
 

 

  המוסף -נספח א 

  הוראות מיוחדות סעיף בחוזה  נושא 'סמ

מספר ההעתקים של המסמכים  -  מסמכים הנדסיים  .1
  הנדסיים שימסרו לקבלן

 א. 9.2 
   

של המסמכים  עותק אחד מסרילקבלן י
  ההנדסיים

השתתפות בבדיקות מסך  - דמי שיעור  - מבדקה  .2
המזמין מבצע את אם הקבלן  שאיי החשבון הסופי בו
  בדיקות החומרים 

 הוא תוההשתתפות בבדיק דמישיעור   )7ט.( 10.2 

  על חשבון הקבלן 
    

 סך הפיצוי המוסכם בו -  פיצוי מוסכם בגין עיכובים  .3
  הקבלן בגין עיכובים בלוחות זמנים שאיי

משכר החוזה, לכל יום איחור או  0.2%  א. 11.4 
  (ככל שיצורף) לחוזה נספח כדבכמפורט 

השיעור המוסכם (באחוזים) שינקב  -  החזר הוצאות  .4
בנוסחה לחישוב החזר הוצאות ישירות בנסיבות בהן 
אישר המזמין הארכת מועדים או עיכוב זמני בביצוע 

  העבודות 

  ללא   )2א.( 11.7 
   

השיעור  -ביצוען  התחלתהפסקת עבודות לאחר   .5
המוסכם (באחוזים) אשר ישולם לקבלן מתוך הפרש 
התמורות החיובי בנסיבות בהן הופסקו העבודות 

  ביצוען בפועל התחלתלצמיתות לאחר 

  ללא   )2א.( 11.8 
  

שיעור השינוי החיובי המינימאלי  - הוראת שינויים   .6
משכר החוזה (באחוזים) המהווה הצדקה להגדלת 

  סכומה של ערבות הביצוע

שיעור השינוי המינימאלי משכר החוזה   15.2 
  %20 (באחוזים) הוא

השיעור המקסימאלי להערכת מחירי  - הערכת השינויים  .7
  י ניתוח מחיר בערך שוקפ-עליחידה 

  12השיעור המקסימאלי (באחוזים) הוא% )3א.( 15.6

שיעור המקדמה משכר החוזה (באחוזים)  - מקדמה  .8
  שתשולם לקבלן (ככל שתשולם) 

שיעור המקדמה משכר החוזה (באחוזים)  ב. 16.3 
  0הוא %

הסכום המינימאלי להגשת חשבון ביניים  א. 16.4   סכום מינימאלי להגשת חשבון ביניים - חשבון ביניים  .9
50,000 ₪  

המדד/ים לפיו/הם ישוערכו מחירי היסוד בחוזה  - שיערוך .10
   (ככל שינקב) ושיעוריהם.

   הבנייהמדד תשומות     א. 16.6 

   

המדד הידוע ביום האחרון  ב. 16.6   מדד/י הבסיס  - מדד הבסיס .11
  שנקבע להגשת הצעות

  

  2019בכל שנה החל לינואר  1  ב. 16.6  תשלום לכל קובעה /ימדד – המדד הקובע

  סך ערבות הביצוע -ערבות ביצוע  .12

    

 – ל ערבות הביצוע תהיה בסך השווה א. 17.1 
  . הכספיתמסך ההצעה  10%

 %5 -  ל ערבות הבדק תהיה בסך השווה א. 17.2   סך ערבות הבדק - ערבות בדק  .13
  משכר החוזה.

   :זה זה לא יהיו בשימוש הנספחיםבחו נספחי החוזה   נספחים .14

  כג',כד',כה'

סופי מלא ובלתי חוזר, כי אין באמור בנסח זה כדי לגרוע בשום צורה ואופן מחובות ומהתחייבויות הקבלן  מובהר בזאת באופן
כפי שהן נקובות בשאר הוראות החוזה ונספחיו אלא כדי להוסיף עליהן והקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן 

  ן וסוג שהן בקשר לכך.יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מי

 ____________חתימת הקבלן:______                  


		2017-01-30T12:31:48+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




