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מכון התקנים הישראלי
מכרז ר05/1//

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז מסגרת פומבי
לקבלני עבודות שיפוץ עבור מכון התקנים הישראלי
מכון התקנים הישראלי (להלן" :המכון") מזמין בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז מסגרת פומבי
ר 01/11/לקבלני עבודות שיפוץ ,לביצוע עבודות שיפוץ ,כגון ולרבות :עבודות בינוי ,צבע ,קירות גבס ,ריצוף,
איטום ,חשמל ,אינסטלציה ,מתכת ,מסגרות ,עיבוד שבבי וכדו' ,עבור מכון התקנים הישראלי ,כמפורט
בסעיף  1.1להלן ,במסגרתו ייבחר/ו זוכה/ים אשר יבצע/ו (ככל שיבצע/ו) ,בהתאם לצרכי המכון ,את
השירותים למכון ,והכול בהתאם לתנאי ההזמנה להציע הצעות ומסמכיה והחוזה המצ"ב לו על נספחיו,
והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :המכרז").
הזמנה זו וההשתתפות במכרז כפופה למכלול התנאים ולמילוי כל הפרטים הנקובים להלן על ידי המציעים.
.1

מהות ההתקשרות

 .1.1ההתקשרות הינה לביצוע עבודות שיפוץ ,כגון ולרבות :עבודות בינוי ,צבע ,קירות גבס ,ריצוף,
איטום ,חשמל ,אינסטלציה ,מתכת ,מסגרות ,עיבוד שבבי וכדו' עבור המכון ,שאינן מבוצעות במלואן
בפועל על ידי עובדי אחזקה של המכון בהיקפים כספיים של עד כ ( 100,000מאה אלף)  ₪להזמנה
(להלן" :העבודות") .יובהר ,כי העבודות ייעשו בתיאום מול נציג המכון שימונה לשם כך על ידי
המכון.
 .1.2מוב הר סכום היקף העבודות האמור לעיל אינו מחייב את המכון ,המכון יהיה רשאי להזמין
שירותים בהיקף החורג/גבוה בהרבה מהסכום האמור וכן יהיה רשאי להזמין שירותים בהיקף נמוך
בהרבה מהסכום האמור .כן מובהר כי ייתכן שחלק ניכר מהשירותים שיוזמנו על ידי המכון יהיו
בהיקף כספי נמוך .כמו כן המכון רשאי להזמין עבודות /שירותים גם מקבלנים אחרים (שלא מכוח
המכרז).
 .1.3המכון יהא רשאי לבחור עד ( 1שמונה) מציעים כקבלני מסגרת במכרז ,הכול לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,איתם ייחתם חוזה מסגרת לאספקת השירותים ,בנוסח החוזה המצורף למסמכי המכרז
(להלן" :החוזה") אספקת השירותים תבוצע על פי התנאים המפורטים בחוזה.
 .1.1ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת ,לביצוע על פי הזמנות שירותים מעת לעת ,והמכון איננו
מתחייב להיקף הזמנה מסוים מקבלנן/ני המסגרת שייבחר/ו במכרז והוא יהיה רשאי להזמין את
השירותים מקבלן/ני המסגרת ,בהיקפים שונים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המכון ,ואף לא להזמין
שירותים מקבלן מסוים בכלל ,הכול לפי שיקול דעת המכון .דרישת המכון לקבלת משירותים ,ככל
שתהיה ,תיעשה בהתאם לצורכי המכון ,תקציבו ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .1.1יובהר לעניין זה ,כי הודעת המכון על זכייה במכרז איננה מהווה הזמנה לאספקת שירותים כלשהם,
וכי ההזמנה תינתן במועד מאוחר יותר ובנפרד מההודעה על הזכייה במכרז ,ככל שיידרשו למכון
שירותים ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המכון .תקופת האספקה וככל שתצוין בהליך פרטני שיערוך
המכון ו/או בזמנה ,תהווה תנאי עיקרי בחוזה .
 .1.1המכון יהא רשאי לפנות לקבלנים שייבחרו (לעיל ולהלן" :קבלני המסגרת" או "ספקי מסגרת")
במסגרת הליך פרטני לקבלת הצעה למתן השירותים המבוקשים למכון ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז והחוזה/החוזים ,על מסמכיהם ונספחיהם (להלן" :השירותים").
 .1.1המכון איננו מתחייב להזמין שירותים כלשהם או בכלל ו/או בהיקף מינימלי כלשהו .המכון יהיה
רשאי שלא להזמין כלל ,או להזמין שירותים בכל היקף שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .1.1השירותים יבוצעו בסניפי המכון ברחבי הארץ ,המנויים ברשימה המצורפת כנספח א' לחוזה הרצ"ב
(להלן" :סניפי המכון") ,ובכל מקום שייקבע ,על פי צרכי המכון .מובהר כי רשימת הסניפים יכולה
להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת המכון.
 .1.9כל עבודה וכל פעולה הקשורה במתן השירותים באופן ישיר או עקיף ,תהיה בכפוף לתקנים
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הישראלים הרלוונטיים ובמידת הצורך ובכפוף לתקנים הבינלאומיים החלים על אותם מוצרים.
 .1.10תקופת התקשרות המסגרת מכוח המכרז תהא לשלוש שנים החל ממועד חתימת החוזה ,בחוזה
נפרד לגבי כל אחד מהספקים.
 .1.11המכון יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תקופת התקשרות המסגרת בשתי
תקופות נוספות ,כל אחת בת שנה ו/או חלק ממנה ,ועד למקסימום של ( 1חמש) שנים במצטבר.
 .1.12יחד עם זאת ,המכון יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת ,לפי שיקול דעתו ,בהתראה מראש
בת  30יום.
 .1.13סיום ההתקשרות לא ישנה את תקופת האחריות לה מחויב הספק על פי החוזה ביחס לכל עבודה
ו/או שירותים שהוזמנו ממנו ו/א שבוצעו על ידו ו/או מטעמו .תקופת ההתקשרות ביחס לכל עבודה
ו/או שירותים שבוצעו על ידי הספק או מי מטעמו הנה ממועד חתימת המכון על החוזה ועד לתום
תקופות האחריות כפי הקבוע בחוזה ו/או בהליך הפרטני ו/או בהזמנה ולפי התקופה הארוכה
בניהם ,ביחס לכל עבודה וכל פריט ואביזר שהותקן וסופק על ידי הספק .
 .1.11על המציע לקרוא את מסמכי המכרז ,לרבות את החוזה ונספחיו ,וכל התחייבויותיו על פי תנאי
המכרז והחוזה ,ובעצם הגשת הצעתו ,ייחשב כמי שקראם ,הבינם והסכים לכל האמור בהם.
 .1.11בהגשת הצעה והשתתפות במכרז זה ,כל מציע מתחייב ומצהיר ,כי הוא יהיה מנוע מלטעון טענה
בקשר להסתמכות או להפסד הכנסות צפויות או כל טענה דומה בעניין זה ,והוא מוותר בזאת מראש
בויתור מוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר להיקף ההזמנות מסוים במהלך תקופת ההתקשרות.
 .1.11על המציע לקרוא את מסמכי המכרז ,לרבות את החוזה ונספחיו ,וכל התחייבויותיו על פי תנאי
המכרז והחוזה ,ובעצם הגשת הצעתו ,ייחשב כמי שקראם ,הבינם והסכים לכל האמור בהם.
 .1.11תנאי ההתקשרות המחייבים הם התנאים המפורטים בחוזה המצורף למכרז זה ,ובכל מקרה של
סתירה בין תנאי המכרז הכלליים לבין תנאי החוזה בכל הנוגע לתנאי ההתקשרות עם הקבלן,
גוברים תנאי החוזה.
 .1.11מכרז זה איננו כולל סיור קבלנים כתנאי סף להגשת ההצעות.
 .1.19כל המ עוניין להשתתף במכרז נדרש לפנות בהקדם האפשרי למדור הרכש במכון ,מר יצחק גוטמן,
ולמסור פרטים בכתב ליצירת קשר (בפקס 03-1131021 :או במייל )i.guttman@sii.org.il :בנוסח
המצורף כמסמך ב' למכרז ,וזאת על מנת שיוכל לקבל הודעות ועדכונים בעניין המכרז .האחריות
למסירת הפרטים הינה של המציעים ולא תישמע טענה מצדו של מציע ,כי לא קיבל עדכונים ,אם לא
מסר למכון פרטים כאמור.
.2

.3

ריכוז התאריכים במכרז
הפעילות

התאריכים

מועד פרסום המודעה בעיתונות

09.01.2011

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

11.01.2011

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

30.01.2011

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
השתתפות מציעים במכרז מותנית במילוי ובעמידה בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
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 3.1המציע הנו חבר ב"התאחדות קבלני השיפוצים" והנו בעל תעודה תקפה המוכיחה את חברותו
בהתאחדות קבלני השיפוצים .לחילופין ,המציע הנו קבלן רשום ברשם הקבלנים (בכל סיווג שהוא)
והנו בעל אישור רישום תקף ברשם הקבלנים.
 3.2המציע הנו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות שיפוץ (כגון ולרבות :עבודות בינוי ,צבע ,קירות גבס,
ריצוף ,איטום ,חשמל ,אינסטלציה ,מתכת ,מסגרות ,עיבוד שבבי וכדו') ,זהות ,או בעלות מאפיינים
דומים לעבודות השיפוץ נשוא מכרז זה ,במהלך השנים  2011 ,2011והמציע ביצע בכל אחת
מהשנים האמורות לפחות שלוש עבודות שיפוץ בתחום העבודות נשוא מכרז זה ,עבור לפחות שני
( )2גופים ציבוריים ו/או מעין ציבוריים ,בהיקף כספי של לפחות ( 10,000חמישים אלף)  ₪לכל
עבודה.
להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף זה המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות להם סיפק שירותים
כאמור ,בצירוף פרטים של אנשי קשר אצל לקוחות אלו וכן לפחות  3המלצות (ההמלצות יכול
שיהיו מאותו גוף ,ובלבד שיתייחסו ללפחות  3עבודות בכל אחת מהשנים האמורות)( .ההחלטה
באם אכן מדובר בגוף ציבורי או לא ,הנה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המכון).
יובהר כי הקביעה לעניין "זהות" או "מאפיינים דומים" וכן באם מדובר בגוף ציבורי ו/או מעין
ציבורי לעניין עמידה בדרישת הסף ,או לא ,תיעשה על פי החלטתו הבלעדית של המכון ולפי שיקול
דעתו .
 3.3המציע רשום בכל מרשם המתנהל על-פי דין לעניין התקשרות זו ,וכן ברשות המציע כל הרישיונות
הנדרשים על-פי דין לביצוע ההתקשרות.
 3.1המציע בעל אישור עוסק מורשה בתוקף לצורכי מע"מ וכן בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1791-
 3.1התקיימו במציע כל האישורים הנדרשים על פי תנאי סעיף 2ב(ב) ו2-ב(1א) לחוק עסקאות עם גופים
ציבוריים (אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1791-
 3.1המציע מקיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע ,במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה.
למען הסר ספק ,מובהר ומודגש ,כי לא תותר הגשת הצעה משותפת מטעם מספר מציעים וכי על תנאי
הסף הנדרשים במכרז זה על פי הסעיף הנ"ל ,להתקיים במציע עצמו וכן כי על כל האישורים
והמסמכים הרלוונטיים להיות על שם אותו מציע.
.1

מסמכים שיש לצרף להצעה
על המציע לכלול בהצעתו שני עותקים ,לפחות אחד במקור ,של כל אחד מן המסמכים הבאים:
.1.1

העתק תעודה תקפה המוכיחה את חברותו של המציע בהתאחדות קבלני השיפוצים ,כשההעתק
האמור מאושר על ידי עו"ד כנאמן למקור .לחילופין ,העתק תעודה תקפה המוכיחה את רישומו
של המציע ברשם הקבלנים (בכל סיווג שהוא) ,כשההעתק האמור מאושר על ידי עו"ד כנאמן
למקור.

.1.2

תצהיר בדבר ניסיונו של המציע כאמור להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  ,3.2חתום על ידי
המציע ומאומת על ידי עו"ד בנוסח המצ"ב כמסמך ד' להזמנה זו ,וכן על המציע לצרף אישור
רו"ח על ביצוע היקפי העבודות מתחום עבודות שיפוץ כאמור בסעיף  3.2לעיל.

.1.3

מכתב/י המלצה מלקוח/ות שהנו/ם גופים ציבוריים או מעין ציבוריים שהמציע הציג להוכחת
עמידתו בתנאי הסף  ,3.2שעבור המציע ביצע לפחות  3עבודות שיפוץ בכל אחת מהנשים
האמורות ,בהיקף כספי של לפחות  ₪ 10,000לכל עבודת שיפוץ .במכתבי ההמלצה יצוינו השנים
בהם נתנו השירותים ומהות השירותים שנתנו ,היקפם הכספי ,וכן יצורפו אליהם פרטים של
אנשי קשר אצל הלקוח/ות הרלוונטי/ים.
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.1.1

פרטי המציע בנוסח המצורף כמסמך ב' להזמנה זו.

.1.1

אם המציע הינו תאגיד ,יצרף פלט עדכני למועד הגשת ההצעה מספרי רשם החברות או העמותות
או השותפויות ,בהתאם לאישיות המשפטית של המציע ,וכן -אישור עו"ד/רו"ח לאימות פרטי
התאגיד ,זכויות החתימה של התאגיד ופרטים נוספים ,הכל כפי המפורט בנוסח המצורף כמסמך
ג' להזמנה זו .לא יתקבל נוסח אחר.

.1.1

תצהיר מאת המציע חתום ומאומת על ידי עו"ד בנוסח המצ"ב כמסמך ה' להזמנה זו.

.1.1

אישור חתום על ידי המציע בדבר הסכמה/אי -הסכמה של המציע לחשיפת מסמכי הצעתו ,בנוסח
המצ"ב כמסמך ו' להזמנה זו.

.1.1

טופס הצהרה והתחייבות המציע ,בנוסח המצ"ב כמסמך ז' להזמנה זו ,חתום כנדרש.

.1.9

תצהיר מאת המציע חתום ומאומת על ידי עו"ד בנוסח המצ"ב כמסמך ח' להזמנה זו.

.1.10

.1.11

אישור עוסק מורשה וכן כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו ,1791-ובכלל זאת אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או
יועץ מס ,המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס
ערך מוסף ,תשל"ו ,1911-ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך
מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,בתוקף למועד הגשת ההצעה.
בנוסף ,ימציא המציע אישור מפקיד שומה על ניכוי מס במקור.
עותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו בידי המכון ,ככל שאכן נעשו כאלו ,כשהם חתומים בידי
המציע.
רשימת המסמכים הדרושים במכרז מפורטת גם ברשימת התיוג בנוסח המצ"ב כמסמך י' להזמנה
זו .על המציע לסמן על גבי המסמכים שיוגשו את מספריהם ברשימת התיוג.

.1

ההצעה

.1.1

ההצעה תוגש ,באמצעות חתימה על החוזה ועל נספחיו ,המהווים לאחר שימולאו וייחתמו על ידי
מורשה החתימה של המציע ,את הצעתו של המציע (לעיל ולהלן" :ההצעה").

.1.2

על המציע להשלים את כל הפרטים בהם מתבקשת השלמתו ,לרבות בנספחי החוזה ,ככל שנדרש,
ולחתום לצד הסעיף שהשלים.

.1.3

להצעה יצורף ,כחלק בלתי נפרד ממנה ,עותק מהזמנה זו ,כשהיא חתומה על ידי מורשה החתימה
של המציע ,לראיה כי המציע מודע לתוכן ההזמנה ולהוראותיה וכי קראה היטב והבינה .כן
יצורפו להצעה כל מכתבי ההבהרה שפרסם המכון במהלך המכרז ,ככל שפרסם ,כשהם חתומים
על ידי מורשה החתימה של המציע.

.1.1

הזמנה זו והחוזה ,בצירוף כל המסמכים והנספחים הנלווים וההשלמות הנדרשות על פיהם
(להלן ,ביחד" :מסמכי המכרז") ,הינם הנוסח המחייב את המציע.

.1.1

על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז על צרופותיו ,בשולי כל דף באמצעות הגורם המוסמך
לחתום בשם המציע ולחייבו (דהיינו ,מורשה החתימה מטעם המציע) .ככל שנדרשת חתימה של
יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע ,הרי שהמסמכים ייחתמו על ידי כל מורשי החתימה
הנדרשים כאמור למתן תוקף מחייב למסמכים.

.1.1

יובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף ו/או למחוק מהם ,ו/או להסתייג
ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או
בכל דרך אחרת .בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או
_________________
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צורה כלשהי (להלן" :הסתייגויות") שנעשו על ידי המציע במכרז ,רשאי המכון:
 )1לפסול את הצעת המציע;
 )2לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן ;
 )3לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד ;
 )1לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את
המחיר המוצע (ככל שבמכרז התבקשה הצעת מחיר) ו/או פרט מהותי בהצעה.
ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת המכון .אם יחליט המכון לנהוג לפי אחת
האפשרויות המנויות בס"ק ( )1(-)2לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המכון לפסול
את ההצעה שהוגשה על ידי המציע.
.1.1
.1

אי צירוף מסמכים נדרשים להשתתפות או אי מילוי פרטים עלול לשמש בסיס לפסילת ההצעה.
התקשרות מסגרת
מובהר בזאת ,כי המכרז הוא מכרז להתקשרות מסגרת למתן השירותים .היקף העבודות ,מועדן
ומאפייניהן (אם בכלל) ,ייקבעו מעת לעת על פי צורכי המכון ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי .מובהר,
כי המכון אינו מתחייב להזמין מהמציעים הזוכים שירותים ,בהיקף כלשהו ו/או במועדים
מסוימים ,אם בכלל ,במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה ,ככל שיהיו ,וזאת מבלי
שהזוכים יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

.1

התמורה

.1.1

התמורה שהמציע ינקוב בהצעתו לתהליכי התיחור ככל שיהיו ,תהווה תשלום סופי ומלא עבור
כל שירותי המציע ,וכן עבור כל השירותים המפורטים בחוזה והנלווים ,וכן כל הוצאה או עלות
נלווית ,או נוספת מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשת לשם ביצוע עבודות השיפוץ והשירותים,
כמפורט בהזמנה ובחוזה.

.1.2

התמורה שתצוין במסגרת התיחור ככל שיהיה כזה ,תהיה בשקלים חדשים ולא תכלול מע"מ.
המכון ישלם מע"מ על פי דין כפי שיחול בעת הוצאת החשבונית .לא תשולם תוספת לתמורה בגין
שינויים בשערי מטבע בין מועד הגשת ההצעה לבין מועד אספקת המבנה ,ועל המציע לקחת זאת
בחשבון בעת שקלול הצעתו.

.1.3

.1
.1.1

המכון איננו מתחייב שההצעה כלשהי תתקבל ,והוא יהיה רשאי לבטל מכרז זה לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לרבות אם הוגשה למכרז הצעה אחת בלבד .כן רשאי המכון לא לקבל הצעה במחירים
החורגים מהערכותיו.
הגשת ההצעה ותוקפה
את ההצעה יחד עם מסמכי המכרז ועם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים יש להגיש
בשני עותקים ,כשהיא חתומה ,מלאה ושלמה ,בשפה העברית ,בתוך מעטפה סגורה ולא מזוהה,
לא יאוחר מיום  00.0/.801/בשעה ( 18:00להלן" :המועד להגשת הצעות") ,בתיבת המכרזים
שנמצאת במשרדי מדור הרכש במכון התקנים הישראלי ,רח' חיים לבנון  ,12תל -אביב.
אין לשלוח את ההצעה בדואר .יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים ,כשעליה רשום "מכרז
מסגרת ר – 01/11/לביצוע עבודות שיפוץ עבור מכון התקנים הישראלי" .הצעה שלא תמצא
בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון.

.1.2

ההצעה תהיה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה ,ביחד עם כל נלוותיה ,עד למועד בו יודיע המכון
למציע על אי קבלתה או במקרה בו חלפו למעלה מ( 120 -מאה ועשרים) יום מהמועד להגשת
הצעות וטרם נתקבלה החלטת המכון  -עד למועד מסירת הודעת המציע ,בכתב ,על ביטול הצעתו.
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.1.3

המכון אינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז במועד מסוים ,אך היה וחלפו למעלה מ120 -
(במילים :מאה ועשרים) יום מהמועד להגשת הצעות ולא התקבלה החלטת המכון ,יהא המציע
רשאי לפנות למכון ,בכתב ,ולהודיע על ביטול הצעתו .מציע שלא הודיע למכון על משיכת הצעתו,
בכתב ,תמשיך הצעתו להיות בתוקף ,בכפוף לאמור בסעיף  /.4להלן.

.1.1

במקרה וחלפו למעלה מ( 120 -במילים :מאה ועשרים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות,
והמכון לא סיים את הליכי המכרז ,רשאי המכון ,אך לא חייב ,לפנות למציעים שלא הודיעו לו על
משיכת הצעתם ,בדרישה להאריך את תוקף ההצעה שלהם .פנה המכון ,כאמור ,לא תעמוד עוד
בתוקף הצעתו של מציע שלא האריך את ההצעה בהתאם לדרישת המכון ,על אף האמור בכל
מקום אחר במכרז זה.

.9

שאלות הבהרה

.9.1

שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז יש להעביר לידי עו"ד מוריה גילה ,ממשרד היועצים
המשפטיים החיצוניים של המכון ,עד לא יאוחר מיום  11.0/.801/עד השעה  ,12:00באמצעות
דואר אלקטרוני  .moria@fsrlaw.co.ilלא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .יובהר כי המכון
רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להשיב על שאלות אשר הוגשו לאחר המועד הנקוב הנ"ל.

.9.2

המכון ישלח לכל אחד מהמציעים שמילאו פרטיהם במסמך ב' כנדרש ו/או יפרסם באתר
האינטרנט של המכון ,פרוטוקול כתוב של כל השאלות אשר נשאלו ותשובות המכון להן.
הפרוטוקול הנ"ל יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז להציע הצעות ,ויצורף על ידי המציעים
להצעתם ,כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה מטעמם.

.9.3

המכון רשאי ,בכל עת טרם המועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס במכרז שינויים ו/או
תיקונים ו/או הבהרות מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח למשתתפים מידע נוסף ו/או דרישות או
הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז ,זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,וללא תלות ו/או
זיקה לשאלות המציעים הפוטנציאלים.

.9.1

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי רק הבהרות ,שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב (לעיל ולהלן:
"מסמכי הבהרות") יחייבו את המכון ויהוו חלק ממסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין
האמור במסמ כי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות ,ובכל
מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין עצמם ,יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר
יותר.

.9.1

לא תישמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שנעשו
על ידי המכון ,אלא אם כן ניתנו על ידי המכון בכתב ונשלחו על ידו למציעים אשר מילאו פרטיהם
במסמך ב' ,ו/או פורסמו על ידו באתר האינטרנט של המכון ו/או בעיתונות.

.9.1

כל טענה בדבר אי התאמה ,ו/או שגיאה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה לתנאי המכרז לא תתקבל
לאחר הגשת ההצעה ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות ,לפי המוקדם מביניהם ,ובעצם הגשת
הצעתו ,מסכים המציע לכל התנאים והאמור במכרז ובחוזה ,על מסמכיהם ונספחיהם
ולהתקשרותו עם המכון במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה.

.10

בדיקת ההצעות

.10.1

ההצעות שהוגשו ייבחנו על ידי המכון באופן הבא :בשלב הראשון תיערך בחינת ההצעות ביחס
לתנא י הסף .רק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כולם יעברו לשלב השני ,בו תיערך בחינה של
ההצעות על פי אמות המידה המוגדרות במכרז זה.

.10.2

המכון שומר על זכותו לפנות לפי שיקול דעתו במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל
המציעים (כולם או חלקם) על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות
שעשויות להתעורר בבדיקת ההצעות ,וכן לערוך ביקור באתרי המציעים ו/או באתרים בהם
פועלים המציעים על מנת לעמוד על יכולות שירותיהם ,וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע
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חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז.
.10.3

המכון שומר לעצמו את הזכות לקיים בדיקה בדבר מצבו הכלכלי של המציע ובדבר נכונות
ונאותות הפרטים הנ"ל.

.10.1

המכון רשאי לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לתנאי וסעיפי המכרז,
באופן שלדעת המכון מונעת הערכת ההצעה כראוי.

.10.1

כן יהא רשאי המכון לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי המציעים
ו/או הצעותיהם ,כולם או חלקם ,לרבות בקשר לטיב השירות ו/או לניסיונם ביחס ליכולתם למתן
השירותים נשוא מכרז וחוזה זה במיומנות ובאיכות גבוהים.

.10.1

המכון שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב
עבודתו וטיב מתן השירותים על ידו ,למכון או לגוף אחר אשר המכון סומך על חוות דעתו.
במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית ,וזאת
בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המכון.

.10.1

המכון שומר לעצמו גם את הזכות לבטל המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או להוציא
הזמנות חדשות להגשת הצעות ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ולמשתתפים לא תהא כל טענה,
דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא ,כנגד המכון מי מטעמו ו/או צד ג' בגין כך ובלבד שפעל
בתום לב.

.10.1

המכון שומר לעצמו את הזכות לפסול מציע אשר הוא ,או מי מבעליו ,הורשעו בפלילים ב  1השנים
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק
העונשין ,תשל"ז ,1911-כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או בעבירות הנוגעות לתחום
עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו ,ו/או אשר
מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור .כן שומר לעצמו המכון את הזכות לפסול מציע אשר
עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ,תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק
ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,בין היתר,
בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/הליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע את
השירותים נשוא המכרז כנדרש.

.10.9

.10.10

המכון שומר לעצמו גם את הזכות לבטל המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או להוציא
הזמנות חדשות להגשת הצעות ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ולמשתתפים לא תהא כל טענה,
דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא ,כנגד המכון מי מטעמו ו/או צד ג' בגין כך ובלבד שפעל
בתום לב.
בוטל.

 .11אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה
.11.1

בשלב זה תיבדקנה כל ההצעות האם הן עונות על כל דרישות תנאי הסף ,לרבות כל המסמכים
שנדרשו המציעים לצרף להצעותיהם .יובהר ,כי אי עמידה בתנאי הסף ו/או אי צירוף המסמכים
כנדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה.
אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור ,יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות.

.11.2

אמות המידה שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה ,הן כדלקמן 100% :איכות

.11.3

ציון האיכות ( )100%ייקבע לפי הקריטריונים המפורטים להלן:

_________________
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 11.3.1ניסיון המציע בביצוע עבודות שיפוץ (כגון ולרבות :עבודות בינוי ,צבע ,קירות גבס ,ריצוף,
איטום ,חשמל ,אינסטלציה ,מתכת ,מסגרות ,עיבוד שבבי וכדו') ,זהות ,או בעלות מאפיינים
דומים לעבודות השיפוץ נשוא מכרז זה ,לגופים ציבוריים ו/או מעין ציבוריים ,במהלך השנים
( 2011-2011או חלק מהן) (שנים שקדמו לשנות הניסיון הנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף)
ובלבד שבכל שנה המוצגת לצורך ניקוד ההצעה ,ביצע המציע לפחות שלוש ( )3עבודות בהיקף
כספי של לפחות  ₪ 10,000כל אחת. 40%– .
 11.3.2ניסיון המציע בביצוע לפחות שתי עבודות שיפוץ כאמור ,לגופים ציבוריים ו/או מעין ציבוריים,
בשנים  2011 ,1011בהיקף כספי העולה של  ₪ 11,000לפחות לכל עבודה –. 80%
 11.3.3איכות שירותי המציע -במסגרת זו רשאי המכון לשקול ,בין היתר ,את המוניטין של המציע,
איתנות פיננסית ,ככל שאלו ידועים לוועדה ,ו/או פרמטרים נוספים שמעידים ,לדעת המכון,
על טיב ,אמינות ו/או איכות השירות של המציע.10% -
 11.3.3המלצות חיוביות מלקוחות המציע ,שעבורם ביצע עבודות שיפוץ בעלי מאפיינים זהים או
דומים לאלו נשוא מכרז זה ,במהלך השנים  ,2011-2011כאשר במהלך השנים הנ"ל ביצע
עבור הלקוח הממליץ עבודות שיפוץ כאמור ,בהיקף כספי שאינו פוחת מ  ₪ 10,000לכל
עבודה (מעבר למינימום  2המלצות כנדרש בתנאי הסף)80% -
 11.3.1התרשמות מהמציע -הציון בגין רכיב זה יינתן על פי הערכה שתינתן להצעה על בסיס
הניסיון המוצג ,פירוט הע בודות וההמלצות שהמציע צירף להצעתו ,איתנות פיננסית של
המציע ,והתרשמות כללית מההצעה .10% -
להוכחת הניסיון האמור ולצורך ניקוד ההצעות ,המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות להם
סיפק שירותים כאמור ,בצירוף פרטים של אנשי קשר אצל לקוחות אלו וכן המלצות מגופים
ציבוריים ו/או מעין ציבוריים (ההמלצות יכול שיהיו מאותו גוף ,ובלבד שיתייחסו לביצוע
עבודות שונות ו/או נפרדות).
יובהר כי הקביעה לעניין "זהות" או "מאפיינים דומים" ו/או אופי השירותים וכן באם מדובר בגוף
ציבורי ו/או מעין ציבורי לעניין ניקוד ההצעות ,תיעשה על פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית של
המכון ולפי שיקול דעתו .
.11.1
.11.1

ניקוד ההצעות ייעשה על ידי ועדת המכרזים של המכון ו/או על ידי מי שהועדה הסמיכה לשם כך
ולפי ישקול דעתו.
יובהר ולהסרת הספק ,כי הניקוד לציון האיכות ,בגין אמות המידה המפורטות בסעיף ,11.3.1
(ניסיון מעבר למינימום הנדרש) (להלן יכונה כ" :אמת המידה הנבחנת") ,יינתן באופן הבא:
ההצעה הטובה ביותר ביחס לאמת המידה הנבחנת תקבל את מלא הניקוד האפשרי לאותה אמת
מידה ואילו יתר ההצעות ביחס לאמת המידה הנבחנת ,יקבלו ניקוד יחסי לעומת ההצעה הטובה
שניתנה בגין אמת המידה הנבחנת.
להלן דוגמא לאופן החישוב:
כאשר ההצעה הנמוכה ביותר ביחס לאמת כאשר ההצעה הגבוהה ביותר ביחס לאמת המידה
המידה הנבחנת היא ההצעה הטובה ביותר (מועד הנבחנת היא ההצעה הטובה ביותר (כגון שנות
אספקה קצר יותר ,בקשת מחיר זול יותר) ,תהא ניסיון מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף ,כמות
המלצות חיוביות גדולה יותר מעבר למינימום
הנוסחה כדלקמן:
הנדרש ,תקופת אחריות ארוכה יותר) ,תהא
הנוסחה כדלקמן:
)(D/E x F
)(E /D x F
הסבר:
 – Eההצעה הטובה ביותר מבחינת המכון ,באמת המידה הנבחנת ,מבין המציעים.
 – Dאמת המידה הנבחנת ,בהצעה הנבחנת של המציע.
 -Fהניקוד המקסימלי האפשרי ,באמת המידה הנבחנת.

_________________
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במקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי של ההצעות הסופיות ,יהיה רשאי הגורם המקצועי
ו/או חברי וועדה מקצועית שתמונה לשם כך להמליץ בפני וועדת המכרזים ,על ההצעה המועדפת על
המכון מבין ההצעות האמורות .הוועדה תהיה רשאית לבחור מבין ההצעות שקיבלו ציון זהה את
ההצעה אשר תקבל את מרב הקולות בהצבעה של חברי הועדה או בכל אופן אחר שהוועדה תמצא
לנכון.
.11.1

.12

המכון יהא רשאי לבחור עד ( 1שמונה) זוכים אשר הצעותיהם קיבלו את מירב הנקודות .מובהר ,כי
סדר/דירוג זכייתם של המציעים במכרז לא יחייב את המכון לצורך הזמנת השירותים ממי מהזוכים.
הזמנת שירותים מכל אחד מהזוכים ,תתבצע באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בהוראות החוזה.
הודעה על זכייה

.12.1

המכון יודיע בכתב לזוכה/ים על הזכייה במכרז.

.12.2

משמעותה של זכייה במכרז זה אינה התחייבות של המכון למסור למי מהקבלנים הזוכים ביצוע של
עבודה כלשהי .משתתפים אשר יוכרזו כזוכים במכרז ,ייחשבו כקבלני מכרז מסגרת ,אשר המכון
יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לפנות אליהם ,מפעם לפעם ,בפנייה פרטנית ,לצורך קבלת הצעותיהם למתן
השירותים המבוקשים בפנייה הפרטנית ,וזאת בכפוף למפורט בחוזה המצ"ב.

.12.3

בתוך ( 1שבעה) ימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל על הזכייה ,ימציא/ו הזוכה/ים את טופס אישור
קיום הביטוחים המצורף כנספח ג' לחוזה ,וכן את כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה.
מובהר בזאת ,כי ההודעה לזוכה/ים במכרז על קבלת הצעתו/ם איננה יוצרת התחייבות כלפי המכון
ורק חוזה חתום יחייב את המכון.

.12.1

לא ימלא/ו הזוכה/ים אחר האמור בסעיף  12.3לעיל ,יהא רשאי המכון לחתום על חוזה עם כל מציע
אחר ו/או לבטל את המכרז ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לו
על פי מכרז זה ו/או על פי דין ולזוכה לא תהא כל תביעה ו/או טענה לרבות לפיצוי ,כנגד המכון בגין כך.

.12.1

המכון יודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה ,על אי-קבלת הצעתו והמציע לא יהא זכאי לקבל
פיצוי או שיפוי כלשהם מהמכון.

.12.1

המכון איננו מתחייב למסור פרטים או נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או למסור פרטים על
ההצעה שנתקבלה ,אלא ככל שמחייבים אותו דיני המכרזים.

.12.1

המכון יהא רשאי לבטל את זכייתו/ם של הזוכה/ים במכרז אם לאחר ההחלטה במכרז חל ,לדעת
המכון ,שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה/ים ,או אם נודע למכון לאחר ההחלטה במכרז
על עובדה מהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא הייתה ידועה למכון בעת קבלת
ההחלטה .במקרה כזה ,יפנה המכון לזוכה/ים ,בטרם קבלת החלטה לביטול זכייתו ,לקבלת הסבריו
בכתב ו/או בעל פה ,ביחס לגורם אשר בגינו שוקל המכון לבטל זכייתו כאמור.

.13
.13.1

שונות
בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,מציעים אשר לא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בפרוטוקול של ועדת
המכרזים וכן במסמכי ההצעה הזוכה .המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו יש בהם סוד
מסחרי או סוד מקצועי בנוסח המצ"ב כמסמך ו' להזמנה ,אולם וועדת המכרזים תהיה רשאית ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,להציג בפני המציעים אשר לא זכו במכרז ואשר ביקשו לעיין בהצעה הזוכה
כאמור ,כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי ,והוא דרוש על מנת לפעול
בהתאם להוראות דיני המכרזים ולמציעים לא תהא כל טענה בגין החלטת וועדת המכרזים כאמור.

.13.2

המכון יהיה רשאי לחייב כל פונה וכל מציע ,שיבקש לעיין בתוצאות המכרז (בהחלטות ועדת
המכרזים ובהצעה הזוכה) ,ככל שוועדת המכרזים תאשר למסור לו את המסמכים ,בכל עלויותיו
והוצאותיו בגין היענות לבקשה ,לרבות בעבור הכנת העתקים ממסמכים אלו.

.13.3

המציעים מתחייבים בזאת לשמור בסוד כל מידע שיימסר ו/או שייודע להם לשם ו/או במהלך ביצוע
ההתחייבויות בהתאם למכרז וחוזה א לו ולא לפרסם המידע הנ"ל ,להעבירו או להביאו לידיעת אחר,
בכל צורה שהיא ,הן במשך כל תקופת ההתקשרות החוזית בין הצדדים והן לאחר סיומה.
_________________
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.13.1

כל המסמכים המצורפים למכרז זה הם רכושו הבלעדי של המכון ונמסרים למציע לצורך הגשת
הצעתו למכרז זה בלבד .אין להעתיק ו/או לעשות כל שימוש אחר במסמכים אלו.

.13.1

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

.13.1

המציע ,ו/או בעל עניין במציע ,ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד מהם
לא יפעלו לתיאום הצ עת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
תיאום הצעות כולל:
א .כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  -למעט אדם או גוף שהינו
בעל עניין במציע  -בעניין בעלויות ,שיתוף פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת נכסים ,אסטרטגיות,
הכל בנוגע להצעה וכיו"ב.
ב .קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת ,פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף
כלשהו ,כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של
מציע אחר.

.13.1

על המציע לערוך על חשבונו את כל הבירורים המוקדמים והאחרים הדרושים לו לקבלת כל מידע
הדרוש לו להכנת והגשת הצעתו .כן אחראי המציע לבדוק ולאמת את כל הנתונים הנמסרים בידי
המכון וכן כל פרט נוסף הדרוש לצורך קיום השתתפותו במכרז זה והתחייבויותיו על פיו .אין במסירת
נתונים כלשהם בידי המכון כדי להטיל על המכון אחריות כלשהי בדבר נכונותם ו/או דיוקם.

.13.1

עם הגשת ההצעה יראו את המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,ולא תישמע
מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות או הטעיה או אי-ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הכרוך
בהצעה או המופיע בה או שאינו מופיע בה.

.13.9

המכון יהא רשאי להתקשר עם קבלנים אחרים ו/או נוספים ,לרבות אך לא רק ,בדרך של פנייה
לקבלת הצעות מחיר ,תיחור ,חוזה מסגרת ,בהתקשרות שהיא תוצאה של מכרז מסגרת פומבי ו/או
מכרז סגור ו/או כל הליך אחר מקום בו המכון פטור ו/או יהיה פטור מן החובה לערוך מכרז.

.13.10

המכון יהיה רשאי לבטל את זכייתו של מציע ,אם המציע לא עמד בדרישות המכרז או החוזה ,או
שהפר איזו מהתחייבויותיו לפי מסמכים אלה או שהזוכה חזר בו מהצעתו ,ובמקרה כזה הוא יהיה
רשאי ,אך לא חייב ,לפנות למציע שהצעתו דורגה הבאה במכרז ,על מנת להתקשר עמו כקבלן זוכה,
הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתנאי הצעתו המקורית של הזוכה השני .הודעה מתאימה על כך
תשלח למציע שידורג ,ככל שידורג כזה ,ככשיר הבא אחרי הזוכה.

.13.11

מציע איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הזמנה זו ולפי החוזה ,כולן או חלקן,
לצד שלישי ,והוא איננו רשאי להעביר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,במישרין או בעקיפין,
לצד שלישי ,ללא קבלת הסכמת המכון ,מראש ובכתב ,ובהתאם להוראות החוזה .ניתנה הסכמה
כאמור ,אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של המציע לפי הזמנה זו ולפי החוזה ,והאחריות לביצוע
החוזה תישאר של המציע בכל מקרה.
סמכות השיפוט המקומית ,הייחודית והבלעדית ,בכל הנוגע והקשור להזמנה זו ,תהיה נתונה לבתי
המשפט בעיר תל-אביב-יפו ולהם בלבד.

.13.12

חתימת אישור של המציע:
אני/אנו ,הח"מ ,מאשרים בחתימתנו שלהלן ,כי קראנו והבנו את ההזמנה דלעיל ,ביחד עם כל המסמכים
הנלווים לה ,וכי אנו מסכימים לכל התנאים הקבועים במסמכים אלו.
___________
_____
______________
חותמת וחתימה
תאריך
שם ותפקיד החותם

_________________
חתימה וחותמת המציע
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מכון התקנים הישראלי
מכרז ר05/1//

מסמך ב' להזמנה להציע הצעות
לכבוד
מר יצחק גוטמן
מדור הרכש
מכון התקנים הישראלי
באמצעות פקס'  03-1131021או באמצעות דוא"ל i.guttman@sii.org.il

שלום רב,

הנדון :מכרז מסגרת פומבי ר 05/1//לעבודות שיפוץ
עבור מכון התקנים הישראלי
אבקשכם לרשום את פרטינו על מנת להעביר אלינו עדכונים ומידע בקשר למכרז-

שם המציע (נא לציין שם מלא ומדויק)____________________________________ :
מס' תעודת זהות או מספר חברה או שותפות_________________________________ :
כתובת מלאה ומיקוד________________________________________________ :
טלפון____________________________________________________________ :
פקסימיליה________________________________________________________ :
טלפון נייד_________________________________________________________ :
דואר אלקטרוני_____________________________________________________ :
איש הקשר (טלפון ופקס ישירים)_________________________________________ :
תפקיד איש הקשר___________________________________________________ :

______________
שם ותפקיד החותם

_____
תאריך

___________
חותמת וחתימה

_________________
חתימה וחותמת המציע
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מכון התקנים הישראלי
מכרז ר05/1//

מסמך ג' להזמנה להציע הצעות
אישור עו"ד/רו"ח לפרטי המציע
לכבוד
מכון התקנים הישראלי

נכבדי,
הנדון :אישור פרטי המציע במכרז פומבי ר05/1//
לעבודות שיפוץ עבור מכון התקנים הישראלי

אני הח"מ _____________________ ,עו"ד/רו"ח של _______________________ (להלן:
"המציע") ,מאשר בזאת כדלקמן:
.1

המציע הינו תאגיד המאוגד ורשום בישראל כדין ,פעיל ומס' רישומו ______________.

.2

שמות מורשי החתימה של המציע הינם ,בין היתר,_________________ :
_________________.___________________ ,__________________ ,

.3

בעלי המניות  /השותפים במציע הינם ,בין היתר,__________________ ,_______________ :
_____________________._________________ ,

.1

מנהלי המציע הינם ,בין היתר._______________ ,_______________ ,_______________ :

.1

התקבלה החלטה במציע להגיש את ההצעה ולהתקשר עם מכון התקנים הישראלי באמצעות חוזה
ההתקשרות ,על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע.

.1

ההזמנה להציע הצעות ,על כל נלוותיה ,לרבות חוזה ההתקשרות ונספחיו ,נחתמו על ידי מורשי
החתימה של המציע והם מחייבים את המציע לכל דבר ועניין.

.1

מצורף בזה העתק של תעודת ההתאגדות של המציע.

תאריך______________ :

_____________________
חתימת עו"ד  /רו"ח

_________________
חתימה וחותמת המציע
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מכון התקנים הישראלי
מכרז ר05/1//

מסמך ד' להזמנה להציע הצעות

הצהרה על ניסיון של המציע
והיותו חבר התאחדות קבלני השיפוצים ו/או היותו קבלן רשום
הח"מ ,מטעם ________________ ("המציע") ,מצהיר בזאת ,כי למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות
שיפוץ (כגון ולרבות :עבודות בינוי ,צבע ,קירות גבס ,ריצוף ,איטום ,חשמל ,אינסטלציה ,מתכת ,מסגרות,
עיבוד שבבי וכדו') ,זהות או בעלות מאפיינים דומים לעבודות השיפוץ נשוא מכרז זה ,במהלך השנים
 2011 ,2011והמציע ביצע בכל אחת מהשנים האמורות לפחות שלוש ( )3עבודות שיפוץ (סה"כ) בתחום
העבודות נשוא מכרז זה ,עבור לפחות שני לקוחות שהנם גופים ציבוריים ו/או מעין ציבוריים ,בהיקף
כספי של לפחות ( 10,010חמישים אלף)  ₪כל עבודה.
* ניתן להוסיף פרטים נוספים לצורך ניקוד ההצעות וכמפורט בסעיף אמות המידה במכרז
להלן רשימת הלקוחות להם ביצע המציע עבודות כאמור ,בשנים  ,2011,2011כמפורט להלן:
המועד בו בוצעה העבודה

שם
הלקוח

מלא

של פרטי שם איש קשר סוג
אצל הלקוח +מספר שבוצעו
טלפון נייד

העבודות היקף כספי
של העבודה
(בש"ח)

1
2
3
1
1
1
1
*  -השורות בשתי הטבלאות לעיל הן להמחשה בלבד .ניתן להוסיף דף נוסף ובלבד שייחתם ויאושר בנוסח שבדף זה.

להצעתנו מצורפות המלצות ביחס ללפחות ( 3שלוש) עבודות שבצע המציע עבור גוף ציבורי/מעין ציבורי כאמור .
ידוע לנו ומוסכם עלינו ,כי הקביעה לעניין "זהות" או "מאפיינים דומים" וכן באם מדובר בגוף ציבורי ו/או מעין
ציבורי לעניין עמידה בדרישת הסף ,או לא ,תיעשה על פי החלטתו הבלעדית של המכון ולפי שיקול דעתו .
המציע הנו חבר ב "התאחדות קבלני השיפוצים" והנו בעל תעודה תקפה המוכיחה את חברותו בהתאחדות
קבלני השיפוצים  ,ולחילופין ,המציע הנו קבלן רשום ברשם הקבלנים (בכל סיווג שהוא) והנו בעל אישור רישום
תקף ברשם הקבלנים והנו בעל אישור תקף בדבר רישומו ברשם הקבלנים.
מצורף ההעתק נאמן למקור של תעודה/אישור רישום כאמור ,מאושר על ידי עו"ד כנאמן למקור.
המציע מצהיר כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל על-פי דין לעניין התקשרות זו ,וכן כי ברשותו כל הרישיונות
והאישורים הנדרשים על-פי דין לביצוע ההתקשרות.
__________ ____________
___________
__________
תאריך
חתימה
תפקיד במציע
שם המצהיר
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ___________________ ,עו"ד ,במשרדי ברח'
______________________ ,מר _________________ אשר זהה עצמו על-ידי תעודת זהות מספר
__________________  /המוכר לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
______________________
חתימה

______________
עורך דין

_________________
חתימה וחותמת המציע
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מכון התקנים הישראלי
מכרז ר05/1//

מסמך ה' להזמנה להציע הצעות

לכבוד
מכון התקנים הישראלי


תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:
 .1תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שהנני מגיש.
 .2הריני מצהיר כי לא הורשעתי בפלילים ב  1השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,
בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1911-כנגד גופו של אדם ו/או כנגד רכוש
ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה ,אשר לא התיישנו,
וכן כי לא מתנהלים נגדי הליכים בגין עבירה כאמור.
 .3הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או
לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
לחילופין ,ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף  8ו/או  0לעיל ,על המציע
לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר חתום על ידו
ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעתו.
במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:
 .1הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________( ,להלן" :המציע").
 .2תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.
 .3הנני מצהיר כי המציע ,או מי מבעליו ,לא הורשעו בפלילים ב  1השנים האחרונות שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות ,בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1911-כנגד
גופו של אדם ו/או רכוש ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בביצוע העבודות מסוג
העבודות נשוא מכרז זה ,אשר לא התיישנו ,וכן כי לא מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור.
 .1הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע ,ו/או מי מבעלי המציע ,ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
לחילופין ,ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו ,קיימות הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף  0ו/או 4
לעיל ,על המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר
חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע.
_____________
חתימת המצהיר

______________
תאריך
אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני
___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו
מורשה החתימה מטעם המציע ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי
יהי ה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל
וחתם/מה עליה בפני.
______________________
חתימת וחותמת עורך דין

_________________
חתימה וחותמת המציע
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מכון התקנים הישראלי
מכרז ר05/1//

מסמך ו' להזמנה להציע הצעות

הסכמה/אי-הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז
(נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המציע)
המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי המכרז ,לרבות הצעתו הוא על כל
חלקיה ובכל שלב שהוא למכרז ,בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה ,עמדתו הינה:
 .1מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו:
מסכים לחשיפת מסמכי המכרז( ___________ :חתימת מציע)
 .2מסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים ,לפי הפרוט ועל יסוד
הטעמים הבאים:
א.

מסמכים שחשיפתם מוסכמת:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ב.

מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ג.

הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

מובהר ומוסכם כי מכון התקנים הישראלי (להלן" :המכון") יהא רשאי שלא לדון בבקשה לאי חשיפת
מסמכים שלא פורטה ו/או לא נומקה באופן מספק לפי שיקול דעת המכון .
ידוע לנו כי לעמדת בתי המשפט ,לא ניתן להתנגד לחשיפת ההצעה הכספית.
כן אנו מסכימים כי אף אם המכון או מי מטעמו ,ייתן דעתו לעמדתנו ולנימוקים שלעיל -בכל מקרה מוסכם
עלינו כי ההחלטה אם לחשוף את המסמכים ואילו מסמכים לחשוף מתוך מסמכי המכרז ו/או ההצעה,
מסורה למכון בלעדית או למי שמינה לשם כך ,אלא אם צו של ערכאה משפטית יחייב אחרת ,ואנו לא נטען
כנגד החלטת המכון כאמור.

____________________
חותמת וחתימת המציע

_________________
חתימה וחותמת המציע
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מסמך ז' להזמנה להציע הצעות

הצהרת והתחייבות המציע
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות,
במכרז פומבי ר 01/11/של מכון התקנים הישראלי (להלן" :המכון") לביצוע עבודות שיפוץ עבור מכון
התקנים הישראלי (להלן" :המכרז") ,מצהירים ומתחייבים בזאת ,בשם ________________ (להלן:
"המציע") ,כדלקמן:
 .1אנו מעוניינים בביצוע עבודות שיפוץ( ,כגון ולרבות :עבודות בינוי ,צבע ,קירות גבס ,ריצוף ,איטום ,חשמל,
אינסטלציה ,מתכת ,מסגרות ,עיבוד שבבי וכדו' עבור מכון התקנים הישראלי.
 .2הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,שאלנו שאלות הבהרה בכל נושא שלדעתנו היה נתון בירור ,קיבלנו
תשובות מעורך המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם .אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות
התשובות בכתב של עורך המכרז והבהרותיו בכתב שנמסרו לנו ,ואנו מתחייבים שלא להעלות טענות ו/או
תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי-ידיעה ו/או על אי-הבנה של מסמך או פרט במכרז ,ואנו מוותרים
בזאת מראש על טענות כאמור.
 .3בדקנו באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות ,התנאים ,המגבלות ,העלויות ,הסיכונים וכל פרט אחר
הקשור לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום התחייבויותינו על-פי המכרז ,במועדן ובמלואן ,ביררנו כל
פרט הדרוש לנו ב קשר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים את כל התחייבויותינו על-פי המכרז ,אם
נזכה בו.
 .1אנו עומדים בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,לרבות ובייחוד בכל אחד מתנאי הסף ,ללא יוצא
מן הכלל.
 .1הצעתנו עונה על כל הדרישות של המכרז ,ואם נזכה במכרז ,אנו מתחייבים לקחת על עצמנו את ביצוע כל
השירותים על-פי מסמכי המכרז והחוזה.
 .1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הננו מצהירים בזאת כי ידוע לנו ואנו מסכימים בין היתר:
 1.1המכון שומר על זכותו לפנות לפי שיקול דעתו במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל המציעים
(כולם או חלקם) על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות שעשויות
להתעורר בבדיקת ההצעות ,וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים
לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות.
 1.2המכון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 1.3המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או להוציא הזמנות
חדשות להגשת הצעות ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ולמשתתפים לא תהא כל טענה ,דרישה או
תביעה מכל מין וסוג שהוא ,כנגד המכון מי מטעמו ו/או צד ג' בגין כך ובלבד שפעל בתום לב.
 1.1המכון רשאי לבחור עד שמונה קבלנים זוכים ולפצל את ההזמנות בניהם ,בכל דרך ואופן שימצא
לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להזמין את כל השירותים מאותו קבלן או להזמין חלק מהם מקבלן
אחד וחלק מהשירותים מקבלן אחר ,עם או ללא הליכים פרטניים ו/או תחרותיים נוספים ,הכול
לפי שיקול דעתו הבלעדי של המכון.
 1.1ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת ,לביצוע על פי הזמנות שירותים מעת לעת ,לפי צרכי ושיקולי
המכון מעת לעת ,עם או ללא הליך פרטני ו/או תחרותי נוסף ,וכי אין בהוראות ההסכם ו/או המכרז,
כדי לחייב את המכון להוציא למציע זוכה הזמנות לביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,ו/או הזמנות
נוספות בהיקף כלשהו ו/או לשתפו בהליך פרטני ו/או תחרותי כלשהו אף אם יתקיים כזה.

_________________
חתימה וחותמת המציע
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 .1המידע והנתונים שנמסרו על ידינו במסגרת הצעתנו למכרז נכונים ,שלמים ,מדויקים ועדכניים בהתאם
לדרישות המכרז.
 .1הצעתנו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז.
 .9הצעתנו ,על כל פרטיה ,היא בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול או לשינוי על ידינו ,ותהיה בתוקף עד למועד
בו יודיע המכון למציע על אי קבלתה או במקרה בו חלפו למעלה מ( 120 -מאה ועשרים) יום מהמועד
להגשת הצעות וטרם נתקבלה החלטת המכון  -עד למועד מסירת הודעת המציע ,בכתב ,על ביטול הצעתו.
 .10ידוע לנו ומוסכם עלינו כי המחיר שיוצע על ידנו ,ככל שיוצע ,כולל את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין
הכלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירותים נשוא המכרז על פי תנאי המכרז ,לרבות רווח ,וכל
הוצאה אחרת ,וכי לא נהיה זכאים לכל תשלום מכל שסוג שהוא מעבר לאמור.
 .11יש לנו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הכישורים המקצועיים והטכניים ,וכוח האדם המיומן
והמנוסה וכן כל יתר האמצעים והציוד הדרושים לשם ביצוע התחייבויותינו בהתאם למסמכי המכרז.
 .12אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ,אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים
במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות ,וחתימתנו על ההצעה ועל החוזה מחייבת אותנו לכל דבר ועניין.
 .13כל ההוצאות שהוצאנו לשם הכנת הצעתנו במכרז ,וקיום כל תנאי המכרז ,תחולנה עלינו בלבד במלואן ואנו
לא נהיה זכאים לכל החזר ,שיפוי או פיצוי בגינן ,לרבות במקרה שבו יבוטל הליך המכרז ,מכל סיבה
שהיא ,או שלא ייבחר זוכה כלשהו ,ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה או תביעה ,מכל מין וסוג שהוא,
בעניין זה.
 .11אנו מצהירים ,כי לא נעשה כל שימוש במידע ובמסמכים אשר נמסרו לנו בקשר למכרז זה ,אלא לצורך
הגשת הצעתנו בו .אנו מתחייבים לשמור בסוד כל מידע אשר התגלה לנו בקשר למכון ולמכרז ,ללא
הגבלה בזמן.
 .11ידוע לנו כי כל טענה בדבר אי הבנה או אי הסכמה לתנאי המכרז לא תתקבל לאחר שנגיש את הצעתנו
למכרז.
 .11ההצעה אושרה כדין על ידי כל הגורמים המוסמכים במציע ,והיא מהווה התחייבות תקפה ומחייבת של
המציע ,לפי כל מסמכי ההתאגדות שלו.
_________________
המציע

______
תאריך

באמצעות מורשי החתימה
__________________
__________________
אישור עורך דין
ח.פ/.ע.מ ________________ (להלן" :המציע") מאשר בזה כי
עו"ד של
אני הח"מ
ביום __________  ,ה"ה _____________ ו ,____________ -שהציגו את עצמם בפניי באמצעות ת.ז .מס'
___________ ומס' _____________ ,בהתאמה  /המוכרים לי באופן אישי ,חתמו בפני על הצהרה זו בשם
המציע ,כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי
כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל וכן גם חתימתם על כל מסמך נוסף הקשור
למכרז זה ו/או הוצאתו אל הפועל ,מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
חותמת

עורך – דין

_________________
חתימה וחותמת המציע
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מסמך ח' להזמנה להציע הצעות

לכבוד
מכון התקנים הישראלי בע"מ

מכרז פומבי מס' ר05/1//
תצהיר בדבר עמידה בתנאי סעיפים 8ב(ב) ו8-ב(1א)
לחוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד:
 .1תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1791-להלן" :החוק").
 .2הנני מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרה בחוק.
 .3הנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.
 .1נא למחוק את המיותר:
 1.1הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק ,לא הורשענו ביותר משתי עבירות
כהגדרתן בחוק דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) התשנ"א 1771-או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז17/9.-
 1.2הנני מצהיר כי אני או כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק ,הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן
בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .1בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן  Xבמשבצת
המתאימה):
 חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1991-להלן" :חוק
שוויון זכויות") לא חלות עלי.
 חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מקיים אותן.
(למצהיר שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות):
 חלופה ( – )1הנני מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2הנני מעסיק  100עובדים או יותר.
(למצהיר שסימן את חלופה ( – )2יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות):
 המצהיר מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המצהיר התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור
ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .1המצהיר מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  1לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו.1911 -

_________________
חתימה וחותמת המציע
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במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד:
 .1תצהירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ_________ ומוסמך להתחייב
בשמו.
 .2הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.
 .3הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.
 .1נא למחוק את המיותר:
הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,לא הורשעו ביותר משתי
1.1
עבירות כהגדרתן בחוק דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א 1771-או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז17/9.-
הננ י מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,הורשעו ביותר משתי עבירות
1.2
כהגדרתן בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .1בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן  Xבמשבצת
המתאימה):
 חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1991-להלן" :חוק
שוויון זכויות") לא חלות על המציע.
 חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(למציע שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות):
 חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים אור יותר.
(למצהיר שסימן את חלופה ( – )2יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו ולפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור
ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .1המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  1לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו.1911 -
________________
_________
תאריך

חתימת המצהיר

אישור
אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני
___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו
מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל
וחתם/מה עליה בפני.
_________________
_________________
חתימת עו"ד
חותמת עו"ד

_________________
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מסמך ט' להזמנה להציע הצעות

רשימת המסמכים המצורפים להצעה
מס'
1

הדרישה
ההזמנה להציע הצעות (חתומה כנדרש)

2

החוזה ונספחיו (חתומים ומלאים כנדרש)

3

פרטי המציע (נספח ב' להזמנה)

1

אישור רו"ח/עו"ד לפרטי המציע (נספח ג' להזמנה)

1

הצהרה בדבר ניסיון המציע (נספח ד' להזמנה)

1

תצהיר בדבר היעדר הרשעות/הליכים משפטיים (נספח ה' להזמנה)

1

אישור בדבר חשיפת מסמכי ההצעה (נספח ו' להזמנה)

1

הצהרת והתחייבות המציע (נספח ז' להזמנה)

9

תצהיר לפי סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח ח' להזמנה)

11

מכתבי המלצה (סעיף  1.3להזמנה)
פלט עדכני למועד הגשת ההצעה מספרי רשם החברות או העמותות או
השותפויות בהתאם לאישיות המשפטית של המציע (סעיף  1.1להזמנה)
אישורים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (סעיף  1.11להזמנה)

11

מכתבי הבהרה שעורך המכרז פרסם (אם פרסם) (סעיף  1.11להזמנה)

11

מסמכי המכרז ,לרבות החוזה על נספחיו

12
13

סימון ()-/+

הערות:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________
חתימה וחותמת המציע

-23-

מכון התקנים הישראלי
מכרז ר05/1//

חוזה מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ עבור מכון התקנים הישראלי
שנערך ונחתם בתל אביב ,ביום __ בחודש ______ ,בשנת 801/

מכון התקנים הישראלי

ב י ן:

מרחוב חיים לבנון 12
תל אביב 19911

ל ב י ן:

(להלן" :המכון")
מצד אחד;
_____________________
ת"ז/ח"פ ______________
מרחוב ________________
_____________________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני;
הואיל()1

והמכון פרסם הזמנה להציע הצעות ,במסגרת מכרז מסגרת פומבי ר 01/11/לביצוע עבודות
שיפוץ (כגון ולרבות :עבדות בינוי ,צבע ,קירות גבס ,ריצוף ,איטום ,חשמל ,אינסטלציה,
מתכת ,מסגרות ,עיבוד שבבי וכדו') ובהתאם להגדרת המונח "שירותים" להלן ,הכל כמפורט
בחוזה זה ובנספחיו;

והואיל()8

והקבלן הגיש למכון הצעה לביצוע השירותים כאמור על סמך ההזמנה להציע הצעות,
במסגרתה הציע להתקשר עם המכון ולבצע עבורו את השירותים נשוא חוזה זה כהגדרתם
להלן ,בהתאם להזמנה ועל פי תנאי חוזה זה ונספחיו;

והואיל()0

והקבלן מתחייב ,כי הוא בעל המיומנות ,הידע והכישורים ,הניסיון ,היכולת וכל האמצעים,
לרבות השירותים וכוח האדם ,לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה ובמועדן;

והואיל()4

והצדדים מבקשים להגדיר ,לקבוע ולפרט את חיוביהם ההדדיים ,הכל כמפורט בחוזה זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ,כותרות ונספחים
 1.1המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאי מתנאיו .כותרות הסעיפים בחוזה זה
נועדו לשם הנוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנות הוראות חוזה זה .הנספחים המצורפים לחוזה זה
מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ובכל מקום בו נאמר "ההסכם" או "החוזה" ,הכוונה היא
להסכם/לחוזה ולנספחיו.
 1.2על אף האמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות נספחיו ,יגברו הוראות
החוזה.
1.3

הגדרות :למונחים הבאים תהא בחוזה זה המשמעות המפורטת לצידם:

_________________
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"" 1.3.1המכרז" -מכרז מסגרת פומבי ר 01/11/לביצוע עבודות שיפוץ (כגון ולרבות :עבדות בינוי ,צבע,
קירות גבס ,ריצוף ,איטום ,חשמל ,אינסטלציה ,מתכת ,מסגרות ,עיבוד שבבי וכדו') ושהקבלן
נענה לה והציע על פיה למכון את השירותים ואשר חוזה זה מהווה חלק ממנה;
" 1.3.2האתר" -כל אחד מהסניפים של המכון המנויים ברשימה שבנספח א' לחוזה ,לרבות כל המבנים,
על סביבותיהם ואשר בהם ,דרכם ,מתחתם ,או מעליהם תבוצענה השירותים נשוא חוזה זה.
" 1.3.3הזמנת עבודה" -הזמנה בכתב של המכון לביצוע עבודה ספציפית ומוגדרת ,לפי מפרט טכני ו/או
כתב כמויות מסוים ומפורט שיומצא לקבלן ,ובהתאם ללוח זמנים שיקבע המכון .פורמט כללי של
הזמנת עבודה מצורף כנספח ו' לחוזה זה.
" 1.3.1העבודות" ו/או "השירותים" ו/או "שירותי המסגרת" – עבודות שיפוץ כגון ולרבות :עבודות
בינוי ,צבע ,קירות גבס ,ריצוף ,איטום ,חשמל ,אינסטלציה ,מתכת ,מסגרות ,עיבוד שבבי וכדו' ,וכן
עבודות שיפוץ שונות עבור המכון ,שאינן מבוצעות במלואן בפועל על ידי עובדי המכון ,לגביהם
ייערך תיחור ו/או שיוזמנו על ידי המכון ,בהתאם לדרישות המכון כפי שיהיו מעת לעת; .העבודות
תבוצענה באתר;
" 1.3.1המפקח" -כהגדרתו בסעיף  1בחוזה ,על כל תפקידיו וסמכויותיו כמפורט בחוזה זה;
" 1.3.1יום" או "ימים"  -כל אחד ואחד מימות השבוע ,למעט שבת וחג;
 .2מהות ההתקשרות
 2.1ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת לביצוע השירותים כהגדרתם לעיל ,בהיקפים כספיים של עד כ
( 100,000מאה אלף)  ₪להזמנה ,באתר המכון כהגדרת המונח לעיל( .מובהר להסרת ספק כי המכון
אינו מתחייב לכמות ו/או להיקפי הזמנות כלשהם ולרבות להיקפן הכספי .יצוין כי ייתכן וההזמנות
כולן או חלק יהיו בהיקפים כספיים קטנים ונמוכים בהרבה מהאמור .כמו כן המכון יהיה רשאי
להזמין ביצוע עבודות בהיקפים גדולים יותר מהסכום האמור .כמו כן המכון רשאי להזמין עבודות
/שירותים גם מקבלנים אחרים (שלא מכוח המכרז).
יובהר ,כי העבודות יבוצעו בתיאום מול נציג המכון שימונה לשם כך .היקף השירותים ,מועדם
ומאפייניהם (אם בכלל) ,ייקבעו מעת לעת על פי צורכי המכון ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המכון
בלבד .מובהר ,כי המכון אינו מתחייב להזמין מהקבלן איזה מהשירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים
מסוימים ,אם בכלל ו/או להורות לקבלן על הפסקת ביצועם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או
תקופת ההארכה ,וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג שהוא בקשר
לכך.
 2.2המכון רשאי לבחור במסגרת הליכי המכרז מספר קבלני מסגרת למתן השירותים הנ"ל ,כל התקשרות
של המכון עם קבלן מסגרת אשר ייבחר להזמנת השירותים ,תחייב את קבלן המסגרת הנ"ל לבצע
למכון את העבודות ,לרבות כל השירותים הנלווים ,הכל כפי שיפורט בהזמנת העבודה ו/או בפנייה
פרטנית לקבלת הצעות מאת קבלני המסגרת שייבחרו במכרז ,ובהתאם לתנאי חוזה זה.
 2.3מובהר בזאת ,כי המכון איננו מתחייב לפנות אל הקבלן בכלל במהלך תקופת ההתקשרות והוא איננו
מתחייב לקבל איזו מההצעות שהקבלן יגיש לו במסגרת הליכים פרטניים ,ככל שיהיו כאלה ,והוא
יהיה רשאי להתקשר עם כל אחד מהקבלנים האחרים.
 2.1בוטל
 2.1העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים טכניים ,תכניות ולכתבי הכמויות שיימסרו לקבלן .חל איסור
מוחלט לסטות מתוכנית או ממפרט מסוים ,ללא אישור מפורש ובכתב של המפקח ושל היועץ שהכין
את התוכנית .כל חריגה או סטייה או שינוי שלא באישור בכתב כאמור ,תחייב את הקבלן לתקן את
העבודה שבוצעה על ידו ,כך שתהיה תואמת לתוכניות המקוריות ,וכל זאת על חשבונו ,ללא תוספת
תשלום ,ובמסגרת לוחות הזמנים המקוריים ,והקבלן מוותר מראש על כל דרישה או טענה בעניין זה.

_________________
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 2.1במקרה ובמסגרת פרויקט בו יבצע הקבלן עבודה כשלהי ,ישלב המכון קבלנים אחרים לשם ביצוע
עבודות נוספות ,יידרש הקבלן לשתף פעולה עם אותם גורמים שיהיו מעורבים מטעם המכון בביצוען
של העבודות הנוספות ,ולתאם עמם את הביצוע של כל חלק בעבודות שעלול להשפיע על העבודות שהם
מבצעים ו/או אמורים לבצע ,במישרין או בעקיפין .בעניין זה יישמע הקבלן להוראות המפקח .מובהר,
כי לא תשולם לקבלן תוספת תשלום או רווח קבלני בגין הצורך לתאם את העבודות מול אותם
גורמים .כל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או אי הסכמה כלשהי בינו לבין קבלן או גורם אחר שיהיה מעורב
בפרויקט כלשהו ,תועבר לטיפולו ולהכרעתו של המפקח ,שיהא הפוסק הבלעדי והאחרון בכל העניין
כאמור.
 2.1המכון יהא רשאי לבקש מהקבלן ,בכל עת לפי שיקול דעתו ,שינוי או תוספת ביחס לעבודה מסוימת
שלגביה תימסר לקבלן הזמנת עבודה .הקבלן ימציא למכון הצעת מחיר לביצוע כל שינוי או תוספת
כאמור בעבודה ,במחירים שיתאימו ולא יעלו על מחירי העבודה הרלבנטית כפי שפורטו בהצעת המחיר
של אותה עבודה למכרז .אם הצעת המחיר הנוספת תאושר בכתב על ידי המפקח ,יבצע הקבלן את
השינוי או התוספת המבוקשים על פי הצעת המחיר הנוספת ובהתאם להוראות חוזה זה ,בשינויים
המחויבים .יובהר ,כי עבודה נוספת שנעשתה על ידי הקבלן במהלך הפרויקט ,לא תאושר לתשלום,
במקרה שבו לא קיבל הקבלן אישור בכתב מאת המפקח מטעם המכון.
 2.1המכון יהא רשאי להודיע לקבלן ,בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,על צמצום עבודה מסוימת שלגביה
הוצאה לקבלן הזמנת עבודה .במקרה כזה ,יהא הקבלן זכאי לשיעור יחסי מהתמורה נשוא העבודה,
בהתאם לעבודה שבוצעה על ידו בפועל ,על פי קביעתו של המפקח ,והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום,
הח זר ,פיצוי בגין רווחים מצופים או חלופיים שנמנעו ממנו עקב הפסקת העבודה ,או בגין כל טענת נזק
אחרת.
 .3הצהרות הקבלן והתחייבויותיו
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
 3.1הוא פועל ומנהל פנקסים כדין (כתאגיד או כעוסק מורשה).
 3.2הוא עוסק בביצוע שיפוץ בביצוע "שירותים" כנדרש בחוזה זה ויש לו את הידע ,היכולת ,הניסיון,
הכישורים ,המקצועיות ,המומחיות ,כוח האדם והמשאבים הנדרשים לשם עמידה בהתחייבויותיו,
לרבות אספקה של השירותים וביצוע כלל השירותים כמפורט בחוזה זה בהיקף ובלוחות הזמנים
הנדרשים.
 3.3הוא בעל כל הרישיונות ,האישורים וההרשאות הנדרשים על-פי כל דין ומכל רשות מוסמכת לביצוע
התחייבויותיו על פי חוזה זה ,לרבות רישיון לעבודה בגובה ,והוא יודיע למכון באופן מיידי על כל שינוי
שיחול ברישיונות ,באישורים ובהרשאות בהן הוא מחזיק במועד חתימת חוזה זה.
 3.1אין הגבלה בדין ,בחוזה או במסמכי ההתאגדות של הקבלן (אם הוא תאגיד) ,להתקשרותו בחוזה זה.
 3.1הקבלן מתחייב כי השירותים שיבצע עבור המכון בכל תקופת ההתקשרות ,יענו על כל המאפיינים
והדרישות המפורטים לגביהם וכי אלו יבוצעו בהתאם להוראות כל דין.
 3.1הקבלן מתחייב להמציא על חשבונו ,אישורים על עמידה בדרישות התקן לתחומים הבאים :תקרות
גבס (תותבים) ,הנמכות תקרה ,חשמל ,בניין ,אינסטלציה וכן ,כל תחום נוסף הדורש אישורי תקן
כאמור.
 3.1הוא יבצע את השירותים במקצועיות ,בדייקנות ,ביעילות ובאיכות מעולים ,על פי האמור בהזמנה,
בחוזה ,וכמתחייב מהוראות כל דין.
 3.1כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד
 ,1911תקנות צווים והוראות שמכוחו.
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 3.9הוא ינקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים ,הן על פי כל דין והן על פי הנסיבות בעת ביצוע
העבודות .הוא ינקוט בכל הפעולות נדרשות ובאמצעי הבטיחות הנדרשים כדי למנוע פגיעה או נזק
למכון ו/או לצד ג' ו/או לרכושם בעת ביצוע העבודות.
 3.10הוא יפעל בהתאם להנחיות המפורטות בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל,1910 -
ובהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח ,1911 -ולכל דין אחר מתחום
הבטיחות בעבודה הרלוונטי לעבודות שהוא יבצע ,והוא יהיה כפוף בעניין זה ויישמע לכל הנחיה
והוראה שיקבל מממונה הבטיחות של המכון.
 3.11עוד ומבלי לגרוע מהאמור ,מתחייב הקבלן:
 3.11.1לפעול בהתאם להוראות "נוהל מיוחד לביצוע עבודות בחום על ידי קבלנים" ,המצורף כנספח
ה' 1לחוזה זה.
הקבלן יחתום על נספח ה'( 1נוהל מיוחד לביצוע עבודות בחום על ידי קבלנים") האמור במועד
חתימתו על החוזה.
 3.11.2לפעול בהתאם להוראות ""כתב התחייבות למבצע עבודה טכנית במכון" ,המצורף כנספח ה'8
לחוזה זה.
הקבלן יחתום על נספח ה'"( 2כתב התחייבות למבצע עבודה טכנית במכון"") האמור במועד
חתימתו על החוזה.
 3.12הוא ישתף פעולה עם המכון ,המפקח וכל יועציו של המכון שיהיו מעורבים בעבודה שהוא יבצע ,ידווח
על התקדמות העבודות ועל כל בעיה בעבודות לכל מי שיידרש ויפנה לקבל את אישורם של כל הגורמים
שאישורם נדרש (על פי הנחיית המפקח.
 3.13הוא ישתף פעולה ,באופן מלא וללא תנאי ,עם כל יתר הקבלנים שיהיו מעורבים בפרויקט שבו הוא
יבצע עבודה כלשהי ,ויעבוד עמם בתיאום ועל פי הנחיות המכון ,לפי העניין וכפי הנדרש ,ומוסכם עליו,
כי כל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או אי הסכמה כלשהי בינו לבין קבלן או גורם אחר שיהיה מעורב
בפרויקט כלשהו ,תועבר לטיפולו ולהכרעתו של המפקח ,שיהא הפוסק הבלעדי והאחרון בכל העניין
כאמור.
 3.11הוא ערך את כל הבדיקות וכל הבירורים הנחוצים לו לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה; ברורים לו
היטב תנאי החוזה והוראותיו; ניתנה לו אפשרות לשאול כל שאלה לצורך קבלת המידע הנדרש לו
לביצוע ההתקשרות; הוא מוותר על כל זכות ,טענה או תביעה כלפי המכון בעניינים אלה.
מוסכם בזאת ,כי אי נכונות או חריגה מהצהרות וחיובי הקבלן כמפורט בסעיף  0דלעיל ,תיחשב
להפרה יסודית של חוזה זה.
 .1תקופת ההתקשרות
 1.1תקופת התקשרות המסגרת בין המכון לקבלן ,תחל במועד חתימת החוזה על ידי המכון ותסתיים
לאחר שלוש ( )3שנים מהמועד האמור (להלן ,בהתאמה" :מועד תחילת תקופת ההתקשרות" ו -
"תקופת ההתקשרות").
 1.2המכון בלבד יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תקופת התקשרות המסגרת בשתי
תקופות נוספות ,כל אחת בת שנה ו/או חלק ממנה (בחוזה זה" :תקופת ההארכה") ,ועד למקסימום
של ( 1חמש) שנים במצטבר.
 1.3המכון יהא רשאי להתקשר עם קבלנים אחרים ו/או נוספים ,לרבות אך לא רק ,בדרך של פנייה לקבלת
הצעות ו/או הצעות מחיר ,תיחור ,חוזה מסגרת ,בהתקשרות שהיא תוצאה של מכרז מסגרת פומבי
ו/או מכרז סגור ו/או כל הליך אחר מקום בו המכון פטור ו/או יהיה פטור מן החובה לערוך מכרז.
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 1.1המכון יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,לבטל את החוזה ו/או להפסיק את
ההתקשרות לפי החוזה ,כולה או חלקה ,לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת
ההתקשרות או במהלך תקופת ההארכה ,וזאת בהודעה מוקדמת של  30ימים .למען הסר ספק מובהר
בזאת ,כי אין באמור סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המכון ,לבטל את החוזה בהתאם לשאר התנאים
המפורטים בחוזה ו/או על פי כל דין.
 1.1הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ,כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות ו/או
הפסקת תקופת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופת הארכה נוספות ,הנן זכויות
המוקנות למכון בלבד  ,וכי הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה
בשל שימוש המכון באיזה מזכויותיו האמורות ,לרבות טענה בדבר הסתמכותו למתן שירותים למשך
כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופת ההארכה (כולה או חלקה) ו/או
הסתמכותו להיקף הזמנות מינימאלי כלשהו ,ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הקבלן
בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.
 .1שיטת בחירת קבלן מסגרת לביצוע שירותים -הליך פרטני
הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שבמסגרת המכרז ,רשאי המכון לבחור קבלני מסגרת נוספים
מלבדו (ככל שנבחרו) ,עמם רשאי המכון להתקשר בחוזה מסגרת למתן השירותים (להלן" :הקבלנים
הנוספים") ,וכי המכון יהא רשאי להזמין שירותים במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה
(ככל שתחולנה) ,מהקבלן ו/או מהקבלנים הנוספים ,כמפורט להלן:
 1.1כל אימת שיהיה למכון צורך בקבלת שירותים ,המכון ישלח על פי שיקול דעתו לקבלן/נים הזוכה/ים
הזמנת שירותים ,במסגרתה יוגדרו ,בין היתר ,לפי צרכי המכון השירותים המבוקשים ומאפיינים
נוספים ככל שיידרש (להלן" :הזמנת עבודה" או "הזמנה").
 1.2כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור ,המכון יהא רשאי במשך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל
שתחולנה) ,לפנות לקבלן ו/או לקבלנים הנוספים ,או לחלק מהם ולפי שיקול דעתו ,בהליך פרטני
בהתאם להליך המתואר בסעיף זה (להלן" :הליך פרטני" או "התיחור") ,ומבלי לגרוע משאר
ההוראות ההסכם ,כמפורט להלן.
1.2.1

המכון יהיה רשאי המכון לפנות באופן פרטני ובכתב ,לקבלן ו/או לקבלנים הנוספים או לחלק
מהם ,לפי שיקול דעת המכון בכל פניה ,לשם קבלת הצעות פרטניות לשירותים הרלוונטיים
הנקובים בפנייה הפרטנית האמורה (להלן" :הפנייה הפרטנית") .יובהר ,כי הצעה שיגיש
הקבלן בפנייה הפרטנית לא תגרע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ומהצעתו למכרז.

1.2.2

במסגרת הפנייה הפרטנית יציין המכון את השירותים המבוקשים על ידו ו/או א פרטיהם  ,או
חלקם ,את מאפייניהם או חלקם ו/או את המפרט/ים הטכני/ים הספציפי/ים או חלקם ו/או
את האתר בו יינתנו השירותים ו/או דרישות ו/או תנאים נוספים ו/או אחרים ככל שיתבקש
באותה פנייה פרטנית ,לוחות הזמנים הנדרשים לביצוע השירותים ,סכום הערבות להבטחת
ביצוע השירותים ,ככל שתידרש ערבות ,וכן דרישות נוספות בהתאם לכל פנייה ,והכל בהתאם
לדרישות המכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

1.2.3

תוך פרק הזמן הנקוב לשם כך בפנייה הפרטנית ,יגיש הקבלן ו/או הקבלן/נים הנוספים ,לפי
העניין ,את הצעותיהם לפנייה הפרטנית.

1.2.1

לאחר קבלת ההצעות כנדרש ,ולאחר בירור שיערוך המכון ככל שימצא לנכון לעשות כן ,יבחר
נציג המכון ,או מי שהמכון יקבע לשם כך ,לצורך ביצוע העבודות נשוא ההליך הפרטני ,את
הקבלן אשר הצעתו הנה ההצעה המיטבית עבור המכון ,לפי שיקול דעת המכון .כתנאי לביצוע
השירותים ישלח המכון לקבלן הרלוונטי הודעה בכתב על זכייתו בהליך הפרטני בצירוף
הזמנת עבודה.

1.2.1

על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת כי המכון שומר לעצמו את הזכות שלא לבצע הזמנת עבודה
מהקבלן ו/או מאיזה מהקבלנים הנוספים ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתהיה לקבלן
ולאיזה מהקבלנים הנוספים כל טענה ו/או תביעה ודרישה בקשר עם כך.
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 1.3ה סתבר במסגרת הליך פרטני ,כי הצעות של שני קבלנים או יותר קיבלו את הניקוד הגבוה ואשר הנו
זהה ,יהיה רשאי המכון לערוך הליך פרטני נוסף באופן המפורט בהסכם זה ,בין בעלי הניקוד הגבוה
או בין קבלנים נוספים אחרים ,בכל שילוב שהמכון ימצא לנכון ,או להכריע בדרך אחרת ולפי שיקול
דעתו הבלעדי של המכון.
 1.1במקרה שקבלן לא הגיש הצעה במסגרת הליך פרטני ,המכון יהא רשאי לבצע את ההזמנה מקבלן
כאמור על פי תנאי הצעתו למכרז המסגרת והסכם זה.
 1.1בוטל.
 1.1המכון יהיה רשאי (אך לא חייב) להכין אומדן של שווי ההתקשרות (להלן" :האומדן") לפני כל פנייה
פרטנית .המכון שומר על זכותו לפסול הצעות החורגות מהאומדן ,גם אם הן עומדות בדרישות
המקצועיות ו/או האחרון של המכון ואף אם הוגשה הצעה אחת בלבד במסגרת ההליך הפרטני .הקבלן
מוותר על כל טענה ככל שהצעתו תפסל בשל חריגה מהאומדן ,אף אם הצעתו עומדת בדרישות
האחרות של המכון ואף אם לדעתו האומדן אינו ריאלי ו/או מכל סיבה אחרת.
 1.1מובהר ,כי המכון אינו מתחייב להזמין מהקבלן איזה מהשירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים
מסוימים ,אם בכלל.
 1.1כן מוסכם כי המכון רשאי להורות לקבלן על הפסקת ביצועם של השירותים או איזה חלק מהם ,בכל
עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה ,וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או
שיפוי ,מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך .אין באמור לגרוע מזכות הקבלן לקבלת תשלומים להם הוא
זכאי בגין ביצוע עבודות שביצע בפועל בהתאם לכל הוראות החוזה והנחיות המכון.
 1.9הקבלן מוותר בזאת באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,על כל טענה ו/או תביעה שהיא כלפי המכון ,בגין
היקפי הזמנות השירותים אותן יבצע המכון עם הקבלן ו/או עם הקבלנים הנוספים ו/או סכומן ,או
בגין פער כזה או אחר ,ככל שיהיה ,בין מספר הפעמים בהן הוא או מי מהקבלנים הנוספים נדרשו
לבצע את השירותים המבוקשים למכון.
 .1התמורה
1.1

בגין ביצוע השירותים בפועל בהתאם לכל הוראות ההסכם וההזמנה ולשביעות רצונו המלאה של
המכון ,ישלם המכון לקבלן בהתאם להצעת המחיר אותה ינקוב המציע בהצעתו בהליך
הפרטני/בתיחור או כפי שייצוין במסגרת ההליך הפרטני כמפורט לעיל( ,להלן" :התמורה").

 1.2התמורה שתצוין בהצעה תהיה בשקלים ולא תכלול מע"מ המכון ישלם מע"מ על פי דין כפי שיחול בעת
הוצאת החשבונית.
 1.3התמורה תשולם בתנאי שוטף  ,30 +ממועד השלמת העבודה ,ובלבד שהנציג המכון אישר את השלמת
העבודה לשביעות רצון המכון והכל כפי שייקבע בכל הזמנת עבודה בנפרד.
 1.1כל ההוצאות ,העלויות והתשלומים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה וכל יתר התחייבויותיו של הקבלן
לפי חוזה ולפי הזמנת העבודה יחולו על הקבלן באופן מלא ובלעדי ,למעט אם נכתב אחרת בחוזה זה
או בהזמנת העבודה ,במפורש ,והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום ,החזר הוצאה ו/או סכום אחר אלא
על פי המפורט בחוזה זה ,נספחיו ובהזמנת העבודה.
 1.1לא תשולם תוספת לתמורה בגין תנודות במחירי החומרים ,בערך העבודה או בהוצאות נלוות ,אלא אם
שינוי כאמור פורט מפורשות בחוזה או נספחיו או בהזמנת העבודה .לא תשולם לקבלן תוספות בגין
העסקת קבלני משנה או בגין היקפי עבודה משתנים או כל תוספת אחרת ,אלא בגין פריטי ביצוע בלבד
וכפי שיצויין בהליך הפרטני.
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 1.1תשלומי המכון לקבלן על פי הזמנת העבודה מהווים את כל התשלומים החזר ההוצאות ,העלויות
והכספים המגיעים לקבלן בגין ביצוע העבודה ויתר התחייבויותיו והקבלן מוותר בזאת על כל זכות,
טענה או תביעה כלפי המכון לעניין זה.
 1.1התמורה תשולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין ,לפחות  11ימים קודם למועד המיועד לתשלום
התמורה ובהתאם להנחיות המכון כפי שיהיו מעת לעת וכנגד אישור הקבלן על ניהול ספרים כדין.
 1.1כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין השירות ו/או אספקתו יחולו
באופן בלעדי על הקבלן וישולמו על ידו .המכון ינכה מכל תשלום לקבלן כל סכום אותו עליו לנכות על
פי כל דין ,לרבות מסים ,היטלים ותשלומי חובה אחרים ותשלומים כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא
התשלום המגיע לקבלן מהמכון.
 .1לוחות זמנים
 1.1המכון ישלח לקבלן ממנו הוחלט להזמין שירותים ,הזמנת שירותים במסגרתה יוגדרו בין היתר ,לפי
צרכי המכון :סוג העבודה המבוקשת ,המפרט הספציפי ,אתר המכון אליו מתבקשים השירותים,
המועד בו נדרש הקבלן לסיים את השירותים (להלן" :מועד המסירה") ,הכל בהתאם לשיקול דעת
המכון.
 1.2הקבלן יבצע וישלים את העבודה והשירותים ,באופן מלא ומדויק ,על פי השלבים ובמועדים
המפורטים בלוח הזמנים שיצורף להזמנת העבודה (להלן" :לוח הזמנים הנקוב") ובהתאם למתן צו
התחלת עבודה .לא תינתן לקבלן כל ארכה או דחייה בלוח הזמנים הקצוב ,אלא על פי המצוין במפורש
בחוזה זה ובאישור המכון בכתב .מוסכם כי ימי שישי וערבי חג לא ייחשבו כימי מנוחה המצדיקים
הארכת מועדים.
 1.3בנוסף לאמור בסעיף  ,1.2יובהר כי ייתכנו עבודות מעבר לשעות העבודה המקובלות ואף בימי שישי
ו/או ערבי חג ו/או ימי חול המועד וכי לא תשולם כל תוספת בגין עבודה בימים אלו.
 1.1אושר ביצוע תוספת או שינוי בעבודה ,או צומצמה העבודה ,כאמור בסע'  ,2.1-2.1המפקח יהיה רשאי
להאריך או לקצר ,בהתאמה ,במידת הצורך ,את לוח הזמנים הקצוב ,ע"פ קביעת המפקח ,לאחר
התייעצות עם הקבלן.
 1.1נגרם עיכוב בעבודה על ידי כח עליון או על ידי תנאים שלדעת המפקח לא היו בשליטת הקבלן ,ולא
הייתה לו אפשרות למנוע או להסיר את העיכוב ,רשאי הקבלן לבקש מהמכון ,מיד לאחר קרות העיכוב
או מועד ידיעת הקבלן על העיכוב ,לפי המוקדם ,ארכה מתאימה בלוח הזמנים הקצוב והמכון יהא
רשאי לאשר ארכה ,לפי שיקול דעתו ובהתחשב בבקשת הקבלן.
בהקשר זה מוסכם כי אין בתנאי מזג אויר ,חגים ,חופשות ,שירות מילואים ,מחסור בחומרים,
שביתות ,התפרעויות בשטחי יהודה ,שומרון וחבל עזה או קשיים בהשגת עובדים (מקומיים או זרים)
לביצוע העבודה משום כח עליון .תנאים אלה נלקחים ע"י המכון בחשבון בעת קביעת לוח הזמנים
הקצוב.
 1.1המכון יהא רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק לאלתר את ביצוע העבודה לתקופה זמנית ,מכל סיבה
שהיא .אם הופסקה העבודה כאמור ,יוארכו מועדי לוח הזמנים הקצוב ,לפי קביעת המפקח
ובהתייעצות עם הקבלן .בזמן הפסקת העבודה כאמור ינקוט הקבלן באמצעים לאבטחת האתר לפי
צורך.
הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי מהמכון בגין הפסקת עבודה כאמור ,למעט ביחס להוצאות
ישירות בלבד שנגרמו לקבלן ,כפי שהוכח למפקח ואושר על ידו.
 1.1אם יהיה צורך לדעת המפקח ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע כל חלק או שלב של העבודה,
מפאת אי עמידה בלוח הזמנים הקצוב ,יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט ללא דיחוי
באמצעים הדרושים ,לפי שיקול דעתו ובהתאם להנחיות המפקח ,בכדי להבטיח את השלמת חלק או
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שלב העבודה במועד הקצוב לכך.
 1.1הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים הקצוב הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה וכי
אי עמידה בלוח הזמנים הקצוב ,הינה עילה לביטול החוזה לאלתר .ההחלטה על ביטול החוזה במקרה
כזה תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של המכון.
 1.9איחור בהשלמת העבודה מעבר ללוח הזמנים הקצוב ,יגרור תשלום פיצוי כספי שיוטל על הקבלן .גובה
הפיצוי הכספי ייקבע על ידי המכון מראש בעת הוצאת הזמנת עבודה לקבלן ,בהתאם לעבודה וללוח
הזמנים שנקבע.
 .1המפקח
 1.1המכון ימנה לגבי כל פרויקט שלגביו תצא הזמנת עבודה נציג מטעמו ,אשר ילווה את ביצוע אותה
עבודה (להלן" :המפקח ") .המפקח יהא רשאי להיכנס בכל עת לאתר ,לבדוק את העבודה ולהשגיח על
אופן וקצב ביצועה ,וכן לבדוק את טיב החומרים ואיכות המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע
העבודה.
 1.2המפקח יהא רשאי לתת לקבלן הוראות שונות מטעם המכון על פי הוראות חוזה זה וההוראות
שיפורטו בהזמנת העבודה ,ויכריע בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע
העבודה ,טיבה ומועדיה.
 1.3המפקח יהיה רשאי לפסול חומרים וציוד שאינם מתאימים לדעתו לביצוע העבודה והקבלן ירחיק
מהאתר ,באופן מיידי ,כל חומר או ציוד פסול ויביא במקומם חומרים או ציוד שיאושרו על ידי
המפקח.
 1.1המפקח רשאי להורות על סילוק ,הריסה והקמה מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם על ידי
שימוש בחומרים לא מתאימים ,או במלאכה בלתי ראויה ,או בניגוד לתנאי חוזה זה או להוראות
הספציפיות שתינתנה לקבלן בהזמנת העבודה.
 1.1המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,להרחיק או למנוע כניסתו של מי מעובדיו לאתר ,אם המדובר
בעובד לא מאושר ,או אם לדעת המפקח חרג עובד הקבלן מכללי ההתנהגות הראויים או ממידת
המקצועיות והאחריות הנדרשים בקשר לשהייה באתר ולביצוע העבודה ,והקבלן ימלא מיידית אחר
הוראת המפקח כאמור.
 1.1המפקח רשאי ליתן לקבלן הוראות שונות ביחס ללוח הזמנים הקצוב ,על פי תנאי סעיף  1לעיל.
 1.1המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה שנעשתה או שעומדת להיעשות או חלק ממנה ולא לאשר שימוש
בחומרים מסוימים וזאת בכל שלב משלבי ביצועה של עבודה כלשהי .פסל המפקח עבודה שנעשתה או
עומדת להיעשות או חלק ממנה או לא אישר שימוש בחומרים מסוימים כאמור ,יהיה הקבלן חייב
להחליף או לתקן או לשנות את העבודה הנדונה או את השימוש בחומרים שנפסלו או שלא אושרו ,על
חשבונו.
מוסכם כי לא תינתן דחייה במועדי הביצוע הקבועים בחוזה עקב הצורך בביצוע תיקונים של ליקויים
ופגמים או עקב בביצוע נוסף של עבודות שנפסלו לפי הוראות המפקח.
 1.1אין לראות בסמכויות המפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה על
כל שלביו במלואו ,ואין בסמכויות אלה או באישור כלשהו הניתן על ידי המפקח ,כדי לפטור את הקבלן
או לצמצם מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 1.9מבלי לגרוע מסמכויותיו של המפקח על פי חוזה זה ,ובנוסף אליהן ,יהא המכון רשאי ,בכל שלב של
העבודות ,להיעזר ביועצים נוספים מטעמו ,שיפקחו על ביצוע העבודות וילוו אותן לכל שלביהן,
והקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועצי המכון ככל שיידרש על ידם או על ידי המכון ,ולהגיש לאישורם
כל פריט וחלק בעבודות ,ם הם או המכון ידרוש לכך.
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 1.10בנוסף לאמור בפרק זה לעיל ,יהא המכון רשאי לבצע בקרה על עבודתו של הקבלן ,לרבות של קבלני
המשנה שלו ,בעצמו או באמצעות מי מטעמו ,ובמקרה ויסתבר למכון כי הקבלן (או מי מטעמו) פעל
שלא על פי דרישות תקן ,מפרט או הוראה מחייבת אחרת ,על פי הדין או על פי חוזה זה ונספחיו ,יהיה
הקבלן חייב להרוס או להחליף או לתקן את העבודה שנפסלה על ידי המכון .ידוע ומוסכם כי זכות זו
של המכון לבצע בקרה על העבודות ,איננה מטילה על המכון או מי מטעמו כל אחריות ,לרבות לטיב
העבודות ואינה מפחיתה מאחריותו של הקבלן לכל דבר ועניין ,לרבות טיב העבודות.
 .9החומרים
 9.1הקבלן יספק את כל הציוד ,חומרים ,מתקנים ,כלי עבודה הנדרשים לביצוע העבודה באופן ובקצב
הדרוש.
 9.2בביצוע העבודה יעשה הקבלן שימוש אך ורק בחומרים מאיכות מעולה ,בהתאם למפורט במפרט
הטכני ו/או בכתב הכמויות הספציפי שיימסרו לו לפני ביצוע העבודה ,אשר עומדים בדרישות התקנים
הקיימים ביחס אליהם ,אם קיימים ושהנם מתוצרת הארץ ,בכל מקום בו קיימת תוצרת מקומית
לחומרים הדרושים.
 9.3הקבלן מתחייב להשתמש אך ורק בכלי עבודה מתאימים ותקינים ובחומרים בטוחים אשר עומדים
בדרישות המכון והנם נושאי תו תקן/תו בטיחות ,או תקן מוכר אחר ,או אישור בטיחות שווה ערך.
 9.1הקבלן יהא אחראי לשמירה ,לאחסון ,להפעלה ולשימוש נכון בכל החומרים והציוד שייעשה בהם
שימוש ,על פי הוראות יצרניהם ובהתאם לכל דין רלבנטי שחל.
 .10מניעת הפרעה ,ניקיון ובטיחות
 10.1הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהאתר מצוי בחצרי המכון וכי העבודה תבוצע בזמנים בהם המכון
פועל בפעילותו השוטפת הרגילה .על אף האמור ,ייתכנו עבודות בשעות לא מקובלות בימי שישי ומעבר
לשעות העבודה הרגילות.
 10.2הקבלן יפעל כמיטב יכולתו לבצע את העבודות ואת כל יתר השירותים תוך הפרעה מינימאלית
הכרחית לפעילות השוטפת של המכון ,לתנועת אנשים וכלי רכב בסביבת המכון ,ותוך מניעה
מקסימאלית אפשרית של מטרדי רעש ,לכלוך ,אבק וכו'.
 10.3הקבלן יחדל או יסיר מיידית ולא יאוחר מתום עשרים וארבע ( )21שעות מפניית המפקח אליו בעניין
זה ,כל מטרד ,מפגע ,הפרעה שיגרמו או ייווצרו למכון בגין ביצוע העבודה ובמידת הצורך ולפי העניין,
יגבש עם המפקח דרכי ביצוע חלופיות ,שלא יפגעו או יעכבו את ביצוע העבודה.
 10.1הקבלן יפעל כמיטב יכולתו לשמור על הסדר והניקיון באתר ובסביבתו במהלך ביצוע העבודות .הקבלן
יסלק ,מעת לעת ולפי הצורך ,מהאתר ומסביבתו פסולת ,שאריות או עודפי חומרים ,או ציוד בלתי
שמיש או נחוץ.
 10.1הקבלן יהא אחראי בלעדי לבטיחות בכל הקשור לביצוע העבודה ויפעל בעניין זה על פי כל דין ,בהתאם
להוראות הרשויות המוסמכות ולפי דרישות המפקח .הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות
הדרושים להבטחת שלומם של הנוכחים והחולפים באתר ובסביבתו ,ובכלל זה הקמת גדרות ומעקות
ביטחון ,מסכי מגן ,מחיצות ושערים סביב האתר ,סימון של האתר ביום ובלילה ,הצבת תאורה ,הנחת
שלטי זהירות והקמת אמצעי מעבר מוגנים באזור האתר ויידע את עובדיו בדבר אמצעי הבטיחות
והזהירות הנדרשים כאמור.
 10.1הקבלן יפעל כ מיטב יכולתו לשמור על הסדר והניקיון באתר ובסביבתו במהלך ביצוע העבודות .הקבלן
יבצע ויי שא בהוצאות הניקוי באתר מזמן לזמן ובגמר כל העבודה מכל פסולת ,אשפה ,חומרים
מיותרים אחרים וימסור למפקח את האתר וסביבתו הסמוכה כשהם נקיים לשביעות רצונו של
המפקח.
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 10.1הקבלן יבצע את השירותים תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בעבודה ,הכול בכפוף להוראות דיני
הבטיחות ויישא באחריות המלאה והבלעדית לכל נזק שייגרם לאדם ,ציוד או רכוש עקב אי קיום
התחייבות זו במלואה.
 10.1הקבלן יעסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים ובעלי ניסיון שהוכשרו לבצע את העבודות הנדרשות
והם בקיאים בנהלי הבטיחות הנדרשים לשם ביצוע העבודות.
 10.9הקבלן יידע את עובדיו וידריך אותם בדבר הסיכונים בעבודתם ודרכי התגוננות מפני סיכונים אלה.
כמו כן יספק לעובדים מטעמו את כל העזרים וציוד המגן האישי הנדרשים לשם מלוי הוראות
הבטיחות בעבודתם.
 10.10הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע תתי עבודות אשר עבורן נדרש היתר עבודה מיוחד ,לא תבוצענה
אותן תתי עבודות בטרם קבלת היתר עבודה בתוקף.
 10.11הקבלן מתחייב כי מנהל הפרויקט מטעמו ימצא באתר בעת ביצוע העבודה .הוראה או הודעה מאת
המכון שתימסר למנהל הפרויקט תחשב לכל דבר ועניין כאילו ניתנה לקבלן.
 10.12הקבלן יוודא כי מנהל הפרויקט יפקח ויקפיד על שימוש בציוד מגן אישי ואחר הדרוש לביצוע העבודה
בצורה בטוחה ומוגנת על ידי כל אחד מן העובדים .האחריות הישירה לביצוע האמור מוטלת על מנהל
הפרויקט מטעמו באתר.
 10.13הקבלן יפעל כמיטב יכולתו ,בעת ביצוע העבודה ,להימנע מלהפריע לפעילות השוטפת באתר ובסביבתו
ולשגרת החיים בו .הקבלן יימנע מליצור מטרדי רעש ,אבק ,חניה ,הפסקות מים וחשמל ,פגיעות
בתשתית תקשורת ,חשמל ,מים וניקוז.
 10.11הקבלן מתחייב להפריד את האזור בו תבוצע העבודה מן האזורים בהם עוברים עוברי אורח באופן
שימנע כל אפשרות להיפגעות של עובד או עובר אורח באזור האתר וסביבתו.
 10.11הקבלן יהא אחראי לבקש ולקבל את אישור המפקח לביצוע כל חלק בעבודה אשר קיים חשש שהוא
עלול להשפיע על מערכת תשתית באתר ובסביבתו (חשמל ,תקשורת ,מים וכיו"ב) .מבלי לגרוע מחיובי
הקבלן על פי חוזה זה ,הקבלן יהא אחראי לתקן על חשבונו ובמסגרת לוח הזמנים הקצוב ,כל נזק
שייגרם לאתר או לרכוש המכון באתר בגין ביצוע העבודה ,בין אם באקראי ,ברשלנות או במזיד ובין
אם על פי תכנון מוקדם או כמעשה הכרחי שאושר כאמור על ידי המפקח לצורך ביצוע העבודה.
 10.11הקבלן מתחייב כי הוא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם כתוצאה מאי מילוי הוראות
הבטיחות על ידי עובדיו ואף מתחייב לבטח אחריות זו.
 .11השלמה ,תיקונים ,מסירה ובדק
 11.1הושלמה העבודה על ידי הקבלן ,יודיע על כך הקבלן למכון אשר יערוך בעצמו ,על ידי המפקח או על ידי
כל גורם אחר מטעמו ,בדיקה כי העבודה הושלמה בהתאם להוראות שנכללו בהזמנת העבודה.
 11.2יובהר ,כי עם סיום העבודה ומסירתה ,על הקבלן להגיש "תיק מתקן" מושלם ובו סט תכניות בינוי
ותכניות חשמל וכן כל האישורים אשר צורפו לעבודה .כמו כן יצרף הקבלן אישורי תקן של אביזרים
אשר הותקנו בפרויקט.
 11.3מצא המכון כי העבודה נעשתה בהתאם לתנאי הסכם זה ולתנאים הנכללים בהזמנת העבודה באורח
ראוי ומשביע רצון ,ייתן לקבלן אישור המעיד על השלמת העבודה לשביעות רצונו של המכון
(להלן":האישור").
 11.1מצא המכון שהעבודה איננה מתאימה לדרישות שנכללו בהזמנת העבודה ,ימסור לקבלן רשימת
התיקונים הדרושים ,והקבלן יהא חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח .המכון לא
ייתן לקבלן את האישור לפני ביצוע התיקונים האמורים ,על פי דרישותיו ולשביעות רצונו.
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 11.1עם קבלת האישור על השלמת העבודה ,תחל תקופת הבדק בגין העבודה ,שתהא כפי שיקבע בהזמנת
העבודה .מניינה של תקופת הבדק יחל במועד מתן האישור לקבלן ,וסעיף  3לחוק חוזה קבלנות,
התשל"ד 1911-לא יחול בכל הקשור לחוזה זה.
 11.1מיד לאחר קבלת האישור יפעל הקבלן לפנות מהאתר את כל הציוד ,החומרים ,המתקנים המיותרים,
פסולת ושאריות ,שמצויים באתר ,ויותיר את האתר במצב נקי ומסודר ומוכן לשימוש המכון ,לשביעות
רצון המכון .במהלך תקופת הבדק יכניס הקבלן לאתר חומרים ,ציוד ומתקנים רק באישור המפקח,
בהתאם לצורך הרלבנטי בלבד ולמשך הזמן ההכרחי.
 11.1נתגלו או נוצרו בעבודות במהלך תקופת הבדק ,פגם ,ליקוי ,נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם
כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים ,יודיע על כך המכון לקבלן עד ולא יאוחר מתום
שלושה ( ) 3חודשים מתום תקופת הבדק ,והקבלן יהא מחויב לתקן ,לשפץ ,להרוס ולבנות מחדש,
להחליף ,כל פריט ,חומר ,ציוד או עבודה ,לפי העניין ובהתאם לדרישות המכון ולשביעות רצונו.
 11.1הקבלן יתחזק במהלך תקופת הבדק את כל פרטי הבינוי שהותקנו על ידו במהלך העבודות ,ללא
תמורה נוספת וכחלק מאחריותו לפי הסכם זה.
 11.9כל ההוצאות ,התשלומים ,העלויות והאחריות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן על פי סעיף  11זה
יחולו על הקבלן בלבד באופן מלא ובלעדי.
 .12אחריות הקבלן בנזיקין
 12.1הקבלן יהיה אחראי מלא ובלעדי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ,מכל מין וסוג שהוא ,שייגרמו בין
במישרין ובין בעקיפין ,לאדם ,לגוף או לרכוש ,לרבות למכון ,לעובדי המכון או לצד שלישי כלשהו
(לרבות מי מעובדי הקבלן או רכושו) ,בגין מעשה או מחדל של הקבלן ,מי מעובדיו ומי מטעמו,
שיועסקו בביצוע העבודות ,וכן בכל מקרה של ביצוע לקוי ו/או ביצוע חלקי ו/או אי ביצוע של העבודות.
 12.2הקבלן ישפה את המכון מייד עם קבלת דרישה ראשונה לעשות כן ,בגין כל סכום שהמכון יידרש לשלם
בקשר לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו ואשר נמצאת בתחום אחריותו של הקבלן ,כאמור לעיל ,וכן
בגין כל הוצאה בה יישא המכון בקשר לכל הליך כאמור (לרבות שכר טרחת עורכי דין) ,ובלבד שניתנה
לקבלן אפשרות להתגונן בפני הדרישה ו/או התביעה כאמור ,וזאת על ידי מתן הודעה לקבלן על
קבלתה של הדרישה ו/או התביעה.
 12.3הקבלן פוטר את המכון מאחריות כלשהי בגין כל תשלום ,נזק ,הפסד ,או אובדן שייגרמו לו או לצד
שלישי בשל מעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו ,לרבות עובדיו ,וכן בכל מקרה של ביצוע לקוי ו/או
ביצוע חלקי ו/או אי ביצוע של העבודות.
 12.1מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,בין לפני תקופת הבדק ובין לאחר סיום תקופת הבדק,
ואף אם לא ניתנה אחריות לגבי אותה עבודה ,יהיה הקבלן אחראי לכל פגם בעבודה ,אם האחריות לכך
מוטלת על הקבלן על פי כל דין או על פי התחייבויותיו בחוזה זה ובהזמנת העבודה ,ובכלל זה לכל פגם
מוסתר או מוסווה או שניתן לגילוי רק בקרות מקרה מסוים או שהושאר על ידי הקבלן ולא נתגלה על
ידי המכון מכל סיבה שהיא.
 12.1הקבלן איננו פטור מכל התחייבות הנובעת מחוזה זה אשר מטבע הדברים או על פי דין נמשכת היא גם
לאחר מועד סיום תקופת האחריות או סיום העבודה ,לפי העניין.
 12.1הקבלן יפעל כמיטב יכולתו להמציא למכון כל תעודת אחריות ,הוראות יצרנים וכיוצא באלה
מסמכים ,ביחס לכל פריט ,אביזר ,חומר ,חלק ,ציוד ,שהובא ,הותקן ,נבנה ,חובר ,או נעשה בו שימוש
כלשהו על ידי הקבלן במסגרת או כחלק מהעבודה.
 12.1הקבלן יהא אחראי הבלעדי לכל הציוד ,החומרים ,והאביזרים שיובאו על ידו לאתר והוא ידאג
לאחסנם ולשמור עליהם באופן הנדרש והמקובל ,לפי הבנתו .המכון לא יהא אחראי לציוד ,לחומרים
או לאביזרים של הקבלן כאמור ,ולא תישמע טענה מצדו של הקבלן כלפי המכון במקרה של נזק,
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אובדן או גניבה של הציוד ,חומרים וכיו"ב .מובהר וידוע לקבלן כי העובדה שהעבודות המבוצעות
באתר של המכון איננה מטילה עליו חובת שמירה או כל חובה אחרת על פי כל דין בעניין זה.
 .13ביטוחים
 13.1מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הקבלן בין על פי דין ובין על פי חוזה זה ,הקבלן מתחייב
לקיים על חשבונו ,במשך תקופת ביצוע העבודה ובמשך תקופת האחריות ,אם קיימת ,פוליסות ביטוח
לטובתו ולטובת המכון ,כמוטבים במשותף ,כפי שיפורט בנספח הביטוח שיהווה חלק בלתי נפרד
מהזמנת העבודה (להלן" :נספח הביטוח").
 13.2נכלל בהזמנת העבודה נספח ביטוח ,יאשר אותו הקבלן ויפעל על פיו ,וזאת כתנאי מוקדם להתקשרות
עמו לביצוע העבודה .הוראות נספח הביטוח יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות חוזה זה וכתנאי מתנאיו.
 .11ערבויות
 11.1עם קבלת הזמנת עבודה מאת המכון ,יהא על הקבלן/נים שיבחרו לביצוע הזמנת העבודה ,להגיש
למכון ,ככל שיידרש בהזמנת העבודה ,להבטחת מילוי התחייבויותיהם על פי חוזה זה ,ערבות ביצוע
בנוסח המצורף כנספח ד' לחוזה זה ,בשינויים המתחייבים ,בשיעור שייקבע על ידי המכון ביחס לשווי
ההתקשרות של השירותים הספציפיים המבוקשים (להלן" :ערבות ביצוע") .ערבות הביצוע תעמוד
בתוקפה עד למועד שייקבע בהזמנת העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקצוב.
 11.2אם וככל שיוארך לוח הזמנים הקצוב על פי תנאי חוזה זה ,יהא הקבלן אחראי להאריך את תוקף
ערבות הביצוע בהתאם .לא הוארך תוקף הערבות כאמור ,יהא המכון רשאי לממש את ערבות הביצוע
ולחלט את תמורתה או חלק ממנה כפיצוי מוסכם מראש ,לאחר שקילה והערכה על ידי הצדדים ,בשל
אי קיום תנאי החוזה וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוענקת לו על פי דין ו/או על פי חוזה זה.
הוראה זו תחול גם על ערבות הביצוע שהוארכה כאמור.
 11.3כנגד קבלת האישור ,כהגדרתו בסעיף  11.3לעיל ,וככל שיקבע לגבי העבודה ,כי הקבלן נדרש ליתן
בגינה אחריות לתקופת הבדק ,וכי עליו למסור ערבות לתקופת הבדק ,יהיה על הקבלן להחליף את
ערבות הביצוע בערבות לתקופת הבדק שתהא בנוסח המצורף כנספח ד' לחוזה זה ,ובסך שייקבע
בהזמנת העבודה (להלן" :ערבות בדק") .הוצאות ערבות הבדק יחולו על הקבלן .ערבות הבדק תעמוד
בתוקפה עד למועד שייקבע בהזמנת העבודה .אי מסירתה של הערבות לתקופת הבדק תהווה הפרה
יסודית של תנאי החוזה ועלולה להביא לחילוט ערבות הביצוע ,וזאת ללא התראה נוספת.
 11.1במידה והקבלן לא ישלים את העבודה באופן ראוי ובמועד כמתחייב על פי חוזה זה ועל פי הוראות
הזמנת העבודה ,במהלך לוח הזמנים הקצוב ,מכל סיבה שהיא ,יהא המכון רשאי לממש את ערבות
הביצוע או את ערבות הבדק ,לפי העניין ,בתוך שבעה ( )1ימים מדרישה ראשונה.
 11.1מימו ש ערבות הביצוע או ערבות הבדק לא יגרע מזכויותיו של המכון או מהסעדים העומדים לרשותו
על פי כל דין ועל פי חוזה זה.
הפרת הוראות סעיף  14זה תיחשב להפרה יסודית של חוזה זה.
 .11הפרות
 11.1בגין הפרה יסודית של חוזה זה ,ישלם הקבלן למכון פיצוי מוסכם בסך של  1%מהתמורה הקבועה
בהזמנת העבודה בתוספת הפרשי הצמדה ממועד חתימת חוזה זה ועד למועד התשלום בפועל ,שישולם
על ידי הקבלן מיד עם דרישתו הראשונה של המכון ,ובלבד שנמסרה לקבלן התראה בכתב וניתנה לו
שהות של  1ימים לתקן את ההפרה .הצדדים קובעים סכום זה כפיצויים מוסכמים ,קבועים ומוערכים
מראש ,בסכום הולם ונאות ,שנשקלו ,הוערכו ונמצאו סבירים ומתאימים בנסיבות העניין.

_________________
חתימה וחותמת המציע

-31-

מכון התקנים הישראלי
מכרז ר05/1//

אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויות המכון לתבוע פיצויים עבור הנזקים שנגרמו לו
בפועל עקב ההפרה או אי הקיום ,או לתבוע ביצוע בעין של החוזה או ביטולו ,או כדי לפגוע בכל זכות
א חרת המוקנית למכון על פי חוזה זה ועל פי כל דין .כן יהיה רשאי המכון לקזז מכל תמורה המגיעה
לקבלן ממנו ,את הפיצויים המוסכמים ,דלעיל.
 11.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות וסעד של המכון ,אם ייגרם באחריות הקבלן עיכוב בביצוע
העבודה ,כאמור בסעיף  1לעיל ,של למעלה מ 11-ימים ,ישלם הקבלן למכון סך של ( 210מאתיים
וחמישים) ש"ח בגין כל יום עיכוב ,כפיצוי מיוחד ומוסכם מראש ,בסכום הולם ונאות ,שנשקל והוערך
כסביר ומתאים בנסיבות העניין ,ונקבע בנוסף לפיצוי המוסכם הכללי כאמור ובנפרד ממנו.
 11.3בכל מקרה של הפרה של החוזה מצד הקבלן ,יהיה המכון רשאי לגבות את הפיצויים המוסכמים על פי
סעיפים  11.1ו/או  11.2לעיל ,באופן של חילוט הערבות שבידו או בדרך של קיזוז הסכומים מהתמורה
לה זכאי הקבלן לפי החוזה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .11כוח האדם של הקבלן
 11.1הקבלן יבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות עובדיו בלבד ולא יהא רשאי למסור את העבודות או
חלק מהן לכל גורם אחר ,לרבות קבלני משנה ,אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של המכון.
 11.2הקבלן ימנה לגבי כל עבודה שהוא יידרש לבצע ,מנהל עבודה מטעמו ,אשר עומד בכל דרישות הדין
לעניין זה (להלן" :מנהל עבודה") .מנהל העבודה יהיה איש הקשר בין הקבלן לבין המכון לגבי ביצועה
של אותה עבודה .מנהל העבודה ישהה באתר בכל עת שבה מבוצעת בו עבודה כלשהי ,והוא יהיה רשאי
לעזוב את האתר רק באישור המפקח מטעם המכון.
 11.3מנהל העבודה ימלא בסוף כל יום עבודה את יומן העבודה המצורף לחוזה זה כנספח ז' לחוזה זה
ויחתום במקום הנדרש לכך.
 11.1תוך  1ימים מקבלת הזמנת עבודה מהמכון ,יעמיד הקבלן לרשות המכון צוותי עבודה מתאימים לצורך
ביצוע העבודה .הקבלן יודיע למכון ,לכל המאוחר  12שעות לפני תחילת העבודה ,אם קיימת בעיה
שתמנע ממנו לעמוד בהתחייבותו זו ,ובמקרה כזה ,המכון יהיה רשאי לבטל את הזמנת העבודה
ולקבלן לא תהיה טענה או תביעה נגד המכון בעניין זה.
 11.1הקבלן יגיש לאישור המכון רשימה של עובדים המבוקשים לשהייה באתר ולביצוע העבודה ,בהתאם
למגבלות ולהסדרים הנהוגים במכון .הקבלן ימציא למכון ,לפי בקשתו ,פרטים מזהים של מי
מהעובדים כאמור.
 11.1הקבלן יעסיק בביצוע הע בודה אך ורק עובדים מקצועיים ,מנוסים ומיומנים אשר רשאים ,על פי דין,
לעבוד בישראל ולבצע את העבודה ,במספר הנדרש לביצוע העבודה על פי חוזה זה ,אשר אושרו על ידי
המכון כאמור.
 11.1הקבלן יצייד את העובדים שיועסקו על ידו באתרי המכון בכל הציוד הנדרש לעבודה ,לרבות בבגדי
ע בודה ובנעליים תקינות ובטוחות ,ויוודא כי העובדים יגיעו לאתרי המכון כשהם לבושים כנדרש ויש
להם את מלוא הציוד הנדרש להם לצורך ביצוע העבודות.
 11.1הקבלן יהיה אחראי למנוע כניסה או להרחיק מהאתר מי מעובדיו שאינו עובד מאושר .הקבלן יהא
אחראי שהעובדים המאושרים ישהו אך ורק באתר ולא ייכנסו ,יסתובבו או ישהו בכל מקום אחר
בחצרי המכון ,ללא אישור מראש ובכתב של המכון.
 .11העדר יחסי עובד מעביד
 11.1במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,הקבלן ישמש כקבלן עצמאי ,ולא יתקיימו בין הצדדים
ו/או מי מטעמם ,יחסי עובד מעביד.

_________________
חתימה וחותמת המציע

-31-

מכון התקנים הישראלי
מכרז ר05/1//

 11.2הקבלן הינו וייחשב בכל הקשור לחוזה זה כמעסיקם של העובדים מטעמו ומתחייב לדאוג לשלם על
חשבונו את שכר עובדיו ,על כל המשתמע מכך ,ולמלא אחר הוראות כל חוקי העבודה ,התקנות,
ההסכמים הקיבוציים ,צווי ההרחבה ,וכל דין ביחס לשמירה על זכויותיהם ,על בטיחותם ,בריאותם
ורווחתם ,לרבות על הוראות חוק שכר מינימום (תשמ"ז ,)1911-חוק הגנת השכר (התשי"ח ,)1911-חוק
הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשכ"ח.1911-
 11.3הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות והשירותים ,על חשבונו ,עובדים מיומנים ,בעלי ניסיון
וידע בביצוע העבודות הנ"ל.
 11.1המכון יהיה רשאי לדרוש מהקבלן ,בכל עת ,החלפה של כל עובד מעובדיו ,אשר לא ימלא את תפקידו
בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להנחיות המכון ו/או אינו שומר על
נהלי עבודה ובטיחות ו/או אינו עומד בדרישות המקצועיות ו/או אשר ייראה לו בלתי מתאים למתן
השירותים נשוא החוזה ,והקבלן מתחייב למלא אחר דרישה זו ללא שיהוי.
 11.1הקבלן מתחייב לדאוג כי עובדיו יבצעו תפקידם בהתאם להנחיות המכון כפי שיינתנו במהלך תקופת
ההתקשרות ,ועל פי תנאי חוזה זה ותוך שמירה על הוראות כל דין ו/או נוהל עבודה.
 11.1למען הסר ספק יובהר כי אין ולא יהיו בין המכון לבין הקבלן ו/או לבין מי מעובדי/נציגי הקבלן ,כל
יחסי עובד-מעביד ,וכי הקבלן לבדו אחראי כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו ,בכל הנוגע לביצוע הוראות
מכרז וחוזה זה ובכל הנוגע לשמירה על הזכויות המגיעות להם על פי דין.
 11.1הקבלן ישפה את המכון בגין כל תשלום ,הוצאה או נזק שייגרמו לו בקשר לתביעה שתוגש נגדו על ידי
מי מעובדי הקבלן ,שעילתה קשורה בביצוע העבודה או בטענה לקיום יחסי עובד מעביד עם המכון.
מוסכם בזאת ,כי הפרה של הוראה מהוראות סעיף  19דלעיל ,תיחשב להפרה יסודית של החוזה.
 .11קיזוז ועיכבון
11.1

המכון רשאי לעכב ו/או לקזז כל סכום ו/או רכוש המגיע לו ו/ואו בגין המגיע לו מאת הקבלן ו/או
ממי מטעמו ,מכוח הסכם זה ו/או מכוח כל דין (לרבות כל הסכם אחר) ולרבות סכום המגיע
כפיצוי ו/או החזר ו/או שיפוי ,בגין נזיקין על פי הסכם זה ו/או כתוצאה ממנו ו/או מכוח כל דין,
מכל סכום המגיע לקבלן ו/או למי מטעם הקבלן ,מהמכון ,בין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו
ובין בכל דרך אחרת.

11.2מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן מוותר על כל זכות שתעמוד לו לקיזוז ו/או לעיכבון ,וזאת לרבות
במקרה של מחלוקת עם המכון לעניין תשלום ,ו/או כל סכסוך אחר בין הצדדים.
11.3הוראה והרשאה זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לכל שינוי או ביטול ללא הסכמת המכון בכתב
ומראש.
 .19סיום החוזה
 19.1סיום שלא בשל הפרת החוזה
 19.1.1המכון בלבד יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,לבטל את החוזה ו/או
להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה ,כולה או חלקה ,לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות
או במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההארכה ,וזאת בהודעה מוקדמת של 30
ימים (להלן" :הודעת סיום החוזה").
 19.1.2בכל מקרה של הפסקת העבודה ,יהא המכון רשאי לבטל חוזה זה ,לתפוס את האתר ולסלק
את ידו של הקבלן ממנו.
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 19.1.3עם תפיסת האתר יהא המכון רשאי להשתמש בכל החומרים ,הציוד והמתקנים שבאתר לצורך
השלמת העבודה ,או למכור אותם ,כולם או חלקם ,ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום
שמגיע למכון מהקבלן על פי חוזה זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המכון יהא רשאי לדרוש בכתב מהקבלן לסלק מהאתר חומרים,
ציוד ומתקנים ,תוך ארבעה עשר ( )11ימים ואם הקבלן לא יציית ,יהא המכון רשאי לעשות כן,
לכל מקום לפי שיקול דעתו ,מבלי שיהא אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם להם.
 19.1.1הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ,כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות
ו/או הפסקת תקופת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופת הארכה נוספת,
הנה זכות המוקנית למכון ,וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן
בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך ,לרבות טענה בדבר הסתמכותו
למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופת
ההארכה (כולן או חלקן) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הקבלן בקשר עם
השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.
 19.1.1דרש המכון את ביטול החוזה ,שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הקבלן ,יהיה הקבלן
זכאי לקבל מהמכון אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים אותם ביצע בפועל ,עד
לאותו מועד ,וזאת כסעד סופי ,מלא וגמור בגין ביטול החוזה .מובהר ,כי לא יהיה בביטול
החוזה בכדי להטיל על המכון כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע כל
יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה ,והקבלן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל
טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי
נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.
 19.1.1המכון רשאי לנכות ,לקזז ,להפחית כל סכום המגיע לו בגין הפסקת עבודה וביטולה על פי
סעיף  19זה ,מכל סכום המגיע לקבלן ממנו על פי חוזה זה ,וכן לממש לצורך כך את ערבות
הביצוע או כל ערובה אחרת שניתנה בידו.
 19.1.1כן רשאי המכון לנכות ,לחלט או לקזז מהתמורה המגיעה לקבלן או מכל בטוחה שהופקדה
בידו ,סכום בשיעור של  11%מערך התמורה בגין כל עבודה שהקבלן לא השלים כנדרש על פי
הוראות המפקח ,לאחר שניתנה לקבלן התראה בת  1ימים להשלמת העבודה.
 19.2סיום בגין הפרת החוזה
 19.2.1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  19.1לעיל ,המכון בלבד יהא רשאי להביא חוזה זה לסיומו
בכל מקרה בו הפר הקבלן את החוזה ,הפרה שאיננה יסודית ,ובלבד שנתן לקבלן הודעה
מוקדמת של  11יום והקבלן לא תיקן את ההפרה ,תוך התקופה כאמור.
 19.2.2מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המכון על פי הוראות כל דין או חוזה זה ,בקרות אחד או יותר
מן המקרים הבאים ,יהא המכון רשאית לבטל ,לאלתר ,חוזה זה:
 19.2.2.1בכל מקרה בו הפר הקבלן את החוזה ,הפרה יסודית ,ו/או במקרה בו הפר הקבלן את
החוזה בהפרה חוזר של יותר מפעם אחת ,אף אם לא מדובר בהפרה יסודית.
 19.2.2.2הוגשה כנגד הקבלן בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני
או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא
בוטלה בתוך  30יום ממועד הגשתה.
 19.2.2.3הוצא צו פירוק נגד הקבלן או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו
כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה לו
מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך  30יום ממועד
הגשתם.
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 19.2.2.1הוטל עיקול על רכוש הקבלן ,כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש
כאמור ,באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את מתן השירותים (כולם או חלקם),
והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך  30ימים ממועד נקיטתם.
 19.2.3מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה ,ביטל המכון את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה,
רשאי המכון ,מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לו על פי כל דין ,להמשיך את ביצוע
השירותים בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 19.2.1מובהר בזאת ,כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למכון בהתאם להוראות
חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 .20סודיות
הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות ,ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע שיגיע אליהם בעניינו של
הצד השני ,במהלך ההתקשרות ובמהלך מתן השירותים .התחייבות זו תמשיך לחול גם לאחר סיום
תקופת החוזה .האמור יחול אף על עובדי כל אחד מהצדדים ,נציגיהם ושלוחיהם ,וכל אחד
מהצדדים יהא אחראי לכך שהם ימלאו אחר הוראה זו.
הקבלן יחתום על כתב התחייבות לשמירת סודיות ,בנוסח המצורף כנספח ב' לחוזה זה.
 .21איסור הסבה וקבלני משנה
 21.1הקבלן אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו ,כן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר
כל זכות לפי החוזה וכן אין הוא רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה או את מתן
השירותים או כל עבודה אחרת לפי חוזה זה ,אלא בהסכמת המכון מראש ובכתב.
 21.2למרות האמור בסעיפים  11.1ו 21.1 -לעיל ,הקבלן יהיה רשאי לבצע חלק מהעבודות באמצעות קבלן/ני
משמנה ובלבד שיודיע למכון בכתב ,במסגרת הצעתו להליך הפרטני ,כי בכוונתו לבצע חלק מהעבודות
באמצעות קבלן/ני משנה ,תוך פירוט החלק/ים מהעבודה שבכוונתו לבצע באמצעות קבלן/ני משנה וכן
את פרטי קבלן/ני המשנה וניסיונם בתחום חלק העבודה שבכוונת הקבלן לבצע באמצעות קבלן
המשנה .במקרה כזה ,המכון יהיה רשאי לאחר בירור נוסף ,או ללא בירור נוסף ,לבטל את השתתפות
הקבלן בהליך הפרטני ו/או לשנות את פרטי ,מאפייני ההליך הפרטני ו/או להזמין את העבודה מקבלן
אחר .ככל שהמכון הוציא הזמנת עבודה ללא הליך פרטני ,יהיה על הקבלן להודיע על כוונתו לבצע חלק
מהעבודה באמצעות קבלן/ני משנה ,כאמור לעיל ,תוך ( 3שלוש) ימים לכל המאוחר מעת שנשלחה אליו
הזמנת העבודה מהמכון והמכון יהיה רשאי בטל את הזמנת העבודה ו/או להעבירה לקבלן אחר ו/או
לשנותה ו/או לפצל את העבודה ,הכל לפי שיקול דעת המכון ולקבלן לא יהיו כל טענות בעניין זה..
מבלי לגרוע מהאמור ,בכל מקרה של ביצוע עבודה או חלק ממנה באמצעות קבלני משנה ,על הקבלן
לוודא כי קבלן/ני המשנה הינם מומחים ומנוסים בתחום חלק העבודה המבוצע באמצעותם ,וכי הנם
מסוגלים לבצע את חלק העבודה שמבוצע באמצעותם .מובהר להסרת הספק כי בכל מקרה של ביצוע
עבודה או חלק ממנה באמצעות קבלני משנה ,הקבלן יישאר אחרי לביצוע העבודה והשירותים על כל
מרכיביהם וחלקיהם וללא יוצא מהכלל ,ולכל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מחלק העבודה
שבוצעו/או היה אמור להיות מבוצע על ידי קבלן המשנה . .כמו כן על הקבלן להבהיר לקבלן המשנה
בכתב ,טרם תחילת ביצוע העבודה ,כי המכון לא יהיה אחראי לכל דבר ועניין כלפי קבלן המשנה וכן כי
התמורה לקבלן המשנה תשולם לו על ידי הקבלן בלבד וכי המכון לא יהיה אחראי לכל תשלום כלפי
קבלן המשנה .הקבלן יפצה וישפה את המכון מיד עם דרישת המכון בגין כל תביעה ודרישה של קבלן
משנה.
 21.3ביצע הקבלן עבודות או חלק מהן באמצעות קבלן/ני משנה ,יישאר הקבלן אחראי לכל העבודות,
ללא יוצא מן הכלל .העסקת עובדים או מסירת עבודה לקבלני משנה אינה פוטרת את הקבלן
מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ,והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי
העבודה ,או קבלני המשנה או באי כוחם או עובדיהם וכל מי מטעמם.
 21.1הקבלן יהא אחראי מלא ובלעדי לכל העבודות נשוא חוזה זה ,בין שבוצעו על ידו או על ידי עובדיו
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ובין שבוצעו על ידי קבלני משנה או עובדיהם או מי מטעם אלה ,ואין הקבלן רשאי לטעון כלפי המכון
לאחריותו של צד שלישי בעניינן של העבודות נשוא חוזה זה .מובהר כי אישור קבלן משנה על ידי
המפקח איננו פוטר את הקבלן מאחריות כאמור.
 21.1הקבלן יעסיק קבלני משנה בתחום החשמל רק לאחר שקיבלו את אישור המכון בכתב ,על ידי
הגורמים המוסמכים לכך במכון .קבלני החשמל יהיו קבלנים מוסמכים על פי חוק ובעלי תעודות
מתאימות.
 21.1הקבלן יעסיק רק קבלני משנה בעלי מוניטין וניסיון בלבד ,הרשומים בפנקס הקבלנים במקצוע שבו
הם נדרשים לעבוד באותו הפרויקט .הקבלן אחראי לכך שקבלן המשנה ועובדיו ימלאו אחר כל תנאי
החוזה ויעמדו בכל הדרישות החלות על הקבלן ,בשינויים המחויבים ולפי העניין.
 21.1הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין העסקתם של קבלני משנה או לרווח קבלני ועליו להביא
זאת בחשבון .לא תתקבל דרישה מצדו של הקבלן לגבי תוספת לתמורה או דרישה לרווח קבלני או
לגבי כל תשלום אחר בשל העסקתם של קבלני משנה על ידו.
 21.1מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה איש הקשר גם לפעילותם של קבלני משנה של הקבלן ,והוא יהיה
הגורם האחראי לפתור כל בעיה שתתעורר בעבודתו של קבלן המשנה.
 21.9לא יתקיימו יחסים חוזיים או אחרים בין המכון לבין קבלני המשנה.
 21.10כל הוראות הסכם זה שחלות על הקבלן ,לרבות הוראות בדבר החזקת רישיונות והיתרים ,שמירה על
כללי הבטיחות בעבודה ,שיתוף פעולה עם גורמים אחרים ,כפיפות למפקח ,כוח אדם ,ביטוח וסדרי
ביצוע יחולו גם על קבלני המשנה ,בשינויים המחויבים ,והקבלן אחראי לכך שקבלני המשנה יעמדו
בחוזה ,כאילו הם חתומים עליו .הפרת הוראה של חוזה זה על ידי קבלן המשנה כמוה כהפרה של
ההוראה על ידי הקבלן ,על כל המשתמע מכך.
 .22קבלת מסמכים
 22.1המכון יהיה הבעלים של כל השרטוטים ,הקטלוגים ,הסכימות ,המסמכים ,הנתונים ,התוכנות
והרישיונות הנוגעים לעבודות החשמל ,אף בתקופת האחריות ואף במקרה בו יגיע חוזה זה לכדי
סיום ,מכל סיבה שהיא.
 22.2במועד השלמת העבודות ,ימסור הקבלן למכון את כל המסמכים הקשורים לביצוע העבודות לפי
דרישת המכון ,לרבות כל תעודת אחריות ,הוראות יצרנים וכיו"ב.
 22.3הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי המכון יהיה זכאי להשתמש בכל המסמכים הקשורים ,לרבות באלו
הנמצאים בידי הקבלן ,ולעשות בהם כרצון המכון ,גם אם תופסק עבודתו של הקבלן ,וזאת ללא כל
תשלום או תמורה אחרת.
 .23שונות
 23.1הקבלן אינו רשאי להסב ,להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכויותיו על פי חוזה זה,
כולן או חלקן ,אלא באישור המכון ,מראש ובכתב.
 23.2הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת להמשיך בביצוע השירותים במלואם גם במקרה של סכסוך בינו לבין
המכון .סכסוך כזה ,אם ייווצר ,לא ישפיע על ביצוע מלא ומדויק של השירותים ,על פי לוחות הזמנים
הקבועים בחוזה.
 23.3חוזה זה ממצה את הסכמות הצדדים ,בא במקום ומחליף כל הבנה או הסכמה הקודמים לו ,בין
בכתב ובין בעל פה .כל שינוי ,תוספת או גריעה מחוזה זה יהיו בכתב ובחתימת הצדדים בלבד.
 23.1הסכמה מצד המכון לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים ,לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה
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גזירה שווה למקרה אחר .לא השתמש צד לחוזה בזכויות הניתנות להם על פי חוזה זה במקרה
מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו
על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
 23.1סמכות השיפוט המקומית ,הייחודית והבלעדית ,בכל הנוגע לחוזה זה ,תהיה נתונה לבתי המשפט
בעיר תל אביב ולהם בלבד.
 23.1הודעת צד למשנהו תינתנה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט במבוא לחוזה זה או
תימסרנה ידנית במשרדו של הצד השני ותיחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עבודה לאחר
שליחתה בדואר רשום או במועד מסירתה ,אם נמסרה במשרדו של הצד השני.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
מכון התקנים הישראלי

_________________
הקבלן
שם החותם__________________ :
_________________
תפקיד:
תאריך___________ :
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נספח א' לחוזה ההתקשרות

רשימת סניפי המכון בהם יבוצעו העבודות

שם הסניף

כתובת

ראשי – רמת אביב

רח' חיים לבנון  ,12תל אביב

ירושלים

קריית המדע ( 3הר חוצבים)

באר שבע

רח' השלום 1

רופין

ליד מדרשת רופין

** מובהר בזאת כי הרשימה דלעיל וכתובות הסניפים עשויות להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעת
המכון .הקבלן מתחייב לבצע עבודות בסניפים נוספים ,גם במקרה שהסניפים יעברו לכתובות
אחרות.
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נספח ב' לחוזה ההתקשרות
תאריך___________ :

לכבוד
מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 12
תל-אביב 19911

.1

כתב התחייבות לשמירת סודיות  -קבלן
אני הח"מ( ____________ ,ח"פ ___________) ,מצהיר ומתחייב כלפי מכון התקנים הישראלי (להלן:
"המכון") ,כדלקמן:
הגדרות  -בכל מקום בכתב התחייבות זה ,תהא למונחים הבאים המשמעות שבצידם כדלהלן -
"מידע"  -כל ידיעה ,מסמך ,נתון ,חוות דעת ,חוזה ,מזכר ,וכל חומר או מידע כלשהו ,לרבות כל רעיון ,פטנט,
תגלית ,שכלול ,תהליך ,פיתוח ,שיטה ,תוכנית ,שרטוט ,תשריט ,פעולה ,בדיקה ,סקר ,רשימה של לקוחות,
דו"חות כספיים ,תפעוליים ,ביצועיים ,טכניים או אחרים ,ידע או מידע טכני ,מקצועי ,עסקי ,פיננסי או אחר,
בין בכתב ובין בעל פה ,שייווצר ,יתגבש ,יפותח ,יתגלה ,ייחשף ,יימסר ,יושג ,ויהיה בידי הקבלן ,בשליטת
הקבלן  ,עובדיו ,שלוחיו או מי מטעמו ,וכן ,כל מידע המסתמך על מידע כאמור ,עושה שימוש במידע כאמור
או נובע ממנו ,בכל אופן או בדרך כלשהי ,וכן כל העתק ,שכפול או צילום של מידע כאמור.
"מידע על המכון"  -כל מידע הקשור למכון או לביצוע ההתקשרות נשוא החוזה שבין המכון לבין הקבלן
שכתב התחייבות זה מצורף אליו כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :החוזה").
"גורם מאושר"  -כל אדם או גוף ,שהמכון אישר לגביו ,מראש ובכתב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,גישה למידע
על המכון ,לאחר שהתחייב לשמירה על סודיותו.
.2

המידע על המכון ייחשב למידע סודי וכרכושו הבלעדי של המכון ויחולו עליו כל תנאי כתב התחייבות זה.
לאחר סיום החוזה ,המכון לבדו יהיה רשאי לעשות במידע האמור ,כל שימוש שהוא ,והקבלן מוותר על כל
זכות או טענה בגין כך.

.3

לא לעשות כל שימוש במידע על המכון ,כולו או בכל חלק ממנו ,אלא לצורך קיום התחייבויות הקבלן על פי
החוזה .לא להעתיק ,לא לשכפל ,לא לצלם את המידע על המכון אלא במידת הצורך ולפי העניין ,ובכפוף
למגבלות כתב התחייבות זה.

.4

לשמור בסוד את המידע על המכון ,כולו או כל חלק ממנו ,להגביל את הגישה למידע האמור לגורמים
מאושרים בלבד ולנקוט באמצעי הקפדה יתירה וזהירות מירבית הנדרשים למניעת הגעת המידע האמור
לידי כל אדם או גוף אחר ולמניעת פגיעה במידע האמור  -בתוכנו או בערכו ,השחתתו או אובדנו.
לא לפרסם ,להפיץ ,לגלות ,להעביר ,למסור ,לחשוף או ליתן ,בכל אופן או דרך שהם ,לכל אדם או גוף אחר,
למעט גורם מאושר ,את המידע על המכון ,כולו או כל חלק ממנו.
עם סיום החוזה ,להשיב למכון את המידע על המכון המצוי בחזקת הקבלן ,מבלי להותיר בחזקת הקבלן כל
העתק ,צילום או שכפול מהם.
התחייבויות הקבלן על פי כתב התחייבות זה הינן כלפי המכון ,והן תישארנה בתוקף עד למועד בו ייעשה
המידע על המכון לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה מהפרתן של התחייבויות הקבלן דלעיל או כתוצאה
מרשלנותו ,או עד למועד שבו יעניק המכון לקבלן או למי מטעמו את הסכמתו המפורשת בכתב לגלות את
המידע על המכון או לעשות בו כל שימוש .כן לא יחול כתב התחייבות זה על מידע שהגיע לידיעת הקבלן
מצד שלישי שלא הפר התחייבות לשמירת סודיות כלפי המכון; ו/או מידע אשר גילויו נדרש לפי כל דין ו/או
לדרישת רשות מוסמכת ,ובלבד שהמציע יעדכן את המכון מראש ובכתב ,באופן מיידי ,על כל דרישה כזו,
ויאפשר למכון לפעול לביטול או לצמצום דרישת הרשות האמורה .בכל מקרה ,היקף המידע שייחשף יהיה
מצומצם ככל האפשר; ו/או מידע אשר הקבלן הוכיח ,באמצעות ראיות בכתב ,כי הוא היה ברשותו קודם
לחתימתו על כתב התחיבות זה.
ולראיה באנו על החתום______________________:
הקבלן

.5
.6
.7

_________________
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נספח ג' לחוזה ההתקשרות
טופס אישור קיום ביטוחים
לכבוד
מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 12
תל-אביב ( 19911להלן " -המכון")
א.ג.נ,.
הנדון :פוליסות ביטוח בקשר עם חוזה מספר _____________
מיום _________ביניכם לבין ____________( להלן "הקבלן")
אנו החתומים מטה__________ ,חברה לביטוח בע"מ (להלן "המבטח") מאשרים כי הקבלן מבוטח על
ידינו בפוליסות הבאות:
.1פוליסה פתוחה לביטוח "עבודות קבלניות" :
פוליסה מס'_____________
בתוקף מיום _____________ועד_____________ ועוד  42חודשי תחזוקה מורחבת.
פרק א' :רכוש
סה"כ ערך העבודה לביטוח ( לרבות חומרי עבודה) ________________ . ₪/$
הפוליסה כוללת בשם המבוטח את שם הקבלן ,קבלני משנה ,את המכון ואת המפקח מטעמה
ומבטחת את עבודות החוזה ,חומרים ציוד ומתקנים וכל רכוש אחר המהווה חלק מהעבודות ,כנגד
הסיכונים המפורטים בפרק א' לפוליסה.
פרק ב' :צד שלישי
גבול אחריות לאירוע ותקופה . ₪ 204440444 :
הפוליסה מבטחת את אחריות הקבלן כלפי צד שלישי על פי דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש ואיננה
כוללת חריגים והגבלות בקשר עם :אש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה
וטעינה,מתקנים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי ,מתקנים תת קרקעיים ,רעידות והסרת תמיכות,
שבית ה והשבתה,חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה ,תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .
פרק ג' :חבות מעבידים .
גבול אחריות לתובע  0לאירוע ותקופה . ₪ 4404440444 :
הפוליסה מכסה את החבות החוקית של הקבלן כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) תשכ"ח  8691וחוק מוצרים פגומים תש"ם , 8611בגין כל היזק גופני ,נפשי או שכלי או מות
כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא חוזה זה .
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער ,קבלני משנה ועובדיהם
,חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה ,וכן הגבלה בדבר שעות
עבודה ,הפסקת עבודה ,פיצוצים והריסה.

_________________
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אנו מאשרים כי הכיסוי הינו נוסח ביט  4412או לחילופין 0בנוסח ובתנאים שאינם פחותים
מתנאי פוליסת ביט הרלוונטית.
בפוליסות הנ"ל נכללים התנאים הבאים:
א .הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י המכון והמבטחים מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המכון.
ב .מבוטלת זכות השיבוב(תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי המכון ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו
ובלבד הויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג.המכון נכלל כמבוטח נוסף בפרק א' בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ולביטוח צ.מ.ה.
ד .תגמולי ביטוח הנובעים מנזק לעבודות עצמן ו/או לרכוש המכון ,ישולמו אך ורק למכון או על פי
הוראותיו המפורשות בכתב.
ה .פרק ב' בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות  -ביטוח צד שלישי ,הורחבה לשפות את המכון בגין
אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף
אחריות צולבת.
ו .פרק ג' בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות  -ביטוח חבות מעבידים ,הורחב לשפות את החברה היה
ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן.
ז .רכוש המכון נחשב כרכוש צד ג' כלפי הקבלן ,עובדיו והבאים מטעמו.
ח .האחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק ,תחול בכל מקרה על הקבלן בלבד.
ט .הביטוח הנ"ל לא יבוטל או יצומצם לרעה אלא לאחר שחלפו  91יום מיום שנמסרה למכון הודעה
בדאר רשום מהמבטח על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
תאריך___________:

שם החותם ותפקידו__________

חתימת המבטח__________ :

_________________
חתימה וחותמת המציע
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נספח ד' לחוזה ההתקשרות
תאריך_______ :

לכבוד
מכון התקנים הישראלי
אג"נ,

הנדון :ערבות מס'.................
לפי בקשת _____________ (ח.פ( )_____________ .להלן" :הקבלן") ,הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות
עצמאית מוחלטת ,בלתי מותנית ובלתי חוזרת ,לסילוק כל סכום עד סך של ____________ (ובמילים:
__________) ( ₪להלן" :סכום הקרן") ,בקשר עם חוזה לביצוע עבודות שיפוץ (כגון ולרבות :עבודות
בינוי ,צבע ,קירות גבס ,ריצוף ,איטום ,חשמל ,אינסטלציה ,מתכת ,מסגרות ,עיבוד שבבי וכדו') ,בצירוף
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ,כפי שיתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל חליף
מקובל לו (להלן" :המדד") ,בתנאי הצמדה כמפורט להלן (סכום הקרן והפרשי הצמדה ייקראו להלן:
"סכום הערבות").
.1

תנאי הצמדה הינם כדלקמן:
סכום ערבות זו צמוד למדד הידוע והשינויים בו המתפרסמים מפעם לפעם על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל חליף המקובל לו ,בתנאים הבאים:
"מדד יסודי"  -המדד הידוע ביום הוצאת ערבות זו.
"המדד החדש"  -המדד שהתפרסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי
ההצמדה הסכום השווה למכפלת סכום הערבות במדד החדש וחלוקת התוצאה במדד היסודי .אם
המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את סכום הערבות או הסכום הנקוב בדרישתכם עד
לסכום הערבות בסכומו הנומינאלי.

.2

אנו נשלם לכם את סכום הערבות לפי דרישתכם הראשונה ,ותוך ( 1שבעה) ימים מקבלת דרישתכם
בכתובתנו המפורטת לעיל ,ללא צורך בהצגת ערבות זו ,ומוסכם בזאת מפורשות ,שדרישה כוללת גם
מסמך שיגיע לידינו באמצעות פקסימיליה ,ואנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה
על סכום הערבות ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
סכום הערבות תחילה מאת הנערב.

.3

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור פעם בפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך
סכום הקרן בצירוף סכום הפרשי הצמדה כאמור לעיל ,ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום הקרן
שנשלם לכם בגין ערבות זו לא יעלו על סכום הקרן וסה"כ הסכומים לא יעלו על סכום הערבות.

.1

אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ואנו לא נהיה רשאים להימנע מתשלום
על פי כתב ערבות זו מכל סיבה ועילה שהיא ,ואנו מוותרים בזאת במפורש ומראש על כל טענה ,לרבות
כל ברירה המוענקת לערב על פי דין.

.1

ערבות זו איננה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

.1

ערבות זו תהא בתוקף מיום הוצאתה ועד ליום __________ ועד בכלל ,ותבוטל רק לאחר אישורכם
בכתב שיישלח אלינו יחד עם מקור ערבות זו.

הערה :לא יתקבל נוסח ערבות שונה

בכבוד רב,
בנק

בע"מ

_________________
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נספח ה '1לחוזה ההתקשרות

נוהל מיוחד לביצוע עבודות חום על ידי קבלנים
.1

אנו כמנהלים של ________________ מתחייבים בזאת לבצע את העבודות בחצרי ובאתרי מכון
התקנים הישראלי בהתאם ובכפוף לנוהל זה להלן.

.2

המונח "עבודות בחום" מוגדר כביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,אינוך ,הלחמה ,זיפות או
איטום במבער ,השחזת מתכות ,חיתוך בדיסק או שימוש במבער ובאש גלויה.

.3

המונח "חומרים דליקים" מוגדר כריכוז של חומרים המהווים מטען אש כגון :דבקים ,צבעים,
חומרים פלסטיים ,גז ,סולר ,קרטונים ,עץ וכיו"ב .מוצהר ומוסכם בזה כי פיגומים ושיגומים
מורכבים לא יכללו תחת הגדרה זו.

.4

קבלן או קבלן משנה אשר יבצע "עבודות בחום" יוודא בעצמו ,או ימנה אחראי מטעמו (להלן:
"האחראי ") אשר תפקידו יהיה לוודא ,כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל
זה.

.5

נוהל עבודות בחום חל לגבי שטחים בהם קיימים חומרים דליקים .למען הסר ספק יובהר כי שטח
אשר אין בו חומרים דליקים – אין חל עליו נוהל עבודות בחום.

.6

הרחקת חומרים דליקים אל מחוץ לרדיוס של  11מטר ממקום ביצוע העבודה ייחשב כמקום אשר
אין בו חומרים דליקים.

.7

במקרה אשר בו לא ניתן להרחיק חומרים דליקים ממקום ביצוע העבודות בחום ,יכוסו החומרים
הדליקים במעטה בלתי דליק או לחילופין במעטה רטוב ויש להציב ליד מבצע העבודות כלי כיבוי
מתאים לייעודו.

.8

במידה ובתחתית פירים ו/או חדרי מדרגות קיימים חומרים דליקים ,יש לפנותם או לכסותם
כמוגדר בנוהל זה.

.9

בתום העבודה ,או בתום העבודה האחרונה (עבור עבודות המבוצעות ברצף) ,יסייר המבצע או
האחראי מטעמו בכל אזור ביצוע העבודה ויוודא אי קיום מקורות בעירה במשך  30דקות מתום
ביצוע העבודה.

שם......................................................... :
חתימה וחותמת החברה............................ :
תאריך.................................................... :

_________________
חתימה וחותמת המציע
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נספח ה '8לחוזה ההתקשרות

כתב התחייבות לחברה המבצעת עבודה עבור מכון התקנים הישראלי
אנו כמנהלים של חברה _____________________ אחראים לביצוע עבודות ,בשטח מכון התקנים
הישראלי ,כמפורט להלן:
מהות העבודה........................................................ :
מיקום................................................................... :
ומתחייבים בזאת:
.1

אנו בעלי רישוי כחוק לעסוק בעבודות מסוג זה .בעלי הידע ,המיומנות ,הניסיון ויכולת הביצוע
הנדרשים ,לרבות כח אדם מיומן וציוד ממכשיר.

.2

נבצע את העבודה תוך הקפדה מלאה על הוראות החוק וכללי הבטיחות בעבודה .אנו נישא
באחריות המלאה והבלעדית לכל נזק שעלול להיגרם לאדם ,ציוד או רכוש עקב אי קיום התחייבות
זו במלואה.

.3

לא נתחיל לבצע כל עבודה מסוכנת (כגון :עבודה בגובה/בור ,אש/ניצוצות) אלא אם קיבלנו היתר
עבודה ע"ג טופס מיוחד מהמכון.

.1

עובדינו לא יכנסו למבני המכון ללא היתר מפורש מנציג המכון.

בכבוד רב,
שם............................................................ :
תפקיד........................................................ :
חתימה....................................................... :
חותמת החברה............................................ :
תאריך:
........................................................

_________________
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הזמנת עבודה
אל( _____________ :להלן" :הקבלן").
מכון התקנים הישראלי (להלן":המכון") קיבל את הצעתך לבצע עבורו עבודות שיפוץ ,בכפוף לתנאים
המפורטים להלן ובכפוף לתנאים הכלליים המפורטים בחוזה ההתקשרות שבין המכון לקבלן
מיום___________ (להלן" :החוזה"):
 .1מהות העבודה_________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 .2העבודה תתבצע בהתאם למפרט הטכני ו/או לכתב הכמויות שיצורפו להליך הפרטני ו/או להזמנת
העבודה (ו/או שתיעשה אלים הפניה במסגרת הפנייה הפרטנית ו/או ההזמנה ו/או כפי שיפורט
במסגרת ההליך הפרטני.
 .3העבודה תתבצע בסניף המכון ,ב( ________-רח' _____________ ,עיר _________)
 .1איש הקשר של המכון לעניין ביצוע העבודה זו הוא_______________ :
 .1מנהל העבודה של הקבלן הוא________________ :
 .1מועדי ביצוע ולוח זמנים הקצוב לביצוע העבודה והשלמתה יהיה כמפורט בנספח ב' להזמנה זו.
 .1התמורה בגין העבודה תהא בהתאם למחירים שיצוינו במסגרת ההליך הפרטניר.
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .1אם בטעות חושב תשלום גבוה יותר מהמגיע לקבלן ,הקבלן מאשר בזאת למכון לעדכן את הסעיף על
פי החישוב/הסכום ו/או המחיר המגיע לקבלן לפי הצעתו .
 .9התשלום יבוצע לאחר השלמת ביצוע העבודה  ,כפי שייקבע בכל הזמנת עבודה בנפרד.
 .10אחריות***
לאחר קבלת אישור המכון ,כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו ,תינתן על ידי הקבלן או על ידי
היצרן ,לפי העניין ,אחריות לפריטים הבאים ולתקופות הקצובות בצידן ,כדלקמן:
ל ....................................................-תינתן אחריות בדק לתקופה של  ..........................חודשים;
ל ....................................................-תינתן אחריות בדק לתקופה של  ..........................חודשים;
ל ....................................................-תינתן אחריות בדק לתקופה של  ..........................חודשים;
ל ............................................... .....-תינתן אחריות בדק לתקופה של  ..........................חודשים;
ל ....................................................-תינתן אחריות בדק לתקופה של  ..........................חודשים;
אין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה ועל פי כל דין .

_________________
חתימה וחותמת המציע
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 .11המפקח/ת :על ביצוע עבודה זו מטעם המכון יהיה מופקד כמפקח מר/גב' .........................
 .12ביטוח*** :הקבלן מתחייב להחזיק במהלך ביצוע העבודה ובמהלך תקופת האחריות ,אם הקבלן נותן
למכון אחריות לביצוע העבודה או חלקים ממנה ,פוליסות לביטוח אחריותו ,כמפורט בנספח הביטוח
המצ"ב כנספח ג'.
 .13בטוחות***:
13.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן כלפי המכון על פי החוזה ועל פי הזמנת עבודה זו,
וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המכון ,ימציא הקבלן למכון ,תוך  11ימים מיום
קבלת הזמנת עבודה זו ,ערבות ביצוע על סך של ,₪ _______ :בהתאם להוראות החוזה.

13.2

להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן במהלך תקופת הבדק ימציא הקבלן למכון עם
קבלת אישור המכון על השלמת העבודה וכנגד השבה של ערבות הביצוע ,ערבות על סך
של ,₪ _________ :בהתאם להוראות החוזה.

 .11פיצוי מוסכם :בגין הפרה יסודית של התחייבויות הקבלן לפי החוזה ולפי הזמנת עבודה זו ,יחול
פיצוי מוסכם של ________ (במילים )_______________ :שקלים חדשים.
 .11פיצוי מוסכם בגין איחור בהשלמת עבודה( __________ :במילים)__________________ :
שקלים חדשים ,על כל יום/שבוע 1איחור בהשלמת העבודה

אין באמור בהזמנה זו כדי לגרוע מאיזה מהתחייבויות ו/או מאחריות הקבלן על פי החוזה ועל פי כל דין .

___________________
מכון התקנים הישראלי

___________________
הקבלן

***סעיפים אופציונאליים

 - 1מחק את המיותר

_________________
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נספח ב' להזמנת עבודה – לוח הזמנים הקצוב
מס"ד
1

תיאור השלב
צו התחלת עבודה

מועד התחלה

מועד סיום

הערות

2

3
1
1

*ניתן להוסיף או להפחית שורות במידת הצורך.

_________________
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נספח ז' לחוזה ההתקשרות

יומן עבודה

שם הקבלן__________ :

שם האתר______________ :

תיאור העבודה______________________ :
יומן עבודה לתאריך_________________ :

תיאור כוח אדם וציוד:

תיאור העבודה שבוצעה:

הוראות והערות המפקח

____________
חתימת המפקח

הערות הקבלן

___________
חתימת הקבלן

_________________
חתימה וחותמת המציע

