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טופס 5
ערבות
מכרז
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18

טופס 2
ניסיון
המציע

נוסח קיים
הקבלן יתחיל בביצוע העבודה
לאחר שיקבל מהמזמין צו
תחילת עבודות ,ואם נדרשת
התארגנות מראש ,יודיע על כך
למזמין .לאחר קבלת הצו
ימשיך הקבלן בביצוע בשקידה
ובקצב הדרוש והראוי לשם
השלמת העבודה תוך  90ימי
עבודה .תקופת הביצוע הינו
תנאי יסודי בהסכם זה.
על אף האמור בתיקון לחוק
המכר ,על הקבלן יהא לתקן
לדרישת המזמין כל אי התאמה
ללא יוצא מן הכלל עליה הודיע
המזמין בתוך "תקופת
האחריות" כמשמעה בתיקון
לחוק המכר.
המזמין רשאי להסב לאחרים
כל חלק מזכויותיו ו/או
התחייבויותיו על פי חוזה זה
ללא צורך בהסכמת הקבלן.

סעיף  :2אנו מתחייבים לשלם
לכל כל סכום שיידרש על-ידכם
עד סכום הערבות תוך  3ימים
מקבלת דרישתכם הראשונה....
על המציע לפרט בטבלאות
הבאות את העבודות
הרלוונטיות ,שמות הממליצים,
מועד ביצוע והיקף העבודה
המעידים על ניסיון ויכולת
מוכחת של המציע "ביצוע
עבודות בינוי"

שאלה
נבקש לשנות לפחות ל140-
יום .עקב כך שהציוד
מיובא ומיוצר לפי הזמנה.

תשובה
תקופת ביצוע
העבודות תעמוד על
 120יום.

נבקש למחוק את הסעיף.
אין רלוונטיות לחוק
המכר.

לא מקובל

נא להבהיר שההסבה
המתוארת מותנה במתן
הודעה מראש על ההסבה
הצפויה ובכך שזכויות
הקבלן לא תיפגענה.
נא להבהיר שאחריות
הקבלן בכל מקום בהסכם
זה כולל נספחיו הינה על פי
דין ,לנזקים ישירים בלבד,
עד גובה התמורה ובכפוף
לפסק דין חלוט בעניין,
כשלקבלן תינתן הזדמנות
להתגונן בפני דרישה
כאמור.
נבקש לשנות ל"תוך 7
ימים".

מקובל

נא לשנות ל"ניסיון בביצוע
עבודות מתח גבוה"

לא מקובל.
מוסכם כי האחריות
תהא לאחר שניתנה
לקבלן הזדמנות
סבירה להתגונן.

לא מקובל.

מקובל
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38

נספח ז'
אישור
עריכת
ביטוחים

מצ"ב אישור עריכת ביטוח
חתום עם הערות יועץ
הביטוח.
לאישורכם.

נמחקו סעיפים ,1.2
 1.4 ,1.3באישור
הביטוח העוסקים
בביטוח צמ"ה
ובחבויות הקשורות
לכך.
אם לצורך ביצוע
העבודות לא יעשה
שימוש בצמ"ה ,על
המציע להצהיר שלא
יעשה שימוש בציוד זה
ואז נוכל לקבל את
המחיקות הנ"ל.
במידה ואכן יעשה
שימוש בכלי צמ"ה ,לא
ניתן לקבל המחיקות
הנ"ל.
יתכן ולקבלן יש כיסוי
ביטוחי לכלי צמ"ה
ולחבויות הנובעות מכך
בחברת ביטוח אחרת,
ואז יש להביא אישור
ביטוח נוסף מחברת
הביטוח האחרת
שיכסה סעיפים ,1.2
( 1.4 ,1.3ויחריג את
הסעיפים הנוכחיים
)1.5,1.6 ,1.1

