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 מסגרת הסכם -נספח ג' למסמכי המכרז

 לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים

 מכרז מסגרת ליצירת מאגר קבלני בנוי –_2022/03מס'  פומבי מכרז
 

 ____________ שנת_______ לחודש______  ביום   בתל אביב ונחתם שנערך

 

 :ן י ב

 

 המכללה האקדמית תל אביב יפו

 ח.פ:  

 תל אביב יפו, 2שכתובתה: רבנו ירוחם   

 אחד מצד  "/ "המזמין"מכללה"ה :להלן קראתש

 

 ן י ב ל    

  _____________________ 

 .צ. _________________ח.פ./ ח

 ' _____________________מרח

 מצד שני    ""הקבלן :להלן שייקרא

 

הכל והמזמין מעוניין לבצע, מעת לעת, עבודות, כהגדרתן בסעיף ההגדרות לחוזה זה,  הואיל

בהתאם לצרכיו ובהתאם לתקציבים העומדים ו/או שיעמדו לרשותו הכל בכפוף להוראות 

 חוזה זה;

 

, ההיתרים, האמצעים ת, המיומנות, הרישיונוןוהקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיו והואיל

 כ"א, הניסיון, ההון וכל דבר נוסף הדרוש לביצוע העבודות;

 

ת התקשרות המסגרת הקיימת בינו לבין הקבלן וכן בינו לבין והמזמין מעוניין למסד א והואיל

 קבלנים אחרים; 

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 המבוא .1

המבוא לחוזה זה, וכן יתר מסמכי המכרז השונים )לרבות, ומבלי לגרוע, הוראות המכרז עצמו(, 

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 הגדרות .2

 לביטויים המפורטים להלן ההגדרות המפורטות בצדן:בהסכם זה ייוחדו 
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וכל עבודות נלוות ו/או  בינוניקטן עד בהיקף עבודות בנייה ושיפוצים  -"העבודות" .2.1

משלימות ו/או הדרושות לביצוען לרבות הספקת הציוד, האמצעים, החומרים, כ"א, 

 ההיתרים, הרישיונות, הלבוש, הכלים וכן כל דבר אחר ו/או נוסף הדרוש לביצוען. 

מאגר קבלני מסגרת לביצוע עבודות בניה  קמתלה 02/2022 מכרז פומבי מס' -"המכרז" .2.2

 ל את כל מסמכי המכרז ונספחיו.. הכולושיפוצים

 כאמור במבוא לחוזה. – "הקבלן" .2.3

 לביצוע הסכם"/המדידה הסכם " וכןהמסגרת חוזה" -"הסכם ההתקשרות"/"החוזה" .2.4

פרטנית אחר שיצורף לפניה המצורפים למכרז, או כל הסכם מעודכן ו/או  "עבודות

חוזה יחולו על ההוראות , בהתאם להוראות חוזה המסגרת. ו/או להזמנה לקבלת הצעות

 זמין מן הקבלן מכוח חוזה מסגרת זה.כל עבודה שהמכללה ת

מאגר מחירי בניה ותשתיות המופץ על ידי חברת דקל  –" בנייה ותשתיות דקל מחירון" .2.5

 שרותי מחשב להנדסה בע"מ במהדורתו העדכנית. 

מאגר מחירי שיפוצים ותחזוקה המופץ על ידי חברת  – שיפוצים ותחזוקה" דקל מחירון" .2.6

 דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ במהדורתו העדכנית.

 , יפו2כל שטח המכללה הממוקמת ברחוב רבנו ירוחם  -""המכללה"/ "שטחי המכללה .2.7

פעילות ו/או  ו אזור אחר ו/או נוסף אשר המכללה מקיימת בהוכן כל מבנה, מתחם א

 והן מחוצה לה. לות, הן ביפות לקיים בו פעימתעתד

 לבצע. דה ספציפית שהמכללה תהיה מעוניינתעבו –"/"עבודה" טפרויק .2.8

בחוזה מסגרת לביצוע העבודות  ת המכללהקבלנים שעימם מתקשר - "הקבלנים" .2.9

 .שר כלולים במאגר הקבלנים של המכללהבתחום כמפורט להלן וא

פניה פרטנית לקבלת הצעות מחיר מן הקבלנים,  -"פניה לקבלת הצעות" /"בל"מ" .2.10

 להלן. 5בסעיף כאמור 

 שנבחר לקבלן מכללהה וציאתש הפרויקט /העבודההזמנה לביצוע  -"הזמנה" .2.11

 "מ. בל בעקבות שנערכה בתחרות

 כללי .3

 עם הקבלן בחוזה זה, שהנו חוזה מסגרת לביצוע העבודות. תמתקשר המכללה .3.1

עם קבלנים נוספים בחוזי מסגרת לביצוע העבודות,  ת המכללהבמקביל מתקשר .3.2

 זה.מסגרת שתנאיהם זהים לחוזה 

יובהר כי הקבלן החתום על הסכם זה, כמו יתר הקבלנים, הינו קבלן שמקום משרדו  .3.3

הראשי ו/או סניף מוכח שלו, כפי שהוא מופיע ברשם החברות או במרשם אחר המתנהל 

 . ק"מ מהמכללה 80 על פי דין, ממוקם במרחק שאינו עולה על

 הספק והתחייבויות הצהרות .4

 הספק מאשר מצהיר ומתחייב בזה כלפי המזמין: 

בצע את לאין כל מניעה חוקית ו/או אחרת רשאי על פי כל דין להתקשר בהסכם זה וספק ה .4.1
 ו/או להתקשר בהסכם זה. העבודות
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להתקשר  המכללההספק מצהיר כי ידוע לו כי ההסכם הינו הסכם מסגרת וכי בכוונת  .4.2
טובין מסוג הטובין המסופק במסגרת  רכישתל םבהסכמי נוספים ספקים עםבמקביל 
 .הסכם זה

, הניסיון, המקצועי הידעהיכולת ו וכי בידיכי הוא עוסק בביצוע עבודות מן הסוג הנדרש ו .4.3
ברמה מקצועית , כמפורט בהסכם זהביצוען הכישורים, המתאימים והדרושים לצורך 

 .ולשביעות רצונו המלא של המזמין ואיכותית גבוהה

ן התקשר עמו בהסכם זה על בסיס הצהרותיו כאמור מזמימאשר, כי ידוע לו שה הספק .4.4
 בהסכם זה.

 

 מחירונים .5

, אשר יוכן בהתאם לשיקול דעת המכללה. כתב כמויות לעבודות הדרושותלכל בל"מ יצורף  .5.1

מחירון הערכת מתכנן,  יוכן לפי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה, כתב הכמויות

 .או כל מחירון אחר מחירון דקל שיפוצים ותחזוקה, בנייה ותשתיות דקל

המכללה שומרת על זכותה לבקש מהקבלנים, במסגרת בל"מ פרטני, הצעות מחיר בכל  .5.2

לעיל, לרבות הצעות מחיר  5.1דרך אחרת ו/או שונה שאינה בהתאם לקבוע בסעיף 

 פאושליות, ובלבד שהדבר יוגדר במפורש במסגרת הבל"מ הפרטני. 

במקרים בהם קיימים סעיפים שלא נמצאו במחירונים תהיה רשאית המכללה לבצע  .5.3

  וקביעתו תהא סופית.מנכ"ל המכללה או מי מטעמו האומדן יאושר בכתב על ידי  אומדן.

 

 פניה לקבלת הצעות/חלוקת עבודה ובלמ"ים .6

ה והתקציבים שיעמדו , שיקוליה, בתקופת ההתקשרות, בהתאם לצרכיה המכללהביקש

 כמפורט להלן:  ככל שיעמדו, לבצע עבודה/פרויקט, תפעל המכללה, לרשותה

במקביל, בכתב, לכל הקבלנים, מבין פנה תתחרות, במסגרתה  תערוך המכללה  5.1

שהינם, באותה עת, בעלי הסיווג ו/או ההסמכה  ,2.9הקבלנים כהגדרתם בסעיף 

לעיל, כדי שיגישו  2.10המתאימים לסוג והיקף העבודות, בבל"מ, כהגדרתו בסעיף 

 הצעות מחיר פרטניות לביצוע העבודות נשוא אותה תחרות.

אינו עומד בלוחות הזמנים של פרויקט אחר לקבוע כי קבלן שרשאי  מנכ"ל המכללה 5.2

שנמסר לביצועו מכוח הסכם מסגרת זה, לא ישתתף בבל"מ. הודעה על קביעה כאמור, 

 תשלח לקבלן עם פרסום הבל"מ. 

הדואר האלקטרוני או בישיבה משותפת אליה יוזמנו כל  באמצעותיפורסם הבל"מ  5.3

נייה לכל הקבלנים תיערך ובלבד שהפ מכללהשל ה ההקבלנים, הכל על פי שיקול דעת

 .בדרך זהה

נחוצים על  מכללהלבל"מ יצורפו כל המסמכים, התוכניות או הפרטים אשר לדעת ה 5.4

יראו את המסמכים יצורפו לדואר האלקטרוני. מנת שהקבלן יוכל לתת הצעת מחיר. 

 מסמכי החוזה, כהגדרתו לעיל, כמהווים חלק מכל בל"מ ומכל תחרות.

 כאמור"מ בבל ודיעת, קבלנים סיור לקיים נכון כי, הדעת שיקול פי על, מכללהה הסבר 5.5

בו יערך סיור הקבלנים. מובהר למען הסר ספק כי  והמיקום המדויק המועד על

 .אחרת במפורש מכללההנה , זולת אם צייהשתתפות בסיור קבלנים כאמור הנה חובה
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היה ת מכללהה לבל"מ. קבלן שלא השתתף בסיור כאמור לא יכול להגיש הצעתו

 ה.לפי שיקול דעתקבלנים לקבוע מועד/ים נוספ/ים לסיור  תרשאי

את המועד האחרון אשר עד אליו רשאים הקבלנים להציע  מכללהציין התבבל"מ  5.6

הדוא"ל ו/או  , באמצעותמכללהורה התעליו לגורם הצעותיהם. הצעות הקבלנים יוגשו 

לשנות מועד זה.  תרשאי מכללהה. מכללהורה התהפקס ו/או בכל אמצעי אחר עליו 

 הודעה על השינוי תימסר למציעים.

תהא  מכללהועדת המכרזים של ההקבלן מאשר כי ידוע לו כי במקרים מתאימים ,  5.7

 : רשאית

לקבוע כי בבל"מ מסוים ייקבעו תנאי סף ו/או איכות, בהם יידרש הקבלן  5.7.1

 לעמוד על מנת שהצעתו לבל"מ תישקל;

לקבוע כי ההתקשרות לביצוע העבודות הכלולות בבל"מ ו/או חלקן,  5.7.2

לבצע התאמות  תרשאיהיה תתיעשה במתכונת פאושלית ולשם כך 

במסמכי התחרות ו/או ההתקשרות או להחליף את הסכם המדידה 

למסמכי המכרז, בהסכם פאושלי, לגבי כלל העבודות הכלולות  המצורף

 בבל"מ ו/או חלקן.  

ו/או ההסכם  אמות האיכות למען הסר ספק, יובהר כי תנאי הסף ו/או  5.7.3

 היו תקפים לאותו בל"מ בלבד.  י ,ככל שיקבעו כאמור לעיל

לקבוע תנאים נוספים להשתתפות בבל"מ ו/או תנאים למימוש לאחר  5.7.4

 הזכיה, לרבות הגשת ערבות ביצוע, ביטוחים וכיו"ב.

 להלן.  5.9כדי לגרוע מהוראות סעיף  5.7בהוראות סעיף יובהר כי אין  5.7.5

נוספים, אשר עומדים בתנאי הסף  קבלניםלפנות ל רשאית תהא המכללה 5.7.6

 קבלןה באם. קבלניםה למאגר להצטרף להםשנקבעו במכרז ולהציע 

ת המכללה יעמוד בתנאי הסף ודרישות המכרז ויביע את נכונותו, רשאי

 .קבלניםה למאגר צירופו את לאשר

 
 

 :הצעות הקבלנים במסגרת התחרות 5.8

 .תה המכללהקיבל קבלן בל"מ, יגיש הצעתו במועד ובאופן עליו הור 5.8.1

כתב במידה והליך הבל"מ יעשה בכפוף לבכפוף לאמור להלן,  5.8.2

קבלן במסגרת הבל"מ תהיה  ןהצעת המחיר שייתמחירונים, כמויות/

בשיעור הנחה )אך ורק הפחתה( ביחס למחירון, כאשר שיעור ההנחה 

המינימלי שיהיה רשאי הקבלן להציע לא יפחת משיעור ההנחה המינימלי 

 .(10%) אחוזים עשרה -

 לעבודה ביחס ,תרשאי היהת מכללהה 5.8.2על אף הרשום בסעיף  5.8.3

 מסמכי במסגרת לכלול, העבודות לכלאו /ו עבודות לסוגיאו /ו ספציפית

לעיל או  5.8.2אחרת מהמפורטת בסעיף  הגבלה, אליהן הנוגעים"מ הבל

 שיוכלאו המינימלית  יתהמקסימל ההנחה שיעור כלל לא להגביל את

 "מ.בבל לעבודות ביחס להציע קבלן
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לקבל במסגרת התחרות  מכללהה הביקש -לעיל 5.8.2על אף האמור בס"ק  5.8.4

בכתב  הצעות מחיר לעבודה שרכיביה, כולם או חלקם אינם כלולים

רכיבים לפרסם  מכללהה תהיה רשאית הכמויות/המחירון שצורף לבל"מ,

ללא מחירים וביחס לסעיפים אלו יציע כל קבלן הצעת מחיר בש"ח אלה 

המכללה תקבע במסגרת הבל"מ את אופן שקלול בהתאם לשיקול דעתו. 

לפסול הצעה שתחרוג  תרשאי ותהא הסעיפים המתומחרים בנפרד בש"ח

לתמחור בש"ח בזאת כי סעיף  מובהר באופן בלתי סביר מהאומדן.

י הקבלן המציע בהצעתו, ייחשב בכתב הכמויות שלא מולא על יד

לראות בו ככלול במחיר  תהיה רשאית מכללהכסעיף ללא תמורה וה

 .הסופי שהוצע על ידי הקבלן

לכלול במסגרת הבל"מ אופציה לביצוע עבודות  תהיה רשאית מכללהה 5.8.5

נוספות או להורות כי עבודות יבוצעו בחלוקה לשלבי ביצוע. הצעת המחיר 

תהיה תקפה הן לפרויקט )על כל שלביו( והן לאופציה, ככל שתמומש. 

 המכללההבלעדי של ה מימוש האופציה יהיה לפי שיקול דעת

"מ ו/או בכל מקום אחר, בלבבהסכם זה, על אף האמור במסמכי המכרז,  5.8.6

ם ו/או אחרים, בכפוף לשיקולים תכנוניים, תקציביי תרשאימכללה ה

הבלעדי, טרם תחילת ביצוען ו/או תוך כדי ביצוען  הובהתאם לשיקול דעת

את או להגדיל , להקטין  בהזמנהאו /ושל העבודות המצוינות בבל"מ 

 היקף העבודה.

 כי מראש הודיע לחילופין או, מלבצעה ונמנע כאמור הזמנה קבלן קיבל 5.8.7

 כמי מכללהה אותו ראהת ,עבודות /עבודה לבצע יכולאו /ו מעונין הוא אין

, יותר או מקרים בשני עבודות לבצע שסרב קבלן. העבודה לביצוע שסרב

 זה קבלן לגרוע המזמין רשאי יהיה, ברציפות שלא ובין ברציפות בין

 .הקטגוריות בכל המסגרת קבלני מרשימת

 

 הקבלן הזוכהבחירת  5.9

מבין הקבלנים שהגישו הצעותיהם במסגרת הבל"מ, בהתאם לתנאי  5.9.1

את הקבלן שהצעתו עמדה בתנאי הסף במקרה  תבחר המכללההסכם זה, 

 הקבלן" –וכלל הבל"מ תנאי סף וכן הינה ההצעה הזולה ביותר )להלן 

עומדת בתנאי "(, או במקרה שהבל"מ יכלול הליך איכות, ההצעה שהזוכה

ציונה המשוקלל )מחיר+ איכות( יהיה הגבוה שנקבעו( וש הסף )ככל

 ביותר.

היו שתיים או יותר מבין ההצעות הזולות  -בבל"מ שאינו כולל תנאי איכות 5.9.2

אינו  במקרה בו ההפרש בין ההצעות הנמוכות ביותראו ביותר זהות, 

הצעות שקולות מבחינת מחירן,  מכללהראה בהן הת, 2.5%עולה על 

, אשר מנכ"ל המכללה או מי מטעמופי המלצת -עלזוכה ייבחר וה

שיקולי התאמה מקצועית )ניסיון רלוונטי, התמחות, יעילות  ישקול

 .(אתר או בסמיכות לו וכיו"בתפעולית עקב נוכחות ב
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לקבלן   להוציא תרשאי חר קבלת המסמכים הדרושים, המכללהלא 5.9.3

 הזוכה צו התחלת עבודה.

 להלן. 6ולו הוראות סעיף קיבל הקבלן הזוכה הזמנה כאמור, יח 5.9.4

 
 :הזמנהאו /ו זכייה הודעתו/או  התחרות ביטול 5.10

ת על שומר המכללהמבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, יובהר כי 

הודעת הזכייה ו/או הזמנה שהוצאה לקבלן, או /ו לבטל את התחרות זכותה

 במקרים הבאים:

 תחרות  ביטול 5.10.1

לבטל את התחרות בקרות אחד או יותר  תהיה רשאיהמכללה ת 5.10.1.1

 מן האירועים המפורטים להלן: 

 קבלנים 2-או פחות מ 2במסגרת התחרות הגישו  5.10.1.1.1

את הצעותיהם )הצעה שאינה עונה על תנאי התחרות 

 תחשב, לצורך סעיף זה, כהצעה שלא התקבלה(.

 ההבלעדי, הגיע, על פי שיקול דעתו המכללה 5.10.1.1.2

כי הקבלנים או חלק מהם, תאמו  למסקנה כי קיים חשד

 ביניהם מחירים.

המכללה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הגיעה  5.10.1.1.3

בתחרות הפרטנית, כי נפלו טעויות מהותיות למסקנה 

 .המצדיקות את ביטולה

ההצעה הזולה ביותר או ההצעה שציונה  5.10.1.1.4

המשוקלל גבוה ביותר גבוהה באופן משמעותי 

 מהאומדן.

 הזמנהאו /ו זכייה הודעת ביטול 5.10.2

לבטל את הודעת הזכייה ו/או ההזמנה  תהיה רשאיהמכללה ת 5.10.2.1

 בקרות אחד או יותר מן האירועים המפורטים להלן: 

את המסמכים לרבות אישור ביטוח  יא למכללההקבלן לא המצ 5.10.2.2

, על אית המכללהרש היהתכמו כן או ערבות ביצוע במועד הנקוב. 

 או מכרז בכל השתתפותו את, למנוע תהבלעדי הפי שיקול דעת

 – זה בסעיף)להלן  נוסףאו /ו אחר תחרותי הליך בכל או"מ בל

 12 ב, מבניהם המאוחר, יפורסםאו /ו שיערך"(, החדש"ההליך 

 אם, הצעתו את לראותאו /ו ההפרה ממועד שהחל בחודשים

 החדש בהליך אם אף, הסף בתנאי עומדת שאינה כהצעה, הוגשה

 מבלי והכל כאמור מגבלהאו /ו הוראהאו /ו סף תנאי ייכלל לא

 מכללהה. נוסףאו /ו אחר סעד לכל מכללהה של הבזכות לגרוע

 .שימוע הליך למציע לקיים מבלי כן לעשות תרשאי היהת

יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד  הספקקיים ספק סביר, אם  5.10.2.3

 בקצב ובהיקף המחויבים, עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.
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זמנים של פרויקטים  בלוחותעמד  לאבהם הקבלן  במקרים 5.10.2.4

 .מכללהבהוא מבצע/ביצע בעבר  אותםאחרים 

רה מהותית, הכל בצו במקרה בו השתנו צרכיה של המכללה 5.10.2.5

 . דעתה הבלעדי של המכללה בהתאם לשיקול

 לעיל.  5.10.1.1בקרות אחד האירועים המפורטים בס"ק  5.10.2.6

ודיע על כך תאת התחרות,  לבטל הלכלל מסקנה כי עלי מכללהה ההגיע 5.10.3

ו/או , לערוך תחרות חליפית היקול דעת, על פי שתהיה רשאיתלקבלנים ו

 בכפוף לכל דין.  הכל, הלפעול בכל דרך אחרת שתראה ל

 ת לעצמה המכללההתקשרות שומרהבמקרה של ביטול זכייה ו/או סיום  5.10.4

את הזכות להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את 

ועל פי כל דין  או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המכרז בל"מה

 הבלעדי. בהתאם לשיקול דעתה

 

 הפרויקט/ביצוע העבודה –תנאי הזמנה  6

הפרויקט,  /חוזה לביצוע העבודה לבין המכללהעם קבלת הזמנה, נכרת בין הקבלן  6.1

 שתנאיו כדלקמן:

בפניית  העבודה, היקפיה, פרטיה, תוכניותיה ומפרטיה, הינם כמפורט 6.1.1

צורף לה והסכם המדידה המ הפרטניתהפנייה  /במסגרת הבל"מ המכללה

וכן בכל השלמה, הבהרה, תוספת שלאחריה ובלבד שנעשו עד למועד ביצוע 

 ההזמנה.

מחיר העבודה, הנו המחיר הסופי שהציע הקבלן הזוכה והכל כמפורט  6.1.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא ישולמו תוספות/ בהזמנה. 

אלא אם נקבע אחרת מראש ובכתב  במחירוניםהקבועות  ותמקדמ

 ובמפורש במסמכי התחרות.

לות על לעיל כח 2.4יף כמו כן יראו את הוראות החוזה, כהגדרתו בסע 6.1.3

 העבודות וביצוען.

על אף האמור לעיל, מוסכם כי ככל שהזמנה שתוצא לקבלן בקשר עם  6.1.4

כולל מע"מ, יהיה פטור הקבלן מן ₪,  50,000עבודה הנה בהיקף קטן מ 

הקבועה בהוראות החוזה, ככל שקבועה הוראה כזו,  בדבר החובה 

, מכללהה נהערבות ביצוע, אלא אם ציי –המצאת ערבות בנקאית 

"מ, כי על הקבלן יהיה להמציא ערבות בנקאית הבלבמפורש, במסגרת 

 ביצוע ו/או בדק. 

ה הבלעדי, המכללה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בהתאם לשיקול דעת 6.1.5

ו/או להוסיף  ע העבודה, להגדיל את היקף העבודהביצו, תוך תהיה רשאית

 . שלא נכללו בכתב הכמויות בכפוף להסכםעבודות 
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יעניק הקבלן בהזמנה מכח בל"מ  ,הר כי בכל הנוגע לעבודות נוספותמוב 6.1.6

, במידה והוא התבקש ביחס למחירונים 10% -יפחת מהנחה בשיעור שלא 

  .לתת הצעת מחיר ביחס למחירונים

ייב לקיים, בקשר עם כל עבודה, את כל הוראות החוזה וכל הקבלן מתח 6.1.7

 .יו, במועדן, לשביעות רצון המכללההתחייבויות

 

 ערבויות 7

, עבודה הזמנת הוצאתאו /ו"מ בבל הקבלן זכיית על מכללהה הודעת מיום ימים 7 בתוך 7.1

 משווי 10% של בשווי 'ב בנספח המופיע בנוסח ביצוע ערבות להעביר הזוכה הקבלן על

בכפוף  "ממע כולל ₪ 50,000 מ נמוך ששוויון עבודות)למעט כולל מע"מ  העבודות

 (.לעיל 6.1.4לאמור בסעיף 

הבלעדי,  ובהתאם לשיקול דעתה לעיל המבוקשת לערבות כתחליף -ערבות מתמדת 7.2

 העבודות כל ביצוע בטחתהל תשמש זו ערבות. תמדתמ ערבות לבקש תרשאי מכללהה

 סכום. שהסתיימו לעבודות טיב כערבות וכן עת באותה הקבלן ידי על המבוצעות

המשוער  היקףמ 5% -פחת מסכום השווה לשלא י, ובלבד מכללהה ידי על יקבע הערבות

מהיקפם  5%, בתוספת תשנמסרו לביצועו של הקבלן מכוח הסכם המסגר עבודותשל ה

היה לדרוש המכללה רשאית ת .הכולל של הפרויקטים הנמצאים בתקופת הבדק

 מהקבלן לעדכן סכום זה מעת לעת בהתאם להיקף העבודות שנמסרו לביצועו. 

למסמכי המכרז הנוגעות לערבויות, יישארו  ד'נספח כל הוראות הסכם המדידה  7.3

בתוקפן, בשינויים המחויבים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או במסמכי המכרז, יובהר 

רש הקבלן להשלימה עד לגובה הסכום האמור, כי היה ותחולט הערבות ו/או חלקה, ייד

 בהתאם למועדים הקבועים במסמכי המכרז.      

 

 חוזה מסגרת –תקופת ההתקשרות  8

)להלן:  השנים, החל ממועד קבלת הודעת הזכיי (3שלוש )חוזה זה הנו לתקופה בת  8.1

 "(.המקורית תקופת ההתקשרות"

האופציה, על פי  ולו בלבד,, נתונה למזמין תקופת ההתקשרות המקוריתהחל מתום  8.2

 עדלתקופות נוספות של  את תקופת ההתקשרות המקורית האריךשיקול דעתו הבלעדי, ל

שנים סך  10( שנים כל אחת, בהתאם לצרכי המזמין ועד לתקופה מצטברת של 3שלוש )

לכל הקבלנים בתחום העבודות נשוא חוזה מסגרת זה, באמצעות מסירת הודעה לכל הכל 

 יום ממועד הפסקת ההתקשרות.  90, בכתב עד לא יאוחר מאשר אותם קבלנים

רשאי להודיע  לעיל, מוסכם ומוצהר כי המזמין 8.2 – 8.1פים  מבלי לגרוע מהוראות סעי 8.3

על רצונו בהפסקת חוזה זה, מכל סיבה שהיא ומבלי שיהיה עליו לנמק , בכל עת לקבלן

ימים )שלושים(  30את רצונו בביטול החוזה, ובלבד שהודעה בכתב על כך נמסרה לקבלן 

לפני המועד המיועד לסיום החוזה. מסר המזמין לקבלן הודעה כאמור, יראו את המועד 

ות חוזה זה הנוגעות לתום תקופת והורא התקשרותהנקוב בהודעה כמועד סיום תקופת ה

 יחולו, בשינויים המחויבים, במועד זה.תקשרות הה
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להוציא הזמנות  ת המכללההיה רשאית ההתקשרות נשוא חוזה מסגרת זה, תבתוך תקופ 8.4

לקבלנים שזכו בתחרות לביצוע עבודה וכן להוציא הזמנות ו/או לממש אופציה שנכללה 

החוזה יחולו על אותן עבודות, אף אם  והוראותלעיל  5.2.9.5.1בתחרות כאמור בסעיף 

 ביצוען או חלק ממנו נעשה לאחר תום תקופת ההתקשרות.

ת היה רשאיחר תום תקופת חוזה מסגרת זה, לא תכי לא ,מובהר ,למען הסר ספק 8.5

הליך הבל"מ החל לפני תום תקופת  למעט מקרה בולהוציא לקבלן הזמנה,  המכללה

 . ההתקשרות

להוציא הזמנות לאופציה שנכללה בבל"מ גם לאחר תום תקופת  תהיה רשאית המכללה 8.6

בעת מימוש  .ההתקשרות ובלבד שהליך הבל"מ החל לפני תום תקופת ההתקשרות

 האופציה המחירים יעודכנו למחירון התקף במועד אישור מימוש האופציה. 

 

 התקשרויות עם קבלנים אחרים 9

את הזכות,  מכללהכדי למנוע מן היכת מכרז זה כי אין בער ,מובהר ,למען הסר ספק 9.1

בנסיבות המתאימות, לבצע פרויקט בניה ושיפוצים שלא במסגרת הסכם המסגרת, 

 פי כל דין. -אלא בהליך נפרד שיבוצע על

וספת קבלנים לבצע, בכל מועד, הליכים נוספים לה העל זכות מכללהה תכן שומר 9.2

נאי המסגרת )ת מצא לנכון. התנאים להצטרפות להסכםתלהסכם המסגרת, כפי ש

, ובלבד שהתנאים החוזיים )הסכם המסגרת עצמו( מכללהידי ה-המכרז( ייקבעו על

 .שייחתם להסכם להצטרף יוכל הקבלן וכי יוחלו באופן שוויוני על כל קבלני המסגרת

לפנות לקבלן במספר כלשהו של הזמנות/ פניות פרטניות לביצוע  תמתחייב המכללה אינה 9.3

 מכללהה ממילאעבודות ו/או הליכי בל"מ ו/או בכלל וחוזה זה הנו חוזה מסגרת בלבד. 

 .כלשהו בהיקףאו /ו מסוים בהיקף עבודות לקבלן למסור תמתחייב האינ

ז זה נמוך, בחוזה מסגרת בתחום נשוא מכר ה המכללההיה מספר הקבלנים עימם קשור 9.4

אינו מאפשר לבצע בצורה יעילה ו/או  עת ראש אגף תפעול, רכש והתקשרויותבאופן שלד

, בתוך תקופת ההתקשרות, לערוך ת המכללהראויה הליכי תחרות ו/או עבודות, רשאי

ה היה קשורעימם ת , במטרה להרחיב את מספר הקבלנים תנאים באותםהליך נוסף, 

 ז זה.בחוזה מסגרת דוגמת מכר המכללה

 

 תניית שיפוט  10

הסמכות המקומית  ולהם בלבד, ,בעיר תל אביבלבית המשפט מוסכם על הצדדים כי 

לדון בכל תביעה, ענין או סכסוך בין הצדדים הנובע ו/או הקשור חודית יוהיהבלעדית 

לחוזה זה בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בהליכים שעניינם דרישות שיפוי, לרבות 

 .לצד ג', בין הקבלן לבין המכללה הבדרך של הודע

 

 ושונות הודעות 11

כל הודעה שתישלח על ידי צד בחוזה זה למשנהו לכתובתו של הנ"ל בדואר רשום  11.1

 שעות ממשלוחה. 72תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 
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למען הסר ספק מודגש בזאת כי שום ויתור, השהייה, ארכה, דחייה או הזנחה מצד  11.2

על פי חוזה זה לא תקנה לקבלן זכות או אפשרות ולא תהיה לו המזמין בשימוש בזכותו 

לו אלמלא המעשה או המחדל של המזמין, אם יהיו כאלה,  הכל זכות שהיא שהיית

 כאמור בפסקה זו.

מנקיטת פעולה ו/או שימוש בזכות המוקנית לו בחוזה זה ו/או המזמין הימנעות  11.3

ו/או ויתור על זכויות אלה ו/או לא תחשב כהסכמה ו/או שימוש מצומצם בזכות, בדין, 

 על המתחייב מתנאי חוזה זה.

הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל זכות ו/או סכום שהוא חב ו/או יחוב למזמין  11.4

 לו.היה חייב מתשלומים שהמזמין חב לו, ככל שי

כל שינוי, קיצור, תיקון הארכה או ביטול של חוזה זה יעשו מראש, בכתב ובחתימת  11.5

 סעיף זה רואים את דרישת הכתב כמהותית.  ולענייןוקה במזמין. ותחז בינויסמנכ"ל 

כי ידוע לו כי נציגי הפקולטות ו/או נציגי  ,מצהיר הקבלן,למען הסר ספק  11.6

במזמין ו/או מי שהוסמך ראש אגף בינוי ותחזוקה הסטודנטים ו/או כל גורם אחר זולת 

יבו בכל הנוגע לחוזה כתב, אינם מוסמכים לפעול בשם המזמין ולחימפורש ובעל ידו ב

 .זה

מבלי לגרוע מהוראות החוזה, כהגדרתו לעיל ו/או הוראות כל מסמך אחר ו/או  11.7

נוסף המהווה חלק מחוזה זה, מתחייב הקבלן לשפות את הטכניון בגין כל תביעה ו/או 

 , ספקיו או קבלני המשנה של הקבלןדרישה שתופנה לטכניון על ידי מי מעובדיו, מורשיו

צאות הטכניון להתגונן מפני תביעה ו/או דרישה כאמור, הכל מיד עם קבלתה וכן בגין הו

 אצל הקבלן.

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:

 

 _______________________  ____________ 

 הקבלן             המכללה            
 

  )במקרה שהקבלן תאגיד( אישור חתימות

____________ ו _______________ מורשים אני הח"מ _____________ עו"ד מאשר כי 

" הקבלןלחתום בשמה של חברת __________ ח.פ. _________ מרח' _____________ )להלן: "

"( וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה, על גבי החוזה דלעיל, מחייבת את הקבלן, על החברהו/או "

 פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן והחלטות החברה. 

 

_____      _______________  

 עו"ד       תאריך

 

 


