציע נדרש לחתום, באמצעות מורשה  7.4.2
החתימה שלו, במקום המיועד בעמוד החתימה בהסכם, כשזו מאושרת על 

 ידי עו"ד כנדרש.

ייב את המציע לכל דבר ועניין ההסכם החתום על ידי המציע כאמור לעיל יח 7.4.3
וייחשב כהצעה בלתי הדירה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההסכם יחייב את 
המזמינה רק לאחר חתימתו על ידי המזמינה ורק החל ממועד חתימת 

 המזמינה כאמור.
 

 ערבות ההצעה חתומה 7.5
 

, את ערבות ההצעה על פי 1כל מציע מחויב לצרף להצעתו, במסגרת מעטפה מס' 
 ) ערבות ההצעה למכרז ( לעיל. 6.9אים המפורטים בסעיף  התנ

 

 הסכמי עקרונות 7.6
 

)כצרופות לטופס מס' (  1על כל מציע לצרף להצעתו, במסגרת מעטפה מס'  7.6.1
את הסכם העקרונות בין המציע לבין קבלן ההקמה בקשר לפרויקט, אשר 

 יהיה בהתאם להוראות הסכם הזיכיון.

 את : הסכם העקרונות יפרט, בין היתר,  7.6.2

חלוקת הסיכונים בין המציע לבין קבלן ההקמה ) לרבות חריגות  (א)

ועקרונות התשלום  Back to Backמעקרון העברת אחריות באופן 

 ;( Lump sumכסכום קבוע 



 

 

 ;מנגנוני התשלום וההצמדות (ב)

 ;ערבויות ובטוחות אחרות לאיכות הביצוע (ג)

 ;תקופת הבדק )אם רלוונטי( (ד)

 ;סכמי הפרויקט( להסכם הזיכיון) הוראות לה 7הוראות לפי נספח  (ה)

 כל תנאי אחר שסוכם בין המציע לבין אותו קבלן. (ו)

 

במקרה וקיימים הסכמים נוספים אשר המציע צד להם, על המציע לצרף  7.6.3
 .1אותם להצעתו במסגרת מעטפה מס' 

 

 מציעים סיוראישור השתתפות ב 7.7
 

ת את אישור ההשתתפו 1עטפה מספר כל מציע נדרש לצרף להצעות במסגרת מ
 לעיל. 3.10.1בל כאמור בסעיף המציעים שק בסיור

 

 וההקמה הצעת התכנון,  – 2מעטפה מס'  8
 

, בהתאם להוראות 2כל מציע יגיש את הצעת התכנון, ה וההקמה במסגרת מעטפה מספר 
כנון,  והקמה הצעות ת 2נספח ג' להזמנה להציע הצעות זו. מובהר, כי המציע יגיש 

 .2במסגרת מעטפה מס' 

 הצעת התפעול, הניהול והתחזוקה – 3מס' מעטפה  9
 

בהתאם  3כל מציע יגיש את הצעת התפעול, הניהול והתחזוקה במסגרת מעטפה מספר 
 להוראות להזמנה להציע הצעות זו.

 

 ההצעה הפיננסית – 4מעטפה מספר  10
 

כל מציע יגיש את ההצעה הפיננסית, ובכלל זה את מכתבי הגיבוי, במסגרת מעטפה מספר 
 ת נספח ה' להזמנה להציע הצעות זו.להוראו , בהתאם4

 .)הצעה פיננסית(, על תכולתה, פעם אחת בלבד  4מובהר, כי המציע יגיש את מעטפה מס' 
 

 הצעת המחיר – 5מעטפה מס'  11
 

 : 5במסגרת מעטפה מס'  9כל מציע יגיש שתי הצעות מחיר על גבי טופס מס' 

 24בית אבות בתוך ן, הקמה של לתכנון, מימו  -להקמת המבנה לפרויקט הצעה ביחס .1
  חודשים ממועד הזכייה במכרז

למשך  ה בית האבות, תחזוקה וניהול של מבנתפעול -הפרויקט הצעה ביחס לתפעול .2
 .4שנים ממועד גמר הבנייה וקבלת טופס  20של  תקופת זיכיון

 
)הצעת  5)הצעת המחיר( במסגרת מעטפה מס'  9כי המציע יגיש את טופס מס' מובהר, 

ימלא המציע את הצעות המחיר ביחס  9חיר( פעם אחת בלבד, כאשר על גבי טופס מס' המ

 .9הכל כמפורט בטופס מס'  ;לשתי האפשרויות כאמור לעיל
 

מובהר כי שיעור האחוזים ממחזור ההכנסות )כהגדרתו בהסכם הזיכיון( יציין המציע על 
 אחוז. 5-יהיה מספר חיובי בלבד הגבוה מ 9ס' גבי טופס 

 

  ההצעותיקת בד 12
 



 

 

בסעיף זה מפורטים הקריטריונים והשיטה שעל פיהם תוערכנה ותדורגנה ההצעות של 
המציעים. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את ההצעה, ולא להאריך ולדרג 
אותה כאמור, אם לדעתה ההצעה אינה הולמת את דרישות המכרז. כן תהיה המזמינה 

איננן עונות על ציפיות המזמינה, להורות על אי ביצוע רשאית, באם לדעת ההצעות שהוגש 
או אי השלמת שלב ולהורות תחת זאת על הגשת כל ההצעות מחדש, בתנאים כפי שתקבע 

 המזמינה בהתאם להוראות המכרז. 
 

 הצעות תוערכנה ותדורגנה, תיבחנה בחמישה שלבים לפי ההסדר הבא:
 

 ;(ף)לרבות עמידה בתנאי סכללי כולה  – 1שלב ראשון: בדיקת מעטפה מס'   (א)

הצעת  – 3הצעת התכנון, וההקמה, מעטפה מס'  – 2שלב שני : בדיקת מעטפה מס'  (ב)

 ;ההצעה הפיננסית – 4התפעול, הניהול והתחזוקה, מעטפה מס' 

 ;הצעת המחיר – 5שלב שלישי: בדיקת מעטפה מס'  (ג)

 ;שלב רביעי )לשיקול דעת המזמינה( : שלבים נוספים (ד)

 

 לבדיקת ההצעות מפורטים להלן: פרטי הקריטריונים

 מעבר מהשלב הראשון לשלב השני 12.2
מידע כללי, לרבות בדיקת ערבות  – 1בשלב הראשון תבדוק המזמינה את מספר 

ההצעה, עמידת המציע בכל תנאי הסף וכן כי ההצעה אינה פסולה על פי הזמנה 
 זו.

 
המידע מעבר מהשלב הראשון לשלב השני של בדיקת ההצעות מותנה בהגשת כל 

לעיל ובהתאם לתנאי אותם  7והמסמכים בהתאם להוראות כמפורט בסעיף 
 הקריטריונים, ועמידה בתנאי הסף כמפורט במכרז זה.

 
מובהר, כי לא יוענק ציון בגין עמידה בתנאי הסף ובדיקת תנאי הסף תתבצע על 

 (. Go/No goבסיס "עובר" או "לא עובר" ) על בסיס 
 
 

 שלישימעבר מהשלב השני לשלב ה 12.3
 

יגיש מעבר מהשלב השני לשלב השלישי של בדיקת ההצעות מותנה בכך שהמציע 
לא נפסלו בשל  ובכל אחד ואחד מהתחומים בנפרד, ואשר הצעותיהצעה מפורטת 
 כל סיבה אחרת.

 
 וההקמה הצעת התכנון, – 2בדיקת מעטפה מס' 

 
 הגשת כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות נספח ג' להזמנה )דרישות

והנחיות להצעת התכנון, השיפוץ וההקמה(  ובדיקת התאמת המסמכים לתב"ע 
 שבתוקף"

 
 הצעת התפעול, הניהול והתחזוקה – 3בדיקת מעטפה מס' 

 
הגשת כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות נספח ד' להזמנה )דרישות 

  4מס' בדיקת מעטפה והנחיות להצעת התפעול, הניהול והתחזוקה(  
 

 ההצעה הפיננסית – 4ה מס' בדיקת מעטפ



 

 

מטרת בדיקת ההצעה הפיננסית הינה להעריך את יכולת המציע לממש את 
 הצעתו ולהגיע לסגירה פיננסית למימון הפרויקט.

 

 כללי –בדיקת ההצעות  13

 

 בדיקה על ידי המזמינה 13.2

לצורך כך ביועצים  רשאית להעזרההצעות תיבדקנה על ידי המזמינה, אשר  13.2.1
 לנכון.ובמומחים כפי שתמצא 

 

, לרבות 4 -ו 3, 2מעטפות המזמינה תהא רשאית לשנות את סדר פתיחת  13.2.2
 פתיחת המעטפות, כולן או חלקן, במקביל, על פי שיקול דעתה.

 

זה, תהא המזמינה  13.1מבלי לגרוע מהוראות ההזמנה, לרבות הוראות סעיף  13.2.3
רשאית להורות לכל אחד מן המציעים להציג בפניה את הצעתם למכרז או כל 

 חלק ממנה.

 

 שלבים נוספים 13.2.4
המזמינה רשאית לבחור את ההצעה הזוכה במכרז לאחר ביצוע הערכת 

 לעיל. 12ההצעות בהתאם להוראות סעיף 
 

מבלי לגרוע מסמכויות המזמינה על פי כל דין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
)סמכויות  13.4)פסילת הצעות(,  13.3)בקשת הבהרות(,  13.2בסעיפים 
)סייגים( להלן, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות בכל  14.2 -ו המזמינה(

שלב לנקוט באחד או יותר מההליכים המפורטים להלן, מספר פעמים ללא 
 הגבלה, מול אחד או יותר מהמציעים והכל בכפוף להוראות כל דין.

 
ההחלטה לבצע שלבים נוספים תתקבל על ידי המזמינה, על פי שיקול דעתה 

או /או טובת הציבור ו/והמזמינה תחליט כי נשוא המכרז ו הבלעדי, במידה
 טובת הליך המכרז מצריכים ביצוע שלבים נוספים כאמור.

 
בהתאם לשיקולים, בין השאר כמוזכר לעיל, ייקבע מספר המציעים אשר 

 ישתתפו בהליך נוסף של בחירת ההצעה הזוכה.
 

 משא ומתן 13.2.4.1
, בכפוף להוראות הדין, המזמינה רשאית לנהל משא ומתן על מי מהמציעים

אשר הצעותיהם למכרז נמצאו בהצעות אשר מעניקות את מירב היתרונות 
למזמינה. הנהלים להליך המשא ומתן ייקבעו על ידי המזמינה. המזמינה 

 שומרת על הזכות לנהל משא ומתן במקביל עם מספר מציעים.
 

במהלך המשא ומתן או כתוצאה ממנו, רשאית המזמינה לבקש ממי 
מציעים להתאים, לשנות או לשפר את הצעותיהם, בחלקן או במלואן, מה

 לרבות את הצעת המחיר.
 

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לצרף מציעים נוספים להליך המשא 
 ומתן, בכל שלב.

 

 (Shortlist) משא ומתן מצומצם 13.2.4.2



 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות הדין, המזמינה רשאית לבחור שני 
ים )או יותר(, אשר הצעותיהם למכרז נמצאו כהצעות אשר מעניקות את מציע

מירב היתרונות למזמינה, ולנהל משא ומתן עם מציעים אלו בלבד. במהלך המשא 
ומתן המצומצם או כתוצאה ממנו, רשאית המזמינה לבקש מהמציעים להתאים, 

 יר.לשנות או לשפר את הצעותיהם, בחלקן או במלואן, לרבות את הצעת המח
 

המזמינה שומרת לצמה את הזכות לצרף מציעים נוספים להליך המשא ומתן 
 המצומצם, בכל שלב.

 

 (Re-Bid) הצעות מתוקנות 13.2.4.3
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות הדין, המזמינה רשאית לפנות 

 למציעים בבקשה להגשת הצעות מתוקנות, בהתאם להנחיות המזמינה.
 

 

 (Best and Final) הצעות משופרות 13.2.4.4
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות הדין, המזמינה רשאית לפנות 

בבקשה לקבלת הצעות משופרות מאת: המציעים, המציעים בהליך משא ומתן 
)משא ומתן(, או המציעים בהליך משא ומתן מצומצם לפי  13.1.4.1לפי סעיף 

משופרות תוגשנה (. ההצעות ה(Shortlist))משא ומתן מצומצם  13.1.4.2סעיף 
 בהתאם להנחיות המזמינה.

 

למען הסר ספק מובהר, כי המזמינה לא תהא חייבת לבצע מהלך כלשהו  13.2.5
זה, וכן כי תהא רשאית לבצע יותר  13.1מהמהלכים המפורטים בסעיף 

מאחד מהמהלכים האמורים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף 
 להוראות הדין.

 

 

 בקשת הבהרות 13.3

ת לפנות למציעים )או למי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות המזמינה רשאי 13.3.1
בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה 

לצורך בדיקת ההצעות והערכתן, בכל שלב, לרבות בדרך של מפגשים 
 אישיים, מספר פעמים כפי שתמצא לנכון.

 

קשים במועד המציעים יעבירו למזמינה את כל הנתונים והמסמכים המבו 13.3.2
)בקשות  3.7שקבעה המזמינה בפנייתה, לפי כתובת המזמינה כמפורט בסעיף 

להבהרות ושינויים בתנאי המכרז( לעיל. תגובת המציעים תצורף להצעה 
ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה. במקרה של סתירה בין האמור בהצעה 

בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מציע לשאלת המזמינה בהקשר זה, 
 יגבר האמור בתשובת המציע לשאלת המזמינה על האמור בהצעה.

 

 

לצורך בדיקת ההצעות והערכתן, שומרת המזמינה לעצמה את הזכות לבדוק  13.3.3

או השלמות נוספות או /או מסמכים ו/או נתונים ו/באופן עצמאי דוחות ו
 אחרות הנוגעות להצעות, בכל שלב, מספר פעמים כפי שתמצא לנכון.

 

 פסילת הצעות 13.4
 מבלי לגרוע מהיקף הסמכות המוענק למזמינה על פי כל דין, רשאית היא:  



 

 

 

לפסול הצעה חלקית, חסרה, תכסיסנית, מותנית, מסויגת, מוטעית, או אינה  13.4.1
סבירה או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של מסמכי 

 המכרז, זולת אם החליטה המזמינה אחרת.
 

הצעה במקרה של פערים מהותיים בין הצעת  המזמינה תהא רשאית לפסול
 המחיר לבין ההצעה הפיננסית.

 

על אף האמור, המזמינה רשאית להחליט, כי אי התאמה לתנאי המכרז  13.4.2
הייתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית בהצעה, ולתקנה. תיקון כאמור 

 יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי המזמינה וירשם בפרוטוקול.
 

ינה רשאית לרפא פגמים ואי התאמות שאינן מהותיות לרבות בנוסף, המזמ
בערבות ההצעה, ככל שאין בכך כדי להעניק למציע יתרון בלתי הוגן וכדי 

 לפגוע בעיקרון השוויון בין המציעים.

 

כל שינוי שייעשה על ידי המציע במסמכי המכרז )שאינו תוצאת הבהרה(, או  13.4.3
ספת בגוף המסמכים או בגוף כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תו

ההצעה או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ועשוי לגרום 
לפסילתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה. המזמינה לא תהיה חייבת 

להודיע למציע הודעה בנושא זה בנוסף על האמור בסעיף זה. קיבלה 
התוספות האמורים כלא היו המזמינה את הצעת המציע, ייחשבו השינויים ו

 כלל.

 

מבלי לגרוע מסמכויות המזמינה כל פי מסמכי המכרז או לפי כל דין, בכל  13.4.4
אחד מהמקרים הבאים תהא המזמינה רשאית לפסול מציע, או להתנות את 

 המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע המזמינה:

 

 

פתח הליכי פירוק, או שגוף כאמור שננקטו נגד אחד המציע  ככל 13.4.4.1
בעצמו בהליכי פירוק, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה 

לו כונס נכסים זמני או קבוע, או שגוף כאמור הגיע להסדר 
נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, או כל 

 .הליך בעל אופי דומה

 

הרשעה של אחד מן הגופים המפורטים להלן בעבירה פלילית, או  13.4.4.2
הלים נגד מי מהם הליכים פליליים או חקירות במקרה בו מתנ

בקשר עם עבירה פלילית של אחד מן הגופים המפורטים להלן: 
)א( המציע; )ב( החברים במציע; )ג( קבלן ההקמה; )ד( בעל 

שליטה במי מהגופים האמורים; )ה( נושא משרה במי מהגופים 
 המפורטים בסעיפים קטנים )א( עד )ג( כולל.

 

או גוף /או קבלן ההקמה ו/המציע, חבר במציע ו אם היא סבורה כי 13.4.4.3
קשור למי מהגופים הללו הפר באופן מהותי התחייבויות 

קודמות כלפי המזמינה או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית 
בקשר עם עבודות שעשה או שירותים שסיפק במסגרת 

 התקשרות קודמת עם המזמינה.



 

 

 

שיקול דעתה של  התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו, לפי 13.4.4.4
המזמינה, השלכה שלילית מהותית על יכולתו של המציע לבצע 

 את הפרויקט.

 

 הגשת מידע שקרי או מטעה למזמינה. 13.4.4.5

 

 הפרה של הוראות מסמכי המכרז. 13.4.4.6

 

 

 סמכויות המזמינה 13.5
המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי 

י שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי המכרז או המכרז, במידה והיא סבורה כ

או לא לקבל אף הצעה, /לצרכי המזמינה )וזאת מבלי לגרוע מסמכותה לבטל מכרז זה ו
 לעיל(. 3.12בהתאם לאמור סעיף 

 

 קביעת הזוכה במכרז 14

 הזוכה במכרז 14.2

 –)בדיקת ההצעות  13בכפוף לסמכויות המזמינה, בהתאם להוראות סעיף  14.2.1
ל, ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, המזמינה תכריז על כללי( לעי

 (."המציע הזוכה"או  "הזוכה במכרז"המציע כזוכה במכרז )
 

 .המזמינה תשלח הודעה על החלטתה לנציג המוסמך של המציע הזוכה 14.2.2
בנוסף, תישלחנה  ע הזוכה יהיה מחויב להצעתו שזכתה.)מובהר, כי המצי

 המוסמכים של יתר המציעים. הודעות מתאימות גם לנציגים

 

הודיעה המזמינה למציע הזוכה כי החליטה לקבל את הצעתו, יהיה המציע  14.2.3
( חייב למסור למזמינה את ערבות הזכייה כמפורט בהסכם "הזכיין"הזוכה )

 הזיכיון. כנגד מסירת ערבות הזכייה תוחזר לזכיין ערבות ההצעה.

 
ת הזכייה כמפורט בהסכם היה והזכיין לא ימציא לידי המזמינה את ערבו

הזיכיון ייחשב הדבר כהפרה של התנאים להשתתפות במכרז והמזמינה תהא 
רשאית לבטל מידית את בחירת הצעתו של הזכיין ולהודיע על בחירת הצעתו 

של הזכיין האלטרנטיבי כהגדרתו להלן, אם בכלל, או לנקוט בכל צעד אחד 
רק, לפנות לכל מציע אחר וזאת הראוי בעיניה בנסיבות העניין, לרבות אך לא 

או להתנגדות בעניין; /מבלי שלמציע הזוכה תהיה זכות כלשהי לערעור ו

 או התנגדות כאמור./והמציע הזוכה, מוותר בזאת על כל זכות ערעור ו
 

 סייגים 14.3
)הזוכה במכרז( לעיל, ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין,  14.1על אף האמור בסעיף 

לא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז. במקרה כזה, המציעים לא המזמינה רשאית ש

או הפועלים מטעמה, למעט כאמור /יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת המזמינה ו
 )עלות הכנת ההצעות( לעיל. 3.4בסעיף 

 

 הזכיין האלטרנטיבי 14.4



 

 

לפי שיקול דעתה  –עם בחירת ההצעה הזוכה, המזמינה רשאית לקבוע  14.4.1
 –חלט ועל פי טעמים הנוגעים לדעתה לטובת המכרז והמזמינה הבלעדי והמו

בהתאם לאמור במקום השני או השלישי כי המציע אשר הגיש את ההצעה 
 ."זכיין האלטרנטיבי" -לעיל ייחשב כ

קבעה המזמינה כי המציע שהצעתו מדורגת במקום השני או השלישי הינו 
ל כך לאותו מציע הזכיין האלטרנטיבי, כאמור לעיל, תודיע המזמינה ע

 בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

 

הצעתו של הזכיין האלטרנטיבי תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר  14.4.2
ועניין, וכן חתימתו על הסכם הזיכיון )כחלק מהצעתו( תמשיך להיות תקפה 

( הודעת המזמינה 1ותחייב אותו לכל דבר ועניין, עד למוקדם מבין אלה: )
( הגעה למועד 2י שאינו נחשב יותר כזכיין אלטרנטיבי; )לזכיין האלטרנטיב

הקובע )כהגדרתו בהסכם הזיכיון( על ידי הזוכה במכרז ולכל המאוחר לא 
 ( חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז.12יאוחר מחלוף שנים עשר )

 

בכל תקופת קיום מעמדו של הזכיין האלטרנטיבי בהתאם לאמור לעיל,  14.4.3
על ידו כחלק מהצעתו תמשיך להיות תקפה ותחייב  ערבות ההצעה שהוגשה

אותו בהתאם לתנאי מכרז זה, והזכיין האלטרנטיבי מתחייב להאריך את 
תוקפה של ערבות ההצעה במשך כל התקופה כמוזכר בסעיף זה לעיל, שאם 

( ימים עובר לפקיעת תוקפה תהיה המזמינה 7לא יעשה כן עד לשבעה )
אחרת המקנה למזמינה זכות לחלט את  רשאית לחלטה. בנוסף לכל הוראה

ערבות ההצעה, המזמינה תהיה רשאית לחלטה בכל עת שבה הצעתו של 

או סויגה /הזכיין האלטרנטיבי אמורה להיות תקפה כאמור לעיל אך בוטלה ו
על ידו. במקרה של חילוט כאמור, סכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם 

סכם הינו סביר והגיוני ביחס והמציע מצהיר ומסכים כי סכום הפיצוי המו
 לנזק שניתן לצפותו מראש.

 

או תוחזר לו בקרות /ערבות ההצעה של הזכיין האלטרנטיבי תבוטל ו
( אי תקפות הצעתו בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה; 1המוקדם מבין אלה: )

 ( החלפתה בערבות זכייה, בהתאם לאמור להלן.2או )
 

הסכם הזיכיון(, אם המזמינה בכל מקרה, עד המועד הקובע )כהגדרתו ב 14.4.4
תבטל את זכייתו של הזכיין, תהיה המזמינה רשאית אך לא חייבת להודיע 

לזכיין האלטרנטיבי כי ממועד ההודעה הוא הזכיין במכרז. היה ותודיע 
המזמינה כאמור, יפעל הזכיין האלטרנטיבי )מעתה: הזכיין( בהתאם לכל 

הזכיין, לרבות החלפתה של  תנאי המכרז והסכם הזיכיון כפי שהם חלים על
ערבות ההצעה בערבות הזכייה. במקרה זה, לעניין לוחות הזמנים שיחולו על 

הזכיין האלטרנטיבי )לעניין המועד להשלמת הסגירה הפיננסית, השלמת 
התכנון, ההקמה, קבלת אישור ההפעלה והתחזוקה וכל יתר לוחות הזמנים 

לזכיין האלטרנטיבי בדבר יראו את מועד מסירת ההודעה  -הרלוונטיים(
הפיכתו לזכיין, כאילו הוא מועד חתימת הסכם הזיכיון. המזמינה תודיע 

( ימים ממועד ביטול זכייתו של הזכיין באם 10לזכיין האלטרנטיבי תוך עשה )
החליטה על הפיכת מעמדו של הזכיין האלטרנטיבי למעמד של הזכיין או 

 ר כזכיין האלטרנטיבי.לאו, ובמקרה שהודיעה בשלילה לא ייחשב ות

 

למעט אם הוכרז כזכיין כאמור לעיל, יהא הזכיין האלטרנטיבי זכאי לתשלום  14.4.5
העלות הישירה שבה נשא לגוף מנפיק הערבות בגין הארכת ערבות ההצעה, 

לעיל ועד למועד תום  14.1החל ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז לפי סעיף 



 

 

ארכה בהתאם לאמור בסעיף תוקף הצעתו של הזכיין האלטרנטיבי כפי שהו
 .זה

 
על אף האמור לעיל, במקרה והזכיין האלטרנטיבי יזם הליך משפטי בקשר 

זה  14.3למכרז זה כנגד המזמינה או מי מטעמה, תשלום כאמור מכוח סעיף 
יינתן רק לאחר הגעה למועד הקובע על ידי הזוכה במכרז ורק לאחר החלטה 

 ר.סופית בתהליך המשפטי שלא ניתנת לערעו
 

 לעיל. 3.4זה לא גובר על סעיף  14.3למען הסר ספק, סעיף 

 

 חתימה על הסכם הזיכיון 14.5
( ימים ממועד ההכרזה על הזוכה 30המזמינה תחתום על הסכם הזיכיון, בתוך שלושים )

במכרז על ידי המזמינה, בכפוף להתקיימות התנאים המקדמיים לחתימה על הסכם 
פוף להוראות הדין וסמכויות המזמינה בהתאם הזיכיון כמפורט בהסכם הזיכיון ובכ

או לא לקבל אף הצעה /להזמנה להציע הצעות זו )בין היתר סמכותה לבטל מכרז זה ו
לעיל(. למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם  3.12בהתאם לאמור בסעיף 

 פורמאלית על ידי המזמינה, לא יהא קיים הסכם בר תוקף בין הצדדים.
 

 שפטיתהמסגרת המ 15

 

או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות /או ועדת המכרזים ו/על המזמינה ו 15.2

או השמטה שחלו במסמכי /או אי דיוק ו/מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו

או יימסר /או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/המכרז ו

 ל פה במסגרת הליך המכרז.או בע/או שהיה נגיד למציעים בכתב ו/ו

 

או גוף כלשהו ואין בכל מידע המצוין /אין בקבלת מסמכי המכרז בידי כל אדם ו 15.3

או גוף /או סופר לאדם ו/או שסופק במצורף למסמכי המכרז ו/במסמכי המכרז ו

או להיחשב כיוצר כוונות או מחויבות /כלשהו בהקשר למסמכי המכרז כדי ליצור ו
 מציעים.להתקשר בהסכם עם אחד מה

 

כל מציע אשר מגיש הצעה לפי הזמנה להציע הצעות זו ייחשב כמי שויתר מראש על  15.4
כל טענה בהקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צו ביניים 

)לרבות צווי מניעה( בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה נגד המזמינה או מי מטעמה 

 צו ביניים בהליך כאמור. או נגד הזכיין, ויהיה מנוע מלבקש/ו

 

המזמינה תהא רשאית לפרסם הודעה כללית בדבר זהות המציעים שהגישו הצעות  15.5
למכרז )לרבות זהות החברים במציעים(, בכל מועד החל ממועד הגשת ההצעות 

או לחברים במציעים /למכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה ולמציעים ו

  או מי מטעמה בקשר לכך./או תביעה כלפי המזמינה ו/לא תהיה כל טענה, דרישה ו
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 ' להזמנה להציע הצעותאנספח 

 וההקמהדרישות והנחיות להצעת התכנון, 

 כללי .1

 פורט בנספח זה.הקמה כמותכנון,  הצעתהמציע 

לתכנון, והקמה הינה לבחון את העמידה של המציע בכל דרישות המזמינה  ההצעהמטרת 

 דך.ברמת התכנון, וההקמה מחד ובחינת הפתרונות האדריכליים והעיצוביים המוצעים מאי

במסגרת הצגת החומר של המציע למכרז, המציע יידרש להציג גיבוש קונספט תכנוני שלם 

תוך מתן תיאור מילולי מפורט של עקרונות התכנון, בליווי סכמות  שטחי גינון,לרבות פיתוח 

עקרוניות המגבות את הרעיון האדריכלי, שרטוטים, הדמיות, טבלאות וטקסט המסביר את 

ות לנושאים שונים שיועלו להלן, וכל זאת בהתאם להנחיות הכתובות הרעיונות וההתייחס

 .הסכם הזיכיוןולבתב"ע שבתוקף, 

 המציע יגיש במסגרת כל אחת מהצעות התכנון, ה וההקמה את כל המפורט להלן:

רכיב 
 מספר

 הערות גודל גיליון קנה מידה פירוט הרכיב

1 
תיאור מילולי מפורט של עקרונות 

 התכנון המוצע
 

A4 
 

2 
סכמות עקרוניות להבנת הרעיון 

 האדריכלי
 בפורמט לבחירה  

 

 מסמכים ותכניות שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו .2

 מפורט להלן:כוההקמה המציע יגיש במסגרת הצעת התכנון,  .2.1

רכיב 
 מספר

 פרוט הרכיב
קנה 
 מידה

גודל 
 גיליון

 הערות

 תכנית סביבה של המתחם כולו  1

1:500 A1 

לרבות העמדת 
ניינים, חניות, הב

טעינה ופריקה, שטחי 
 גינון ופיתוח.

תכנית קומת קרקע, כניסות,  2
שערים, גידור ואזורי פריקה 

 וטעינה.
1:200 A3 

 

  A3 1:200 תכנית קומה טיפוסית. 3

  A3 1:200 תכנית גגות. 4

 כולל ריהוט. A3 1:100 תכנית כל טיפוס יחידת דיור בנפרד. 5

  A3 1:200 חתכים. 6

 חזיתות. 7
1:200 A3 

לכל מבנה, כולל חומרי 
 גמר.

ארבעה מבטים לפחות,   A3  הדמיות. 8
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 להלן:דוגמא על פי ות במבנים קלמרכבי המחפירוט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)לכל 
 הדמיה(

לכל מבנה. כולל מבט 
ממעוף ציפור ומבט 
מגובה הרחוב. מבטים 
פנימיים בשטחים 
ייעודים כגון בית 
כנסת, לובי כניסה 

 ראשי, לובי קומתי.

 יח' דיור בנין
חדרים 
ביח' 
 דיור

סה"כ 
 חדרים

מס' 
 מיטות

דירת חדר 
 /ליחיד

 סטודיו

 2דירת 
חדרים 

 2-ל
דיירים 
בחדר 
 משותף

 מחלקת מגורים
      
      
      

 מחלקה סיעודית
      
      
      

 מחלקה סיעודית
      
      
      

       סה"כ
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להגיש רכיבים נוספים אשר עוזרים להבנת הרעיונות המתוכננים, בנוסף לכל ניתן  •

המסמכים והתכניות המפורטות לעיל וזאת מבלי לגרוע מהדרישה להגיש את המסמכים 

  והתכניות הנדרשים במפורש בהתאם לנספח זה.

 טבלת שטחים של כל אחד ממבני הפרויקט בנפרד:

כל הנתונים הנדרשים פרט בטבלאות כאמור את המציע יצרף להצעת התכנון, וההקמה וי .2.2

 כמפורט להלן:

 שטח שירות שטח עיקרי 
השטח המשותף 

 הצמוד באותה קומה
 סה"כ ברוטו

קומת מרתף )אם 
 יש(

    

     קומת קרקע
     קומה טיפוסית
     קומת גג )טכני(

     סה"כ
 

 ע.יש לדאוג להתאמת השטחים לזכויות הבניה כפי שמצוינות בתב" •

 

 

 דרישות הנדסיות: .3

במסגרת כל אחת מהצעות התכנון, ה וההקמה, המציע יענה כנדרש על כל המפורט בטבלה 

 להלן:

רכיב 
 מענה לרכיב פירוט הרכיב מספר

תיאור מילולי מפורט של אופני ההתארגנות לתכנון,  ולהקמה,  1
 ושיטות הביצוע המתוכננות.

 

  תיאור מערך בקרת האיכות. 2

רשימת חומרי גמר המוצעים לסוגי המבנים השונים של פירוט  3
 כל הפרויקט.

 

פירוט לוח זמנים שילדי עקרוני לפעילויות התכנון, וההקמה של  4
 .הפרויקט

 

  פירוט מבנה התארגנות של צוות ניהול וההקמה מטעם המציע. 5

ת/ טרומיות שייושמו בהקמת פירוט שיטות בניה מתועשו 6
 המבנים.

 

  עקרונות בניה ירוקה שישולבו בעבודות ההקמה.פירוט  7

פירוט שיטת סילוק אשפה ופסולת בעת ביצוע עבודות ההקמה  8
 כולל התייחסות למיחזור חומרים.

 

9 
פירוט המבנים הזמניים שיוקמו בשטח במהלך תקופת ההקמה 
כגון משרדים, אחסה, דרכים זמניות, גידור ושערים, תשתיות 

 שונות.

 

צמ"ה )ציוד מכני הנדסי( העיקרי שישמש להקמת פירוט ה 10
 הפרויקט כולל עגורנים, מכונות קידוח וכיוצ"ב.

 

פירוט תשומות כוח האדם שיידרשו לביצוע העבודות כולל  11
 פירוט ההתמחויות, מס' העובדים, משמרות וכיוצ"ב.
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12 
פירוט סוגי המעליות וכמותן לרבות המפתח להקצאת מספר 

 הגדרת רמת השרות של המשתמשים במעליות.המעליות לכמות 
 

גודל, כמות וסוג הציוד העיקרי במתקני החשמל של כל מבני  14
 הפרויקט.

 

 

 נושאים להתייחסות .4

בכתב על המציע לצרף לכל אחת מהצעות התכנון, וההקמה את התייחסותו התכנונית 

 )תכניות, חתכים( לנושאים הבאים: ובשרטוטים מתאימים

 ידור וגינון.פיתוח חוץ, ג .4.1

מערכות מיזוג האוויר המתוכננות. מובהר, כי בהתאם למפורט בכרכים המקצועיים, לא  .4.2

תתאפשר התקנת יחידות מפוצלות קטנות לכל חדר/ יחידת דיור ולא תתאפשר תליית 

מנועים בחזיתות. בנוסף, מובהר, כי קירור מים מרכזי של היחידות הפנימיות יתאפשר על 

 הגגות.

 , כולל חניות תפעוליות לטעינה ופריקה.נון חניהפתרונות ותכ .4.3

 נגישות לבעלי מוגבלויות. .4.4

 

 הצעת התכנון, וההקמהאופן ההגשה של כל  .5

 החומר האדריכלי הנדרש בהתאם לנספח זה, יוגש על פי כל המפורט להלן:

 מצגת ממוחשבת ובה החומר האדריכלי כולו, לרבות טקסט, סכמות, תכניות, הדמיות וכו'. .5.1

אדריכליות בקנ"מ נדרש בהתאם לאמור בנספח זה )כמפורט בטבלאות לעיל( תכניות  .5.2

 .PDFבפורמט 

 הכוללת את כל המסמכים האדריכליים הנדרשים בהתאם לנספח זה. A2חוברת בפורמט  .5.3

 

 

 

 

 

 ' להזמנה להציע הצעותבנספח 



 

5 

 

 דרישות והנחיות להצעת התפעול, הניהול והתחזוקה

 כללי: .1

 הול ותחזוקה.המציע יגיש הצעת תפעול, ני .1.1

כחלק מהצעת התפעול, הניהול והתחזוקה של המציע, המציע נדרש להכין תכנית ניהול,  .1.2

( הכוללת את "התכנית"תפעול ותחזוקה להצעת תפעול, ניהול ותחזוקה כאמור )להלן: 

 הפרויקט כמפורט בהסכם הזיכיון.

 ות:מובהר, כי המציע יכין את התכנית בהתבסס ובהתאם לכל מסמכי המכרז לרב .1.3

 ההזמנה להציע הצעות; .1.3.1

 הסכם הזיכיון. .1.3.2

למען הסר ספק, מובהר, כי הדרישות המפורטות בהסכם הזיכיון הינן דרישות מינימום 

 וקיומן לא יסיר מהזכיין את האחריות לתפעול ותחזוקה רציפים ותקינים של הפרויקט.

 

 עקרונות התכנית: .2

כלול את ההפעלה של מבנה תכנית המציע, במסגרת הצעת התפעול, הניהול והתחזוקה ת .2.1

הפרויקט, לרבות הנהלים והמפרטים המתאימים לניהול, לתפעול ולתחזוקה. על 

 התכנית להתייחס באופן פרטני כאמור ולהתייחס בין השאר לכל הנושאים הבאים:

 טיפול באוכלוסייה:  .2.1.1

המציע יגדיר בתכנית את אופן הניהול והטיפול באוכלוסיית דיירי בית  .2.1.1.1

במבקרים ובאורחים( תוך התייחסות לכל הפחות לנושאים האבות )לרבות 

 המפורטים להלן:

 רישום, קבלה, מיון ושיבוץ של דיירים במבנה ובמחלקות השונות. .א

 מערך שירות רפואי )עבור הדיירים(. .ב

 הקשר אל מול אימהות/ אבות הבית. .ג

 נוהלי מסירת דירות, חדרים ומיטות ואכלוסם ביחס למבנה והמחלקות. .ד

 י ההשאה מול הדיירים.ניהול חוז .ה

 הפרדה בין נשים לגברים במחלקות  .ו

 הפרדה למחלקות, וקיום שתי מחלקות סיעודיות.  .ז
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טיפול באוכלוסיית דיירים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים ובמחלקות  .ח

 סיעודיות.

 שמירה ופיקוח על אי חילול שבת בפרהסיה במבנה הפרויקט.  .ט

 נוהלי האירוח במבנה הפרויקט. .י

 גבייה: .2.1.2

המציע יפרט בתכנית את הליכי ונוהלי הגבייה המוצעים על ידו מהדיירים וממשרד 

הבריאות ו/ או הרווחה, ואת הפעולות הנדרשות לשם כך, אשר יכללו לכל הפחות 

 את הנושאים הבאים:

 אופן גביית התשלומים השונים )הוראות קבע, שיקים, וכדומה(. .2.1.2.1

 דון ומקדמות מדיירי הפרויקט.סוגי בטחונות וערבויות לרבות גביית די פיק .2.1.2.2

 מועדי גביית התשלומים השונים. .2.1.2.3

דרכי ונהלי הטיפול במקרים של אי תשלום על ידי דיירים ו/ או משרדי  .2.1.2.4

 ממשלה.

 ביטול וסיום של הסכמי הרשאה: .2.1.3

המציע יגדיר בתכנית את ההליכים והנהלים בעת סיום או ביטול הסכמי ההרשאה 

ופת הזיכיון או במהלך תקופת ההסכם, עם דיירים במבנה הפרויקט, בתום תק

 שיכללו לפחות את הנושאים הבאים:

 אופן ועיתוי עריכת ההתחשבנות הסופית. .2.1.3.1

 אופן ועיתוי השבת פיקדונות, ביטחונות וערבויות )ככל שרלוונטי(. .2.1.3.2

נוהל החזרת דירה במבנה על ידי הדיירים ו/ או יורשיהם בתום תקופת  .2.1.3.3

 הסכמי ההרשאה מכל סיבה שהיא.

החלפת דיירים במבנה במהלך תקופת ההרשאה. דייר חלופי במקרה  נוהל .2.1.3.4

 ודייר מבקש לעזוב ו/ או יעבור מחלקה.

 

 

 בעיות משמעת ובעיות חברתיות: .2.1.4

המציע יגדיר בתכנית דרכי פעולה לשמירה על הסדר, השקט ותנאי המגורים במבנה 

טיפול בגרימת אופן הכגון: הפרויקט, וכן יציע דרכי טיפול בבעיות מזדמנות שונות 
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רעש, בתקריות וסכסוכים בין דיירים, בגרימת נזק לציוד בכל אחד ממבני הפרויקט 

 לרבות בדירות, במגורים ללא היתר, ועוד.

 שירותי דת:  .2.1.5

המציע יגדיר בתכנית נהלים לתחזוקה שוטפת ומונעת, תחזוקת שבר  .2.1.5.1

 ת הכנסת, אשר יוקמו על ידו במבנה.יוניקיון בב

 לות חברתית:קיום אירועים ופעי  .2.1.6

על המציע לכלול בתכנית הצעה בכל הקשור בקיום הפעילות והאירועים החברתיים 

 בחדרי האירוח במבנה, אשר תכלול לכל הפחות התייחסות לנושאים הבאים:

נהלים לאירוח אורחים ו/ או קיום אירועים של הדיירים בחדרי האירוח  .2.1.6.1

 .הפרויקט המיוחדים במבנה

 ים בחדרי האירוח המיוחדים.נוהל לתיאום אירועי דייר .2.1.6.2

 אירוח בבנייני הפרויקט:  .2.1.7

על המציע לכלול בתכניתו נהלים לאישור אירוח אורחים במבנה, הן ביחס  .2.1.7.1

 לאורחים שהינם דיירים והן ביחס לאורחים חיצוניים.

על המציע לכלול בתכנית גם נהלים לאישור לינת אורחים בדירות ובחדרי  .2.1.7.2

 דיירים.

 שירותי רפואה ודואר:  .2.1.8

ל המציע לכלול התכנית את אופן מתן שירותי רפואה בפרויקט, בכל ימות ע .2.1.8.1

 השנה.

על המציע לכלול בתכנית את אופן חלוקתם והפצתם של דברי הדואר  .2.1.8.2

 שיתקבלו עבור הדיירים.

 המערכים לניהול, תפעול ותחזוקה: .3

על המציע להגדיר ולפרט בכל אחת מתכניות התפעול, הניהול והתחזוקה את המערכים 

ונים אותם בכוונתו להפעיל לרבות הנהלים והמפרטים המתאימים לצורך הניהול, התפעול הש

והתחזוקה של הפרויקט ביחס לכל אחת מהתכניות ואשר יכללו לכל הפחות את המערכים 

 הבאים כמפורט להלן.

 המציע יפרט בתכנית התפעול, הניהול והתחזוקה את המערכים הבאים:
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(, בעלי התפקידים והעובדים "קבלן התפעול"קה )להלן: קבלן התפעול, הניהול והתחזו .3.1

 השונים בו:

על המציע להגדיר בתכניתו את המבנה הארגוני של קבלן התפעול, בעלי התפקידים   .3.1.1

השונים שימנה, לרבות צוות התפעול והתחזוקה מטעמו. התכנית תכלול לכל 

 הפחות את הנושאים הבאים:

 התפעול והמזמינה. תיאור יחסי הגומלין בין הזכיין, קבלן .3.1.1.1

תיאור המבנה הארגוני של קבלן התפעול וצוות התפעול והתחזוקה בכל  .3.1.1.2

 תקופת ההפעלה.

תיאור והגדרת בעלי התפקידים בפרויקט שיהיה על קבלן התפעול למנות,  .3.1.1.3

 לרבות צוותי התפעול והתחזוקה, כישוריהם וניסיונם הנדרש.

ויקט ואופן הטיפול כללי משמעת וקוד התנהגות לעובדי קבלן התפעול בפר .3.1.1.4

 בהפרתם.

 הכשרה מתאימה לעובדי הקבלן. .3.1.1.5

 

 מערך התפעול, הניהול והתחזוקה בפרויקט: .3.2

על המציע להגדיר בתכניתו את אופן הפעלת מערך התפעול והתחזוקה )כולל עבודות 

הניקיון(, בנפרד לכל אחד ממבני הפרויקט המצוינים לעיל, בכל תקופות ההפעלה, תוך 

 ות לנושאים הבאים:התייחסות לכל הפח

 הגדרת נהלי היענות לקריאות לתיקון תקלות במערכות ובמתקנים עבור כוננים.  .3.2.1

 הגדרת אופן התקשרות בין בעלי התפקידים השונים והכוננים. .3.2.2

הגדרת נהלים לביצוע בדיקות, ביקורות ופעילויות תקופתיות על ידי גורמי חוץ  .3.2.3

 במערכות השונות, הנדרשות עפ"י כל דין. 

 נהלים לדיווח ומערב על תקלות ותיקונן. הגדרת .3.2.4

הגדרת מערכת מעקב תקלות ורישומן ומערכת למעקב טיפולים ובקרת ציוד  .3.2.5

 ומערכות. 

 אופן ביצוע בדיקות, ביקורות ואחזקה תקופתית יזומות. .3.2.6

 אופן הכנת דירות וחדרים לקראת אכלוס. .3.2.7

 ווים.הגדרת נוהל ביצוע תיקונים מיידיים בדירות ובמרכז לשירותים הנל .3.2.8
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הגדרת נהלים לטיפול בתקלות ויחסי הגומלין עם מוקד הפניות והבקרה של  .3.2.9

 המציע. 

 נוהל הכנת דפי והוראות טיפולים שוטפים ותקופתיים במתקנים ומערכות. .3.2.10

 הגדרת נהלי מעקב אחר טיפולים שוטפים ותקופתיים ובקרת ציוד ומערכות. .3.2.11

טיפולים ואחזקה, הן  הכנת תענית תכנית כללית הכוללת לוחות זמנים לביצוע .3.2.12

בשטחי פנים והן בשטחי חוץ וכן טבלת זמני תגובה מקסימליים תוך התייחסות  

בכל מקרה להוראות היצרן ולהוראות המזמינה בהסכם הזיכיון, ניהול  

 ותחזוקה, כהוראות מינימום מחייבות. 

ה יזומה ו/ או קהכנת תרשים של התהליך לטיפול בתקלות תחזוקתיות: אחז .3.2.13

 ("שבר"ה מתקנת )קנת ואחזמתוכנ 

 הגדרת נהלים להחלפת ציוד ומערכות בגין בלאי ו/ או שבר. .3.2.14

הגדרת הפריטים, חלקי חילוף וחומרים הדרושים לתחזוקה ותפעול שוטפים  .3.2.15

 אשר יוחזקו במלאי. 

 הגדרת אופן ניהול כרטיסי ציוד ומלאי. .3.2.16

ן הגדרת אופן ההתקשרות עם ספקים לאספקת החומרים/ חלפים בפרקי הזמ .3.2.17

 הנדרשים לשם ביצוע עבודות בזמני התגובה הנדרשים. 

 הגדרת תהליכים ופעולות לחיסכון באנרגיה בתתי הפרויקטים השונים. .3.2.18

הגדרת תהליכי ביקורת על איכות הסביבה לרבות ביקורת מים, גזים רעילים  .3.2.19

 ומפגעים סביבתיים אחרים. 

רותים הגדרת תהליכים, מפרטים ונהלים לתפעול ואחזקה של מערך השי .3.2.20

המשקיים ובכלל זה הניקיון של הפרויקט, מערך ואופן איסוף האשפה, גינון,  

 אחזקה, מערכות אנרגיה ומיזוג, תאורה וכדומה. 

הגדרת השטחים, אשר ישמשו את מערך התחזוקה, ומיקומם לכל אורך תקופת  .3.2.21

 הזיכיון. 

 הגדרת נוהלי ההיערכות לשיפוצים ולהחלפת מערכות, ציוד וריהוט במבנה .3.2.22

 הפרויקט. 

 בטיחות ובקרת איכות: .3.3
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המציע יגדיר בתכניתו את נוהלי הבטיחות ואופן ניהול בקרת האיכות למבנה הפרויקט 

 לרבות:

  מתכונת הפעלת מערך הבטיחות ובקרת הבטיחות והאיכות בתקופת ההפעלה. .3.3.1

אופן הפעלת חניון, כניסה למבנה הפרויקט, גידור, הפעלת דלתות ושערים חיצוניים  .4

 ה:ואבטח

על המציע לכלול בכל אחת מתכניות התפעול, הניהול והתחזוקה את אופן הפעלת הכניסה  .4.1

 לרבות התייחסות למפורט להלן:

    אופן הכניסה למבנה הפרויקט, בהתייחס לאפשרות לכניסה נוספת אחורית .4.1.1

  למעבר סחורות, ובנוסף לכניסה נגישה למעבר אלונקות וכיוצ"ב.    

 חגים של דלתות הכניסה למבנה הפרויקט.אופן ההפעלה בשבתות וב .4.1.2

 אופן הפעלת שערי הכניסה. .4.1.3

 אופן כניסת ובקרת כלי רכב והולכי רגל בשערי הכניסה. .4.1.4

 מערך האבטחה לפרויקט. .4.1.5

 התארגנות בשטחים מנהלתיים ותחזוקתיים: .5

במסגרת כל אחת מהצעות התפעול, הניהול והתחזוקה על המציע להגדיר את אופן 

בלן/ ני התפעול והצוות בכל תקופת ההפעלה בשטחי מנהלה ותחזוקה. ההתארגנות שלו ושל ק

המציע יגדיר מהם השטחים הנדרשים לצורך הניהול, התפעול והתחזוקה )לרבות ציון 

 מיקומם(, הכל ביחס לתקופות ההפעלה השונות, ואשר ישמשו אותו ואת קבלן/ ני התפעול.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' להזמנה להציע הצעותגפח סנ
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 חיות להצעה הפיננסיתדרישות והנ

 כללי .1

מטרת ההצעה הפיננסית הינה קבלת מידע מהמציע בנוגע להיבטים הפיננסים של הצעתו, 

התומכים את הצעתו במכרז, כך שהמזמינה תוכל להעריך את יכולת המציע לממש את הצעתו 

 ולהגיע לכדי סגירה פיננסית למימון הפרויקט.

ג את התכנית העסקית, הכוללת את במסגרת ההצעה הפיננסית נדרש המציע להצי

 אסטרטגיית המימון ואת לוח הזמנים לסגירה הפיננסית.

 התכנית העסקית .2

a. כללי 

בתכנית העסקית יוצג תרחיש הבסיס, אשר משקף, על פי הערכת המציע, בצורה הטובה 

והנכונה ביותר, את כל המידע, הנתונים וההנחות לגבי התכנון, עלויות עבודות ההקמה, 

צטיידות הראשונית, הוצאות התפעול והתחזוקה, מבנה המימון, היקף עלות הה

 ההכנסות החזוי, הנחות מיסוי וחשבונאות והכל לאורך כל תקופת ההסכם.

b. אסטרטגיית המימון 

המציע נדרש להציג במסגרת התכנית העסקית את אסטרטגיית המימון שלו, הכוללת 

פעלתו לכל אורך תקופת ההסכם את כל מקורות המימון הנדרשים לביצוע הפרויקט וה

 ואת אופן גיוס המימון בשלבי הפרויקט השונים.

i.  המציע נדרש לפרט את כל מקורות המימון שלו  - מקורות המימון

לביצוע ההשקעות הנדרשות בפרויקט לכל אורך תקופת ההסכם. כמו כן 

 יפרט המציע, כיצד הוא מתעתד לגייס את המימון האמור.

ii.  ע יפרט את היקף המימון מכל גורם.המצי - תנאי המימון 

iii.  המציע יפרט את הסכומים, שיועמדו  - הון עצמי והלוואות בעלים

 לרשותו על ידי בעלי המניות במציע וגופים קשורים.

c. ניהול הסיכונים בפרויקט 

המציע נדרש להציג במסגרת התכנית העסקית תכנית לניהול סיכוני הפרויקט, הכוללת 

ול סיכוני הפרויקט העיקריים בכל אחד משלבי הפרויקט. לשם כך מיפוי, ניתוח ואופן ניה

 על המציע להגיש תכנית מפורטת לניהול סיכונים.
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 ' להזמנה להציע הצעותדנספח 

 תוכן עניינים

 מכתב מלווה. - 1טופס מס'  .1

 המציע. - 2טופס מס'  .2

 תנאי סף הנוגעים לאיתנות הפיננסית. - 3טופס מס'  .3

 בלן ההקמה.מידע על ק - 4טופס מס'  .4

 מידע על התפעול, הניהול והתחזוקה. - 5טופס מס'  .5

 הצעת המחיר. - 6טופס מס'  .6
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 מכתב מלווה - 1טופס מס' 

 )טופס זה ימולא וייחתם על ידי המציע(

 

 לכבוד

 קריית שמונה רייתיע

 פרויקט לתכנון, מימון, הקמה, תפעול, ניהול ותחזוקה של בית אבות בקריית שמונה

 

 ההצעה למכרז .3

a. .בהמשך להזמנה להציע הצעות, מתכבד הח"מ להגיש את הצעתו למכרז 

 

b.  מצורפים בזאת להצעה, כחלק בלתי נפרד הימנה, ההזמנה, הטפסים והמסמכים

 אשר התבקשנו להגיש במסגרת ההצעה.

c. ( יום ממועד הגשת 180ההצעה תעמוד בתוקפה לפחות עד תום מאה ושמונים )

 יוארך תוקפה מעת לעת בהתאם לתנאי ההזמנה.ההצעות למכרז, וכפי ש

  

 הצהרות והתחייבויות .4

 המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי:

a.  קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא אותם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את

תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )לרבות כל הבהרה למסמכי המכרז 

רט הסמכויות המוקנות בהם למזמינה, ללא שתוצא בעתיד על ידי המזמינה( ופ

 סייג.

b.  הגשת הצעה זו אושרה כדין על ידי כל בעלי המניות במציע ועל ידי כל אורגן אחר

 של המציע, וההצעה מהווה הצעה תקפה ומחייבת של המציע.

c.  הוא, וכן כל גוף השולט בו או הנשלט על ידו או הנמצא תחת שליטה משותפת

 עה זו בלבד.עמו, משתתפים במכרז בהצ

d.  הצעה זו מוגשת לאחר שבחן והעריך, בעיני מומחה, את כל הגורמים העלולים

להשפיע על ביצוע הפרויקט והתחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות הסיכונים 

המשפטיים, הטכניים, הפיננסיים, הפוליטיים, הביטחוניים, סיכוני התכנון 
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כל סיכום אחר השור וההקמה, ההצטיידות, סיכוני התפעול והתחזוקה, ו

 לפרויקט.

 

e. .בידי המציע כל הסמכויות הנדרשות לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה 

f.  ,כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים בהצעה מטעם המציע הם נכונים

מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, ולא הושמט מההצעה כל 

 עתה של המזמינה.פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול ד

g.  המציע הוקם במיוחד לשם השתתפות במכרז, ולא פעל אלא בקשר להגשת

 ההצעה במכרז זה.

h.  למען הסר ספק מובהר, כי אין בהצהרות האמורות בטופס זה כדי לגרוע

 מההצהרות והמצגים המפורטים בהסכם.

i. :]יש לסמן את החלופה הנכונה ולמחוק את החלופה שאינה רלוונטית[ 

 :'אין כנגדי ו/ או כנגד כל בעל שליטה בי ו/ או כנגד כל נושא משרה בי  חלופה א

הרשעה פלילית כלשהי ולא מתנהלים נגדי ו/ או נגד בעל שליטה בי ו/ או נגד כל נושא 

 משרה בי הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית כלשהי.

 :'י ו/ או הורשע כל בעל להלן מפורטים כל העבירות הפליליות בהן הורשעת חלופה ב

שליטה בי ו/ או כל נושא משרה בי, וכן כל ההליכים הפליליים או החקירות אשר 

מתנהלים נגדי ו/ או נגד כל בעל שליטה בי ו/ או נגד כל נושא משרה בי בקשר עם 

 עבירה פלילית כלשהי:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

"עבירה פלילית": כל עבירה פלילית למעט )א( עבירה פלילית מסוג חטא; )ב( עבירה 

רת קנס; )א( עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות פלילית מסוג ברי

 שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

 



 

15 

 

j.  הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה ויתור מראש של המציע על כל טענה בקשר

לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צו ביניים )לרבות צווי 

ר עם המכרז נגד המזמינה או מי מטעמה ו/ או נגד מניעה( בכל הליך משפטי בקש

 הזכיין, ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים בהליך כאמור.

 

 מסמכים מצורפים .5

 מצורף בזאת העתק מקבלת התשלום על רכישת מסמכי המכרז.

 

 הבהרות למסמכי המכרז -הודעות המזמינה  .6

הבהרות למסמכי  -אנו מאשרים בזאת את קבלתם והבנתם המלאה של הודעות המזמינה 

 המכרז, שפורסמו לפני מועד הגשת ההצעה למכרז:

 תאריך קבלתה __________     הודעת המזמינה מס' ____

 תאריך קבלתה __________     הודעת המזמינה מס' ____

 

 

       

חתימה וחותמת 
 המציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

הריני מצהיר ומאשר 
בחתימתי, כי החתומים בשם 

מציע הינם מורשי חתימה ה
מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 למטרות המכרז.
 

הריני מאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע 
הוזהרו על ידי להצהיר את 
האמת וכי יהיו צפויים 
לעונשים הקבועים בחוק אם 
לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, 

 חתמו בפני על טופס זה.

 תאריך 
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 המציע - 2טופס מס' 

 )טופס זה ימולא על ידי המציע(

 

 מידע כללי .1

 שם המציע:
_________________________________________ 

 ח.פ.:
_________________________________________ 

 

 נציג מוסמך:
_________________________________________ 

 כתובת:
_________________________________________ 

 מס' טלפון:
_________________________________________ 

 מס' פקס:
_________________________________________ 

 דואר אלקטרוני:
_________________________________________ 

 

 תפקיד שם 

 ____________________ ____________________ דירקטורים במציע:

 ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ 

 

 תפקיד שם 

 ____________________ ____________________ מנהלים במציע:

 ____________________ ____________________ 

 
____________________ ____________________ 

 

 חזקותשיעור הא בעל המניות במציע 

 ____________________ ____________________ שיעור האחזקות במציע:

 ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ 
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 צרופות .2

הרישום ברשם החברות העתק מאושר של מסמכי ההתאגדות של המציע )תעודת 

 ותקנון(.

 

       

חתימה וחותמת 
 המציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

הריני מצהיר ומאשר 
בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע הינם מורשי חתימה 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 למטרות המכרז.
 

הריני מאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע 
הוזהרו על ידי להצהיר את 

ת וכי יהיו צפויים האמ
לעונשים הקבועים בחוק אם 
לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, 

 חתמו בפני על טופס זה.

 תאריך 
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 )תנאי סף הנוגעים לאיתנות פיננסית(  3טופס מס' 

על ידי כל אחד מבעלי המניות במציע וחברות האם, ככל  בנפרד)טופס זה ימולא וייחתם 
 י(שרלוונט

 מידע כללי .1

  שם בעל המניות במציע

  שיעור ההחזקה במציע

  

 מידע פיננסי .2

 2017 2016 2015 שנה פיסקאלית

    תאריך חתימת הדוחות הכספיים

 שקלים חדשים

    מחזור הכנסות

    הון עצמי

    תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 

 שינויים מהותיים לאחר תאריך הדוחות הכספיים .3

ורט להלן, לא חלו שינויים מהותיים בבעל המניות במציע ]או בחברת האם[, לאחר למעט המפ

: ]להשלמה על ידי בעל המניות במציע או חברת 2017תאריך חתימת הדוחות הכספיים לשנת 

 האם[

 

 צרופות .4

 .2לטופס זה יש לצרף דוחות כספיים מבוקרים לכל אחת מהשנים המפורטות בסעיף  •

ההכנסות, ההון העצמי ותזרימי המזומנים הנובעים מפעילות אישור רו"ח בגין מחזור  .5

 שוטפת.

(, מתכבדים לאשר "התאגיד"אנו, רואי החשבון המבקרים של ____________________ )

כי הנתונים בדבר היקף מחזור ההכנסות, ההון העצמי ותזרימי המזומנים הנובעים מפעילות 
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כספיים המבוקרים של התאגיד לשנים שוטפת, כמפורט בטופס זה, תואמים את הדוחות ה

 הרלוונטיות.

 

 חתימה + חותמת    שם רו"ח        תאריך  

______________  ______________  ______________ 

 

       

חתימה וחותמת 
בעל המניות 

 במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

הריני מצהיר ומאשר 
בחתימתי, כי החתומים בשם 

הינם  בעל המניות במציע
מורשי חתימה מטעמו, 
ורשאים לחייב אותו 

 למטרות המכרז.
 

הריני מאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם בעל המניות 
במציע הוזהרו על ידי 
להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים 
בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, 

 חתמו בפני על טופס זה.

 תאריך 

       

       
חתימה וחותמת 

 חברת האם
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

 
הריני מצהיר ומאשר 
בחתימתי, כי החתומים בשם 
חברת האם הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים 
 לחייב אותו למטרות המכרז.

 
הריני מאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם חברת האם 
הוזהרו על ידי להצהיר את 
האמת וכי יהיו צפויים 

נשים הקבועים בחוק אם לעו
לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, 

 חתמו בפני על טופס זה.

 תאריך 
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 קבלן ההקמה - 4טופס מס' 

 )טופס זה ימולא על ידי קבלן ההקמה(

 מידע כללי .1

 __________________  שם:

 __________________  מס' רישום:

 __________________ מקום רישום:

 __________________ ם:תאריך רישו

 __________________  כתובת:

 __________________  מס' טלפון:

 __________________  מס' פקס:

  __________________ דואר אלקטרוני:

 

 ניסיון בביצוע פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית .2

 ג' ב' א' פרויקט

    שם הפרויקט

    שם הלקוח

תיאור כללי של 

 הפרויקט

   

    מיקום הפרויקט

תאריך תחילת 

 העבודות בפרויקט

   

תאריך סיום 

 הפרויקט

   

האם הפרויקט נמצא 

עדיין בשלבי ביצוע 

במועד הגשת ההצעה 

במכרז? ]ציין "כן" או 
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 "לא"[

 

 הצהרות והתחייבויות .3

 קבלן ההקמה מצהיר ומתחייב בזאת, כי:

a. ל;אנו מאוגדים ומוכרים על פי חוקי מדינת ישרא 

b.  השתתפותנו כקבלן ההקמה במסגרת ההצעה של המציע במכרז והתחייבותנו כמפורט  

 בטופס זה אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים אצלנו;

c.  למיטב ידיעתנו, לא ננקטו נגדנו הליכי פשיטת רגל, לא הוצא נגדנו צו כינוס נכסים, לא

דומה, ולא יזמנו הליכים  מונה לנו כונס נכסים זמני או קבוע או כל הליך בעל אופי

 מסוג זה;

d.  אנו נמסור כל מידע נוסף שיידרש על ידי המזמינה במסגרת הליך המכרז, לרבות מידע

 על מנת לבחון את עמידת המציע ו/ או קבלן ההקמה בתנאי הסף.

e.  כל המידע הכלול בהצעת התכנון וההקמה הוא נכון, מלא, מדויק ומעודכן ליום הגשת

ההצעה כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של ההצעה, ולא השומט מ

 המזמינה.

f.  למיטב ידיעתנו, ולאחר בדיקה נאותה שערכנו, כל הנתונים, המצגים וההצהרות

הכלולים בהצעת התכנון וההקמה הם נכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד 

על שיקול דעתה הגשת ההצעה, ולא השומט מההצעה על פרט אשר יש בו כדי להשפיע 

 של המזמינה.

g.  במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז וייחתם עמו הסכם הזיכיון, אנו מתחייבים לשמש

כקבל ההקמה בפרויקט, למשך תקופת עבודות ההקמה ולפחות עד לתום תקופות 

 הבדק אשר תיקבענה בהסכם הקבלנות עם המציע.

h. הידע והניסיון אשר הוצגו  נתרום את הידע והניסיון שלנון לצורך הפרויקט, ובפרט

למזמינה במסגרת ההצעה, בין למטרות העמידה בתנאי הסף, בין למטרות הניקוד ובין 

 לכל מטרה אחרת.

i.  תוקף התחייבויותינו לא ישתנה גם במקרה של שינוי במסמכי המכרז בהתאם

להוראותיהם, ובפרט בהסכם, בכל שלב שהוא, וכי אנו נותנים את הסכמתנו מראש 

 וי כאמור.לכל שינ
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j.  במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז וייחתם עמו הסכם הזיכיון, נתקשר עמו בהסכם

 מלא ומחייב, על בסיס הסכם העקרונות לעבודות ההקמה המצורף לטופס זה.

k.  ,אנו, וכן כל גוף השולט בנו או הנשלט על ידינו או הנמצא תחת שליטה משותפת עמנו

 משתתפים במכרז בהצעה זו בלבד.

l.  מניעה משפטית להשתתפותנו כקבלן ההקמה בהצעה זו.אין 

m. :]יש לסמן את החלופה הנכונה ולמחוק את החלופה שאינה רלוונטית[ 

  חלופה א': אין כנגדי ו/ או כנגד כל בעל שליטה בי ו/ או כנגד כל נושא משרה בי

 הרשעה פלילית כלשהי ולא מתנהלים נגדי ו/ או נגד בכל שליטה בי ו/ או נגד כל נושא

 משרה בי הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית כלשהי.

 

  חלופה ב': להלן מפורטים כל העבירות הפליליות בהן הורשעתי ו/ או הורשע כל בעל

שליטה בי ו/ או כל נושא משרה בי, וכן כל ההליכים הפליליים או החקירות אשר 

כל נושא משרה בי בקשר עם  מתנהלים נגדי ו/ או נגד על בעל שליטה בי ו/ או נגד

 עבירה פלילית כלשהי:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

"עבירה פלילית": כל עבירה פלילית למעט: )א( עבירה פלילית מסוג חטא; )ב( עבירה 

פלילית מסוג ברירת קנס; )א( עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות 

 שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

 

n. בלן ההקמה על כל טענה בקשר הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה ויתור מראש של ק

לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צו ביניים )לרבות צווי מניעה( 

בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד המזמינה או מי מטעמה ו/ או נגד הזכיין, 

 וקבלן ההקמה יהיה מנוע מלבקש צו ביניים בהליך כאמור.
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 צרופות .4

a. ענף  5, בסיווג ג/1969-לעבודות בנאיות, התשכ"ט אישור לפי חוק רישום קבלנים(

 (, תקף למועד הגשת ההצעות, ביחס לקבלן ההקמה.100

b.  העתק מאושר של הסכם העקרונות לעבודות ההקמה בין המציע לבין קבלן

 ההקמה.

c. העתק מאושר של  -ככל שקבלן ההקמה ביצע את הפרויקט כחלק ממיזם משותף

כל אסמכתא תקפה אחרת בקשר עם  ההסכם בין חברי המיזם המשותף או

 שיעור האחזקות של קבלן ההקמה במיזם המשותף.

 שונות .5

a. .כל עניין הקשור בטופס זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל 

b.  הוראות יישוב המחלוקות שבהסכם תחולנה, בשינויים המחויבים, על כך סכסוך

 הנוגע לטופס זה.

c. ותקופת ההסכם תהא לבית  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במהלך תקופת המכרז

המשפט המוסמך של העיר נצרת סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל עניין הנובע 

 או קשור בטופס זה.

d.  כתובת הח"מ תהיה באמצעות המציע, והמציע יהא מוסמך לקבל עבורו הודעות

 ומסמכים בקשר עם המכרז ו/ או הפרויקט.

       

חתימה וחותמת 
 קבלן ההקמה

 וחותמת עו"דחתימה   תאריך 
 

הריני מצהיר ומאשר 
בחתימתי, כי החתומים בשם 
קבלן ההקמה הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים 
 לחייב אותו למטרות המכרז.

 
הריני מאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם קבלן 
ההקמה הוזהרו על ידי 
להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים 
בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, 

 חתמו בפני על טופס זה.

 תאריך 
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 התפעול, הניהול והתחזוקה - 5טופס מס' 

 )טופס זה ימולא על ידי המציע(

 הצהרות והתחייבויות .6

 המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי:

a.  למיטב ידיעתו, ולאחר בדיקה נאותה שערך, כל המידע, הנתונים, המצגים

תפעול, הניהול והתחזוקה הם נכונים, מלאים וההצהרות הכלולים בהצעת ה

ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, ולא השומט מההצעה כל פרט אשר 

 יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של המזמינה.

b.  במידה ויוכרז כזוכה במכרז, הזכיין יחתום על הסכם תפעול ותחזוקה עם קבלן

סכם הפרויקט, אשר יחייב את התפעול, הניהול והתחזוקה בהתאם לדרישות ה

קבלן התפעול, הניהול והתחזוקה לבצע את התחייבויות הזכיין בקשר עם 

התפעול, הניהול והתחזוקה כמפורט בהסכם הזיכיון, על בסיס הצעת התפעול, 

 הניהול והתחזוקה שהוגשה במכרז ואושרה על ידי המזמינה.

c. ניהול והתחזוקה או כל כי לא יעלה כל טענה או דרישה בקשר להצעת התפעול, ה

חלק אחר מההצעה על בסיס העובדה שלא מינה קבלן תפעול ותחזוקה עד למועד 

 הגשת ההצעה.

 שונות .7

a. .כל עניין הקשור בטופס זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל 

b.  הוראות יישוב המחלוקות שבהסכם תחולנה, בשינויים המחויבים, על כך סכסוך

 הנוגע לטופס זה.

c.  האמור לעיל, במהלך תקופת המכרז ותקופת ההסכם תהא לבית מבלי לגרוע מן

המשפט המוסמך של העיר נצרת סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל עניין הנובע 

 או קשור בטופס זה.

       

חתימה וחותמת 

 המציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

 

הריני מצהיר ומאשר 
בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע הינם מורשי חתימה 

טעמו, ורשאים לחייב אותו מ
 למטרות המכרז.

 

 תאריך 
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הריני מאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע 
הוזהרו על ידי להצהיר את 
האמת וכי יהיו צפויים 
לעונשים הקבועים בחוק אם 
לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, 

 חתמו בפני על טופס זה.
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 הצעת המחיר - 6טופס מס' 

בהתאם להזמנה להציע הצעות, במסגרת מכרז לתכנון, מימון, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול 

 של בית האבות, שפורסם על ידי המזמינה, להלן הצעת המחיר של המציע במכרז:

 

 שיעור האחוזים ממחזור ההכנסות של הזכיין

 

הזיכיון(, ישלם הזכיין  הצעת המחיר לשיעור האחוזים ממחזור ההכנסות )כהגדרתו בהסכם

למזמינה החל ממועד קבלת אישור ההפעלה של הפרויקט ועד לתום תקופת הזיכיון, הכל 

 בהתאם למפורט בהסכם הזיכיון, הינו _______________ אחוזים*.

 

 5% -* הצעת המחיר תצוין באחוזים ותהיה מספר חיובי בלבד הגבוה מ

 

 

       

חתימה וחותמת 

 המציע

 תימה וחותמת עו"דח  תאריך 

 

הריני מצהיר ומאשר 
בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע הינם מורשי חתימה 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 למטרות המכרז.

 

הריני מאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע 
הוזהרו על ידי להצהיר את 
האמת וכי יהיו צפויים 
לעונשים הקבועים בחוק אם 
לא יעשו כן, ולאחר 

תי אותם כאמור, שהזהר
 חתמו בפני על טופס זה.

 תאריך 
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 התפעול הניהול והתחזוקה – 7טופס מס' 

 )טופס זה ימולא על ידי המציע(

 יבויותיהצהרות והתח .1
 

 המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי:
 

למיטב ידיעתו, ולאחר בדיקה נאותה שערך, על המידע, הנתונים, המצגים  .1.1
פעול, הניהול והתחזוקה הם נכונים, מלאים וההצהרות הכלולים בהצעת הת

ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, ולא הושמט מההצעה כל פרט אשר 
 יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של המזמינה. 

 

במידה ויוכרז כזוכה במכרז, הזכיין יחתום על הסכם תפעול ותחזוקה עם קבלן  .1.2
יכיון, על בסיס הצעת התפעול הניהול תפעול, הניהול והתחזוקה כמפורט בהסכם הז

 והתחזוקה שהוגשה במכרז. 
 

כי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה בקשר להצעת התפעול, הניהול והתחזוקה או כל  .1.3
חלק אחר מההצעה על בסיס העובדה שלא מינה קבלן תפעול ותחזוקה עד למועד 

 הגשת ההצעה. 

 

 שונות .2

 

 מדינת ישראל.  כפוף לדיני עניין הקשור בטופס זה יהאכל  .2.1

 

    הוראות יישוב מחלוקות שבהסכם הזיכיון תחולנה בשינוים המחויבים, על כל  .2.2
 

 סכסוך הנוגע לטופס זה.        
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במהלך כל תקופת המכרז ותקופת ההסכם תהא לבית  .2.3
 המשפט המוסמך של העיר נצרת סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל עניין הנובע או

 קשור בהתחייבויות אלה. 
 
 

        

חתימה וחותמת 

 המציע

 חתימה וחותמת עו"ד   תאריך 

 

הריני מצהיר ומאשר 
בחתימתי, כי החתומים 
בשם המציע הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים 
לחייב אותו למטרות 

 המכרז.

 

הריני מאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע 
הוזהרו על ידי להצהיר את 

וכי יהיו צפויים  האמת

 תאריך 
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לעונשים הקבועים בחוק 
אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, 

 חתמו בפני על טופס זה.

   

 

 הצעת מחיר -9טופס מס' 

 

בהתאם להזמנה להציע הצעות, במסגרת מכרז לתכנון, מימון, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של 
 המזמינה, להלן הצעת המחיר של המציע במכרז:בית האבות בקרית שמונה, שפורסם על ידי 

 

 שיעור האחוזים ממחזור ההכנסות של הזכיין

 

, הזכיין למזמינה הסכם הזכיון(הצעת המחיר לשיעור האחוזים ממחזור ההכנסות ) כהגדרתו ב
החל ממועד קבלת אישור ההפעלה של הפרויקט ועד לתום תקופת הזיכיון, הכל בהתאם למפורט 

 , הינו _____אחוזים*. בהסכם הזיכיון

 5% -היה מספר חיובי בלבד הגבוה מהצעת המחיר תצוין באחוזים ות

 

       

חתימה וחותמת 

 המציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

 

הריני מצהיר ומאשר 
בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע הינם מורשי חתימה 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 למטרות המכרז.

 

מתי, כי הריני מאשר בחתי
החתומים בשם המציע 
הוזהרו על ידי להצהיר את 
האמת וכי יהיו צפויים 
לעונשים הקבועים בחוק אם 
לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, 

 חתמו בפני על טופס זה.

 תאריך 
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 ' להזמנה להציע הצעותהנספח 

 נוסח ערבות ההצעה 

 תאריך:

 לכבוד

 עיריית קריית שמונה

 

 א.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס'_____________

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל "המבקש" )הזכיין( )להלן: על פי בקשת __________ .1

 (שקלים חדשים מאתיים אלף )במילים:   200,000סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

להלן )להלן:  (, בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט"סכום הקרן")להלן: 

שפורסמה על פי חוברת המכרז מס' _____ להזמנה להציע הצעות(, בקשר "הפרשי הצמדה"

 (."הזמנה"המיום ____________ )להלן: להקמת בית אבות   ת שמונהיקרי על ידי עיריית 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .2

 

לשכה המרכזית מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי ה - "המדד"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 

המדד בגין חודש _____ שנת ________, האחרון הידוע במועד פרסום  - "מדד הבסיס"

 _________ נקודות. מסמכי המכרז, דהיינו:

 

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא  - "המדד החדש"

 פחות מאשר מדד הבסיס.

 

ברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, אם ית

סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד  "הפרשי ההצמדה למדד"כי אז יהיו 

הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, 

 ."סכום הערבות"להלן: 
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( ימים ממועד 7לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה ) אנו מתחייבים .3

(, "מכתב הדרישה"קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בסוף כתב ערבות זה )להלן: 

מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת 

 באמצעות פקס או טלקס.המבקש. מובהר בזאת כי לא יתקבלו דרישות חילוט 

 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה בחלקי לא  .4

יגרע מתוקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב 

 הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות..

 

כי לא יהא בשינוי תנאי ההסכם מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר הרינו מאשרים,  .5

 עם ערבות זו.

 

 ערובת זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו. .6

 

ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________ ועד  .7

 שולם.בכלל. מכתב דרישה שיגיע אלינו לאחר מועד זה, לא י

 

 על ערבות זו, וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה, יחולו דיני מדינת ישראל. .8

 

 

 בכבוד רב,

 

_________________ 

 

 כתובת: ______________________ טלפון: _______________ פקס: _______________
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 ' להזמנה להציע הצעותונספח 

 מינימוםתצהיר על העדר הרשעות לפי חוק שכר 

באמצעות  אני הח"מ, ______________ח.פ.___________)"החברה"(
, לאחר שהוזהרתי כי ____________ ת.ז. ___________ -___________ת.ז.___________ ו

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת 
 כדלקמן:

ה חלק מהצעת ____________ )"מציע"( במסגרת הגשת הנני נותן תצהיר זה בשם החבר .1
 זוקה של בית אבות בעיר קריית שמונההצעה למכרז לתכנון, מימון, הקמה, תפעול, ותח

 אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם החברה.  .()"ההצעה"

 

בתצהירי זה למונחים )על הטיותיהם( "בעל זיקה", "הורשע", "עבירה", ו"חוק שכר  .2
. 1976 -ת גופים ציבוריים, התשל"וותהא המשמעות שניתנה להם בחוק עסקא מינימום"

 אני מאשר כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין אותם. 
 
 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .3

 
ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה  לא הורשעו)__( החברה ו"בעל הזיקה" אליה 

 ההצעה לפי חוק שכר מינימום.למועד הגשת 
 

ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד  הורשעוו"בעל הזיקה" אליה  )__( החברה
 מום. ימתן ההצעה לפי חוק שכר מינ

 
אליה לא הורשעו  במשבצת הנכונה במקרה שהחברה ו"בעל הזיקה" X למילוי ולסימון  .4

 ום:י חוק שכר מינימביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה לפ

 
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה של המציע.  )__(

 
 ההרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה של המציע.)__(

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

____________ 

 
______ מר/גב'  -בפני במשרדי ב אני הח"מ ____, עו"ד מאשר כי ביום ______ הופיע

_____ זיהה עצמו על ידי ת.ז. _____, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי 
אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל 

 וחתם עליה בפני. 
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 עובדים זריםרשעות לפי חוק התצהיר 

________ח.פ.___________)"החברה"( באמצעות אני הח"מ, ______
____________ ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי  -___________ת.ז.___________ ו

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת 
 כדלקמן:

)"מציע"( במסגרת הגשת  הנני נותן תצהיר זה בשם החברה חלק מהצעת ____________ .1
הצעה למכרז לתכנון, מימון, הקמה, תפעול, ותחזוקה של בית אבות בעיר קריית שמונה 

 (.  אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם החברה.)"ההצעה"

 

בתצהירי זה למונחים )על הטיותיהם( "בעל זיקה", "הורשע", "עבירה", ו"חוק שכר  .2
. 1976 -תנה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומינימום" תהא המשמעות שני

 אני מאשר כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין אותם. 
 
 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .3

 
ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה  לא הורשעו)__( החברה ו"בעל הזיקה" אליה 

 .םעובדים זרילמועד הגשת ההצעה לפי חוק 
 

ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד  הורשעו)__( החברה ו"בעל הזיקה" אליה 
  :עובדים זריםמתן ההצעה לפי חוק 

 
במשבצת הנכונה במקרה שהחברה ו"בעל הזיקה" אליה לא הורשעו  X למילוי ולסימון  .4

 מועד מתן ההצעה לפי חוק עובדים זרים.ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה ל

 
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה של המציע.  )__(

 
 )__(ההרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה של המציע.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

____________ 

 
ר/גב' ______ מ -אני הח"מ ____, עו"ד מאשר כי ביום ______ הופיע בפני במשרדי ב

_____ זיהה עצמו על ידי ת.ז. _____, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי 
אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל 

 וחתם עליה בפני. 
 

__________ 



 

 

 

הזכיין יתחייב בכתב לבצע את ההשלמות בתוך פרק זמן סביר כפי שייקבע על ידי   .46.2

 המנהלת באישור ההפעלה החלקי.

 

הנקוב באישור  תבוצענה על ידי הזכיין כחלק מעבודות ההקמה עד למועד ההשלמות  .46.3

ההפעלה החלקי. לא הושלם ביצוע ההשלמות במועד הנקוב באישור ההפעלה החלקי, 

ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמינה על פי הסכם זה או על פי כל דין, יחויב הזכיין 

 בתשלום הפיצויים הקבועים להלן:

 

שלם ) חודשים, י6שהאיחור בביצוע ההשלמות אינו עולה על שישה ( במקרה .46.3.1

 ) שקלים חדשים בגין כל חודש איחור.50,000הזכיין סך של חמישים אלף (

 

) חודשים מצטברים אך 6שהאיחור בביצוע ההשלמות עולה על שישה ( במקרה .46.3.2

) חודשים, ישלם הזכיין, בנוסף לתשלום בהתאם 12אינו עולה על שניים עשר (

בגין כל חודש ) שקלים חודש 100,000לעיל, סך של מאה אלף ( 46.3.1לסעיף 

 ) ואילך.7איחור החל מהחודש השביעי (

 

הצדדים מצהירים ומסכימים כי סכום הפיצוי המוסכם לפי סעיף זה הינו סביר והגיוני 

 ביחס לנזק שניתן לצפותו מראש בעת כריתת ההסכם.

 

 לאישור הפעלה אי עמידה במועד .47

 

אישור ההפעלה, מבלי במקרה והזכיין לא קיבל את אישור ההפעלה עד למועד המעודכן ל

לגרוע מזכויות המזמינה על פי הסכם זה או על פי כל דין, יחויב הזכיין בתשלום הפיצויים 

להלן בקשר לתקופה שבין המועד המעודכן  46.3.2, 46.3.1המוסכמים הקבועים בסעיפים 

 לאישור ההפעלה לבין מועד קבלת אישור ההפעלה:

 

) חודשים 12ר ההפעלה עולה על שניים עשר (שהאיחור מהמועד המעודכן לאישו במקרה  .47.1

, סך של לעיל 46.3.2-ו 46.3.1לסעיפים מצטברים, ישלם הזכיין, בנוסף לתשלום בהתאם 

) שקלים חדשים בגין כל חודש איחור החל מהחודש 150,000מאה וחמישים אלף (

 ) ואילך.13עשר (-השלושה

 

נו סביר והגיוני ביחס לנזק שניתן הצדדים מצהירים ומסכימים כי סכום הפיצוי המוסכם הי

 לצפותו מראש בעת כריתת ההסכם.

 תפעול ותחזוקה –פרק ט' 

 הוראות כלליות .48



 

 

הענקת אישור ההפעלה הזכיין יבצע את כל הפעולות הנדרשות לניהול, החל ממועד.48.1

ול, אחזקה ותחזוקת הפרויקט (לרבות ניקיון) בהתאם להוראות הסכם זה (לרבות עתפ

 13כאמור בסעיף יים) וכל נוהל שאושר על ידי המזמינה ועל פי כל דין הכרכים המקצוע

 ) לרבות, בין היתר:"תפעול ותחזוקה"(ביצוע הפרויקט בהתאם לדין) לעיל (

 

כל אנשי סגל הזכיין הדרושים לביצוע תפעול ותחזוקת הפרויקט (לרבות  העסקת .48.1.1

 אנשי סגל זכיין קבועים;

 

(לרבות ציוד מתכלה), החלקים וחומרים  כל כלי העבודה לרבות הציוד אספקת .48.1.2

נדרשים) הנדרשים (לרבות הציוד, הרהיטים, החומרים, המוצרים והחלקים ה

 אלא אם כן כתוב במפורש אחרת בהסכם זה;

 

, חידוש או שדרוג מערבות, רהיטים וציוד שסיימו את אורך חייהם, החלפת .48.1.3

על מנת שהזכיין  שאיכותם נפגעה או פחתה מהדרוש בהסכם זה ו/או ככל הנדרש

 יעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה;

 

וג מערכות, ריהוט וציוד ככל הנדרש על מנת שהזכיין ר, חידוש או שדהחלפת .48.1.4

 ;יעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה

 

 בדיקות על ידי גורמים מוסמכים כנדרש על פי כל דין או לפי הסכם זה; ביצוע .48.1.5

 

 עולות ניקיון וגינון תקופתיות כמפורטמערך עבודות האחזקה המונעת ופ ניהול .48.1.6

 ;בהסכם זה 

 

 ;בהסכם זהדוחות כמפורט  הפקת .48.1.7

 

המפורטות בהסכם זה, הינן דרישות מינימום וקיומם לא יסיר מהזכיין את  הדרישות  .48.2

האחריות לתפעול ותחזוקה רציפים ותקינים של הפרויקט. הזכיין לא יהיה רשאי להפחית 

ורי כח האדם, אמצעי העבודה, ציוד, תדירות ביצוע, חלקי ו/ או להוריד ממספר, טיב וכיש

 .החילוף, החומדים המתכלים וכל תשומה ו/ או תוצאה אחרת המוגדרת בהסכם זה

 

(תנאים לקבלת אישור ההפעלה) לעיל, הזכיין יבצע את  44מדרישות סעיף  מבלי לגרוע  .48.3

קשרות בהתייחס התפעול והתחזוקה ממועד קבלת אישור הפעלה ולכל אורך תקופת ההת

השלמות) לעיל, ( 46.1לפרויקט. ככל שיופעל על בסיס אישור הפעלה חלקי כמפורט בסעיף 

הרי ששלבי התפעול והתחזוקה והאמצעים שהזכיין יידרש ליישם לצורכי התפעול 

 והתחזוקה יתאמו את הוראות אישור ההפעלה החלקי.

 

הפרויקט תכלול את כל שטח  ספק, אחריות הזכיין לביצוע תפעול ותחזוקת למען הסר  .48.4

האתר (לרבות שטחים בנויים, שטחים פתוחים ותשתיות) ואת הדרכים והתשתיות עד 



 

 

נקודות החיבור לתשתיות של הרשות המקומית ובעלי תשתיות אחרים ולרבות מתחמי 

 רים שיוכשרו לצרכי מבני הפרויקט.חנייה או שטחים אח

 

באתר כל מבנה או מתקן נוסף הנדרש לו  לאישור המנהלת, הזכיין יכין לעצמו בכפוף  .48.5

 לביצוע התפעול והתחזוקה ויציידם כנדרש.

 

יוודא כי מערך התפעול ותחזוקה המופעל על ידו ייתן מענה מלא לצרכים של  הזכיין  .48.6

 .אוכלוסיית המשתמשים במבני הפרויקט בכל שעות היום ובכל ימות השנה

 

 בהסכם זה  ות מינימאליות המפורטותוהזכיין לא עומד בדרישות איכות וזמינ במקרה  .48.7

(לרבות כתוצאה מהפסקת או השהיית תפעול ותחזוקת הפרויקט (או כל חלק ממנו) ישלם 

הזכיין פיצויים כמפורט שם. הצדדים מצהירים ומסכימים, כי סכומי הפיצוי המפורטים 

 כם.זה הינם סבירים והגיוניים ביחס לנזק שניתן לצפותו מראש בעת כריתת ההס בהסכם

 

 

 כללי –בית האבות  .49

 

משרד הרווחה ו/או משרד בהתאם להנחיות  בית האבותיפעיל, יתחזק וינהל את  הזכיין  .49.1

המזמינה ולאמור בהוראות הבריאות ו/או כל משרד או גוף אחר אחראי על פי דין ו/או 

 .הסכם

 

יין ו/ או הזכו/או משרד הבריאות ו/או כל משרד אחראי אחר על פי דין  משרד הרווחה  .49.2

ים יהיה אחראי על תהליך אכלוס הדיירים לרבות ניהול תהליך המיון והשיבוץ של הדייר

 וביצוע פיקוח שוטף על התהליך.

 

, במתקנים, במבנים, בחצרים בחדריםהזכיין יהיה אחראי לבצע עבודות תפעול ותחזוקה   .49.3

 .בית האבותשל 

 

 שירותי רפואה .50

 

 ל עת.יספק שירותי רפואה בבית האבות בכ הזכיין  .50.1

 

פואה, הזכיין ימלא אחר הוראות כל דין לרבות חוק זכויות החולה, רשירותי ה במתן  .50.2

החלים על מתן טיפול על ידי מטפל  01998וחוק חופש המידע, תשנ"ח 1996-תשנ"ו

כהגדרתו בחוק זכויות החולה ויקפיד על כבודם ופרטיותם של השוהים בפרויקט בעת 

 מתן השירות הרפואי.

 

 שירותי דת .51

 



 

 

מתחייב בזה לאפשר לקיים את מצוות דתם, שמירת החגים, מבלי לפגוע בשמירת הזכיין.51.1

 .הסדר ושיגרת החיים בפרויקט, והכל בהתאם להסכם זה

 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכיין מתחייב על שמירת השבת וחגי ישראל  מבלי  .51.2

 בפרויקט, בין היתר על פי הנחיות עיריית קריית שמונה.

 

ויקט, יסופק על ידי הזכיין ו' או מי מטעמו מזון כשר בלבד והזכיין יהיה אחראי הפר בכל  .51.3

לקבל תעודת כשרות בהשגחת מחלקת הכשרות של הרבנות ו/ או המועצה הדתית 

ולהחזיק בכל עת באישור בר תוקף כאמור. כמו כן, הזכיין ו/ או מי מטעמו ימנה, על 

ות ו/ או המועצה הדתית, משגיח כשרות חשבונו הבלעדי, באם יידרש לכך על ידי הרבנ

 ויפעל בהתאם לכל דרישותיהם והוראותיהם בקשר עם שמירת הכשרות במבני הפרויקט.

 

 ניקיון .52

 

 יהיו במצב נקי ומסודר בכל עת. הזכיין יוודא כי הפרויקט (לרבות שטחי הפיתוח והגינון)

ות אספקת ציוד וחומרים) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזכיין יבצע את פעולות הניקיון (לרב

 .כנדרש לצורך תפעול תקין ויעיל של הפרויקט

 

 תברואה .53

 

יפעל בנושא תברואה על פי הוראות כל דין (לרבות הנחיות משרד הבריאות,  הזכיין  .53.1

) בעייני תברואה ו/או העיריההמשרד לאיכות הסביבה ו/ או כל רשות מוסמכת אחרת 

 .ובהתאם להוראות הסכם זה

 

מהאמור לעיל, במהלך כל תקופת ההסכם, הזכיין מתחייב לנקוט בכל אמצעי  לגרוע מבלי  .53.2

הדרוש לקיום רמת תברואה נאותה במבני הפרויקט וסביבתם הקרובה, למניעת מחלות 

ומגפות שונות, להבטחת איכות חיים נאותה, ולשמירה על בריאותם של כל באי מבני 

 הפרויקט.

 

שור לבדיקות מים, פינוי אשפה, טיפול בפסולת, ישמור על רמת היגיינה בכל הק הזכיין  .53.3

 .הדברה ומניעה, תברואת מזון, ניקיון כללי וכיוצא באלו, בהתאם לאמור בהסכם זה

 

 גינון וטיפול בדרכי עפר .54

 

הזכיין יהיה אחראי לטפל בכל שטחי מבני הפרויקט (לרבות שטחים מגוננים, שטחי בור ודרכי 

 .בכל מערכות ההשקיה, כנדרש לפי הסכם זה העפר) ולתפעולם השוטף לרבות טיפול

 

 אבטחה .55

 



 

 

יהיה אחראי בכל עת לאבטחה הכללית והביטחונית של הפרויקט בהתאם למפורט הזכיין.55.1

 דין.בהסכם זה והוראות כל 

 

לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי הזכיין יהא אחראי להקים את הגדרות והשערים  מבלי  .55.2

 וזאת בהתאם לכרכים המקצועיים, הנחיות קב"טלבדיקה ביטחונית במסגרת העבודות, 

 ועל פי כל דין.העיריה 

 

הסר ספק מובהר, כי הזכיין יתכנן, יקים, יתפעל ויתחזק את הפרויקט כך שבכל עת  למען  .55.3

 יובטח שלומם ובטחונים של השוהים בפרויקט והוא יהא האחראי הבלעדי לכך.

 

 נהלי הפרויקט .56

 

ם את כל הנהלים הנדרשים להפעלת הפרויקט אשר יגדירו יכין, יעדכן, יאגד ויפרס הזכיין  .56.1

את דרך הפעולה של הפרויקט ויקיפו את כל תחומי הפעילות של הפרויקט בכל עת 

 )."נהלי הפרויקט"בהתאם להסכם זה (

 

 הפרויקט ייכתבו על ידי הזכיין במתכונת קבועה, ויובאו לאישור המנהלת. נהלי  .56.2

 

כפי שיעודכנו מעת לעת, בין כל אנשי סגל הזכיין ולכל  יפרסם את נהלי הפרויקט, הזכיין  .56.3

 גורם נוסף אשר תורה לו המנהלת.

 

וכל מי מטעמו יפעלו על פי נוהלי הפרויקט, כפי שיעדכנו מעת לעת, במשך כל  הזכיין  .56.4

 תקופת הזיכיון.

 

 שמירה, גידור, אמצעי זהירות ובטיחות .57

 

ת רכוש וחיי אדם בפרויקט ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטח הזכיין  .57.1

ובסביבתו בעת ביצוע התפעול והתחזוקה ויתקין אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות 

בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם של המשתמשים 

הפרויקט בכל מקום שיהיה צורך בכל או שיידרש או שיהיה דרוש על פי דין או על פי 

 ות מוסמכת כלשהי.הוראה מצד רש

 

 / הבטחת איכות בקרת איכות .58

 

 .להוראות הסכם זהיהיה אחראי לבקרת האיכות בתקופת ההפעלה בהתאם  הזכיין  .58.1

 

 טיב החומרים .59

 



 

 

לפי הסכם זה על ידי שימוש בפרטי ציוד באיכות הראויה הזכיין יבצע את התחייבויותיו .59.1

 ים וליקויים.המתאימים למטרות ולשימושים שנועדו עבורם, ללא כל פגמ

 

 תקלות .60

 

הזכיין יטפל בכל תקלה, אירוע אי זמינות או כשל תפעולי (לרבות תיקון התקלה והשבת 

זה. במקרה וקיימת  הסכםב הזמינות) תוך פרקי הזמן הקבועים בהסכם זה ובהתאם לאמור

יותר מהוראה אחת בעניין טיפול בתקלות באותו מתקן או מערכת, תחול ההוראה המחמירה 

 .ביותר

 

 הפסקת התפעול והתחזוקה .61

 

לגרוע מסמכויות המזמינה לפי הסכם זה או מזכויותיה של המזמינה על פי הסכם  מבלי  .61.1

זה או על פי כל דין, המזמינה רשאית להורות לזכיין להפסיק או להשהות את תפעול 

ותחזוקת הפרויקט ( או כל חלק מהם) בכל מקרה שבו לדעת המזמינה הזכיין מבצע את 

ו/ או תחזוקתם שלא בהתאם לנוהלי הבטיחות המחייבים בפרויקט או באופן  תפעולם

). "הפסקת או השהיית התפעול והתחזוקה"המהווה הפרה מהותית של הסכם זה (

 בהודעה על הפסקת או השהיית התפעול והתחזוקה תפורטנה העילות להוצאתה.

 

ל והתחזוקה, והמזמינה מסרה הודעה על הפסקת או השהיית חלק מהתפעו במקרה  .61.2

 הזכיין ימשיך לבצע את כל התחייבויותיו האחרות לפי הסכם זה.

 

אם הדבר בלתי סביר בנסיבות העניין, לפני מימוש זכותה להורות על הפסקת או  למעט  .61.3

השהיית התפעול והתחזוקה כאמור, תשלח המזמינה הודעה בכתב לזכיין הדורשת ממנו 

השהיית התפעול והתחזוקה בתוך פרק זמן לתקן את האירוע המהווה עילה להפסקת או 

 סביר שיקבע על ידי המזמינה.

 

לזכיין הודעה על הפסקת או השהיית התפעול והתחזוקה, ימלא אחריה ללא  היה ונמסרה  .61.4

דיחוי. הזכיין יביא לאישור המזמינה תכנית לטיפול בעילות שהביאו להפסקת או השהיית 

ביצוע האמור. הטיפול יבוצע בהתאם התפעול והתחזוקה, כולל לוח זמנים סביר ל

לתוכנית הטיפול המאושרת על ידי המזמינה, וחידוש התפעול והתחזוקה יהא כפוף 

 לאישור המזמינה ובהתאם להנחיותיה.

 

של הפסקת או השהיית התפעול והתחזוקה (או כל חלק מהם) ישלם הזכיין  במקרה  .61.5

יה (לרבות הפיצויים למזמינה הנזק שנגרם למזמינה כתוצאה מההפסקה או ההשה

 ות בהסכם זה.המוסכמים בכין אי עמידה בדרישות איכות וזמינות מינימאליות המפורט

 



 

 

לגרוע מהאמור לעיל, סבר הזכיין שהודעת המזמינה על הפסקת או השהיית מבלי.61.6

התפעול והתחזוקה אינה מוצדקת לפי הסכם זה, הוא רשאי לפנות למנגנון יישוב 

 מחלוקות) להסכם זה. (יישוב 93מחלוקות בהתאם לסעיף 

 

 בית האבותהכנסות מ .62

 

משרד הבריאות ו/או הרווחה ו/ או  לגבות מדיירי בית האבות ו/ או ממשרדהזכיין יהא זכאי 

כמפורט מכל גוף מסבסד תשלום בגין שירותים ותשלומי חובה כל משרד אחראי אחר או 

 ם.בחוק או בהתאם להנחיות וחוזרי מנכ"ל המשרדים הרלוונטיי

 

 תשלומים למזמינה –' פרק י

 הזכיין ישלם למזמינה את התשלומים הבאים, בתנאים המפורטים להלן:

 

 תשלום ממחזור הכנסות .63

החל ממועד הענקת אישור ההפעלה של הפרויקט ועד לתום תקופת הזיכיון, תהא  .63.1

 9המזמינה זכאית לשיעור של __________ [יושלם לאחר זכייה לפי המפורט בטופס 

המחיר) להצעת הזכיין] אחוזים ממחזור ההכנסות של הזכיין, כשהוא מאושר על  (הצעת

 )."תשלום מחזור הכנסות"ידי רואה חשבון (

 

) יום 60תשלום מחזור ההכנסות ישולם על ידי הזכיין בתשלומים רבעוניים, שישים ( .63.2

י לאחר תום כל רבעון שבגינו יש לבצע תשלום כאמור, בהתבסס על הכנסות הזכיין כפ

שמופיעות בדו"ח בדבר מחזור ההכנסות של הזכיין בהתייחס לרבעון שחלף, כשהוא 

 מאושר על ידי רואה חשבון.

 

 התחשבנות עם תום כל שנה קלנדרית בתקופת ההפעלה .63.3

 

בגין תשלום מחזור ההכנסות המגיע למזמינה כאמור בסעיף  התחשבנות שנתית סופית

מתום כל שנה קלנדרית והסכום הסופי  ) ימים90זה תיערך לכל המאוחר תוך תשעים (

של תשלום מחזור ההכנסות ייקבע בהתבסס על מחזור ההכנסות השנתי של הזכיין לפי 

הדו"ח בדבר מחזור ההכנסות של הזכיין ועל פי אישור רואה חשבון שיאשר את מחזור 

 )."סכום סופי של תשלום מחזור הכנסות"ההכנסות השנתי כאמור (

 

כום הסופי של תשלום מחזור ההכנסות את כל תשלומי מחזור המזמינה תפחית מהס

) בגין "תשלום מחזור ההכנסות בפועל"ההכנסות ששולמו בפועל על ידי הזכיין (

הרבעונים הנכללים בשנה הקלנדרית בגינה נערכה ההתחשבנות. ככל שתשלום מחזור 

דרש הזכיין ההכנסות בפועל יהיה נמוך מהסכום הסופי של תשלום מחזור ההכנסות, יי

לשלם למזמינה תשלום נוסף עד לגובה הסכום הסופי של תשלום מחזור ההכנסות, 



 

 

) ימים ממועד הוצאת דרישת התשלום 15אשר ישולם על ידי הזכיין תוך חמישה עשר (

על ידי המזמינה. לחלופין, במידה ותשלום מחזור ההכנסות בפועל על ידי הזכיין יהיה 

מחזור ההכנסות, המזמינה תפחית מסכום התשלום  גבוה מהסכום הסופי של תשלום

הקבוע שעל הזכיין לשלם למזמינה את ההפרש המגיע לזכיין בין תשלום מחזור 

"סכום ההפרש של ור ההכנסות (זלום מחשההכנסות בפועל לבין הסכום הסופי ל ת

) וזאת במועד התשלום הקבוע הסמוך למועד ההתחשבנות תשלום מחזור ההכנסות"

 כאמור.

 

 הוראות שינוי –' אפרק י

 

 כללי –שינויים לפרויקט  .64

 

כל שינוי בפרויקט יהיה כפוף לאישורה של המנהלת. למען הסר ספק מובהר בזה, כי  .64.1

אישור המנהלת אינו מחליף, מייתר או גורע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון 

כל היתר הנדרש  ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין או מאחריות הזכיין לקבל

 לביצוע השינוי.

 

(ביצוע הפרויקט על חשבון הזכיין  12אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף  .64.2

 ובאחריותו) לעיל.

 

 ביצוע שינויים בפרויקט .65

 

ביצוע שינויים יהיו כפופים לאישורה המוקדם של המזמינה, טרם תחילת ביצועם. למען  .65.1

נה אינו מחליף, מייתר או גורע מסמכותה של כל הסר ספק מובהר בזה, כי אישור המזמי

רשות מוסמכת לבחון ולאשר כל שינוי מוצע, כנדרש על פי כל דין ומאחריותו של הזכיין 

 להשגת היתרים לשינוי כאמור.

 

מובהר בזה, כי המזמינה תהיה רשאית לבחור להכליל שינויים, בין אם מבוצעים על ידי  .65.2

המזמינה או כל צד שלישי אחר, כחלק בלתי נפרד הזכיין ובין אם מבוצעים על ידי 

 מהפרויקט ותחולנה עליהם כל הוראות הסכם זה.

 

 )74עדכון לוח הזמנים המפורט בגין הוראת שינוי? (עמוד  .66

 ערבויות  –' בפרק י

לשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימציא הזכיין ערבויות אוטונומיות, צמודות, 

 תי מותנות בהתאם להוראות פרק זה.בלתי הדירות ובל

 ערבות הזכייה .67



 

 

עד למועד כניסת ההסכם לתוקף ימציא הזכיין למזמינה את ערבות הזכייה על סך  .67.1

 נוסח ערבות הזכייה)( 5כנספח ) בנוסח המצורף מאה אלף שקלים חדשים( 100,000

 פי הסכם זה.-) להבטחת מילוי התחייבויותיו על"ערבות הזכייה"להסכם זה (

 

רבות הזכייה תישאר בתוקף עד החלפתה על ידי הזכיין כנגד ערבות הביצוע (כהגדרתה ע .67.2

 להלן).

 

 (המועד 9כאמור בסעיף במקרה והזכיין אינו עומד בהתחייבות להגיע למועד הקובע  .67.3

הקובע) לעיל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות המזמינה בגין ההפרה 

ט את ערבות הזכייה במלוא הסכום כפיצוי מוסכם האמורה, תהיה המזמינה רשאית לחל

בגין ההפרה. הצדדים מצהירים ומסכימים, כי סכום הפיצוי המוסכם הינו סביר והגיוני 

 ביחס לנזק שניתן לצפותו מראש בעת כריתת ההסכם.

 

 ערבות הביצוע .68

 

 שקלים חדשים 500,000עד למועד הקובע ימציא הזכיין למזמינה ערבות ביצוע על סך של  .68.1

) להבטחת "ערבות הביצוע"להסכם זה ( (נוסח ערבות הביצוע) 6כנספח בנוסח המצורף 

 מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

ידי הזכיין כנגד ערבות התפעול (כהגדרתה -ערבות הביצוע תישאר בתוקף עד להחלפתה על .68.2

ר להלן) במועד קבלת אישור ההפעלה של הפרויקט. מובהר, כי ערבות הביצוע תישא

בתוקף בחלק מתקופת ההפעלה של הפרויקט ולזכיין לא תהיה כל טענה, דרישה ו/ או 

תביעה כלפי המזמינה בקשר לכך. לפיכך, מובהר, למען הסר ספק, כי ערבות ביצוע זו 

תבטיח את כל התחייבויות הזכיין על פי הסכם זה לרבות התחייבויותיו בתקופת ההפעלה 

 כאמור.

 

 ערבות התפעול .69

 

מתן אישור ההפעלה של הפרויקט, הזכיין ימציא למזמינה ערובת תפעול על סך כתנאי ל .69.1

להסכם זה או  (נוסח ערבות התפעול) 7כנספח בנוסח המצורף  _______ שקלים חדשים

שקלים  _______לחלופין יפחית את ערבות הביצוע המקורית שבתוקף לסכום של 

 ו על פי הסכם זה.) להבטחת מילוי התחייבויותי"ערבות התפעול"( חדשים

 

) שנים ממועד קבלת אישור ההפעלה של הפרויקט ובכפוף לאישור המנהלת 10בתום עשר ( .69.2

מקורית לסך של המראש ובכתב, הזכיין יהיה רשאי להפחית את סכום ערבות התפעול 

מבלי שיחול כל שינוי בתנאי הערבות וזאת בלבד שבמהלך  _________ שקלים חדשים

למועד האמור לעיל התקיימו שני התנאים המצטברים הבאים:  ) השנים שקדמו5חמש (



 

 

) הזכיין לא הפר איזה 2) המזמינה לא חלטה את ערבות התפעול או חלק ממנה; וגם (1(

 מבין התחייבויותיו המהותיות או המצגים המהותיים שנתנו על ידו על פי הסכם זה.

 

 ערבות התפעול תישאר בתוקף עד לתום תקופת הזיכיון. .69.3

 

 ות ההחזרהערב .70

 

לא יאוחר משנתיים לפני תום תקופת הזיכיון של הפרויקט, ימציא הזכיין למזמינה  .70.1

לפי  ____________ שקלים חדשים(בנוסף לערבות התפעול) ערבות החזרה על סך של 

) "ערבות ההחזרה"להסכם זה ( ערבות התפעול) (נוסח 7בנספח התנאים המפורטים 

 י הסכם זה.פ-להבטחת מילוי התחייבויותיו על

 

 ערבות ההחזרה תהיה בתוקף עד תום שנתיים מסוף תקופת הזיכיון של הפרויקט. .70.2

 

 הוראות כלליות –ערבויות  .71

 

 הערבויות תהיינה צמודות למדד הבסיסי כמתואר בנוסח הערבות. .71.1

 

מבלי לגרוע מזכויותיה של המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, תהיה המזמינה זכאית  .71.2

ת העומדת לזכותה, במלוא סכומה או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה לחלט כל ערבו

הבלעדי, אם הפר הזכיין התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה (לרבות בגין אי 

השלמת הסגירה הפיננסית במועד ובהתאם לתנאים כמפורט בהסכם זה) וזאת בסכום 

ת הזכיין. למען הסר ספק, הנזק אשר, לדעת המזמינה או מי מטעמה, נגרם כתוצאה מהפר

 זכות זו של המזמינה תחול לגבי כלל הערבויות העומדות לזכותה.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תינתן לזכיין הודעה על הכוונה להוציא דרישת תשלום על פי  .71.3

) ימים לפני מועד משלוח הדרישה 7כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות שבעה (

 כאמור.

 

לא יגרע מזכות  להוראות סעיף זהערבות או חלק ממנה בהתאם  מובהר כי חילוט .71.4

המזמינה לבטל את ההסכם בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת הנתונה לה על פי 

 הוראות ההסכם או על פי כל דין.

 

-כל ערבות שעל הזכיין להמציא כאמור בהסכם זה תהיה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי .71.5

המזמינה. מוסכם ומובהר, כי שום הוראה בהסכם זה לא  חוזרת לטובת-מותנית ובלתי

 תפגע באוטונומיות של כל ערבות כאמור.

 



 

 

כל הערבויות תינתנה על ידי בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון .71.6

(חתומה  1981-לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

 ולא על ידי סוכן שלה).על ידי החבר העצמה 

 

 אחריות, שיפוי וביטוח –' יגפרק 

 אחריות .72

 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ומאחריותו על פי כל דין, הזכיין ישא באחריות בלעדית 

לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או עלות שיגרמו למזמינה, למנהלת, לכל רשות מוסמכת, 

או הבאים מכוחם, או לצד שלישי  לנציגיהם, לעובדיהם, לנושאי משרה בהם, לחליפיהם

כלשהו (לרבות לאלה העובדים בפרויקט והמשתמשים במבני הפרויקט) לרבות כתוצאה 

מתביעה נגד המזמינה או המנהלת הנובעים או הקשורים למימוש זכויותיו ו/ או ביצוע 

התחייבויותיו של הזכיין במסגרת ההסכם, ו/ או כתוצאה מכל מישה, מחדל או הפרה של 

 כיין או מי מטעמו בניגוד להוראות הסכם זה או כל דין.הז

 

 שיפוי .73

 

הזכיין ישפה את המזמינה, המנהלת וכל מי מטעמן, בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/ או 

לעיל, לרבות במסגרת דרישה, תביעה, תובענה,  כאמור עלות, שהינם באחריותו של הזכיין

במועד שנקבע בדרישה לשיפוי על ידי הליך (אזרחי או פלילי), צו, פסק דין או קנס, 

) ימים ממועד משלוח הודעה 30המזמינה, ובלבד שמועד זה לא יהיה לפני חלוף שלושים (

 כאמור.

 

 הגנה מפני תביעות .74

 

בכל מקרה בו תוגש תביעה או יינקט הליך משפטי אחר נגד המזמינה, המנהלת או כל  .74.1

חליפיהם או הבאים מכוחם ה בהם, רשות מוסמכת, נציגיהם, עובדיהם, נושאי משר

והרשות תטען כי היא זכאית לשיפוי בגינו בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין, 

) ימים 14תמסור הרשות הודעה על כך לזכיין בהקדם האפשרי ולא יאוחר מארבעה עשר (

מסירת הודעה כאמור לא תפגע בזכות -מהיום שנמסר לה עותק מן התביעה. מובהר, כי אי

לשיפוי מהזכיין כאמור, אלא במידה שהיה בכך כדי לשלול את זכויותיו של  הרשות

 הזכיין.

 

למען הסר ספק מובהר כי התפשרות בהליך המשפטי כאמור, לא תשחרר את הזכיין 

מחובת השיפוי כאמור בהסכם זה או על פי כל דין (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור 

כי דין והוצאות שהוצאו למטרת אכיפת לעיל, הוצאות משפטיות, שכר טרחת עור

 התחייבות השיפוי של הזכיין על פי ההסכם).

 



 

 

ביטוח.75

 

פי דין, מתחייב הזכיין לערוך -פי הסכם זה ו/ או על-מבלי לגרוע מאחריות הזכיין על .75.1

ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת 

 מוניטין:

 

) בטרם תחילת ביצוע עבודות ההקמה, "ביטוח ההקמה"קמה (ביטוח עבודות ה .75.1.1

תחזוקה מורחבת של ולמשך כל תקופת ביצוע העבודות כאמור, לרבות תקופת 

"תקופת ביצוע  ) חודשים (להלן ולצורך סעיף זה בלבד:24עשרים וארבעה (

 עבודות ההקמה"). 

 

ות ההקמה את בנוסף מתחייב הזכיין לערוך ולקיים למשך כל תקופת ביצוע עבוד

 הביטוחים הבאים:

 

הזכיין מצהיר כי כל כלי הרכב שלו ו/ או של קבלן  –ביטוח כלי רכב  .75.1.1.1

ההקמה ו/ או קבלני המשנה שלו ו/ או מי מטעמו הנמצאים באתר העבודות 

יבוטח בפני סיכוני צד שלישי, רכב רכוש, בסכום שלא יפחת מגבול האחריות 

מונח "כלי רכב" כולל מנופים, הסטנדרטי. למען הסר ספק מוסכם כי, ה

מלגזות, טרקטורים, גוררים ונגררים, וכן כל כלי רכב, ציוד ומתקנים 

פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, -המחייבים רכישת ביטוח חובה על

 .1975-תשל"ה

 

לכל הרכוש בבעלות הזכיין ו/ או קבלן ההקמה ו/  –ביטוח כל הסיכונים  .75.1.1.2

או מי מטעמו, שהם אחראים עבורו, המשמש את או קבלני המשנה שלו ו/ 

הזכיין ו/ או את קבלן ההקמה ו/ או את קבלני המשנה שלו ו/ או מי מטעמו 

בביצוע העבודות, בערכם המלא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 

כלשהו, מבני עזר, כלי עבודה, ציוד מכני הנדסי מתקנים, ציוד בניה מסוג 

לפיו מוותר המבטח על כל  ה נכלל סעיף מפורשומכשירי הרמה. בביטוח ז

 זכות לתחלוף כנגד המזמינה.

 

ביטוחים לכיסוי אחריותו המקצועית של כל יועץ/ מתכנן אשר יועסק בקשר עם  .75.1.2

עבודות השיפוץ ועבודות ההקמה, בין באמצעות קבלן ההקמה ובין באמצעות 

כנספח ג' רף הזכיין, כמפורט באישור על קיום ביטוח אחריות מקצועית המצו

), וזאת החל ממועד ההתקשרות "ביטוח הזכיין"להסכם זה ( (ביטוח) 8לנספח 

 על יועץ/ מתכנן כלשהו ועד לתום תקופת ביצוע עבודות ההקמה של הפרויקט.

 

ביטוחים למן סיום "ביטוח ההקמה" ועד לתום תקופת הסכם זה כמפורט  .75.1.3

 (ביטוח) 8לנספח ב'  כנספחבאישור על קיום ביטוחי קבע של הזכיין המצורף 

 )."ביטוחי הקבע"להסכם זה (



 

 

באם יערכו עבודות כלשהן במבנה הפרויקט לאחר עבודות ההקמה, ולרבות  .75.1.4

השלמות בניה, תיקונים, שינויים, שיפורים, שיפוצים ותוספות בניה (למעט 

עבודות כאמור המכוסות במסגרת תקופת התחזוקה שבביטוח השיפוץ וההקמה) 

), יערוך הזכיין, בנוסף על ביטוחי הקבע המפורטים פות""העבודות הנוס(

 (ביטוח) 8לנספח כנספח ב' באישור על קיום ביטוחי קבע של הזכיין המצורף 

להסכם זה ביטוח לעבודות כמפורט באישור על קיום ביטוח עבודות ההקמה 

להסכם זה ובשינויים המחויבים, וזאת  (ביטוח) 8לנספח כנספח א' המצורף 

 תקופת ביצוע העבודות הנוספות. למשך כל

 

ללא צורך בכל דרישה או פניה מצד המזמינה, מתחייב הזכיין להמציא לידי המזמינה לא  .75.2

לתחילת ביצוע הביטוחים לעיל, אישור בדבר עריכת ביטוחים יאוחר מהמועדים האמורים 

דין להסכם זה לפי העניין, כשהוא חתום כ (ביטוח) 8בנספח בהתאם לנוסחים המצורפים 

). הזכיין  מצהיר כי ידוע לו שהמצאת האישור ""אישור עריכת ביטוחידי המבטח (-על

האמור הינה תנאי מקדמי לעריכת עבודות כלשהן בפרויקט, והמזמינה תהיה זכאית 

למנוע מן הזכיין את ביצוע העבודות ו/ או התפעול והתחזוקה (לרבות הניהול) כאמור 

 ותו זו.במקרה שלא יעמוד הזכיין בהתחייב

 

) יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הזכיין או ביטוחי הקבע, 14לא יאוחר מארבעה עשר ( .75.3

מתחייב הזכיין להפקיד בידי המזמינה אישור עריכת ביטוח כאמור לעיל, בגין הארכת 

תוקפם לשנה נוספת. הזכיין מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח באותו 

מדי שנת ביטוח וכל עוד מתבצעות העבודות או כל עוד הסכם זה אופן בידי המזמינה, 

 בתוקף (בהתאמה).

 

למען הסר ספק מובהר, כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור לעיל, לא תפגע באף  .75.4

פי הסכם זה, והזכיין מתחייב בזאת לקיים את כל -אחת מהתחייבויות הזכיין על

נעו ממנו ביצוע העבודות בשל אי הצגת פי הסכם זה גם אם יימ-התחייבויותיו על

 האישורים במועד.

 

 4-ו 1פי סעיפים -עלהזכיין מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים  .75.5

להסכם זה  (ביטוח)8לנספח כנספח ב' לאישור על קיום ביטוחי קבע של הזכיין המצורף 

 טח על פיהם.מעת לעת, כך שישקפו תמיד את מלוא שוויו של הרכוש המבו

 

הזכיין מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ותביעה כנגד המזמינה ו/ או מי מטעמה  .75.6

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית 

באישור על קיום ביטוח  1לסעיף פי הביטוחים הנערכים בהתאם -הנקובה בפוליסה) על

לאישור  4-ו 1להסכם זה וסעיפים  (ביטוח) 8לנספח כנספח א' עבודות ההקמה המצורף 

להסכם זה, ובלבד  (ביטוח) 8לנספח כנספח ב' על קיום ביטוחי קבע של הזכיין המצורף 

 שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.



 

 

חייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הזכיין מת .75.7

הביטוח, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. כמו כן, 

מתחייב הזכיין לשתף פעולה עם המזמינה, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות 

להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי  פי ביטוחי הזכיין, ובכלל זה,-המזמינה על

 פי ביטוחי הזכיין.-לשמש בסיס לתביעה על

 

נוסף ו/ או משלים לאמור בביטוח ההקמה אם לדעת הזכיין יש צורך בערכית ביטוח  .75.8

להסכם זה, מתחייב  (ביטוח) 8לנספח ב' -כנספחים א' וובביטוחי הקבע המצורפים 

 ור.הזכיין לערוך ולקיים את הביטוח כאמ

 

ידי הזכיין כדי לצמצם ו/ או לגרוע בצורה -מובהר בזאת, כי אין בעריכת הביטוחים על .75.9

כלשהי מהתחייבויות הזכיין בהתאם לחוזה זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את 

המזמינה ו/ או כל אדם או גוף שהוא, בגין כל נזר שייגרם במישרין או בעקיפין שהזכיין ו/ 

ים לו. תשלום בפועל של תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בו אלא כדי או מי מטעמו אחרא

להפחית מסכום השיפוי ו/ או פיצוי לו יהיו זכאים המזמינה ו/ או כל אדם או גוף שהוא 

 בגין נזק או הפסד.

 

הזכיין מתחייב כי במידה וייגרם נזק למבנה הפרויקט (או לכל חלק ממנו),  .75.10

 בלו, לתיקון הנזק ו/ או לשיקומו.ישמשו תגמולי הביטוח, במידה שיתק

 

 שינוי בדין –' ידפרק 

 שינוי בדין .76

לזכיין לא תהא עילת תביעה ו/ או טענה ו/ או דרישה כלשהי כלפי המזמינה או מי 

מטעמה בנוגע להשלכות של כל שינוי בדין, ולא יהיה בכל שינוי כאמור כדי לגרוע מאיזה 

 מהתחייבויותיו מכוח הסכם זה.

 

 כוח עליון –' טופרק 

 

 הגדרת כוח עליון .77

 

כל אירוע שאינו בשליטה הסבירה של המזמינה, המנהלת או של "כוח עליון" משמעו 

הזכיין המהווה נסיבה חריגה ובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד 

הנפגע יכול למנוע, ואשר כתוצאה ישירה ממנו: (א) נגרם עיכוב מהותי בביצוע עבודות 

יפוץ ו/ או עבודות ההקמה וקבלת אישור ההפעלה; או (ב) נגרם נזק מהותי למבנה הש

הפרויקט או חלק מהותי ממנו; או (ג) אי אפשר לבצע את התפעול והתחזוקה (או חלק 

 מהותי מהתפעול והתחזוקה) באופן מלא וסדור לפי הסכם זה.

 



 

 

בגדר "כוח עליון" למען הסר ספק, האירועים המפורטים להלן (אך לא רק הם) אינם 

 כמשמעותו בהסכם זה:

 

 מחסור בחומרים או עובדים; .77.1

 

שביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, שננקטו במישרין נגד הזכיין  .77.2

 או מי מטעמו, או שמעשה או מחדל של הזכיין או אותו גורם גרמו להיווצרותם;

 

 ן לצפותן מראש;ות אקלימיות אחרות אשר ניתעמזג אוויר קשה והפר .77.3

 

 תנאים פיזיים באתר, או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק; .77.4

 

השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר הדרוש  .77.5

 לביצוע התחייבויות הזכיין על פי ההסכם;

 

י הפרויקט) אירועי טרור המשפיעים על התנהלות הפרויקט (להבדיל מנזק פיזי למבנ .77.6

 ות סדר; וכןעוהפר

 

יתכן והיה נחשב כאירוע  ןכל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בהסכם זה, אשר אלמלא כ .77.7

 כוח עליו.

 

 הוראות כלליות –אירוע כוח עליון  .78

 

 ), תחולנה הוראות פרק זה."אירוע כוח עליון"האירוע מהווה כוח עליון ( .78.1

 

ככל שניתן, במטרה להביא לקיום החלטות הנוגעות לאירוע כוח עליון תכוונה,  .78.2

 התחייבויות הצדדים, ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים.

 

כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח עליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את  .78.3

התחייבויותיו על פי הסכם זה קיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא 

בקשר לכך, ואולם הוא יהיה פשוט אף הוא מביצוע  תהיה כל טענה או תביעה

התחייבויותיו על פי הסכם זה העומדות כנגד ההתחייבויות מהן שוחרר הנפגע בהתאם 

 לאמור לעיל, אך בכפוף לאמור להלן.

 

פי פרק זה תהיינה כפופות לחובתו של הזכיין לעשות את מרב -זכויות הזכיין על .78.4

ירוע הכוח העליון על הפרויקט, לרבות על לוח מנת למזער את השלכות א-המאמצים על

 הזמנים המפורט וההוצאות הכרוכות בכך.

 



 

 

לאחר שחדלו השלכותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע, ללא דיחוי, להשבתו של .78.5

פי -הפרויקט למצבו טרם אירוע הכוח העליון, וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על

 ההסכם.

 

פי -ל מקרה, לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התחייבויותיו עלהוראות פרק זה, בכ .78.6

ההסכם, אשר קדמו להתרחשות אירוע הכוח העליון, ו/ או מביצוע התחייבויות באינן 

 מושפעות מאירוע הכוח העליון.

 

אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות אירוע כוח עליון, לרבות, אך  .78.7

 ח עליון שגרם לביטול הסכם זה, למעט כאמור בפרק זה.לא רק, עקב אירוע כו

 

 סעדים בגין כוח עליון .79

 

במידה וכתוצאה ישירה מאירוע כוח עליון בתקופת ההקמה נגרם עיכוב מהותי בביצוע 

עבודות ההקמה וקבלת אישור ההפעלה, יהא הזכיין זכאי אך ורק להתאמת לוח הזמנים 

ן הסר ספק, מובהר, כי הזכיין לא יהיה המפורט, כך שלא ימצא בהפרת ההסכם. למע

 זכאי לכל פיצוי ו/ או תשלום ו/ או סעד אחר.

 

 שיקום הפרויקט .80

 

במידה וכתוצאה ישירה מאירוע כוח עליון נגרם נזק למבני הפרויקט או חלק מהם, יחולו 

 זה: 81הוראות סעיף 

 

) עבודות הזכיין יגיש לאישור המזמינה טיוטת תכנית אשר מפרטת, לפי העניין: (א .80.1

ההקמה (לרבות רכש ציוד ומערכות) הנדרשות על מנת להשלים את עבודות ההקמה (לא 

כולל עבודות הקמה שהזכיין היה יכול לבצען למרות אירוע הכוח העליון); או (ב) את כל 

הפעולות הנדרשות להשבת הפרויקט למצבו טרם קרות האירוע (תוך שימוש ברכיבים 

 השיקום.(ג) עלות -חדשים בלבד); ו

 

), הזכיין יפעל, "תכנית שיקום הפרויקט"לאחר אישור טיוטת התכנית על ידי המזמינה ( .80.2

על חשבונו, להשבת הפרויקט למצבו טרם אירוע הכוח העליון על ידי יישום תכנית שיקום 

 הפרויקט לפי הוראותיה והוראות הסכם זה.

 

 ההסכם על ידי המזמינה בגין הפרת זכיין ביטול –' טזפרק 

 ביטול ההסכם על ידי המזמינה  .81

 

גרוע מזכותה לסעדים אחרים ו/ או נוספים, לפי העניין, המפורטים בהסכם זה או מבלי ל

 על פי כל דין, המזמינה תהיה רשאית לבול את ההסכם בקרות אחד מהמקרים שלהלן:



 

 

 9 בסעיףהזכיין לא הגיע למועד הקובע ולא השלים את כל התנאים למועד הקובע כאמור  .81.1

 (המועד הקובע) לעיל;

 

) ימים רצופים, או שישים 40הזכיין הפסיק את עבודות ההקמה לתקופה של ארבעים ( .81.2

) חודשים, ללא אישור המזמינה 12) ימים במצטבר במהלך תקופה של שניים עשר (60(

 ומבלי שהדבר הותר לפי הסכם זה;

 

 אישור.) חודשים מהמועד ל6הזכיין לא קיבל את אישור ההפעלה עד שישה ( .81.3

 

הזכיין הפסיק לבצע את התפעול והתחזוקה (או כל חלק מהותי מהם) לתקופה של עשרים  .81.4

) ימים במצטבר במהלך תקופה של שניים 45) ימים רצופים או ארבעים וחמישה (21ואחד (

 ) חודשים, ללא אישור המזמינה ומבלי שהדבר הותר לפי הסכם זה;12עשר (

 

ת חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הזכיין הגיע הזכיין הודה באי יכולתו לפרוע א .81.5

 להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים;

 

נגד הזכיין הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או  .81.6

גוע כונס נכסים קבוע, או בקשה לכינוס על כל רכושו או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפ

באופן מהותי וישיר בפעילותו, או להקפאת הליכים או הכרזה על חדלות פירעון, או לכל 

צו או מינוי בעל השלכות דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך עשרים 

 ) ימים;21ואחד (

 

נגד הזכיין הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס  .81.7

נכסים קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או על הקפאת הליכים או 

 שהזכיין הפך לחדל פירעון, או כל צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה:

 

הזכיין לא הגיש בקשה לביטול הצו או המינוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת  .81.7.1

בתוך ארבעה עשר  –להגשת בקשה כזו  בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד

 ) ימים;14(

 

בקשת הביטול שהגיש הזכיין במועדה כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה  .81.7.2

 בערעור, אם יוגש;

 

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של הזכיין או על חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע  .81.8

ת הוצאה לפועל לגבי כל רכושו של באופן מהותי וישיר בפעילותו, או שנעשתה פעול

הזכיין, או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר בפעילותו, והתקיים 

 אחד מאלה:

 



 

 

הזכיין לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן .81.8.1

 –הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

 ) ימים;14ך ארבעה עשר (תו

 

בקשת הביטול שהגיש הזכיין במועדה נדחתה וללא צורך להמתין להכרעה  .81.8.2

 בערעור, אם יוגש;

 

 מחדש;-נפתחו הליכים לפירוק מרצון של הזכיין, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון .81.9

 

במידה והזכיין הפר איזה מבין התחייבויותיו המהותיות או המצגים המהותיים  .81.10

 ל ידו על פי הסכם זה;שניתנו ע

 

בנסיבות העניין קיים חשש מבוסס כי עתיד להתרחש איזה מן המקרים  .81.11

אף בטרם התרחשותו של מקרה כאמור, לרבות הפרה צפויה  בסעיף זה, וזאתהמפורטים 

 של התחייבות מהותית של הזכיין. 1973-לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג

 

 הליכים לקראת ביטול .82

 

לעיל, תשלח המזמינה הודעה בכתב  82זכותה לבטל את הסכם זה לפי סעיף לפני מימוש  .82.1

לזכיין הדורשת ממנו לתקן את האירוע המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על 

) ימים ממועד משלוח ההודעה 30ידי המזמינה, ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר משלושים (

סעיף  זה לא יחול על מימוש זכותה של בהתאמה).  "תקופת תיקון"ו "הודעת התראה"(

 לעיל. 82המזמינה לבטל את ההסכם לפי סעיף 

 

) 7המזמינה תהא רשאית לבטל הסכם זה בהודעה בכתב שתיכנס לתוקף בתוך שבעה ( .82.2

תוקן האירוע  במקרה בו לא). "הודעת ביטול בגין הפרת זכיין"ימים ממועד הוצאתה (

ובהתאם להנחיות המפורטות בהודעת  המהווה עילת ביטול בתוך תקופת התיקון

 ההתראה.

 

 פיצויים בגין ביטול הסכם לפני מועד הענקת ההרשאה לתחילת העבודות .83

 

נכנסה הודעת הביטול בגין הפרת זכיין לתוקף לפני מועד הענקת ההרשאה לתחילת 

העבודות באתר, מבלי לגרוע מזכותה לסעדים אחרים ו/ או נוספים, תקבע המזמינה את 

פיצוי שישולם למזמינה על ידי הזכיין. סכום זה ייקבע על בסיס כל הנזקים סכום ה

(לרבות הפסדי הכנסות ורווחים), ההוצאות והעלויות שנגרמו למזמינה ולזכיין לא תהיה 

כל טענה, דרישה ו/ או תביעה כלפי המזמינה בקשר לכך. למען הסר ספק מובהר בזה כי 

לים, בין היתר, הוצאות ועלויות בקשר עם הנזקים, ההוצאות והעלויות כאמור כול

המשפיע על תנאי  , לרבות כתוצאה משינוי בתנאי השוקהחלפת הזכיין בצד שלישי אחר

 ההתקשרות עם הצד השלישי.



 

 

 הענקת הרשאה לתחילת עבודות פיצויים בגין ביטול הסכם לאחר מועד .84

 

הרשאה לתחילת נכנסה הודעת הביטול בגין הפרת זכיין לתוקף אחרי מועד הענקת ה

של  קלזכיין על בסיס שווי השועבודות באתר, תקבע המזמינה את סכום הפיצוי שישולם 

של הפרויקט  ק(קביעת שווי השו  הפרויקט, אשר יחושב וישולם בהתאם להוראות סעיף

) סכום כל הנזקים שנגרמו למזמינה 1ותשלום הפיצוי לזכיין) בניכוי כל המפורט להלם: (

לים מטעמה ערב הפרת ההסכם על ידי הזכיין (לרבות הפסדי הכנסות ו/ או לכל הפוע

) כל ההוצאות 3(-) כל תשלום ששולם לזכיין על ידי המזמינה לפי הסכם זה; ו2ורווחים); (

 והעלויות שנגרמו למזמינה ו/ או לכל הפועלים מטעמה.

 

ו/ או לכל למען הסר ספק מובהר בזה כי הנזקים, ההוצאות והעלויות שנגרמו למזמינה 

הפועלים מטעמה כאמור כוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות בקשר עם החלפת הזכיין 

המשפיע על תנאי ההתקשרות עם  קבצד שלישי אחר, לרבות כתוצאה משינוי בתנאי השו

 הצד שלישי.

 

זה הוא שלילי, אזי הסכום  סעיףבמידה וסכום הפיצוי לזכיין המחושב על פי הוראות 

) ימים ממועד הוצאת דרישת 15על ידי הזכיין למזמינה בתוך חמישה עשר (האמור ישולם 

 התשלום על ידי המזמינה.

 

 מובהר, כי הזכיין לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/ או תשלום ו/ או סעד אחר.

 

 סיום תקופת הזיכיון או ביטול ההסכם, החזרת הפרויקט למזמינה –' יזפרק 

 

 יטול ההסכם; החזרת הפרויקט למזמינהפעולות בסיום תקופת הזיכיון או ב .85

 

בנסיבות של ביטול ההסכם או סיום תקופת הזיכיון, תחולנה ההוראות הבאות וזאת 

 ביחס לכל אחד מתתי הפרויקטים:

 

 מצב הפרויקט.85.1

 

הזכיין מתחייב כי בתום תקופת הזיכיון או במועד ביטול ההסכם יהיה הפרויקט 

יהוט או חלק אחר) במצב תקין וכשיר לפעולה (לרבות כל מבנה, מתקן, מערכת, ציוד, ר

 בהתאם להוראות הכרכים המקצועיים ובהתאם להוראות הסכם זה.

 

 בדיקת מצב הפרויקט במקרה של סיום תקופת הזיכיון.85.2

 



 

 

לא יאוחר משנה לפני סיום תקופת הזיכיון של הפרויקט, יגיש הזכיין לאישור .85.2.1

יש לבצע לקראת סיום המנהלת את הצעתו לענייני תכנית מבחני ההחזרה ש

תקופת הזיכיון של הפרויקט על מנת לוודא שהפרויקט הרלוונטי עומד בדרישות 

 הסכם זה. ההצעה תכלול לפחות את הפרטים המפורטים להלן:

 

 תיאור הבדיקה המוצעת; .85.2.1.1

 

 מטרת הבדיקה; .85.2.1.2

 

 קריטריונים למדידת תוצאות הבדיקה; .85.2.1.3

 

 הגורמים אשר יבצעו את הבדיקה. .85.2.1.4

 

אית לאשר, לדחות או לשנות את הצעת הזכיין לתכנית מבחני המזמינה תהיה רש .85.2.2

ההחזרה, ככל הנדרש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על מנת לוודא שמבחני ההחזרה 

כוללים את המבחנים והבדיקות הנדרשות על מנת לוודא שהפרויקט עומד 

בדרישות הסכם זה. המנהלת תשלח לזכיין את תגובת המזמינה להצעת הזכיין 

) חודשים ממועד קבלת 3ההחזרה בהתאם לאמור לעיל תוך שלושה ( למבחני

 )."בדיקת ההחזרה"הצעת הזכיין (

 

 המזמינה תהיה רשאית לעדכן את בדיקות ההחזרה מעת לעת. .85.2.3

 

) ימים לפני תום תקופת הזיכיון של הפרויקט, 180לא יאוחר ממאה ושמונים ( .85.2.4

ציגים של המזמינה ו/ או יתקיים סיור ראשון בכל חלקי הפרויקט הרלוונטי עם נ

מי מטעמה והזכיין. הזכיין יסייע לנציגים של המזמינה לסקור את כל חלקי 

 הפרויקט הרלוונטי ביסודיות.

 

בדיקות ההחזרה יתבצעו על ידי המזמינה ו/ או מי מטעמה כפי שהיא תראה  .85.2.5

לנכון, לרבות תוך כדי הפעלת והפסקת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני 

) 5פתיחת דלתות וכדומה. בדיקות ההחזרה יסתיימו לא יאוחר מחמישה (עבודה, 

חודשים לפני סיום תקופת הזיכיון של תת הפרויקט הרלוונטי. הזכיין יסייע 

 למזמינה ו/ או למי מטעמה לבצע את הדירות ההחזרה.

 

) יום מעת סיום הבדיקות ההחזרה, 21המזמינה תגיש לזכיין, תוך עשרים ואחד ( .85.2.6

גויותיה ממצב הפרויקט הרלוונטי. הזכיין יבצע את כל עבודות התיקון את הסתיי

הנדרשות על פי תוצאות בדיקות ההחזרה על מנת שהפרויקט הרלוונטי יעמוד 

) חודשים לפני סיום תקופת 3בדרישות הסכם זה, וזאת עד לא יאוחר משלושה (

 הזיכיון של תת הפרויקט הרלוונטי.

 



 

 

למת העבודות הנדרשות, יערכו המזמינה ו/ או מי הזכיין למזמינה על השהודיע .85.2.7

 להוראות סעיף זה.מטעמה והזכיין בדיקות חוזרות בהתאם 

 

במידה ויתברר על פי תוצאות בדיקות ההחזרה, כי הפרויקט אינו עומד בדרישות  .85.2.8

או סעד העומדים למזמינה בקשר לכך תהיה הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/ 

ת הערבויות העומדות לטובתה ולבצע כל תיקון נדרש רשאית המזמינה לחלט א

 על מנת להביא את מבנה הפרויקט לשביעות רצונה.

 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המזמינה להיפרע מהזכיין בדרך אחרת את 

נזקיה, לרבות אם ביצעה את עבודות התיקון בעצמה או באמצעות צדדים 

 שלישיים.

 

תקופת הזיכיון של הפרויקט, יכינו המנהלת לא יאוחר מחודשיים לפני תום  .85.2.9

והזכיין תכנית להכשרת כוח אדם מטעם המזמינה לצורך תפעול ותחזוקת 

הפרויקט בתום תקופת הזיכיון כאמור. לקראת תום תקופת הזיכיון של הפרויקט 

במועד שתקבע המנהלת, ישולבו כוח אדם מטעם המזמינה ו/ או מי מטעמה 

צע חפיפה מסודרת. למען הסר ספק מובהר, כי אין בעבודת הזכיין על מנת לב

בשילובם של כוח האדם מטעם המזמינה ו/ או מי מטעמה (לרבות גוף חליף) כדי 

 לגרוע מאחריותו של הזכיין על פי הסכם זה.

 

) חודש לפני תום תקופת הזיכיון של הפרויקט, על הזכיין 1לא יאוחר מאחד ( .85.2.10

 פי תוצאות בדיקות ההחזרה. להשלים את עבודות התיקון הנדרשות על

 

לא בצע הזכיין את כל עבודות התיקון הנדרשות על פי תוצאות בדיקות ההחזרה,  .85.2.11

רשאית המזמינה לבצע את העבודה האמורה בעצמה ו/ או באמצעות מי מטעמה 

(לרבות גוף חליף או קבלנים מטעמה). ההוצאות האמורות יחולו על הזכיין, 

ו לנכות את ההוצאות האמורות מכל סכום והמזמינה תהיה רשאית לגבות א

 שיגיע לזכיין בכל זמן שהוא או בכל דרך אחרת.

 

יוניות ומעשיות לנציגי המזמינה ו/ או למי מטעמה עהזכיין יערוך הדרכות  .85.2.12

(לרבות גוף חליף) בכל הכרוך בתפעול ותחזוקת הפרויקט וכן לגבי כל עבודה 

יו לפי הסכם זה. אנשי סגל הזכיין נוספת שביצע הזכיין לצורך ביצוע התחייבויות

אשר יעבירו את ההדרכות העיוניות יכללו בעלי מקצוע בכל מקצוע רלוונטי. 

 נושאי ההדרכה ומתכונתה יקבעו על ידי המנהלת.

 

 המזמינה תישא בעלויות כוח האדם מטעמה. .85.2.13

 

למען הסר ספק, המזמינה תהיה רשאית להעסיק את מי מאנשי סגל הזכיין  .85.2.14

 פת הזיכיון של הפרויקט לפי שיקול דעתה.לאחר תום תקו



 

 

 בדיקת מצב הפרויקט בנסיבות של ביטוח ההסכם .85.3

 

במקרה של ביטול ההסכם, תבוצע בדיקה של מצב הפרויקט במועד הביטול.  .85.3.1

המזמינה תהא רשאית לבצע את הבדיקות ההחזרה בעצמה או באמצעות מי 

 .מטעמה (לרבות גוף חליף) במסגרת הבדיקה של מצב הפרויקט

 

במידה ויתברר על פי תוצאות בדיקות ההחזרה, כי הפרויקט (כולו או חלקו) אינו  .85.3.2

עומד בדרישות הסכם זה, הרי שבכל הסכומים הדרושים על מנת להעמיד את 

הפרויקט במצב העומד בדרישות הסכם זה יחשבו כנזקים שנגרמו למזמינה. אין 

את הסכומים מהזכיין  באמור בהוראה זו כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לגבות

 בכל דרך אחרת.

 

 הוראות כלליות –סיום תקופת הזיכיון או ביטול ההסכם  .86

 

עם סיום תקופת הזיכיון של הפרויקט או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, הוראות  .86.1

ההסכם תחדלנה מלחול ולא יהיה להן תוקף, למעט הוראות אשר על פי לשונן או טבען 

 (יישוב מחלוקות) להסכם. 93סעיף סכם או סיומו, ובפרט ממשיכות לחול לאחר ביטול הה

 

 במועד סיום תקופת הזיכיון או במועד ביטול ההסכם: .86.2

 

כל הנכסים והזכויות שהועברו למזמינה, יועברו כשהם נקיים מכל בטוחה או  .86.2.1

 זכות של הזכיין או צד שלישי כלשהו;

 

ועברו למזמינה הזכיין יפרע את כל התחייבויותיו בקשר לנכסים ולזכויות שה .86.2.2

כאמור הנוגעות לתקופה הקודמת למועד ההעברה. מבלי לגרוע מן האמור, הזכיין 

יפצה וישפה את המזמינה בגין כל נזק, הפסד, תביעה, עלות והוצאה הקשורים 

 פירעון ההתחייבויות כאמור.-באי

 

ס מבלי לגרוע מזכויות המזמינה לפי כל דין, המזמינה תהא רשאית לבחור גורם שייכנ .86.3

האמורים בסעיף זה, או כל לנעלי הזכיין ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות 

להעביר לזכיין  חלק מהם, או להורות לזכיין או הצדדים האחרים אמורים בסעיף זה

מו ישירות את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק החדש או למי מטע

 מהם.

 

כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותיה עקב המזמינה תהא רשאית לבצע  .86.4

סיום תקופת הזיכיון או ביטול הסכם זה. הזכיין נדרש לבצע כל מה שתורה לו המזמינה 

באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף פעולה עם המזמינה ומי מטעמה לצורך כך, לרבות 

קשורים לפרויקט, לחתום להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתר, לדרך ואתרים אחרים ה



 

 

או כל המסמכים הדרושים ולבצע את כל הפעולות הדרושות לשם כך, לקבל מידע מכל 

גורם מטעמו, להדריך את המנהלת או מי מטעמה בנוגע לתפעול והתחזוקה, ויימנע 

 מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל את ההחזרה כאמור.

 

ישיים כלשהם, את זכויות המזמינה הזכיין יבטיח בכל התקשרויותיו עם צדדים של .86.5

כאמור בסעיף זה. הוראות כאמור תיכללנה במפורש בהסכמים עם צדדים שלישיים 

 כאמור, ותיחשבנה כהוראות לטובת המזמינה.

 

כל סכום המגיע לזכיין מכוח הסכם זה במועד ביטול ההסכם או סיום תקופת הזיכיון,  .86.6

נוגע להחזרת הפרויקט, כפי שתאושר על יעוכב עד להשלמת ביצוע התחייבויות הזכיין ב

 ידי המזמינה.

 

הזכיין ממנה בזאת את המזמינה, בתוקף ממועד סיום תקופת הזיכיון או ביטול ההסכם,  .86.7

לבצע את כל האמור בסעיף זה בעצמה ולטובתה. הזכיין יחתום על כל מסמך נוסף הדרוש 

 לצורך כך.

 

, המזמינה תהא רשאית להורות זה על אף האמור בהסכם זה, בכל מקרה של ביטול הסכם .86.8

לזכיין (עד לכניסת הודעת הביטול לתוקף) להמשיך ולבצע את התפעול והתחזוקה 

לתקופה נוספת כפי שתיקבע על ידי המזמינה, בתנאים הנגזרים מהסכם זה, ובהתאם 

 ) חודשים.18להנחיותיה של המזמינה ובלבד שלא תעלה על שמונה עשר (

 

 וזכויות המחאת חיובים –פרק כ' 

 

 המחאה על ידי הזכיין .87

 

הזכיין לא ימכור, ימחה, ישעבד, ימשכן או יעביר בדרך אחרת כלשהי כל התחייבות, זכות  .87.1

או נכס שיש לו על פי הסכם זה, או כל הסכם מהסכמי הפרויקט, וזאת בין בעסקה אחת 

 .זמינהובין בסדרה של עסקאות, אלא אם כן ניתן לכך אישור המ

 

גי הזכיין והתחייבויותיו לפי הסכם זה, אם במסגרת הסכמי הפרויקט מבלי לגרוע ממצ .87.2

נמסר ביצוע הפרויקט (או כל חלק ממנו) לקבלני משנה, יהא הזכיין אחראי כלפי המזמינה 

לפעולתם של קבלני המשנה, כאילו בוצעו במישרין בידי הזכיין, ולא תהיה לו כל טענה 

 נה.המתבססת על ביצוע העבודות בידי קבלני המש

 

לצורך מימון הפרויקט, הזכיין רשאי להמחות ולשעבד את זכויותיו על פי הסכם זה או על  .87.3

פי כל אחד מהסכמי הפרויקט, או לשעבד את פוליסות הביטוח, או לשעבד נכסים וזכויות 



 

 

שלו שאינם מהווים חלק מהפרויקט. המזמינה לא תאשר שעבוד כאמור, אלא אם כן 

 ראות הבאות:מסמכי השעבוד יכללו את ההו

 

 השעבוד ישמש אך ורק להבטחת מימון הפרויקט ולא לכל מטרה אחרת; .87.4

 

 מימוש השעבוד יהיה כפוף לזכויות המזמינה והמנהלת על פי הסכם זה. .87.5

 

 המחאה על ידי המזמינה .88

 

המזמינה תהיה רשאית להעביר את זכויותיה או חובותיה על פי ההסכם, או כל חלק  .88.1

נעברת תמסור לזכיין הודעה על ההעברה בטרם ביצועה, מהם, לכל צד שלישי ובלבד שה

 ושהמזמינה תהא ערבה כלפי הזכיין לקיום חובותיה של הנעברת על פי ההסכם.

 

מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לעניין מינוי המנהלת והחלפתה, הרי שאם המנהלת תפורק  .88.2

את  או שתחדל להתקיים או שמכל סיבה אחרת לא תהא מסוגלת או מוסמכת לממש

סמכויותיה ולמלא את מטלותיה על פי הסכם זה, זכויותיה וחובותיה במסגרת המנהלת 

בהתאם להסכם זה יומחו ויעברו על המזמינה או לכל גורם כפי שתיקבע המזמינה, 

 והודעה כתובה על כך תימסר לזכיין.

 

 גוף חליף .89

 

ת זכויות הזכיין המזמינה רשאית להורות לזכיין ו/ או לבעלי המניות בזכיין ל העביר א .89.1

לפי הסכם זה ו/ או לפי הסכמי הפרויקט או המניות בזכיין לצד שלישי אשר יחליף את 

) בהתקיים אחד מהמקרים המתוארים "גוף חליף"הזכיין או את בעלי המניות בזכיין (

 להלן:

 

 83בעקבות הוצאת הודעת ביטול בגין הפרת זכיין בהתאם להוראות סעיף  .89.1.1

 לעיל. (הליכים לקראת ביטול)

 

 מינוי גוף חליף על ידי המזמינה .89.2

 

(הליכים לקראת  83היה ובעקבות משלוח הודעת התראה בהתאם להוראות סעיף 

 ביטול) לעיל, המזמינה תהא רשאית למנות גוף חליף.

 

, יבוא הגוף החליף במקום הזכיין בסעיף זהמונה הגוף החליף על ידי המזמינה כאמור 

ותיו על פי הסכם זה ולפי בקשתו, לפי כל הסכמי ביחס לכל התחייבויותיו וזכוי

הפרויקט. הזכיין ובעלי מניותיו יחתמו על כל הסכם או כתב המחאה הנדרשים על מנת 

 ליישם את כניסת הגוף החליף כאמור.

 



 

 

תיכללנה בכל הסכמי הפרויקט והסכמים זהסעיףהוראות הנותנות תוקף להוראות 

 אחרים רלוונטיים.

 

 מיסוי –' אפרק כ

 

 הוראות כלליות לעניין מיסוי .90

 

, הרי כל מס אשר יחול על פי כל דין על הזכיין בקשר עם הסכם בסעיף זהבכפוף לאמור  .90.1

זה, ביצוע הסכם זה, או קיום ומילוי התחייבויות הזכיין על פיו, או בקשר עם קבלה או 

על פי כל מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי הסכם זה או מכוחו וכן על מס אשר יחול 

 דין על האתר ו/ או הפרויקט, יחול על הזכיין וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

 

הזכיין מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים כי כל האחריות לעניין המיסוי הינה עליו בלבד 

והוא ייחשב כמי שקיבל ייעוץ מתאים על ידי יועצים מטעמו לצורך בדיקת נושא 

 המיסוי של הפרויקט.

 

י לגרוע מכל הוראה אחרת של הסכם זה, הרי כל מס שיחול על פי דין על חוכר, שוכר, מבל .90.2

מחזיק או משתמש במקרקעין, שעילתו נצמחה החל ממועד הענקת זכות השימוש באתר 

 לזכיין (או כל חלק הימנו, לפי העניין), יחול על הזכיין.

 

ם כוללים מע"מ. בגין למעט אם נאמר במפורש אחרת, הסכומים הנקובים בהסכם זה אינ .90.3

 תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי הסכם זה יתווסף מע"מ כחוק.

 

 שונות –' בפרק כ

 

 דין חל .91

 

על הסכם זה ועל זכויות והתחייבויות הצדדים על פיו ועל כל עניין הנובע ממנו או הקשור 

 בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

 יישוב מחלוקות .92

 

 בכל מחלוקת ביניהם הנוגעת להסכם זה.הצדדים ידונו בתום לב  .92.1

 

לא נמצא הסדר למחלוקת, רשאי כל צד להפנות את המחלוקת למנגנון יישוב מחלוקות  .92.2

 בהתאם להוראות הסכם זה.



 

 

בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, לבתי המשפט המוסמכים בעיר נצרת תהא   .92.3

 סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה.

 

 ןקיזוז ועכבו .93

 

הזכיין מוותר בזה על כל זכות קיזוז ו/ או עיכבון שהיא כלפי המזמינה ו/ או איזה מנכסיה  .93.1

 פי כל דין או הסכם.-הנתונה לו על

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לרשות המזמינה לפי הסכם זה או  .93.2

פי הוראות -לה עללפי כל דין, לרבות חילוט כל ערבות, לצורך קבלת כל סכום המגיע 

 הסכם זה או לפי כל דין.

 

 מעמדם של צדדים שלישיים .94

 

 הינו בין הצדדים לו ואיננו מקנה כל זכות לאדם שלישי. הסכם זה

 

 פעולות המזמינה .95

 

כל הפעלה על ידי המזמינה של סמכותה על פי דין (להבדיל מסמכותה על פי הסכם זה), 

כיין ו/ או למי מטעמו כל טענה או תביעה והיתרים, לא תקנה לז תלרבות בנושא רישיונו

 כלשהי, למעט כאמור במפורש בהסכם זה.

 

 תיקון ההסכם .96

 

לא יהיה תוקף לכל תיקון להסכם זה, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי הסכם זה או על פי 

ל על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב דין לא ייחשב כמוח

 ובחתימת הצדדים.

 

 הודעות .97

 

הודעה שתינתן על ידי צד להסכם זה למשנהו בקשר עם הסכם זה, תועבר בהתאם  לכ

לפרטים להלן (כולל ההעתק). הודעה כאמור תיחשב כאילו נמסרה בתום עשרים וארבע 

שלוחה בדואר אלקטרוני או בפקס, או בתום ארבעה ) שעות ממועד מסירתה ביד או מ24(

 ) ימים ממועד משולחה בדואר, ובכפוף לאישור מסירה או משלוח.4(
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הזכיין יתחייב בכתב לבצע את ההשלמות בתוך פרק זמן סביר כפי שייקבע על ידי   .46.2

 המנהלת באישור ההפעלה החלקי.

 

הנקוב באישור  תבוצענה על ידי הזכיין כחלק מעבודות ההקמה עד למועד ההשלמות  .46.3

ההפעלה החלקי. לא הושלם ביצוע ההשלמות במועד הנקוב באישור ההפעלה החלקי, 

ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמינה על פי הסכם זה או על פי כל דין, יחויב הזכיין 

 בתשלום הפיצויים הקבועים להלן:

 

שלם ) חודשים, י6שהאיחור בביצוע ההשלמות אינו עולה על שישה ( במקרה .46.3.1

 ) שקלים חדשים בגין כל חודש איחור.50,000הזכיין סך של חמישים אלף (

 

) חודשים מצטברים אך 6שהאיחור בביצוע ההשלמות עולה על שישה ( במקרה .46.3.2

) חודשים, ישלם הזכיין, בנוסף לתשלום בהתאם 12אינו עולה על שניים עשר (

בגין כל חודש ) שקלים חודש 100,000לעיל, סך של מאה אלף ( 46.3.1לסעיף 

 ) ואילך.7איחור החל מהחודש השביעי (

 

הצדדים מצהירים ומסכימים כי סכום הפיצוי המוסכם לפי סעיף זה הינו סביר והגיוני 

 ביחס לנזק שניתן לצפותו מראש בעת כריתת ההסכם.

 

 לאישור הפעלה אי עמידה במועד .47

 

אישור ההפעלה, מבלי במקרה והזכיין לא קיבל את אישור ההפעלה עד למועד המעודכן ל

לגרוע מזכויות המזמינה על פי הסכם זה או על פי כל דין, יחויב הזכיין בתשלום הפיצויים 

להלן בקשר לתקופה שבין המועד המעודכן  46.3.2, 46.3.1המוסכמים הקבועים בסעיפים 

 לאישור ההפעלה לבין מועד קבלת אישור ההפעלה:

 

) חודשים 12ר ההפעלה עולה על שניים עשר (שהאיחור מהמועד המעודכן לאישו במקרה  .47.1

, סך של לעיל 46.3.2-ו 46.3.1לסעיפים מצטברים, ישלם הזכיין, בנוסף לתשלום בהתאם 

) שקלים חדשים בגין כל חודש איחור החל מהחודש 150,000מאה וחמישים אלף (

 ) ואילך.13עשר (-השלושה

 

נו סביר והגיוני ביחס לנזק שניתן הצדדים מצהירים ומסכימים כי סכום הפיצוי המוסכם הי

 לצפותו מראש בעת כריתת ההסכם.

 תפעול ותחזוקה –פרק ט' 

 הוראות כלליות .48



 

 

הענקת אישור ההפעלה הזכיין יבצע את כל הפעולות הנדרשות לניהול, החל ממועד.48.1

ול, אחזקה ותחזוקת הפרויקט (לרבות ניקיון) בהתאם להוראות הסכם זה (לרבות עתפ

 13כאמור בסעיף יים) וכל נוהל שאושר על ידי המזמינה ועל פי כל דין הכרכים המקצוע

 ) לרבות, בין היתר:"תפעול ותחזוקה"(ביצוע הפרויקט בהתאם לדין) לעיל (

 

כל אנשי סגל הזכיין הדרושים לביצוע תפעול ותחזוקת הפרויקט (לרבות  העסקת .48.1.1

 אנשי סגל זכיין קבועים;

 

(לרבות ציוד מתכלה), החלקים וחומרים  כל כלי העבודה לרבות הציוד אספקת .48.1.2

נדרשים) הנדרשים (לרבות הציוד, הרהיטים, החומרים, המוצרים והחלקים ה

 אלא אם כן כתוב במפורש אחרת בהסכם זה;

 

, חידוש או שדרוג מערבות, רהיטים וציוד שסיימו את אורך חייהם, החלפת .48.1.3

על מנת שהזכיין  שאיכותם נפגעה או פחתה מהדרוש בהסכם זה ו/או ככל הנדרש

 יעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה;

 

וג מערכות, ריהוט וציוד ככל הנדרש על מנת שהזכיין ר, חידוש או שדהחלפת .48.1.4

 ;יעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה

 

 בדיקות על ידי גורמים מוסמכים כנדרש על פי כל דין או לפי הסכם זה; ביצוע .48.1.5

 

 עולות ניקיון וגינון תקופתיות כמפורטמערך עבודות האחזקה המונעת ופ ניהול .48.1.6

 ;בהסכם זה 

 

 ;בהסכם זהדוחות כמפורט  הפקת .48.1.7

 

המפורטות בהסכם זה, הינן דרישות מינימום וקיומם לא יסיר מהזכיין את  הדרישות  .48.2

האחריות לתפעול ותחזוקה רציפים ותקינים של הפרויקט. הזכיין לא יהיה רשאי להפחית 

ורי כח האדם, אמצעי העבודה, ציוד, תדירות ביצוע, חלקי ו/ או להוריד ממספר, טיב וכיש

 .החילוף, החומדים המתכלים וכל תשומה ו/ או תוצאה אחרת המוגדרת בהסכם זה

 

(תנאים לקבלת אישור ההפעלה) לעיל, הזכיין יבצע את  44מדרישות סעיף  מבלי לגרוע  .48.3

קשרות בהתייחס התפעול והתחזוקה ממועד קבלת אישור הפעלה ולכל אורך תקופת ההת

השלמות) לעיל, ( 46.1לפרויקט. ככל שיופעל על בסיס אישור הפעלה חלקי כמפורט בסעיף 

הרי ששלבי התפעול והתחזוקה והאמצעים שהזכיין יידרש ליישם לצורכי התפעול 

 והתחזוקה יתאמו את הוראות אישור ההפעלה החלקי.

 

הפרויקט תכלול את כל שטח  ספק, אחריות הזכיין לביצוע תפעול ותחזוקת למען הסר  .48.4

האתר (לרבות שטחים בנויים, שטחים פתוחים ותשתיות) ואת הדרכים והתשתיות עד 



 

 

נקודות החיבור לתשתיות של הרשות המקומית ובעלי תשתיות אחרים ולרבות מתחמי 

 רים שיוכשרו לצרכי מבני הפרויקט.חנייה או שטחים אח

 

באתר כל מבנה או מתקן נוסף הנדרש לו  לאישור המנהלת, הזכיין יכין לעצמו בכפוף  .48.5

 לביצוע התפעול והתחזוקה ויציידם כנדרש.

 

יוודא כי מערך התפעול ותחזוקה המופעל על ידו ייתן מענה מלא לצרכים של  הזכיין  .48.6

 .אוכלוסיית המשתמשים במבני הפרויקט בכל שעות היום ובכל ימות השנה

 

 בהסכם זה  ות מינימאליות המפורטותוהזכיין לא עומד בדרישות איכות וזמינ במקרה  .48.7

(לרבות כתוצאה מהפסקת או השהיית תפעול ותחזוקת הפרויקט (או כל חלק ממנו) ישלם 

הזכיין פיצויים כמפורט שם. הצדדים מצהירים ומסכימים, כי סכומי הפיצוי המפורטים 

 כם.זה הינם סבירים והגיוניים ביחס לנזק שניתן לצפותו מראש בעת כריתת ההס בהסכם

 

 

 כללי –בית האבות  .49

 

משרד הרווחה ו/או משרד בהתאם להנחיות  בית האבותיפעיל, יתחזק וינהל את  הזכיין  .49.1

המזמינה ולאמור בהוראות הבריאות ו/או כל משרד או גוף אחר אחראי על פי דין ו/או 

 .הסכם

 

יין ו/ או הזכו/או משרד הבריאות ו/או כל משרד אחראי אחר על פי דין  משרד הרווחה  .49.2

ים יהיה אחראי על תהליך אכלוס הדיירים לרבות ניהול תהליך המיון והשיבוץ של הדייר

 וביצוע פיקוח שוטף על התהליך.

 

, במתקנים, במבנים, בחצרים בחדריםהזכיין יהיה אחראי לבצע עבודות תפעול ותחזוקה   .49.3

 .בית האבותשל 

 

 שירותי רפואה .50

 

 ל עת.יספק שירותי רפואה בבית האבות בכ הזכיין  .50.1

 

פואה, הזכיין ימלא אחר הוראות כל דין לרבות חוק זכויות החולה, רשירותי ה במתן  .50.2

החלים על מתן טיפול על ידי מטפל  01998וחוק חופש המידע, תשנ"ח 1996-תשנ"ו

כהגדרתו בחוק זכויות החולה ויקפיד על כבודם ופרטיותם של השוהים בפרויקט בעת 

 מתן השירות הרפואי.

 

 שירותי דת .51

 



 

 

מתחייב בזה לאפשר לקיים את מצוות דתם, שמירת החגים, מבלי לפגוע בשמירת הזכיין.51.1

 .הסדר ושיגרת החיים בפרויקט, והכל בהתאם להסכם זה

 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכיין מתחייב על שמירת השבת וחגי ישראל  מבלי  .51.2

 בפרויקט, בין היתר על פי הנחיות עיריית קריית שמונה.

 

ויקט, יסופק על ידי הזכיין ו' או מי מטעמו מזון כשר בלבד והזכיין יהיה אחראי הפר בכל  .51.3

לקבל תעודת כשרות בהשגחת מחלקת הכשרות של הרבנות ו/ או המועצה הדתית 

ולהחזיק בכל עת באישור בר תוקף כאמור. כמו כן, הזכיין ו/ או מי מטעמו ימנה, על 

ות ו/ או המועצה הדתית, משגיח כשרות חשבונו הבלעדי, באם יידרש לכך על ידי הרבנ

 ויפעל בהתאם לכל דרישותיהם והוראותיהם בקשר עם שמירת הכשרות במבני הפרויקט.

 

 ניקיון .52

 

 יהיו במצב נקי ומסודר בכל עת. הזכיין יוודא כי הפרויקט (לרבות שטחי הפיתוח והגינון)

ות אספקת ציוד וחומרים) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזכיין יבצע את פעולות הניקיון (לרב

 .כנדרש לצורך תפעול תקין ויעיל של הפרויקט

 

 תברואה .53

 

יפעל בנושא תברואה על פי הוראות כל דין (לרבות הנחיות משרד הבריאות,  הזכיין  .53.1

) בעייני תברואה ו/או העיריההמשרד לאיכות הסביבה ו/ או כל רשות מוסמכת אחרת 

 .ובהתאם להוראות הסכם זה

 

מהאמור לעיל, במהלך כל תקופת ההסכם, הזכיין מתחייב לנקוט בכל אמצעי  לגרוע מבלי  .53.2

הדרוש לקיום רמת תברואה נאותה במבני הפרויקט וסביבתם הקרובה, למניעת מחלות 

ומגפות שונות, להבטחת איכות חיים נאותה, ולשמירה על בריאותם של כל באי מבני 

 הפרויקט.

 

שור לבדיקות מים, פינוי אשפה, טיפול בפסולת, ישמור על רמת היגיינה בכל הק הזכיין  .53.3

 .הדברה ומניעה, תברואת מזון, ניקיון כללי וכיוצא באלו, בהתאם לאמור בהסכם זה

 

 גינון וטיפול בדרכי עפר .54

 

הזכיין יהיה אחראי לטפל בכל שטחי מבני הפרויקט (לרבות שטחים מגוננים, שטחי בור ודרכי 

 .בכל מערכות ההשקיה, כנדרש לפי הסכם זה העפר) ולתפעולם השוטף לרבות טיפול

 

 אבטחה .55

 



 

 

יהיה אחראי בכל עת לאבטחה הכללית והביטחונית של הפרויקט בהתאם למפורט הזכיין.55.1

 דין.בהסכם זה והוראות כל 

 

לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי הזכיין יהא אחראי להקים את הגדרות והשערים  מבלי  .55.2

 וזאת בהתאם לכרכים המקצועיים, הנחיות קב"טלבדיקה ביטחונית במסגרת העבודות, 

 ועל פי כל דין.העיריה 

 

הסר ספק מובהר, כי הזכיין יתכנן, יקים, יתפעל ויתחזק את הפרויקט כך שבכל עת  למען  .55.3

 יובטח שלומם ובטחונים של השוהים בפרויקט והוא יהא האחראי הבלעדי לכך.

 

 נהלי הפרויקט .56

 

ם את כל הנהלים הנדרשים להפעלת הפרויקט אשר יגדירו יכין, יעדכן, יאגד ויפרס הזכיין  .56.1

את דרך הפעולה של הפרויקט ויקיפו את כל תחומי הפעילות של הפרויקט בכל עת 

 )."נהלי הפרויקט"בהתאם להסכם זה (

 

 הפרויקט ייכתבו על ידי הזכיין במתכונת קבועה, ויובאו לאישור המנהלת. נהלי  .56.2

 

כפי שיעודכנו מעת לעת, בין כל אנשי סגל הזכיין ולכל  יפרסם את נהלי הפרויקט, הזכיין  .56.3

 גורם נוסף אשר תורה לו המנהלת.

 

וכל מי מטעמו יפעלו על פי נוהלי הפרויקט, כפי שיעדכנו מעת לעת, במשך כל  הזכיין  .56.4

 תקופת הזיכיון.

 

 שמירה, גידור, אמצעי זהירות ובטיחות .57

 

ת רכוש וחיי אדם בפרויקט ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטח הזכיין  .57.1

ובסביבתו בעת ביצוע התפעול והתחזוקה ויתקין אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות 

בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם של המשתמשים 

הפרויקט בכל מקום שיהיה צורך בכל או שיידרש או שיהיה דרוש על פי דין או על פי 

 ות מוסמכת כלשהי.הוראה מצד רש

 

 / הבטחת איכות בקרת איכות .58

 

 .להוראות הסכם זהיהיה אחראי לבקרת האיכות בתקופת ההפעלה בהתאם  הזכיין  .58.1

 

 טיב החומרים .59

 



 

 

לפי הסכם זה על ידי שימוש בפרטי ציוד באיכות הראויה הזכיין יבצע את התחייבויותיו .59.1

 ים וליקויים.המתאימים למטרות ולשימושים שנועדו עבורם, ללא כל פגמ

 

 תקלות .60

 

הזכיין יטפל בכל תקלה, אירוע אי זמינות או כשל תפעולי (לרבות תיקון התקלה והשבת 

זה. במקרה וקיימת  הסכםב הזמינות) תוך פרקי הזמן הקבועים בהסכם זה ובהתאם לאמור

יותר מהוראה אחת בעניין טיפול בתקלות באותו מתקן או מערכת, תחול ההוראה המחמירה 

 .ביותר

 

 הפסקת התפעול והתחזוקה .61

 

לגרוע מסמכויות המזמינה לפי הסכם זה או מזכויותיה של המזמינה על פי הסכם  מבלי  .61.1

זה או על פי כל דין, המזמינה רשאית להורות לזכיין להפסיק או להשהות את תפעול 

ותחזוקת הפרויקט ( או כל חלק מהם) בכל מקרה שבו לדעת המזמינה הזכיין מבצע את 

ו/ או תחזוקתם שלא בהתאם לנוהלי הבטיחות המחייבים בפרויקט או באופן  תפעולם

). "הפסקת או השהיית התפעול והתחזוקה"המהווה הפרה מהותית של הסכם זה (

 בהודעה על הפסקת או השהיית התפעול והתחזוקה תפורטנה העילות להוצאתה.

 

ל והתחזוקה, והמזמינה מסרה הודעה על הפסקת או השהיית חלק מהתפעו במקרה  .61.2

 הזכיין ימשיך לבצע את כל התחייבויותיו האחרות לפי הסכם זה.

 

אם הדבר בלתי סביר בנסיבות העניין, לפני מימוש זכותה להורות על הפסקת או  למעט  .61.3

השהיית התפעול והתחזוקה כאמור, תשלח המזמינה הודעה בכתב לזכיין הדורשת ממנו 

השהיית התפעול והתחזוקה בתוך פרק זמן לתקן את האירוע המהווה עילה להפסקת או 

 סביר שיקבע על ידי המזמינה.

 

לזכיין הודעה על הפסקת או השהיית התפעול והתחזוקה, ימלא אחריה ללא  היה ונמסרה  .61.4

דיחוי. הזכיין יביא לאישור המזמינה תכנית לטיפול בעילות שהביאו להפסקת או השהיית 

ביצוע האמור. הטיפול יבוצע בהתאם התפעול והתחזוקה, כולל לוח זמנים סביר ל

לתוכנית הטיפול המאושרת על ידי המזמינה, וחידוש התפעול והתחזוקה יהא כפוף 

 לאישור המזמינה ובהתאם להנחיותיה.

 

של הפסקת או השהיית התפעול והתחזוקה (או כל חלק מהם) ישלם הזכיין  במקרה  .61.5

יה (לרבות הפיצויים למזמינה הנזק שנגרם למזמינה כתוצאה מההפסקה או ההשה

 ות בהסכם זה.המוסכמים בכין אי עמידה בדרישות איכות וזמינות מינימאליות המפורט

 



 

 

לגרוע מהאמור לעיל, סבר הזכיין שהודעת המזמינה על הפסקת או השהיית מבלי.61.6

התפעול והתחזוקה אינה מוצדקת לפי הסכם זה, הוא רשאי לפנות למנגנון יישוב 

 מחלוקות) להסכם זה. (יישוב 93מחלוקות בהתאם לסעיף 

 

 בית האבותהכנסות מ .62

 

משרד הבריאות ו/או הרווחה ו/ או  לגבות מדיירי בית האבות ו/ או ממשרדהזכיין יהא זכאי 

כמפורט מכל גוף מסבסד תשלום בגין שירותים ותשלומי חובה כל משרד אחראי אחר או 

 ם.בחוק או בהתאם להנחיות וחוזרי מנכ"ל המשרדים הרלוונטיי

 

 תשלומים למזמינה –' פרק י

 הזכיין ישלם למזמינה את התשלומים הבאים, בתנאים המפורטים להלן:

 

 תשלום ממחזור הכנסות .63

החל ממועד הענקת אישור ההפעלה של הפרויקט ועד לתום תקופת הזיכיון, תהא  .63.1

 9המזמינה זכאית לשיעור של __________ [יושלם לאחר זכייה לפי המפורט בטופס 

המחיר) להצעת הזכיין] אחוזים ממחזור ההכנסות של הזכיין, כשהוא מאושר על  (הצעת

 )."תשלום מחזור הכנסות"ידי רואה חשבון (

 

) יום 60תשלום מחזור ההכנסות ישולם על ידי הזכיין בתשלומים רבעוניים, שישים ( .63.2

י לאחר תום כל רבעון שבגינו יש לבצע תשלום כאמור, בהתבסס על הכנסות הזכיין כפ

שמופיעות בדו"ח בדבר מחזור ההכנסות של הזכיין בהתייחס לרבעון שחלף, כשהוא 

 מאושר על ידי רואה חשבון.

 

 התחשבנות עם תום כל שנה קלנדרית בתקופת ההפעלה .63.3

 

בגין תשלום מחזור ההכנסות המגיע למזמינה כאמור בסעיף  התחשבנות שנתית סופית

מתום כל שנה קלנדרית והסכום הסופי  ) ימים90זה תיערך לכל המאוחר תוך תשעים (

של תשלום מחזור ההכנסות ייקבע בהתבסס על מחזור ההכנסות השנתי של הזכיין לפי 

הדו"ח בדבר מחזור ההכנסות של הזכיין ועל פי אישור רואה חשבון שיאשר את מחזור 

 )."סכום סופי של תשלום מחזור הכנסות"ההכנסות השנתי כאמור (

 

כום הסופי של תשלום מחזור ההכנסות את כל תשלומי מחזור המזמינה תפחית מהס

) בגין "תשלום מחזור ההכנסות בפועל"ההכנסות ששולמו בפועל על ידי הזכיין (

הרבעונים הנכללים בשנה הקלנדרית בגינה נערכה ההתחשבנות. ככל שתשלום מחזור 

דרש הזכיין ההכנסות בפועל יהיה נמוך מהסכום הסופי של תשלום מחזור ההכנסות, יי

לשלם למזמינה תשלום נוסף עד לגובה הסכום הסופי של תשלום מחזור ההכנסות, 



 

 

) ימים ממועד הוצאת דרישת התשלום 15אשר ישולם על ידי הזכיין תוך חמישה עשר (

על ידי המזמינה. לחלופין, במידה ותשלום מחזור ההכנסות בפועל על ידי הזכיין יהיה 

מחזור ההכנסות, המזמינה תפחית מסכום התשלום  גבוה מהסכום הסופי של תשלום

הקבוע שעל הזכיין לשלם למזמינה את ההפרש המגיע לזכיין בין תשלום מחזור 

"סכום ההפרש של ור ההכנסות (זלום מחשההכנסות בפועל לבין הסכום הסופי ל ת

) וזאת במועד התשלום הקבוע הסמוך למועד ההתחשבנות תשלום מחזור ההכנסות"

 כאמור.

 

 הוראות שינוי –' אפרק י

 

 כללי –שינויים לפרויקט  .64

 

כל שינוי בפרויקט יהיה כפוף לאישורה של המנהלת. למען הסר ספק מובהר בזה, כי  .64.1

אישור המנהלת אינו מחליף, מייתר או גורע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון 

כל היתר הנדרש  ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין או מאחריות הזכיין לקבל

 לביצוע השינוי.

 

(ביצוע הפרויקט על חשבון הזכיין  12אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף  .64.2

 ובאחריותו) לעיל.

 

 ביצוע שינויים בפרויקט .65

 

ביצוע שינויים יהיו כפופים לאישורה המוקדם של המזמינה, טרם תחילת ביצועם. למען  .65.1

נה אינו מחליף, מייתר או גורע מסמכותה של כל הסר ספק מובהר בזה, כי אישור המזמי

רשות מוסמכת לבחון ולאשר כל שינוי מוצע, כנדרש על פי כל דין ומאחריותו של הזכיין 

 להשגת היתרים לשינוי כאמור.

 

מובהר בזה, כי המזמינה תהיה רשאית לבחור להכליל שינויים, בין אם מבוצעים על ידי  .65.2

המזמינה או כל צד שלישי אחר, כחלק בלתי נפרד הזכיין ובין אם מבוצעים על ידי 

 מהפרויקט ותחולנה עליהם כל הוראות הסכם זה.

 

 )74עדכון לוח הזמנים המפורט בגין הוראת שינוי? (עמוד  .66

 ערבויות  –' בפרק י

לשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימציא הזכיין ערבויות אוטונומיות, צמודות, 

 תי מותנות בהתאם להוראות פרק זה.בלתי הדירות ובל

 ערבות הזכייה .67



 

 

עד למועד כניסת ההסכם לתוקף ימציא הזכיין למזמינה את ערבות הזכייה על סך  .67.1

 נוסח ערבות הזכייה)( 5כנספח ) בנוסח המצורף מאה אלף שקלים חדשים( 100,000

 פי הסכם זה.-) להבטחת מילוי התחייבויותיו על"ערבות הזכייה"להסכם זה (

 

רבות הזכייה תישאר בתוקף עד החלפתה על ידי הזכיין כנגד ערבות הביצוע (כהגדרתה ע .67.2

 להלן).

 

 (המועד 9כאמור בסעיף במקרה והזכיין אינו עומד בהתחייבות להגיע למועד הקובע  .67.3

הקובע) לעיל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות המזמינה בגין ההפרה 

ט את ערבות הזכייה במלוא הסכום כפיצוי מוסכם האמורה, תהיה המזמינה רשאית לחל

בגין ההפרה. הצדדים מצהירים ומסכימים, כי סכום הפיצוי המוסכם הינו סביר והגיוני 

 ביחס לנזק שניתן לצפותו מראש בעת כריתת ההסכם.

 

 ערבות הביצוע .68

 

 שקלים חדשים 500,000עד למועד הקובע ימציא הזכיין למזמינה ערבות ביצוע על סך של  .68.1

) להבטחת "ערבות הביצוע"להסכם זה ( (נוסח ערבות הביצוע) 6כנספח בנוסח המצורף 

 מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

ידי הזכיין כנגד ערבות התפעול (כהגדרתה -ערבות הביצוע תישאר בתוקף עד להחלפתה על .68.2

ר להלן) במועד קבלת אישור ההפעלה של הפרויקט. מובהר, כי ערבות הביצוע תישא

בתוקף בחלק מתקופת ההפעלה של הפרויקט ולזכיין לא תהיה כל טענה, דרישה ו/ או 

תביעה כלפי המזמינה בקשר לכך. לפיכך, מובהר, למען הסר ספק, כי ערבות ביצוע זו 

תבטיח את כל התחייבויות הזכיין על פי הסכם זה לרבות התחייבויותיו בתקופת ההפעלה 

 כאמור.

 

 ערבות התפעול .69

 

מתן אישור ההפעלה של הפרויקט, הזכיין ימציא למזמינה ערובת תפעול על סך כתנאי ל .69.1

להסכם זה או  (נוסח ערבות התפעול) 7כנספח בנוסח המצורף  _______ שקלים חדשים

שקלים  _______לחלופין יפחית את ערבות הביצוע המקורית שבתוקף לסכום של 

 ו על פי הסכם זה.) להבטחת מילוי התחייבויותי"ערבות התפעול"( חדשים

 

) שנים ממועד קבלת אישור ההפעלה של הפרויקט ובכפוף לאישור המנהלת 10בתום עשר ( .69.2

מקורית לסך של המראש ובכתב, הזכיין יהיה רשאי להפחית את סכום ערבות התפעול 

מבלי שיחול כל שינוי בתנאי הערבות וזאת בלבד שבמהלך  _________ שקלים חדשים

למועד האמור לעיל התקיימו שני התנאים המצטברים הבאים:  ) השנים שקדמו5חמש (



 

 

) הזכיין לא הפר איזה 2) המזמינה לא חלטה את ערבות התפעול או חלק ממנה; וגם (1(

 מבין התחייבויותיו המהותיות או המצגים המהותיים שנתנו על ידו על פי הסכם זה.

 

 ערבות התפעול תישאר בתוקף עד לתום תקופת הזיכיון. .69.3

 

 ות ההחזרהערב .70

 

לא יאוחר משנתיים לפני תום תקופת הזיכיון של הפרויקט, ימציא הזכיין למזמינה  .70.1

לפי  ____________ שקלים חדשים(בנוסף לערבות התפעול) ערבות החזרה על סך של 

) "ערבות ההחזרה"להסכם זה ( ערבות התפעול) (נוסח 7בנספח התנאים המפורטים 

 י הסכם זה.פ-להבטחת מילוי התחייבויותיו על

 

 ערבות ההחזרה תהיה בתוקף עד תום שנתיים מסוף תקופת הזיכיון של הפרויקט. .70.2

 

 הוראות כלליות –ערבויות  .71

 

 הערבויות תהיינה צמודות למדד הבסיסי כמתואר בנוסח הערבות. .71.1

 

מבלי לגרוע מזכויותיה של המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, תהיה המזמינה זכאית  .71.2

ת העומדת לזכותה, במלוא סכומה או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה לחלט כל ערבו

הבלעדי, אם הפר הזכיין התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה (לרבות בגין אי 

השלמת הסגירה הפיננסית במועד ובהתאם לתנאים כמפורט בהסכם זה) וזאת בסכום 

ת הזכיין. למען הסר ספק, הנזק אשר, לדעת המזמינה או מי מטעמה, נגרם כתוצאה מהפר

 זכות זו של המזמינה תחול לגבי כלל הערבויות העומדות לזכותה.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תינתן לזכיין הודעה על הכוונה להוציא דרישת תשלום על פי  .71.3

) ימים לפני מועד משלוח הדרישה 7כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות שבעה (

 כאמור.

 

לא יגרע מזכות  להוראות סעיף זהערבות או חלק ממנה בהתאם  מובהר כי חילוט .71.4

המזמינה לבטל את ההסכם בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת הנתונה לה על פי 

 הוראות ההסכם או על פי כל דין.

 

-כל ערבות שעל הזכיין להמציא כאמור בהסכם זה תהיה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי .71.5

המזמינה. מוסכם ומובהר, כי שום הוראה בהסכם זה לא  חוזרת לטובת-מותנית ובלתי

 תפגע באוטונומיות של כל ערבות כאמור.

 



 

 

כל הערבויות תינתנה על ידי בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון .71.6

(חתומה  1981-לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

 ולא על ידי סוכן שלה).על ידי החבר העצמה 

 

 אחריות, שיפוי וביטוח –' יגפרק 

 אחריות .72

 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ומאחריותו על פי כל דין, הזכיין ישא באחריות בלעדית 

לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או עלות שיגרמו למזמינה, למנהלת, לכל רשות מוסמכת, 

או הבאים מכוחם, או לצד שלישי  לנציגיהם, לעובדיהם, לנושאי משרה בהם, לחליפיהם

כלשהו (לרבות לאלה העובדים בפרויקט והמשתמשים במבני הפרויקט) לרבות כתוצאה 

מתביעה נגד המזמינה או המנהלת הנובעים או הקשורים למימוש זכויותיו ו/ או ביצוע 

התחייבויותיו של הזכיין במסגרת ההסכם, ו/ או כתוצאה מכל מישה, מחדל או הפרה של 

 כיין או מי מטעמו בניגוד להוראות הסכם זה או כל דין.הז

 

 שיפוי .73

 

הזכיין ישפה את המזמינה, המנהלת וכל מי מטעמן, בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/ או 

לעיל, לרבות במסגרת דרישה, תביעה, תובענה,  כאמור עלות, שהינם באחריותו של הזכיין

במועד שנקבע בדרישה לשיפוי על ידי הליך (אזרחי או פלילי), צו, פסק דין או קנס, 

) ימים ממועד משלוח הודעה 30המזמינה, ובלבד שמועד זה לא יהיה לפני חלוף שלושים (

 כאמור.

 

 הגנה מפני תביעות .74

 

בכל מקרה בו תוגש תביעה או יינקט הליך משפטי אחר נגד המזמינה, המנהלת או כל  .74.1

חליפיהם או הבאים מכוחם ה בהם, רשות מוסמכת, נציגיהם, עובדיהם, נושאי משר

והרשות תטען כי היא זכאית לשיפוי בגינו בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין, 

) ימים 14תמסור הרשות הודעה על כך לזכיין בהקדם האפשרי ולא יאוחר מארבעה עשר (

מסירת הודעה כאמור לא תפגע בזכות -מהיום שנמסר לה עותק מן התביעה. מובהר, כי אי

לשיפוי מהזכיין כאמור, אלא במידה שהיה בכך כדי לשלול את זכויותיו של  הרשות

 הזכיין.

 

למען הסר ספק מובהר כי התפשרות בהליך המשפטי כאמור, לא תשחרר את הזכיין 

מחובת השיפוי כאמור בהסכם זה או על פי כל דין (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור 

כי דין והוצאות שהוצאו למטרת אכיפת לעיל, הוצאות משפטיות, שכר טרחת עור

 התחייבות השיפוי של הזכיין על פי ההסכם).

 



 

 

ביטוח.75

 

פי דין, מתחייב הזכיין לערוך -פי הסכם זה ו/ או על-מבלי לגרוע מאחריות הזכיין על .75.1

ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת 

 מוניטין:

 

) בטרם תחילת ביצוע עבודות ההקמה, "ביטוח ההקמה"קמה (ביטוח עבודות ה .75.1.1

תחזוקה מורחבת של ולמשך כל תקופת ביצוע העבודות כאמור, לרבות תקופת 

"תקופת ביצוע  ) חודשים (להלן ולצורך סעיף זה בלבד:24עשרים וארבעה (

 עבודות ההקמה"). 

 

ות ההקמה את בנוסף מתחייב הזכיין לערוך ולקיים למשך כל תקופת ביצוע עבוד

 הביטוחים הבאים:

 

הזכיין מצהיר כי כל כלי הרכב שלו ו/ או של קבלן  –ביטוח כלי רכב  .75.1.1.1

ההקמה ו/ או קבלני המשנה שלו ו/ או מי מטעמו הנמצאים באתר העבודות 

יבוטח בפני סיכוני צד שלישי, רכב רכוש, בסכום שלא יפחת מגבול האחריות 

מונח "כלי רכב" כולל מנופים, הסטנדרטי. למען הסר ספק מוסכם כי, ה

מלגזות, טרקטורים, גוררים ונגררים, וכן כל כלי רכב, ציוד ומתקנים 

פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, -המחייבים רכישת ביטוח חובה על

 .1975-תשל"ה

 

לכל הרכוש בבעלות הזכיין ו/ או קבלן ההקמה ו/  –ביטוח כל הסיכונים  .75.1.1.2

או מי מטעמו, שהם אחראים עבורו, המשמש את או קבלני המשנה שלו ו/ 

הזכיין ו/ או את קבלן ההקמה ו/ או את קבלני המשנה שלו ו/ או מי מטעמו 

בביצוע העבודות, בערכם המלא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 

כלשהו, מבני עזר, כלי עבודה, ציוד מכני הנדסי מתקנים, ציוד בניה מסוג 

לפיו מוותר המבטח על כל  ה נכלל סעיף מפורשומכשירי הרמה. בביטוח ז

 זכות לתחלוף כנגד המזמינה.

 

ביטוחים לכיסוי אחריותו המקצועית של כל יועץ/ מתכנן אשר יועסק בקשר עם  .75.1.2

עבודות השיפוץ ועבודות ההקמה, בין באמצעות קבלן ההקמה ובין באמצעות 

כנספח ג' רף הזכיין, כמפורט באישור על קיום ביטוח אחריות מקצועית המצו

), וזאת החל ממועד ההתקשרות "ביטוח הזכיין"להסכם זה ( (ביטוח) 8לנספח 

 על יועץ/ מתכנן כלשהו ועד לתום תקופת ביצוע עבודות ההקמה של הפרויקט.

 

ביטוחים למן סיום "ביטוח ההקמה" ועד לתום תקופת הסכם זה כמפורט  .75.1.3

 (ביטוח) 8לנספח ב'  כנספחבאישור על קיום ביטוחי קבע של הזכיין המצורף 

 )."ביטוחי הקבע"להסכם זה (



 

 

באם יערכו עבודות כלשהן במבנה הפרויקט לאחר עבודות ההקמה, ולרבות  .75.1.4

השלמות בניה, תיקונים, שינויים, שיפורים, שיפוצים ותוספות בניה (למעט 

עבודות כאמור המכוסות במסגרת תקופת התחזוקה שבביטוח השיפוץ וההקמה) 

), יערוך הזכיין, בנוסף על ביטוחי הקבע המפורטים פות""העבודות הנוס(

 (ביטוח) 8לנספח כנספח ב' באישור על קיום ביטוחי קבע של הזכיין המצורף 

להסכם זה ביטוח לעבודות כמפורט באישור על קיום ביטוח עבודות ההקמה 

להסכם זה ובשינויים המחויבים, וזאת  (ביטוח) 8לנספח כנספח א' המצורף 

 תקופת ביצוע העבודות הנוספות. למשך כל

 

ללא צורך בכל דרישה או פניה מצד המזמינה, מתחייב הזכיין להמציא לידי המזמינה לא  .75.2

לתחילת ביצוע הביטוחים לעיל, אישור בדבר עריכת ביטוחים יאוחר מהמועדים האמורים 

דין להסכם זה לפי העניין, כשהוא חתום כ (ביטוח) 8בנספח בהתאם לנוסחים המצורפים 

). הזכיין  מצהיר כי ידוע לו שהמצאת האישור ""אישור עריכת ביטוחידי המבטח (-על

האמור הינה תנאי מקדמי לעריכת עבודות כלשהן בפרויקט, והמזמינה תהיה זכאית 

למנוע מן הזכיין את ביצוע העבודות ו/ או התפעול והתחזוקה (לרבות הניהול) כאמור 

 ותו זו.במקרה שלא יעמוד הזכיין בהתחייב

 

) יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הזכיין או ביטוחי הקבע, 14לא יאוחר מארבעה עשר ( .75.3

מתחייב הזכיין להפקיד בידי המזמינה אישור עריכת ביטוח כאמור לעיל, בגין הארכת 

תוקפם לשנה נוספת. הזכיין מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח באותו 

מדי שנת ביטוח וכל עוד מתבצעות העבודות או כל עוד הסכם זה אופן בידי המזמינה, 

 בתוקף (בהתאמה).

 

למען הסר ספק מובהר, כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור לעיל, לא תפגע באף  .75.4

פי הסכם זה, והזכיין מתחייב בזאת לקיים את כל -אחת מהתחייבויות הזכיין על

נעו ממנו ביצוע העבודות בשל אי הצגת פי הסכם זה גם אם יימ-התחייבויותיו על

 האישורים במועד.

 

 4-ו 1פי סעיפים -עלהזכיין מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים  .75.5

להסכם זה  (ביטוח)8לנספח כנספח ב' לאישור על קיום ביטוחי קבע של הזכיין המצורף 

 טח על פיהם.מעת לעת, כך שישקפו תמיד את מלוא שוויו של הרכוש המבו

 

הזכיין מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ותביעה כנגד המזמינה ו/ או מי מטעמה  .75.6

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית 

באישור על קיום ביטוח  1לסעיף פי הביטוחים הנערכים בהתאם -הנקובה בפוליסה) על

לאישור  4-ו 1להסכם זה וסעיפים  (ביטוח) 8לנספח כנספח א' עבודות ההקמה המצורף 

להסכם זה, ובלבד  (ביטוח) 8לנספח כנספח ב' על קיום ביטוחי קבע של הזכיין המצורף 

 שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.



 

 

חייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הזכיין מת .75.7

הביטוח, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. כמו כן, 

מתחייב הזכיין לשתף פעולה עם המזמינה, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות 

להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי  פי ביטוחי הזכיין, ובכלל זה,-המזמינה על

 פי ביטוחי הזכיין.-לשמש בסיס לתביעה על

 

נוסף ו/ או משלים לאמור בביטוח ההקמה אם לדעת הזכיין יש צורך בערכית ביטוח  .75.8

להסכם זה, מתחייב  (ביטוח) 8לנספח ב' -כנספחים א' וובביטוחי הקבע המצורפים 

 ור.הזכיין לערוך ולקיים את הביטוח כאמ

 

ידי הזכיין כדי לצמצם ו/ או לגרוע בצורה -מובהר בזאת, כי אין בעריכת הביטוחים על .75.9

כלשהי מהתחייבויות הזכיין בהתאם לחוזה זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את 

המזמינה ו/ או כל אדם או גוף שהוא, בגין כל נזר שייגרם במישרין או בעקיפין שהזכיין ו/ 

ים לו. תשלום בפועל של תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בו אלא כדי או מי מטעמו אחרא

להפחית מסכום השיפוי ו/ או פיצוי לו יהיו זכאים המזמינה ו/ או כל אדם או גוף שהוא 

 בגין נזק או הפסד.

 

הזכיין מתחייב כי במידה וייגרם נזק למבנה הפרויקט (או לכל חלק ממנו),  .75.10

 בלו, לתיקון הנזק ו/ או לשיקומו.ישמשו תגמולי הביטוח, במידה שיתק

 

 שינוי בדין –' ידפרק 

 שינוי בדין .76

לזכיין לא תהא עילת תביעה ו/ או טענה ו/ או דרישה כלשהי כלפי המזמינה או מי 

מטעמה בנוגע להשלכות של כל שינוי בדין, ולא יהיה בכל שינוי כאמור כדי לגרוע מאיזה 

 מהתחייבויותיו מכוח הסכם זה.

 

 כוח עליון –' טופרק 

 

 הגדרת כוח עליון .77

 

כל אירוע שאינו בשליטה הסבירה של המזמינה, המנהלת או של "כוח עליון" משמעו 

הזכיין המהווה נסיבה חריגה ובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד 

הנפגע יכול למנוע, ואשר כתוצאה ישירה ממנו: (א) נגרם עיכוב מהותי בביצוע עבודות 

יפוץ ו/ או עבודות ההקמה וקבלת אישור ההפעלה; או (ב) נגרם נזק מהותי למבנה הש

הפרויקט או חלק מהותי ממנו; או (ג) אי אפשר לבצע את התפעול והתחזוקה (או חלק 

 מהותי מהתפעול והתחזוקה) באופן מלא וסדור לפי הסכם זה.

 



 

 

בגדר "כוח עליון" למען הסר ספק, האירועים המפורטים להלן (אך לא רק הם) אינם 

 כמשמעותו בהסכם זה:

 

 מחסור בחומרים או עובדים; .77.1

 

שביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, שננקטו במישרין נגד הזכיין  .77.2

 או מי מטעמו, או שמעשה או מחדל של הזכיין או אותו גורם גרמו להיווצרותם;

 

 ן לצפותן מראש;ות אקלימיות אחרות אשר ניתעמזג אוויר קשה והפר .77.3

 

 תנאים פיזיים באתר, או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק; .77.4

 

השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר הדרוש  .77.5

 לביצוע התחייבויות הזכיין על פי ההסכם;

 

י הפרויקט) אירועי טרור המשפיעים על התנהלות הפרויקט (להבדיל מנזק פיזי למבנ .77.6

 ות סדר; וכןעוהפר

 

יתכן והיה נחשב כאירוע  ןכל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בהסכם זה, אשר אלמלא כ .77.7

 כוח עליו.

 

 הוראות כלליות –אירוע כוח עליון  .78

 

 ), תחולנה הוראות פרק זה."אירוע כוח עליון"האירוע מהווה כוח עליון ( .78.1

 

ככל שניתן, במטרה להביא לקיום החלטות הנוגעות לאירוע כוח עליון תכוונה,  .78.2

 התחייבויות הצדדים, ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים.

 

כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח עליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את  .78.3

התחייבויותיו על פי הסכם זה קיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא 

בקשר לכך, ואולם הוא יהיה פשוט אף הוא מביצוע  תהיה כל טענה או תביעה

התחייבויותיו על פי הסכם זה העומדות כנגד ההתחייבויות מהן שוחרר הנפגע בהתאם 

 לאמור לעיל, אך בכפוף לאמור להלן.

 

פי פרק זה תהיינה כפופות לחובתו של הזכיין לעשות את מרב -זכויות הזכיין על .78.4

ירוע הכוח העליון על הפרויקט, לרבות על לוח מנת למזער את השלכות א-המאמצים על

 הזמנים המפורט וההוצאות הכרוכות בכך.

 



 

 

לאחר שחדלו השלכותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע, ללא דיחוי, להשבתו של .78.5

פי -הפרויקט למצבו טרם אירוע הכוח העליון, וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על

 ההסכם.

 

פי -ל מקרה, לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התחייבויותיו עלהוראות פרק זה, בכ .78.6

ההסכם, אשר קדמו להתרחשות אירוע הכוח העליון, ו/ או מביצוע התחייבויות באינן 

 מושפעות מאירוע הכוח העליון.

 

אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות אירוע כוח עליון, לרבות, אך  .78.7

 ח עליון שגרם לביטול הסכם זה, למעט כאמור בפרק זה.לא רק, עקב אירוע כו

 

 סעדים בגין כוח עליון .79

 

במידה וכתוצאה ישירה מאירוע כוח עליון בתקופת ההקמה נגרם עיכוב מהותי בביצוע 

עבודות ההקמה וקבלת אישור ההפעלה, יהא הזכיין זכאי אך ורק להתאמת לוח הזמנים 

ן הסר ספק, מובהר, כי הזכיין לא יהיה המפורט, כך שלא ימצא בהפרת ההסכם. למע

 זכאי לכל פיצוי ו/ או תשלום ו/ או סעד אחר.

 

 שיקום הפרויקט .80

 

במידה וכתוצאה ישירה מאירוע כוח עליון נגרם נזק למבני הפרויקט או חלק מהם, יחולו 

 זה: 81הוראות סעיף 

 

) עבודות הזכיין יגיש לאישור המזמינה טיוטת תכנית אשר מפרטת, לפי העניין: (א .80.1

ההקמה (לרבות רכש ציוד ומערכות) הנדרשות על מנת להשלים את עבודות ההקמה (לא 

כולל עבודות הקמה שהזכיין היה יכול לבצען למרות אירוע הכוח העליון); או (ב) את כל 

הפעולות הנדרשות להשבת הפרויקט למצבו טרם קרות האירוע (תוך שימוש ברכיבים 

 השיקום.(ג) עלות -חדשים בלבד); ו

 

), הזכיין יפעל, "תכנית שיקום הפרויקט"לאחר אישור טיוטת התכנית על ידי המזמינה ( .80.2

על חשבונו, להשבת הפרויקט למצבו טרם אירוע הכוח העליון על ידי יישום תכנית שיקום 

 הפרויקט לפי הוראותיה והוראות הסכם זה.

 

 ההסכם על ידי המזמינה בגין הפרת זכיין ביטול –' טזפרק 

 ביטול ההסכם על ידי המזמינה  .81

 

גרוע מזכותה לסעדים אחרים ו/ או נוספים, לפי העניין, המפורטים בהסכם זה או מבלי ל

 על פי כל דין, המזמינה תהיה רשאית לבול את ההסכם בקרות אחד מהמקרים שלהלן:



 

 

 9 בסעיףהזכיין לא הגיע למועד הקובע ולא השלים את כל התנאים למועד הקובע כאמור  .81.1

 (המועד הקובע) לעיל;

 

) ימים רצופים, או שישים 40הזכיין הפסיק את עבודות ההקמה לתקופה של ארבעים ( .81.2

) חודשים, ללא אישור המזמינה 12) ימים במצטבר במהלך תקופה של שניים עשר (60(

 ומבלי שהדבר הותר לפי הסכם זה;

 

 אישור.) חודשים מהמועד ל6הזכיין לא קיבל את אישור ההפעלה עד שישה ( .81.3

 

הזכיין הפסיק לבצע את התפעול והתחזוקה (או כל חלק מהותי מהם) לתקופה של עשרים  .81.4

) ימים במצטבר במהלך תקופה של שניים 45) ימים רצופים או ארבעים וחמישה (21ואחד (

 ) חודשים, ללא אישור המזמינה ומבלי שהדבר הותר לפי הסכם זה;12עשר (

 

ת חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הזכיין הגיע הזכיין הודה באי יכולתו לפרוע א .81.5

 להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים;

 

נגד הזכיין הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או  .81.6

גוע כונס נכסים קבוע, או בקשה לכינוס על כל רכושו או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפ

באופן מהותי וישיר בפעילותו, או להקפאת הליכים או הכרזה על חדלות פירעון, או לכל 

צו או מינוי בעל השלכות דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך עשרים 

 ) ימים;21ואחד (

 

נגד הזכיין הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס  .81.7

נכסים קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או על הקפאת הליכים או 

 שהזכיין הפך לחדל פירעון, או כל צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה:

 

הזכיין לא הגיש בקשה לביטול הצו או המינוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת  .81.7.1

בתוך ארבעה עשר  –להגשת בקשה כזו  בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד

 ) ימים;14(

 

בקשת הביטול שהגיש הזכיין במועדה כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה  .81.7.2

 בערעור, אם יוגש;

 

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של הזכיין או על חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע  .81.8

ת הוצאה לפועל לגבי כל רכושו של באופן מהותי וישיר בפעילותו, או שנעשתה פעול

הזכיין, או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר בפעילותו, והתקיים 

 אחד מאלה:

 



 

 

הזכיין לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן .81.8.1

 –הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

 ) ימים;14ך ארבעה עשר (תו

 

בקשת הביטול שהגיש הזכיין במועדה נדחתה וללא צורך להמתין להכרעה  .81.8.2

 בערעור, אם יוגש;

 

 מחדש;-נפתחו הליכים לפירוק מרצון של הזכיין, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון .81.9

 

במידה והזכיין הפר איזה מבין התחייבויותיו המהותיות או המצגים המהותיים  .81.10

 ל ידו על פי הסכם זה;שניתנו ע

 

בנסיבות העניין קיים חשש מבוסס כי עתיד להתרחש איזה מן המקרים  .81.11

אף בטרם התרחשותו של מקרה כאמור, לרבות הפרה צפויה  בסעיף זה, וזאתהמפורטים 

 של התחייבות מהותית של הזכיין. 1973-לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג

 

 הליכים לקראת ביטול .82

 

לעיל, תשלח המזמינה הודעה בכתב  82זכותה לבטל את הסכם זה לפי סעיף לפני מימוש  .82.1

לזכיין הדורשת ממנו לתקן את האירוע המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על 

) ימים ממועד משלוח ההודעה 30ידי המזמינה, ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר משלושים (

סעיף  זה לא יחול על מימוש זכותה של בהתאמה).  "תקופת תיקון"ו "הודעת התראה"(

 לעיל. 82המזמינה לבטל את ההסכם לפי סעיף 

 

) 7המזמינה תהא רשאית לבטל הסכם זה בהודעה בכתב שתיכנס לתוקף בתוך שבעה ( .82.2

תוקן האירוע  במקרה בו לא). "הודעת ביטול בגין הפרת זכיין"ימים ממועד הוצאתה (

ובהתאם להנחיות המפורטות בהודעת  המהווה עילת ביטול בתוך תקופת התיקון

 ההתראה.

 

 פיצויים בגין ביטול הסכם לפני מועד הענקת ההרשאה לתחילת העבודות .83

 

נכנסה הודעת הביטול בגין הפרת זכיין לתוקף לפני מועד הענקת ההרשאה לתחילת 

העבודות באתר, מבלי לגרוע מזכותה לסעדים אחרים ו/ או נוספים, תקבע המזמינה את 

פיצוי שישולם למזמינה על ידי הזכיין. סכום זה ייקבע על בסיס כל הנזקים סכום ה

(לרבות הפסדי הכנסות ורווחים), ההוצאות והעלויות שנגרמו למזמינה ולזכיין לא תהיה 

כל טענה, דרישה ו/ או תביעה כלפי המזמינה בקשר לכך. למען הסר ספק מובהר בזה כי 

לים, בין היתר, הוצאות ועלויות בקשר עם הנזקים, ההוצאות והעלויות כאמור כול

המשפיע על תנאי  , לרבות כתוצאה משינוי בתנאי השוקהחלפת הזכיין בצד שלישי אחר

 ההתקשרות עם הצד השלישי.



 

 

 הענקת הרשאה לתחילת עבודות פיצויים בגין ביטול הסכם לאחר מועד .84

 

הרשאה לתחילת נכנסה הודעת הביטול בגין הפרת זכיין לתוקף אחרי מועד הענקת ה

של  קלזכיין על בסיס שווי השועבודות באתר, תקבע המזמינה את סכום הפיצוי שישולם 

של הפרויקט  ק(קביעת שווי השו  הפרויקט, אשר יחושב וישולם בהתאם להוראות סעיף

) סכום כל הנזקים שנגרמו למזמינה 1ותשלום הפיצוי לזכיין) בניכוי כל המפורט להלם: (

לים מטעמה ערב הפרת ההסכם על ידי הזכיין (לרבות הפסדי הכנסות ו/ או לכל הפוע

) כל ההוצאות 3(-) כל תשלום ששולם לזכיין על ידי המזמינה לפי הסכם זה; ו2ורווחים); (

 והעלויות שנגרמו למזמינה ו/ או לכל הפועלים מטעמה.

 

ו/ או לכל למען הסר ספק מובהר בזה כי הנזקים, ההוצאות והעלויות שנגרמו למזמינה 

הפועלים מטעמה כאמור כוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות בקשר עם החלפת הזכיין 

המשפיע על תנאי ההתקשרות עם  קבצד שלישי אחר, לרבות כתוצאה משינוי בתנאי השו

 הצד שלישי.

 

זה הוא שלילי, אזי הסכום  סעיףבמידה וסכום הפיצוי לזכיין המחושב על פי הוראות 

) ימים ממועד הוצאת דרישת 15על ידי הזכיין למזמינה בתוך חמישה עשר (האמור ישולם 

 התשלום על ידי המזמינה.

 

 מובהר, כי הזכיין לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/ או תשלום ו/ או סעד אחר.

 

 סיום תקופת הזיכיון או ביטול ההסכם, החזרת הפרויקט למזמינה –' יזפרק 

 

 יטול ההסכם; החזרת הפרויקט למזמינהפעולות בסיום תקופת הזיכיון או ב .85

 

בנסיבות של ביטול ההסכם או סיום תקופת הזיכיון, תחולנה ההוראות הבאות וזאת 

 ביחס לכל אחד מתתי הפרויקטים:

 

 מצב הפרויקט.85.1

 

הזכיין מתחייב כי בתום תקופת הזיכיון או במועד ביטול ההסכם יהיה הפרויקט 

יהוט או חלק אחר) במצב תקין וכשיר לפעולה (לרבות כל מבנה, מתקן, מערכת, ציוד, ר

 בהתאם להוראות הכרכים המקצועיים ובהתאם להוראות הסכם זה.

 

 בדיקת מצב הפרויקט במקרה של סיום תקופת הזיכיון.85.2

 



 

 

לא יאוחר משנה לפני סיום תקופת הזיכיון של הפרויקט, יגיש הזכיין לאישור .85.2.1

יש לבצע לקראת סיום המנהלת את הצעתו לענייני תכנית מבחני ההחזרה ש

תקופת הזיכיון של הפרויקט על מנת לוודא שהפרויקט הרלוונטי עומד בדרישות 

 הסכם זה. ההצעה תכלול לפחות את הפרטים המפורטים להלן:

 

 תיאור הבדיקה המוצעת; .85.2.1.1

 

 מטרת הבדיקה; .85.2.1.2

 

 קריטריונים למדידת תוצאות הבדיקה; .85.2.1.3

 

 הגורמים אשר יבצעו את הבדיקה. .85.2.1.4

 

אית לאשר, לדחות או לשנות את הצעת הזכיין לתכנית מבחני המזמינה תהיה רש .85.2.2

ההחזרה, ככל הנדרש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על מנת לוודא שמבחני ההחזרה 

כוללים את המבחנים והבדיקות הנדרשות על מנת לוודא שהפרויקט עומד 

בדרישות הסכם זה. המנהלת תשלח לזכיין את תגובת המזמינה להצעת הזכיין 

) חודשים ממועד קבלת 3ההחזרה בהתאם לאמור לעיל תוך שלושה ( למבחני

 )."בדיקת ההחזרה"הצעת הזכיין (

 

 המזמינה תהיה רשאית לעדכן את בדיקות ההחזרה מעת לעת. .85.2.3

 

) ימים לפני תום תקופת הזיכיון של הפרויקט, 180לא יאוחר ממאה ושמונים ( .85.2.4

ציגים של המזמינה ו/ או יתקיים סיור ראשון בכל חלקי הפרויקט הרלוונטי עם נ

מי מטעמה והזכיין. הזכיין יסייע לנציגים של המזמינה לסקור את כל חלקי 

 הפרויקט הרלוונטי ביסודיות.

 

בדיקות ההחזרה יתבצעו על ידי המזמינה ו/ או מי מטעמה כפי שהיא תראה  .85.2.5

לנכון, לרבות תוך כדי הפעלת והפסקת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני 

) 5פתיחת דלתות וכדומה. בדיקות ההחזרה יסתיימו לא יאוחר מחמישה (עבודה, 

חודשים לפני סיום תקופת הזיכיון של תת הפרויקט הרלוונטי. הזכיין יסייע 

 למזמינה ו/ או למי מטעמה לבצע את הדירות ההחזרה.

 

) יום מעת סיום הבדיקות ההחזרה, 21המזמינה תגיש לזכיין, תוך עשרים ואחד ( .85.2.6

גויותיה ממצב הפרויקט הרלוונטי. הזכיין יבצע את כל עבודות התיקון את הסתיי

הנדרשות על פי תוצאות בדיקות ההחזרה על מנת שהפרויקט הרלוונטי יעמוד 

) חודשים לפני סיום תקופת 3בדרישות הסכם זה, וזאת עד לא יאוחר משלושה (

 הזיכיון של תת הפרויקט הרלוונטי.

 



 

 

למת העבודות הנדרשות, יערכו המזמינה ו/ או מי הזכיין למזמינה על השהודיע .85.2.7

 להוראות סעיף זה.מטעמה והזכיין בדיקות חוזרות בהתאם 

 

במידה ויתברר על פי תוצאות בדיקות ההחזרה, כי הפרויקט אינו עומד בדרישות  .85.2.8

או סעד העומדים למזמינה בקשר לכך תהיה הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/ 

ת הערבויות העומדות לטובתה ולבצע כל תיקון נדרש רשאית המזמינה לחלט א

 על מנת להביא את מבנה הפרויקט לשביעות רצונה.

 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המזמינה להיפרע מהזכיין בדרך אחרת את 

נזקיה, לרבות אם ביצעה את עבודות התיקון בעצמה או באמצעות צדדים 

 שלישיים.

 

תקופת הזיכיון של הפרויקט, יכינו המנהלת לא יאוחר מחודשיים לפני תום  .85.2.9

והזכיין תכנית להכשרת כוח אדם מטעם המזמינה לצורך תפעול ותחזוקת 

הפרויקט בתום תקופת הזיכיון כאמור. לקראת תום תקופת הזיכיון של הפרויקט 

במועד שתקבע המנהלת, ישולבו כוח אדם מטעם המזמינה ו/ או מי מטעמה 

צע חפיפה מסודרת. למען הסר ספק מובהר, כי אין בעבודת הזכיין על מנת לב

בשילובם של כוח האדם מטעם המזמינה ו/ או מי מטעמה (לרבות גוף חליף) כדי 

 לגרוע מאחריותו של הזכיין על פי הסכם זה.

 

) חודש לפני תום תקופת הזיכיון של הפרויקט, על הזכיין 1לא יאוחר מאחד ( .85.2.10

 פי תוצאות בדיקות ההחזרה. להשלים את עבודות התיקון הנדרשות על

 

לא בצע הזכיין את כל עבודות התיקון הנדרשות על פי תוצאות בדיקות ההחזרה,  .85.2.11

רשאית המזמינה לבצע את העבודה האמורה בעצמה ו/ או באמצעות מי מטעמה 

(לרבות גוף חליף או קבלנים מטעמה). ההוצאות האמורות יחולו על הזכיין, 

ו לנכות את ההוצאות האמורות מכל סכום והמזמינה תהיה רשאית לגבות א

 שיגיע לזכיין בכל זמן שהוא או בכל דרך אחרת.

 

יוניות ומעשיות לנציגי המזמינה ו/ או למי מטעמה עהזכיין יערוך הדרכות  .85.2.12

(לרבות גוף חליף) בכל הכרוך בתפעול ותחזוקת הפרויקט וכן לגבי כל עבודה 

יו לפי הסכם זה. אנשי סגל הזכיין נוספת שביצע הזכיין לצורך ביצוע התחייבויות

אשר יעבירו את ההדרכות העיוניות יכללו בעלי מקצוע בכל מקצוע רלוונטי. 

 נושאי ההדרכה ומתכונתה יקבעו על ידי המנהלת.

 

 המזמינה תישא בעלויות כוח האדם מטעמה. .85.2.13

 

למען הסר ספק, המזמינה תהיה רשאית להעסיק את מי מאנשי סגל הזכיין  .85.2.14

 פת הזיכיון של הפרויקט לפי שיקול דעתה.לאחר תום תקו



 

 

 בדיקת מצב הפרויקט בנסיבות של ביטוח ההסכם .85.3

 

במקרה של ביטול ההסכם, תבוצע בדיקה של מצב הפרויקט במועד הביטול.  .85.3.1

המזמינה תהא רשאית לבצע את הבדיקות ההחזרה בעצמה או באמצעות מי 

 .מטעמה (לרבות גוף חליף) במסגרת הבדיקה של מצב הפרויקט

 

במידה ויתברר על פי תוצאות בדיקות ההחזרה, כי הפרויקט (כולו או חלקו) אינו  .85.3.2

עומד בדרישות הסכם זה, הרי שבכל הסכומים הדרושים על מנת להעמיד את 

הפרויקט במצב העומד בדרישות הסכם זה יחשבו כנזקים שנגרמו למזמינה. אין 

את הסכומים מהזכיין  באמור בהוראה זו כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לגבות

 בכל דרך אחרת.

 

 הוראות כלליות –סיום תקופת הזיכיון או ביטול ההסכם  .86

 

עם סיום תקופת הזיכיון של הפרויקט או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, הוראות  .86.1

ההסכם תחדלנה מלחול ולא יהיה להן תוקף, למעט הוראות אשר על פי לשונן או טבען 

 (יישוב מחלוקות) להסכם. 93סעיף סכם או סיומו, ובפרט ממשיכות לחול לאחר ביטול הה

 

 במועד סיום תקופת הזיכיון או במועד ביטול ההסכם: .86.2

 

כל הנכסים והזכויות שהועברו למזמינה, יועברו כשהם נקיים מכל בטוחה או  .86.2.1

 זכות של הזכיין או צד שלישי כלשהו;

 

ועברו למזמינה הזכיין יפרע את כל התחייבויותיו בקשר לנכסים ולזכויות שה .86.2.2

כאמור הנוגעות לתקופה הקודמת למועד ההעברה. מבלי לגרוע מן האמור, הזכיין 

יפצה וישפה את המזמינה בגין כל נזק, הפסד, תביעה, עלות והוצאה הקשורים 

 פירעון ההתחייבויות כאמור.-באי

 

ס מבלי לגרוע מזכויות המזמינה לפי כל דין, המזמינה תהא רשאית לבחור גורם שייכנ .86.3

האמורים בסעיף זה, או כל לנעלי הזכיין ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות 

להעביר לזכיין  חלק מהם, או להורות לזכיין או הצדדים האחרים אמורים בסעיף זה

מו ישירות את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק החדש או למי מטע

 מהם.

 

כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותיה עקב המזמינה תהא רשאית לבצע  .86.4

סיום תקופת הזיכיון או ביטול הסכם זה. הזכיין נדרש לבצע כל מה שתורה לו המזמינה 

באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף פעולה עם המזמינה ומי מטעמה לצורך כך, לרבות 

קשורים לפרויקט, לחתום להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתר, לדרך ואתרים אחרים ה



 

 

או כל המסמכים הדרושים ולבצע את כל הפעולות הדרושות לשם כך, לקבל מידע מכל 

גורם מטעמו, להדריך את המנהלת או מי מטעמה בנוגע לתפעול והתחזוקה, ויימנע 

 מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל את ההחזרה כאמור.

 

ישיים כלשהם, את זכויות המזמינה הזכיין יבטיח בכל התקשרויותיו עם צדדים של .86.5

כאמור בסעיף זה. הוראות כאמור תיכללנה במפורש בהסכמים עם צדדים שלישיים 

 כאמור, ותיחשבנה כהוראות לטובת המזמינה.

 

כל סכום המגיע לזכיין מכוח הסכם זה במועד ביטול ההסכם או סיום תקופת הזיכיון,  .86.6

נוגע להחזרת הפרויקט, כפי שתאושר על יעוכב עד להשלמת ביצוע התחייבויות הזכיין ב

 ידי המזמינה.

 

הזכיין ממנה בזאת את המזמינה, בתוקף ממועד סיום תקופת הזיכיון או ביטול ההסכם,  .86.7

לבצע את כל האמור בסעיף זה בעצמה ולטובתה. הזכיין יחתום על כל מסמך נוסף הדרוש 

 לצורך כך.

 

, המזמינה תהא רשאית להורות זה על אף האמור בהסכם זה, בכל מקרה של ביטול הסכם .86.8

לזכיין (עד לכניסת הודעת הביטול לתוקף) להמשיך ולבצע את התפעול והתחזוקה 

לתקופה נוספת כפי שתיקבע על ידי המזמינה, בתנאים הנגזרים מהסכם זה, ובהתאם 

 ) חודשים.18להנחיותיה של המזמינה ובלבד שלא תעלה על שמונה עשר (

 

 וזכויות המחאת חיובים –פרק כ' 

 

 המחאה על ידי הזכיין .87

 

הזכיין לא ימכור, ימחה, ישעבד, ימשכן או יעביר בדרך אחרת כלשהי כל התחייבות, זכות  .87.1

או נכס שיש לו על פי הסכם זה, או כל הסכם מהסכמי הפרויקט, וזאת בין בעסקה אחת 

 .זמינהובין בסדרה של עסקאות, אלא אם כן ניתן לכך אישור המ

 

גי הזכיין והתחייבויותיו לפי הסכם זה, אם במסגרת הסכמי הפרויקט מבלי לגרוע ממצ .87.2

נמסר ביצוע הפרויקט (או כל חלק ממנו) לקבלני משנה, יהא הזכיין אחראי כלפי המזמינה 

לפעולתם של קבלני המשנה, כאילו בוצעו במישרין בידי הזכיין, ולא תהיה לו כל טענה 

 נה.המתבססת על ביצוע העבודות בידי קבלני המש

 

לצורך מימון הפרויקט, הזכיין רשאי להמחות ולשעבד את זכויותיו על פי הסכם זה או על  .87.3

פי כל אחד מהסכמי הפרויקט, או לשעבד את פוליסות הביטוח, או לשעבד נכסים וזכויות 



 

 

שלו שאינם מהווים חלק מהפרויקט. המזמינה לא תאשר שעבוד כאמור, אלא אם כן 

 ראות הבאות:מסמכי השעבוד יכללו את ההו

 

 השעבוד ישמש אך ורק להבטחת מימון הפרויקט ולא לכל מטרה אחרת; .87.4

 

 מימוש השעבוד יהיה כפוף לזכויות המזמינה והמנהלת על פי הסכם זה. .87.5

 

 המחאה על ידי המזמינה .88

 

המזמינה תהיה רשאית להעביר את זכויותיה או חובותיה על פי ההסכם, או כל חלק  .88.1

נעברת תמסור לזכיין הודעה על ההעברה בטרם ביצועה, מהם, לכל צד שלישי ובלבד שה

 ושהמזמינה תהא ערבה כלפי הזכיין לקיום חובותיה של הנעברת על פי ההסכם.

 

מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לעניין מינוי המנהלת והחלפתה, הרי שאם המנהלת תפורק  .88.2

את  או שתחדל להתקיים או שמכל סיבה אחרת לא תהא מסוגלת או מוסמכת לממש

סמכויותיה ולמלא את מטלותיה על פי הסכם זה, זכויותיה וחובותיה במסגרת המנהלת 

בהתאם להסכם זה יומחו ויעברו על המזמינה או לכל גורם כפי שתיקבע המזמינה, 

 והודעה כתובה על כך תימסר לזכיין.

 

 גוף חליף .89

 

ת זכויות הזכיין המזמינה רשאית להורות לזכיין ו/ או לבעלי המניות בזכיין ל העביר א .89.1

לפי הסכם זה ו/ או לפי הסכמי הפרויקט או המניות בזכיין לצד שלישי אשר יחליף את 

) בהתקיים אחד מהמקרים המתוארים "גוף חליף"הזכיין או את בעלי המניות בזכיין (

 להלן:

 

 83בעקבות הוצאת הודעת ביטול בגין הפרת זכיין בהתאם להוראות סעיף  .89.1.1

 לעיל. (הליכים לקראת ביטול)

 

 מינוי גוף חליף על ידי המזמינה .89.2

 

(הליכים לקראת  83היה ובעקבות משלוח הודעת התראה בהתאם להוראות סעיף 

 ביטול) לעיל, המזמינה תהא רשאית למנות גוף חליף.

 

, יבוא הגוף החליף במקום הזכיין בסעיף זהמונה הגוף החליף על ידי המזמינה כאמור 

ותיו על פי הסכם זה ולפי בקשתו, לפי כל הסכמי ביחס לכל התחייבויותיו וזכוי

הפרויקט. הזכיין ובעלי מניותיו יחתמו על כל הסכם או כתב המחאה הנדרשים על מנת 

 ליישם את כניסת הגוף החליף כאמור.

 



 

 

תיכללנה בכל הסכמי הפרויקט והסכמים זהסעיףהוראות הנותנות תוקף להוראות 

 אחרים רלוונטיים.

 

 מיסוי –' אפרק כ

 

 הוראות כלליות לעניין מיסוי .90

 

, הרי כל מס אשר יחול על פי כל דין על הזכיין בקשר עם הסכם בסעיף זהבכפוף לאמור  .90.1

זה, ביצוע הסכם זה, או קיום ומילוי התחייבויות הזכיין על פיו, או בקשר עם קבלה או 

על פי כל מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי הסכם זה או מכוחו וכן על מס אשר יחול 

 דין על האתר ו/ או הפרויקט, יחול על הזכיין וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

 

הזכיין מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים כי כל האחריות לעניין המיסוי הינה עליו בלבד 

והוא ייחשב כמי שקיבל ייעוץ מתאים על ידי יועצים מטעמו לצורך בדיקת נושא 

 המיסוי של הפרויקט.

 

י לגרוע מכל הוראה אחרת של הסכם זה, הרי כל מס שיחול על פי דין על חוכר, שוכר, מבל .90.2

מחזיק או משתמש במקרקעין, שעילתו נצמחה החל ממועד הענקת זכות השימוש באתר 

 לזכיין (או כל חלק הימנו, לפי העניין), יחול על הזכיין.

 

ם כוללים מע"מ. בגין למעט אם נאמר במפורש אחרת, הסכומים הנקובים בהסכם זה אינ .90.3

 תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי הסכם זה יתווסף מע"מ כחוק.

 

 שונות –' בפרק כ

 

 דין חל .91

 

על הסכם זה ועל זכויות והתחייבויות הצדדים על פיו ועל כל עניין הנובע ממנו או הקשור 

 בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

 יישוב מחלוקות .92

 

 בכל מחלוקת ביניהם הנוגעת להסכם זה.הצדדים ידונו בתום לב  .92.1

 

לא נמצא הסדר למחלוקת, רשאי כל צד להפנות את המחלוקת למנגנון יישוב מחלוקות  .92.2

 בהתאם להוראות הסכם זה.



 

 

בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, לבתי המשפט המוסמכים בעיר נצרת תהא   .92.3

 סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה.

 

 ןקיזוז ועכבו .93

 

הזכיין מוותר בזה על כל זכות קיזוז ו/ או עיכבון שהיא כלפי המזמינה ו/ או איזה מנכסיה  .93.1

 פי כל דין או הסכם.-הנתונה לו על

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לרשות המזמינה לפי הסכם זה או  .93.2

פי הוראות -לה עללפי כל דין, לרבות חילוט כל ערבות, לצורך קבלת כל סכום המגיע 

 הסכם זה או לפי כל דין.

 

 מעמדם של צדדים שלישיים .94

 

 הינו בין הצדדים לו ואיננו מקנה כל זכות לאדם שלישי. הסכם זה

 

 פעולות המזמינה .95

 

כל הפעלה על ידי המזמינה של סמכותה על פי דין (להבדיל מסמכותה על פי הסכם זה), 

כיין ו/ או למי מטעמו כל טענה או תביעה והיתרים, לא תקנה לז תלרבות בנושא רישיונו

 כלשהי, למעט כאמור במפורש בהסכם זה.

 

 תיקון ההסכם .96

 

לא יהיה תוקף לכל תיקון להסכם זה, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי הסכם זה או על פי 

ל על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב דין לא ייחשב כמוח

 ובחתימת הצדדים.

 

 הודעות .97

 

הודעה שתינתן על ידי צד להסכם זה למשנהו בקשר עם הסכם זה, תועבר בהתאם  לכ

לפרטים להלן (כולל ההעתק). הודעה כאמור תיחשב כאילו נמסרה בתום עשרים וארבע 

שלוחה בדואר אלקטרוני או בפקס, או בתום ארבעה ) שעות ממועד מסירתה ביד או מ24(

 ) ימים ממועד משולחה בדואר, ובכפוף לאישור מסירה או משלוח.4(

 

 



 

 

הזכייןהמזמינה

 כתובת:

 פקס:

 ____________________ ___________________  דואר אלקטרוני:

 

 העתק:

 פקס:

 ____________________ ___________________  דואר אלקטרוני:

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום ביום ____________________

 

 

 הזכיין       המזמינה
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 להסכם הזיכיון 5נספח 

 זכייהנוסח ערבות 

 תאריך:

 לכבוד

 עיריית קריית שמונה

 

 א.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס'_____________

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל "המבקש" )הזכיין( )להלן: על פי בקשת __________ .1

( ם חדשיםמאה אלף שקלי)במילים:   100,000סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט "סכום הקרן"שקלים חדשים, )להלן: 

(, בקשר להתחייבויותיו של המבקש על פי ההסכם בין המבקש "הפרשי הצמדה"להלן )להלן: 

 (."ההסכם"מיום ____________ )להלן:  עירית קריית שמונהלבין 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .2

 

מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - "המדד"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 

המדד בגין חודש _____ שנת ________, האחרון הידוע במועד פרסום  - "מדד הבסיס"

 _________ נקודות. מסמכי המכרז, דהיינו:

 

פועל על פי כתב ערבות זה, ולא המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום ב - "המדד החדש"

 פחות מאשר מדד הבסיס.

 

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, 

סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד  "הפרשי ההצמדה למדד"כי אז יהיו 

פת הפרשי ההצמדה למדד, הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוס

 ."סכום הערבות"להלן: 

 

( ימים ממועד 7לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה ) אנו מתחייבים לשלם .3

(, "מכתב הדרישה"קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בסוף כתב ערבות זה )להלן: 

ה את התשלום מאת מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחיל

 המבקש. מובהר בזאת כי לא יתקבלו דרישות חילוט באמצעות פקס או טלקס.
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מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה בחלקי לא  למען הסר ספק .4

יגרע מתוקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב 

 תשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות..הדרישה, ובלבד שסך כל ה

 

כי לא יהא בשינוי תנאי ההסכם מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר  הרינו מאשרים, .5

 עם ערבות זו.

 

 איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו. ערובת זו .6

 

________ ועד ס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __ערבות זו תיכנ .7

 בכלל. מכתב דרישה שיגיע אלינו לאחר מועד זה, לא ישולם.

 

 וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה, יחולו דיני מדינת ישראל. על ערבות זו, .8

 

 

 בכבוד רב,

 

_________________ 

 

 כתובת: ______________________ טלפון: _______________ פקס: _______________
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 להסכם הזיכיון 6נספח 

 ביצוענוסח ערבות 

 תאריך:

 לכבוד

 עיריית קריית שמונה

 

 א.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס'_____________

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל "המבקש" )הזכיין( )להלן: על פי בקשת __________ .1

שקלים  חמש מאות אלף)במילים:   500,000סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו "סכום הקרן"( שקלים חדשים, )להלן: חדשים

(, בקשר להתחייבויותיו של המבקש על פי ההסכם "הפרשי הצמדה"כמפורט להלן )להלן: 

 (."ההסכם"מיום ____________ )להלן:  עירית קריית שמונהבין המבקש לבין 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .2

 

מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - מדד""ה

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 

המדד בגין חודש _____ שנת ________, האחרון הידוע במועד פרסום  - "מדד הבסיס"

 _________ נקודות. מסמכי המכרז, דהיינו:

 

לום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא המדד שפורסם לאחרונה לפני התש - "המדד החדש"

 פחות מאשר מדד הבסיס.

 

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, 

סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד  "הפרשי ההצמדה למדד"כי אז יהיו 

בתוספת הפרשי ההצמדה למדד,  הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן

 ."סכום הערבות"להלן: 

 

( ימים ממועד 7לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה ) אנו מתחייבים לשלם .3

(, "מכתב הדרישה"קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בסוף כתב ערבות זה )להלן: 

מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת 

 המבקש. מובהר בזאת כי לא יתקבלו דרישות חילוט באמצעות פקס או טלקס.
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מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה בחלקי לא  למען הסר ספק .4

לט, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב יגרע מתוקפה לגבי יתרת הסכום שלא חו

 הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות..

 

כי לא יהא בשינוי תנאי ההסכם מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר  הרינו מאשרים, .5

 עם ערבות זו.

 

 איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו. ערובת זו .6

 

ס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________ ועד ו תיכנערבות ז .7

 בכלל. מכתב דרישה שיגיע אלינו לאחר מועד זה, לא ישולם.

 

 וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה, יחולו דיני מדינת ישראל. על ערבות זו, .8

 

 

 בכבוד רב,

 

_________________ 

 

 _ טלפון: _______________ פקס: _______________כתובת: _____________________
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 להסכם הזיכיון 7נספח 

 תפעולנוסח ערבות 

 תאריך:

 לכבוד

 עיריית קריית שמונה

 

 א.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס'_____________

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל "המבקש" )הזכיין( )להלן: על פי בקשת __________ .1

_____( ___סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של _________ )במילים: ___________

(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט "סכום הקרן"שקלים חדשים, )להלן: 

(, בקשר להתחייבויותיו של המבקש על פי ההסכם בין המבקש "הפרשי הצמדה"להלן )להלן: 

 (."ההסכם"מיום ____________ )להלן:  עירית קריית שמונהלבין 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .2

 

מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - "המדד"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 

המדד בגין חודש _____ שנת ________, האחרון הידוע במועד פרסום  - "מדד הבסיס"

 _________ נקודות. מסמכי המכרז, דהיינו:

 

בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום  - "המדד החדש"

 פחות מאשר מדד הבסיס.

 

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, 

סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד  "הפרשי ההצמדה למדד"כי אז יהיו 

ספת הפרשי ההצמדה למדד, הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתו

 ."סכום הערבות"להלן: 

 

( ימים ממועד 7לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה ) אנו מתחייבים לשלם .3

(, "מכתב הדרישה"קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בסוף כתב ערבות זה )להלן: 

ה את התשלום מאת מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחיל

 המבקש. מובהר בזאת כי לא יתקבלו דרישות חילוט באמצעות פקס או טלקס.
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מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה בחלקי לא  למען הסר ספק .4

יגרע מתוקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב 

 תשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות..הדרישה, ובלבד שסך כל ה

 

כי לא יהא בשינוי תנאי ההסכם מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר  הרינו מאשרים, .5

 עם ערבות זו.

 

 איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו. ערובת זו .6

 

________ ועד ס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __ערבות זו תיכנ .7

 בכלל. מכתב דרישה שיגיע אלינו לאחר מועד זה, לא ישולם.

 

 וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה, יחולו דיני מדינת ישראל. על ערבות זו, .8

 

 

 בכבוד רב,

 

_________________ 

 

 כתובת: ______________________ טלפון: _______________ פקס: _______________
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 להסכם הזיכיון 8נספח 

 ביטוח

 

 אישור על קיום ביטוח עבודות השיפוץ ועבודות ההקמה. -נספח א' 

 אישור על קיום ביטוחי קבע של הזכיין. -נספח ב' 

 אישור על קיום ביטוח אחריות מקצועית. -נספח ג' 
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 ועבודות ההקמה אישור על קיום ביטוח עבודות השיפוץ -נספח א' 

 

 לכבוד

 עיריית קריית שמונה

 ("המזמין")להלן: 

 

 אישור על קיום ביטוח עבודות השיפוץ ועבודות ההקמההנדון: 

 

אנו הח"מ ________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים כי לבקשת ______________ 

בית שיפוץ והקמת ( ערכנו פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בקשר עם תכנון, "הזכיין")להלן: 

( עפ"י הסכם זיכיון מיום __________ בין הזכיין "העבודות")להלן: אבות בקריית שמונה 

 וזאת לתקופה מיום __________ ועד ליום __________. "ההסכם"(,לביניכם )להלן: 

פוליסת ביטוח זו נערכה בשם המזמין, הזכיין, קבלנים וקבלני משנה, כאשר היקף הכיסוי 

ת כדלקמן אינו נופל מהכיסוי הניתן עפ"י נוסח הפוליסה הידוע כביט, ובכפוף לאמור בפוליסו

 להלן:

 פוליסה מס' __________________ -ביטוח כל הסיכונים  - 1פרק  .1

 

המבטח במלוא ערכם את כל העבודות אשר יערכו באתר העבודות, לרבות אך לא מוכבל ציוד, 

או שבגינם הוא אחראי המובאים לאתר העבודות  חומרים, מתקנים ומערכות בבעלות הזכיין

 ושנועדו להוות חלק מהעבודות.

 

 פרק זה כולל במפורש את ההרחבות הבאות ובשיעורים הנקובים על בסיס נזק ראשון:

 מסך העבודות 10%    הוצאות פירוק, הריסה, פינוי −

 מסך העבודות 10%   רכוש עליו עוברים ו/ או רכוש סמוך −

 לקוי נזק עקיף מתכנון −

 מסכום העבודה 10%   נזק ישיר מתכנון לקוי ו/ או עבודה  −

 ו/ או חומרים לקויים

 מסכום הביטוח 7%   הוצאות תכנון מדידה ופיקוח לאחר נזק −

 מהנזק 5%     הוצאות הכנת תביעה −

 



3 
 

 

פרק זה כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי מי מטעמם 

ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם של המבוטחים, 

 לנזק מתוך כוונת זדון.

 

 פוליסה מס' __________________ -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - 2פרק  .2

 

אחריות של  לבגין אחריותם החוקית של המבוטחים כלפי כל אדם או גוף שהוא בגבו

לתקופת הביטוח. פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות  ש"ח לאירוע ובסה"כ 3,000,000

הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים 

סניטאריים פגומים, קבלנים וקבלני משנה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, רעידות 

 ד המוסד לביטוח לאומי.והחלשת משען, שביתות והשבתות וכן תביעות תחלוף מצ

 

פרק זה מורחב לכסות אחריות בגין רעש והחלשת משען ובגין נזקים לכבלים, צינורות 

 ומתקנים תת קרקעיים.

 

פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.

 

בגין אחריותם למעשה או מחדל של ביטוח זה מורחב לשפות את מי מטעמם של המבוטחים 

 מי מהמבוטחים, בכפוף לאחריות הצולבת.

 

כמו כן, למען הסר ספק צוין במפורש כי רכושו של המזמין, וכן עובדי המזמין אשם אינם 

 מועסקים בביצוע העבודות, ייחשבו כצד ג' לעניין פרק זה.

 

 ________________פוליסה מס' __ -ביטוח אחריות מעבידים  - 3פרק  .3

 

לכיסוי אחריות הזכיין כמעביד ושל כל אחד מיחידי המבוטח כלפי מי מהמועסקים בביצוע 

כל העבודות, בגין פגיעה או נשק שאירעו להם במהלך ו/ או עקב עבודתם. ביטוח זה אינו כולל 

הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני משנה 

ש"ח לנפגע, לאירוע  3,000,000ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער. גבול האחריות יהיה סך 

 ובסה"כ לתקופת הביטוח.

 

יקבע כי  הביטוח כאמור מורחב לשפות את המזמין היה ויחשב כמעביד של עובדי המבוטח, או

 הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הזכיין ו/ או מי מיחידי המבוטח כלפי העובד.
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 _פוליסה מס' _________________ -פוליסת חבות מוצר  .4

 

ביטוח חברות מוצר המבטח את חבותו של הזכיין על פי חוק אחריות למוצרים פגומים 

במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית בשל תביעה ו/ או דרישה שהוגשה  1980התש"מ 

ו/ או נזק אשר נגרמו עקב פגם במוצר שיוצר ו/ או הורכב ו/ או תוקן ו/ או סופר ו/ או נמכר ו/ 

או טופל בכל דרך אחרת על ידי הזכיין ו/ או מי מטעמו במסגרת העבודות המבוצעות על ידו 

לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח ₪  3,000,000 לכל אדם ו/ או גוף כלשהו בגבול אחריות בסך

 שנתית.

הפוליסה מכסה את אחריותו של הזכיין בגין האמור לעיל, ממועד מסירת העבודות או חלקן 

 למזמין ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות על פי הסכם זה או על פי כל דין.

ש"ח  3,000,000הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי עד לסך של 

 למקרה ולתרופת הביטוח.

 

 הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר אובדן גרר או נזק תוצאתי עקב נזק לרכוש. −

 המועד הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות עפ"י ההסכם. −

חודשים, אשר תחול היה והפוליסה תבוטל על  12הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת של  −

תחודש מסיבה כלשהי, ובתנאי שלא נערך ביטוח אחר המכסה את  ידי המבטח או לא

 חבותו של הזכיין בגין אותן תביעות.

ביטוח זה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בקשר עם אחריותו קב מעשי ו/ או  −

מחדלי הזכיין, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד ע"י כל 

 וטח.אחד מיחידי המב

 

 כללי .5

 

הננו מאשרים בזאת כי הזכיין לבדו יהא אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות  .5.1

 העצמיות החלות ו/ או שיחולו בהתאם לפוליסות דלעיל.

הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין  .5.2

 חיו.ואנו מוותרים על כל טענה ו/ או דרישה בדבר שיתוף ביטו

הננו מתחייבים כי הביטוחים לא ישונו לרעה/ או יצומצמו בהיקפם ולא יבוטלו במהלך  .5.3

 60תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 

 יום מראש.

מוסכם בזה כי "המזמין" באישור זה, משמעו המזמין ו/ או חברות הבנות ו/ או חברות  .5.4

 קשורות.

ם כי אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על הזכיין על פי הביטוחים הננו מאשרי .5.5

המפורטים לעיל לרבות, אך לא רק, לאי מתן הודעה ו/ או הגשת תביעה ו/ או הפרה 

בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסה על ידי הזכיין לא תפגע בזכותו של המזמין ו/ או מי 

 ה.מטעמו לקל שיפוי ו/ או פיצוי על פי ביטוח ז
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בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י 

 האמור לעיל.

 

 בכבוד רב,

 

____________________________________   _______________ 

 תאריך    חתימה + שם החותם וחותמת חברת הביטוח 
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 אישור על קיום ביטוחי קבע של הזכיין -נספח ב' 

 

 לכבוד

 עיריית קריית שמונה

 

 אישור על קיום ביטוחי קבע של הזכייןהנדון: 

 

אנו הח"מ ________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים כי לבקשת ______________ 

בקשר  ____________________ ועד ____( ערכנו פוליסת ביטוח לתקופה מ "הזכיין")להלן: 

(, כאשר היקף הכיסוי בפוליסות "הסכם זיכיון"עם הסכם זיכיון מיום ____________ )להלן: 

 כדלקמן:

 __________________פוליסה מס' -ביטוח רכוש  .1

ביטוח לכל רכוש לרבות בניינים ותכולתם בערכם המלא, וכן על רכוש אחר המצוי מחוץ 

יין, וכן כל שינוי , שיפור, או שיפוץ שנעשו ו/ או יעשו לאתר בבעלותו ו/ או באחריותו של הזכ

ידי הזכיין ו/ או עבורו, כנגד אובדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, -על

-ידי כלי רכב, פגיעה על-שיטפון, נזקי סערה וסופה, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על

זקי התנגשות, פרעות, שביתות, נזק בזדון, שבר זכוכית קולי, נ-ידי כלי טיס, נזקי בום על

 ופריצה.

 __________________פוליסה מס'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

 

ש"ח לאירוע ובסה"כ  3,000,000ביטוח אחריות הזכיין כלפי צד שלישי בגבול אחריות של 

 לתקופת ביטוח שנתית.

נובעת מאש, התפוצצות, בהלה, קבלנים, קבלני ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות ה

משנה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק 

 במאכל או משקה, שביתות והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

ן ו/ או משקאות מוסכם בזאת כי הסייג בגין מוצרים שנמכרו, סופקו וכו' לא יחול לגבי מזו

 המוגשים בקשר עם פעילות הזכיין.

פי דין -ו/ או עובדיה ו/ או מנהליה בגין אחריותם עלהעיריה הביטוח כולל סעיף בדבר שיפוי 

למעשי ו/ או מחדלי הזכיין, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו 

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 

 __________________פוליסה מס'  -ביטוח אחריות מעבידים  .3

ביטוח אחריות מעבידים בגין אחריות הזכיין כלפי עובדיו. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה 

בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פיתיונות ורעלים 

ש"ח לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת  3,000,000וכן בדבר העסקת נוער. גבול האחריות הינו 

 הביטוח.
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ו/ או עובדיה ו/ או מנהליה היה ויחשבו כמעביד של  העיריההביטוח כולל סעיף בדבר שיפוי 

מי מעובדי הזכיין ו/ או יקבע כי הם נושאים באחריות שילוחית לעניין חברות הזכיין כלפי 

 עובדיו.

 

 __________________פוליסה מס'  -ביטוח אובדן הכנסות  .4

המשמש את הזכיין בערכם המלא,  עיריהביטוח אובדן הכנסות לרכוש הזכיין ו/ או לרכוש ה

לעיל, עקב הסיכונים  1בדין נזק שיגרם לרכוש שבשימוש הזכיין ו/ או לרכוש המפורט בסעיף 

 חודשים. 12לעיל, למשך תקופת שיפוי של  1המפורטים בסעיף 

ו/ או  עיריהלפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי ההביטוח כולל תנאי מפורש 

מי מטעמה, ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק מתוך כוונת זדון.

 

 כללי .5

אנו מתחייבים כלפיכם כי הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, 

 יום מראש. 60ה כתובה בדואר רשום לידי האוניברסיטה, אלא אם תימסר הודע

 

 

 בכבוד רב,

 

____________________________________   _______________ 

 תאריך    חתימה + שם החותם וחותמת חברת הביטוח 
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 אישור על קיום ביטוח אחריות מקצועית -נספח ג' 

 

 לכבוד

 עיריית קריית שמונה

 

 אישור עריכת פוליסה לביטוח אחריות מקצועיתהנדון: 

 

אנו הח"מ ________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים כי לבקשת ______________ 

 לתקופה מ ____________( ערכנו פוליסה לביטוח  אחריות מקצועית "היועץ/ המתכנן")להלן: 

ובכפוף לאמור בית אבות בקריית שמונה ועד ____________ בקשר עם תכנון שיפוץ והקמה של 

 להלן:

 

ש"ח לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח  2,000,000י פוליסה זו הוא ע"ס "גבול אחריות עפ .1

 שנתית.

 

נשק, אי יושר עובדים,  הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר נזק לגוף ו/ או רכוש, שימוש בכלי .2

 אובדן מסמכים, נזק תוצאתי.

 

 יהיה מאוחר ממועד הענקת ההרשאה לתחילת העבודות. המועד הרטרואקטיבי לא .3

 

בגין אחריותה למעשי ו/ או מחדלי היועץ/ המתכנן ו/ או  העיריה הביטוח מורחב לשפות את .4

 מי מטעמו.

 

 המתכנן/ היועץ לבדו אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית תחת הפוליסה. .5

 

ואנו  העיריההננו מאשרים בזאת כי הביטוח המפורט לעיל קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידי  .6

 מוותרים על כל טענה ו/ או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיה.

 

ו ע"י המבטח או צמצומו או אי הננו מתחייבים כי ביטול הביטוח ע"י היועץ/ המתכנן ו/ א .7

יום לפני מועד הביטול, הצמצום  60חידושו, מותנה במתן הודעה מוקדמת שתימסר למזמינה 

 או אי החידוש המבוקש, בדואר רשום.

 

 בכבוד רב,

 

____________________________________   _______________ 

 תאריך    חתימה + שם החותם וחותמת חברת הביטוח 
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 להסכם הזיכיון 12נספח 

 נוהל אישור וליווי תכנון

 

 מטרת הנוהל .1

לקבוע תהליך אישור וליווי התכנון במקצועות השונים, במהלך תקופת התכנון ותקופת 

ההקמה של הפרויקט. הזכיין ימנה גורם מצוות התכנון וניהול הפרויקט עם כל גורם אחר 

 בהתאם להנחיות המזמינה מעת לעת.

 

 אישור מתכננים .2

הזכיין יעסיק יועצים ומתכננים מתאימים בעלי ניסיון לתחומי התכנון השונים ויהיה אחראי 

לקל את אישור המזמינה מראש ובכתב לגבי מינוי כל אחד מצוות היועצים והמתכננים אשר 

יעסוק בתכנון הפרויקט ולמזמינה תהא הזכות לסרב לאשר את המינוי כאמור לפי שיקול 

לא תהיה כל טענה, דרישה ו/ או תביעה כלפי המזמינה בקשר לכך.  דעתה הבלעדי ולזכיין

מובהר, כי המזמינה לא תסרב לאשר את מינוי היועצים והמתכננים כאמור אלא מטעמים 

 סבירים.

 

 תכולת התוכניות שיוגשו לאישור המזמינה .3

 הזכיין יהיה אחראי להציג למזמינה את התכניות המפורטות להלן:

מיניום, נגרות, מסגרות, ריצוף תקרות טיח, צבע, חומרי גמר אדריכלות לרבות אלו .3.1

 וכדומה.

 ת.וחיטב .3.2

 אקוסטיקה. .3.3

 איטום. .3.4

 איכות סביבה ובניה ירוקה. .3.5

 חשמל, תקשורת ומתח נמוך. .3.6

 אינסטלציה, מתקנים תברואתיים, השבת מים אפורים וכיבוי אש. .3.7

 מזג אוויר ואוורור. .3.8

יעות, השקיה כולל שימוש במים פיתוח שטח, כבישים, מדרכות ושבילים, גינון ונט .3.9

 אפורים ודישון.

 תנועה וחניה. .3.10

 נגישות. .3.11

 ייעוץ קרקע. .3.12

 מדידות. .3.13

 קונסטרוקציה: בטונים, פלדה, רכיבים מתועשים. .3.14

 שילוט ותמרור. .3.15
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 מעליות ומתקני שינוע. .3.16

 איסוף, מיון ופינוי פסולת בנין ואשפה. .3.17

 גם הם למזמינה.מפרטים טכניים וכתבי כמויות הינם חלק מתכולת התכנון ויוצגו  .3.18

  

 הנחיות נוספות .4

 תכניות ומלל יוגשו גם מודפסים וגם אלקטרוניים. .4.1

הזכיין רשאי להשתמש בכל נתון שיועבר לזכיין על ידי המזמינה )תב"ע, תוכניות  .4.2

 מדידה, תוכניות מצב קיים, טבלאות שטחים וכיוצ"ב(.

 

 ליווי התכנון .5

וני ליווי תכנון במסגרתם יוצגו עקרונות התכנון לנציגים שימונו על ידי הזכיין יקיים די

 המזמינה או ליועצים מטעם המזמינה שתפקידם לבחון ולאשר את פרטי התכנון.

 

 שלבי התכנון .6

 שלבי התכנון שיבוצעו על ידי הזכיין יהיו בסדר כרונולוגי כמפורט להלן:

 גיבוש הפרוגרמה ואישורה על ידי המזמינה. .6.1

 נון מוקדם.תכ .6.2

 תכנון ראשוני. .6.3

 מסמכי היתר )גרמושקה(. .6.4

 תכנון מפורט, פרטי ביצוע ומפרטים טכניים. .6.5

 תוכניות לביצוע. .6.6

 הזכיין יוודא ששלב התכנון ואישור התכנון מסומנים על התכניות. .6.7

הזכיין יהיה רשאי לעבור שלב כאמור לעיל רק לאחר אישור השלב שקדם לו על ידי  .6.8

 המזמינה מראש ובכתב.

 

 יעוד גרסאות של התכניות במהלך ליווי התכנוןת .7

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם הזיכיון, הזכיין יהיה אחראי לתעד את כל גרסאות 

 התכניות שיוכלו עד לאישור התוכנית הסופית לביצוע ולשמור את כל התכניות.

 

 כללי .8

יין מטעם הזכיין יקיים דיונים בהשתתפות היועצים והמתכננים המקצועיים של הזכ .8.1

 המזמינה.

בדיונים אלו יוצגו התוכניות ויתוארו עקרונות התכנון המוצע, המפרטים הטכניים  .8.2

 וחומרי הגמר.
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אישור התכנון על ידי גורמי המזמינה ייעשה תוך פרקי זמן סבירים בכדי לאפשר  .8.3

 לצוות התכנון של הזכיין לקדם את התכנון וביצוע הפרויקט.

המזמינה מראש ובכתב לכל התכניות כאמור,  מובהר, כי בנוסף לקבלת אישור .8.4

ים על ידי כל רשות שהזכיין יהיה אחראי לקבל את כל ההיתרים והאישורים הנדר

מוסמכת לצורך תכנון, שיפוץ והקמת מבני הפרויקט והזכיין יהיה אחראי לתכנן את 

הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם, לדרישות הרשויות השונות )לרבות קבלת 

 ל פי כל דין.אישורן( וע


