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 הסכם
 נערך ונחתם ב_________ש

 2021 ___________לחודש  _________יום ב

 

 -ב  י  ן      -

 המועצה המקומית ג'ת 

   (" או "המזמינה"מועצהה" להלן:) 

 מצד אחד;

 -לבין-

 ___ח.פ. ______________, ________
 

 מרחוב: ________, ________
 

 לחתום ולהתחייב בשמה כדין: על ידי מנהליה המוסמכים

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 מצד שני;"( הקבלן)להלן: " 

לאספקה אחזקה ותיקון מכונות "( המכרז)" 9/2021מס' פרסמה מכרז  מועצההו :הואיל
אשר הינם חלק  בנספחיוהכל כמפורט במסמכי המכרז ו מועצהצילום במוסדות ה

 "(השירותיםבלתי נפרד בהסכם זה )"

 ,__________אשר נתכנסה ביום  מועצההובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  :והואיל
ביחס  במכרז כהצעה הזוכה הוכרזה הצעת הקבלן ,מועצהאשר  אושרה ע"י ראש ה

 לביצוע השירותים כמפורט במסמכי המכרז;

כאמור בהסכם זה  הינו מוכן ליתן את השירותיםוהקבלן מצהיר ומתחייב כי  :והואיל
ובהתאם לתנאי המכרז המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על מפרטיו, 

  ;טפסיו, נספחיו וכל תכולתו

, כמפורט וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות :והואיל
 ;בהסכם זה להלן

  ותנה בין הצדדים כדלהלן:לפיכך, הוסכם, הוצהר וה

  ;כללי .1

המבוא להסכם זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי  1.1
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  1.2
 ההסכם. 
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לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות הסכם זה  1.3
מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות הסכם זה, 

 תהיינה הוראות הסכם זה עדיפות.

 ,כולל אף את מנהליוזה  לצורכי הסכם הקבלן, ספקלמען הסר , כולל את מנהליו הקבלן 1.4
ין ילענ הקבלןאישי, ודינם יהיה כדין  באופן, המוסמכים ושלוחיויורשיו,  עובדיו, נציגיו,

  הקבלן.מסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של 

 הגדרות; .2

סעיף ההגדרות בחלק א' למכרז, ישמש כחלק בלתי נפרד מהגדרות הנוגעות להסכם זה, כאשר 
 לצורך הסכם זה יתווספו ההגדרות כדלהלן: 

 המועצה המקומית ג'ת  "מועצהה"

ולבתי הספר  מועצהלקון מכונות צילום לאספקה אחזקה ותי 9/2021מכרז פומבי מס'   "המכרז"
 בתחומה

 ראש המועצה המקומית ג'ת  "מועצהה"ראש 

 גזברית המועצה המקומית ג'ת  "גזבר"

 בכתב לצורך זה; ידו-מנכ"ל המועצה המקומית ג'ת או מי שהוסמך על ל""מנכ"

המנהל לפקח על מהלך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה או כל ידי -אדם שמתמנה מעת לעת על "מפקח"
 חלק מהן;

האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה  "הקבלן"
ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או המכרז, וכל מי שיבוא תחתיו בדרך 

 שמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק מהן;חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל ב

אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא  "איש קשר "
כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו, 

 ;מועצההויעמוד בכל שעות העבודה לשירות 

שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו ונספחיו השונים כל העבודות   "העבודה/ות"
ולהוראות חוזה הקבלנות על מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם להוראות המפקח 

תהינה משמעות זהה למונח  "שירותים"ו/או המנהל כפי שתינתנה מעת לעת; למונח 
 "עבודות";

לחוזה הקבלנות, ולרבות כל הוראות המכרז על כל לרבות כל המסמכים והנספחים  "חוזה זה/הקבלנות"
 מסמכיו ונספחיו ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או המנהל כפי שינתנו מעת לעת;

 התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם למחירים במכרז; "התמורה"

 

מדד  ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;-מדד המחירים לצרכן )כללי( החיובי המתפרסם על "מדד"
 הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 ;תקופת ההסכם .3

, ____________הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מיום  3.1
התקופה )" ____________חתימתו, עד ליום  מיום חודשים 36 בתוםויבוא לסיומו 

 "(.  הראשונה
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חודשים כל  12תקופות נוספות של  2-רשאית להאריך תוקף הסכם זה ל תהא מועצהה 3.2
( בהודעה בכתב עד העניין", לפי תקופות נוספות" או "תקופה נוספתאחת, או חלק מהן )"

יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה או תקופה התקשרות נוספת כלשהי, לפי  30
פה של חמש שנים ממועד תקו, ובלבד שלא תעלה סך תקופת ההתקשרות על העניין

 .ההתקשרות

אינו  והקבלןבלבד  מועצההזכות להארכת ההסכם, כאמור לעיל, נתונה למובהר בזה כי  3.3
במשך ו/או בסיום כל תקופה שהיא, כי ההסכם יוארך למשך  ,ולא יהיה זכאי לדרוש

 ככל מועצההכל טענות כנגד  לקבלןולא תהיינה  תקופה או תקופות נוספות כלשהן
 תוקף ההסכם, כאמור. שלא להאריך את מועצההר שתבח

רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,  מועצההמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  3.4
לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי 

 עצהמוהימים לפחות, מבלי ש 30משלוח הודעה מוקדמת בכתב לקבלן, בהתראה של 
תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות. 

לרבות  לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם לקבלן
 מועצהה, שלטענתו נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש פיצוי בגין פגיעה במוניטין

 בזכותה על פי סעיף זה.

נוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות וההתחייבויות הקופת התקשרות תבמשך  3.5
להפסקת  מועצהההקבועים בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, לרבות זכות 

 יום מראש, כאמור לעיל. 30ההסכם בהודעה של 

 הצהרות הקבלן; .4

  הקבלן מצהיר ומאשר בזה:

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים,  4.1
וכי  פי כל דין השירותיםהמיומנות, הציוד, כל הרשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע 

כל האישורים והרישיונות הדרושים ימשיכו לעמוד בתוקפן במשך כל תקופת תוקפו של 
 הסכם זה.

 ת על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב.ידוע לקבלן כי ההתקשרו 4.2

לאחר שקרא את כל וכי מתן השירותים כי קיבל את כל המידע הקשור בהקבלן מצהיר  4.3
אין מבחינתו כל מניעה תנאי המכרז והוראותיו, לרבות הדרישות המקצועיות והבינם, 

 , במועדים כמפורט בהסכם זה ובאיכות מעולה.השירותיםאת  לספקו/או מגבלה 

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי יבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם להוראות  4.4
 כל דין לרבות החוקים, התקנות והדינים החלים על השירותים נשוא הסכם זה. 

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם זה ולחוב על פיו וכי הקבלן מצהיר  4.5
המונעת את  לרבות העדר ניגוד עניינים,, חוזית ו/או אחרת אין כל מניעה חוקית,

 התקשרותו בהסכם זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

קלון ו/או עבירות עמן  שיש בעבירות הורשעו לא או עובדיו הואכי הקבלן מצהיר  4.6
נשוא  ו/או העבודות השירותיםן מתן יש קשר בינן לביאשר עבירות ובכל פיסקאליות 

 .כאמור שהורשע עובד להעסיק שלא במתחיי והוא זה הסכם

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט על היקפי השירותים  מועצההידוע לקבלן כי  4.7
ו/או העבודות להרחיב או לצמצם את שרותיו של הקבלן כמפורט בתנאי המכרז ללא מתן 



 מועצה מקומית ג'ת 
 1/2021מכרז פומבי מספר 

 לאספקה אחזקה ותיקון מכונות צילום למועצה המקומית ג'ת 
 הסכם התקשרות –חלק ב' 

 

5 

 

 

 נימוקים. 

  ;אספקת מכונות צילום דיגיטליות .5

לייזר מכונות צילום  למועצה המקומית ג'ת ולבתי הספר במועצה לספק  הקבלן מתחייב 5.1
וזאת בהתאם   וכן מדפסות כמפורט במפרט הטכני עם טכנולוגיות דיגיטליותחדשות 

  מועצה.להנחיית ה

, מכל סוג ואת המכונות שתזמין ממנ המועצה ובתי הספר בתחומה עמיד לרשות יהקבלן  5.2
 .מועצהה מהימי עבודה מקבלת הדריש 10שתבחר, תוך 

ימי עבודה זכאית לקבל  5וזאת בהתראה של  המועצהבמסגרת תקופת ההסכם תהיה  5.3
 לקבלןמכונה חדשה בתמורה למכונה שהתקלקלה או ניזוקה וזאת לאחר שניתנה 

 שעות. 48לתקנה תוך  ן או שלא הצליחה כהקבלן לא עשהאפשרות לתקנה ו

בכל מקרה מכונת צילום .  ש"ח 150ימי עבודה יגרור קנס של  5 -כל יום איחור מעבר ל 5.4
 פעמים ויותר במשך חצי שנה תוחלף לאלתר. 3 וזמן עבורה טכנאישה

 מועצהרשאית להגדיל ו/או להקטין את כמות המכונות המסופקות לפי דרישת ה מועצהה 5.5
על הגדלת/ הקטנת מס'  מועצה.  היה ותחליט העל פי שיקול דעתה הבלעדיוצרכיה 

, התשלום בגין פעימת מונה, לא יעלה על הסך מועצהק לספק למכונות הצילום שעל הספ
 הנקוב בחוזה זה כשהוא מוצמד למדד בהתאם לתנאי החוזה.  

רשאית לבקש תוספת מכונות למספר חודשים במהלך השנה והתשלום לא  מועצהה 5.6
 .ישתנה

 ;התקנת המכונות .6

את המועד  המועצהתאם עם מנהלי המוסדות ו/או המחלקות השונות של יהקבלן  6.1
 .מועצהימי עבודה מקבלת הדרישה מה 10תוך וזאת להתקנת המכונות 

הן     תאשר בכתב כי המכונות הותקנו במקום שנועד להן וכי המועצה המקומית ג'ת  6.2
 האמור לא יחול לגבי פגמים בלתי גלויים לעין. תקינות וראויות לשימוש.ו חדשות

מייל של המשתמשים במכונה -ת איבעת ההתקנה יתקין טכנאי הקבלן קודים/כתובו 6.3
 באותו המקום בהתאם לרשימות שיועברו ע"י הנציג המורשה למכרז זה.

בתקופת ההתקשרות וככל שיהיה צורך בכך יבצע טכנאי  מועצהבהתאם לדרישת ה 6.4
 מטעם הקבלן הכנסת קודים נוספים למכונות.

 ;אחזקת המכונות ומתן שירות .7

וכל הדרוש  חלקי חילוףתכלים כגון, טונר, חומרים מכן ו החלפת החומרים במכונות 7.1
תעשה על ידי כולל שידות גלגלים עליהן יעמדו המכונות לביצוע הצילום פרט לנייר, 

 .בסעיף זה כדלהלןבהתאם לאמור  הקבלן

 .מועצהבשעות העבודה שהן השעות הנהוגות במשרדי ה הקבלןשירות יינתן על ידי ה 7.2

והשלמת  עקב תקלה במכונה , מועצהמגורמי השל מי ת שירות לקריאשל טכנאי  תהיענו 7.3
 תיקון ו/או אספקת טונר תתבצע וזאת בהתאם לשעות הבאות:

הקריאה  מועצהבמוקד הקבלן ע"י ה 10:00במידה ותתקבל קריאה עד השעה  7.3.1
 לאותו יום. 16:00תטופל עד השעה 
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הקריאה  מועצהבמוקד החב' ע"י ה 10:00במידה ותתקבל קריאה אחרי השעה  7.3.2
 של יום למחרת.  10:00ד השעה תטופל ע

די באופן מי)מכונת צילום אחת(, יינתן השרות  מועצהומנכ"ל המועצה בלשכת ראש ה 7.4
 שעות ממועד הקריאה, ולכל קריאה שהיא. 4תוך 

קריאות דחופות למקומות נוספים בשבוע  2שומרת לעצמה אופציה להוציא עד  מועצהה 7.5
 שעות. 4 -ללא תוספת תשלום. קריאה דחופה מוגדרת עד ל

 שעות ללא תוספת כספית. 4למען הסר ספק, בלשכת ר"ה ומנכ"ל השירות הרגיל יהיה עד  7.6

 יש הטיפול בסיום .מונה קריאת להוציא יש, טכנאי י"ע הצילום במכונת טיפול בטרם 7.7
 . מועצהת הקריאות יש למסור לנציג האקריאה נוספת.  להוציא

או אדם אחר, שמוסמך לקבל החלטות, יהיה זמין טלפונית בכל שעות יום  הקבלןמנהל  7.8
 .08:00-17:00 -יום עבודה יחשב מ  .העבודה

לשימוש אותה  הקבלןעמיד יהקבלן, במידה והתיקון מצריך לקיחת המכונה למעבדת  7.9
 5יחידה מכונת צילום חליפית וזמנית עד להשלמת התיקון, אשר בכל מקרה לא יעלה על 

 ימי עבודה.

בתדירות  הקבלןבדיקה תקופתית של מצב תקינות המכונות ומספר המונה תעשה על ידי  7.10
כפי שמצוין בספרי התחזוקה של מכונות  -חודשים או לפי מספר הצילומים 3 -של  אחת ל

  ם.הצילו

דו"ח מרוכז של כמות פעימות מונה בכלל המכונות נשוא  מועצההקבלן מתחייב להעביר ל 7.11
מכרז זה. הדו"ח יהיה מפורט לפי חודשים מחלקות וסוגי המכונות. הדו"חות יועברו     

  א. אחת לרבעון ובהשוואה לרבעון זהה בשנה קודמת.                                                     
ב. אחת לשנה ובהשוואה זהה לשנה קודמת. למותר לציין כי הפירוט בדו"חות אלה 

 יועברו ברמה חודשית. 

יתן שירותי הדרכה לכל יחידה או מחלקה בדרך של מפגש למשתמשים יהקבלן  7.12
הקבלן ייתן שירותי הדרכה אף על מכונות  פוטנציאלים להפעלה נכונה ומלאה למכונות.

 .מועצהת השהוחלפו באחרות  לדריש

אינו חל עפ"י הסכם  נהעל אף האמור לעיל, מוסכם כי בקרות נזק בזדון למכונה שתיקו 7.13
מכונה חדשה במקום המכונה הניזוקה,  מועצהלספק ל הקבלן, מתחייב הקבלןזה על 

 ימי עבודה מקבלת דרישה זו. 5לעשות כן, ותוך  מועצהוזאת בכפוף לדרישת ה

במידה  הקבלןיום מיום הדרישה של  30תוך  לקבלןמנגד מתחייבת לשלם  מועצהה 7.14
 ואושרה הדרישה ע"י נציג מחלקת הפרויקטים את התמורה בגין  הנזק שנוצר.

 ;שימוש במכונה .8

נכון ומתקבל על הדעת למטרה שהיא מיועדת לכך סביר תשתמש במכונה שימוש  מועצהה 8.1
 בלבד.

על פי שיקולה לרכוש  מועצהבמכונות בהן קיימת אופציה של הידוק סיכות. רשאית ה 8.2
רשאית  מועצהולהשתמש בסיכות אשר אינן מסופקות ע"י הקבלן הזוכה. עם זאת, ה

 לפנות לקבלן לצורך קבלת הצעת מחיר בנושא. 

מתחייבת שלא להשתמש בחומרים המסופקים לשימוש במכונה לכל מטרה  מועצהה 8.3
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 .הקבלןאחרת הנוגדת את הוראות 

 התמורה ותנאי תשלום; .9

לקבלן תמורה על פי הצעת המחיר  מועצההע השירותים כאמור בהסכם זה, תשלם תמורת ביצו
 אשר צורפה למכרז.

 למחירים יתווסף מע"מ כחוק. 9.1

בגין כל  לקבלןוהסופית המגיעה מלאה מוסכם  בין  הצדדים כי התמורה הינה התמורה ה 9.2
עות, נסי, הוצאות משרדיות, תצלומים, לפי ההסכם לרבות שכר עובדים והתחייבויותי

לא תהיה חייבת בתשלום נוסף כלשהו לקבלן  מועצההיוצ"ב, ווכ חומרים מתכלים, רווח
 כנגד ביצוע התחייבויותיו הנובעות מהסכם זה.  

מובהר בזאת כי מחלוקת בין הצדדים בקשר לתמורה לא תהווה עילה להפסקת  9.3
צדדי על השירותים על ידי הקבלן, וכל הפסקה של השירותים נשוא מכרז זה באופן חד 

ידי הקבלן מכל סיבה שהיא, הינה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות, אשר תזכה את 
 אף בכל סעד אפשרי לרבות חילוט ערבות הביצוע. מועצהה

 תנאי תשלום 9.4

מחיר הפעימה כולל שירות, חלקי חילוף וכל החומרים הדרושים לביצוע  9.4.1
 הצילומים למעט נייר.

 מחויבת לכמות מינימום של צילומים. מועצהאין ה 9.4.2

מצב מונה של  מועצהעביר הקבלן לילחודש  25-30בסוף כל חודש בין התאריכים  9.4.3
 כל המכונות הצילום.

סכום החשבונית הינו  ,מחלקה כל חודש בחודשושלח חשבונית מס לכל יהקבלן  9.4.4
, בהתאם להצעת מחיר לפעימת מונהב מספר פעימות המונהמכפלת  תוצאה של 

תאשר  -המחלקה שאליה נשלח החשבון. מועצההמציע כפי שנתקבלה על ידי ה
 אותו, ותעבירו לגזברות לתשלום. 

 אישור החשבונית מס. מיום יום 60בתנאי שוטף + התשלום יתבצע  9.4.5

יהיה רשאי ויבדוק ויאשר אליו תוגש החשבונית  מועצהמטעם המחלקה בהמנהל  9.4.6
ו הבלעדי, בגין שירותים שלא ניתנו להפחית לפי העניין, סכום לפי שיקול דעת

ו/או בגין מתן שירותים חלקיים ו/או לקויים ו/או  מועצההבהתאם לדרישות 
 . מועצההמתן שירותים אשר סופקו באופן אשר לא השביע את רצונה של 

צמודה למדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיסי לצורך החישוב תהיה התמורה  9.4.7
 התפרסם ____________כפי ש ____________ יהיה המדד הידוע של חודש 

 . לכל שנה.1.1בשנה, ב:  םההצמדה תתבצע פע

 

 קבלן עצמאי; –הקבלן  .10

ין לרבות ומבלי לגרוע יעצמאי לכל דבר וענ קבלןהינו  שהקבלןמוצהר ומוסכם בזה במפורש 
 , כמפורט להלן:בהסכם זה מכלליות האמור

ועל אחריותו כשהוא כפוף  לקבלןאות הנרהעבודה  בהתאם לשיטות השירותים יינתנו 10.1
   . להוראות הסכם זה ונספחיו בלבד
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 הקבלןוכל אדם שיועסק על ידי  מועצההלא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם  לקבלן 10.2
 ;ייחשב כעובדו בלבד

לקבל על עצמו מטעם  הקבלןשום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כמסמיך את  10.3
 ;מכל סוג שהואשלטונית /או התחייבות איזו שהיא חבות ו האו בשמ מועצהה

 מועצהמהקבל ישא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשורים לתקבולים שיי הקבלן 10.4
לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס הכנסה, מע"מ 

 וכן בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. ובטוח לאומי

 העדר יחסי עובד מעביד; .11

ו/או עובד לקבלן ו/או מי מטעמה,  מועצההמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין  11.1
ו לפי הסכם זה אינם יוצרים ו/או כל אדם אחר מטעמ וו/או קבלן משנה מטעמ ומעובדי

, אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירותים או יחסי שותפות יחסי עובד מעביד
, הבאים מכוחה או המועסקים מועצההככל שמדובר באחריות וחובות של במיקור חוץ, 

 על ידה כלפי הקבלן והמועסקים על ידו.

מובהר בזה כי הקבלן הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה,  11.2
במע"מ ובביטוח לאומי והקבלן יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו 

 כעצמאי והנובעים מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.  

פת מתן השירותים הוא רשום מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי בכל תקו 11.3
ו/או יהיה רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח לאומי, והוא מתחייב 
לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המתחייבים לאור מעמדו כעצמאי ו/או 

 כחברה בע"מ לפי שיקוליו הבלעדיים. 

ו בביצוע השירותים נשוא עובדי הקבלן וכל מאן דהוא הפועל מטעמ עוד מובהר כי כל 11.4
הסכם זה יהיו וייחשבו עובדי הקבלן בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים 

לא תהא חייבת  מועצההוהתביעות הנובעים מיחסיו איתם תחול על הקבלן בלבד ו
בתשלום כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, ביטוח לאומי, 

 ר הזכויות הסוציאליות.ביטוח בריאות וית

 מועצההמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על  11.5
כל אחריות בגין מחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לקבלן ו/או למי 
מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים 

לא תהא  מועצההמביצוע כל אחת מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. כמו כן, ו/או 
   חייבת בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות עבור הקבלן.

מעביד בין  -ככל שיקבע מסיבה כלשהי כי למרות כוונת הצדדים, בדבר העדר יחסי עובד  11.6
הסכם זה, יש לראות , כפי שבאה לידי ביטוי בצורה מפורשת במועצהההקבלן לבין 

בהעסקתו של הקבלן והפועלים מטעמו כהעסקת עובד וכי על העסקתו חלים הדינים 
אזי מוסכם ומותנה בזה, בין הצדדים להסכם זה, כי במקרה כזה  –אשר חלים על עובד 

במקום התמורה ששולמה לקבלן מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים, יהיה זכאי הקבלן 
התמורה לעובד בתפקיד דומה ובותק זהה)" מועצהלתמורה בשיעור המקובל ב

 "(.המופחתת

בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה  מועצהההקבלן ישפה את  11.7
או דרישה או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. 

תהא רשאית  מועצההלכך.   מועצההשיפוי, כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של 
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 לקזז כל סכום שיגיע לה מהקבלן לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה. 

 אחריות הקבלן כלפי עובדיו;    .12

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים  12.1
ת ו/או הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרו

כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או 
 יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.

כתב התחייבות בנושא  - 3נספח ב'טרם חתימה על הסכם ההתקשרות יחתום הקבלן על  12.2
 .בטיחות

ותנאים ובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות לביטוח, בטחון ובטיחות העמתחייב  הקבלן 12.3
העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי ובטיחות לשמירת בריאות 

 .1954-שיידרש על ידי המנהל על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד

כל ידו ל-מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים לגבי העובדים שיועסקו על 12.4
 אורך תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:

 ;1945יד )הודעה(, –פקודת תאונות ומחלות משלח  12.4.1

 ;1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 12.4.2

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  12.4.3

 ;1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א 12.4.4

 ; 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג 12.4.5

 ;1953-ק החניכות, התשי"גחו 12.4.6

 ;1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד 12.4.7

 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 12.4.8

 ;1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח 12.4.9

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  12.4.10

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  12.4.11

 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 12.4.12

 ;1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 12.4.13

 ;1987-מינימום, התשמ"ז  חוק שכר 12.4.14

 ;1988-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  12.4.15

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 12.4.16

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  12.4.17

 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 12.4.18

 ;1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו  12.4.19
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 ;1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חפרק ד' לחוק שוויון  12.4.20

 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  12.4.21

  ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 12.4.22

הקבלן ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי הסכם זה, מדי חודש בחודשו,  12.5
 . 1958-תלוש שכר בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"ח

ן ימציא לכל עובד מעובדיו, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל הקבל 12.6
לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד, בהתאם להוראות 

, ויבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב
 כנדרש על פי חוק. 

פי הסכם זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את הקבלן יהיה אחראי לעובדיו ל 12.7
שכרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה וההוצאות הנלוות, 
לרבות תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, ביטוח 

ה, קרנות עובדים בריאות, שכר שעות עבודה נוספות, תשלומים בגין מחלה או בגין ליד
וכל תשלום מס, היטל או תנאים סוציאליים שיחולו על הקבלן בגין עובדיו, תנאי 
עבודתם, העסקתם, וביטחונם הסוציאלי, בהתאם להוראות כל דין או הסכם החלים על 

 הקבלן ועל עובדיו. 

אחת לרבעון, אישור בדבר עמידתו בכל החובות  מועצההקבלן מתחייב להמציא ל 12.8
ם החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה כלפי והתשלומי

עובדיו המועסקים על ידו בביצוע השירותים. על האישור להיות חתום בידי הקבלן או 
 מורשה חתימה מטעמו ומאושר על ידי רואה חשבון.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה  12.9
ובדיהם, לנזק ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם וע

 ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 ביקורות

הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות  –שיתוף פעולה עם הביקורת  12.10
/או ,   מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, משרדי הממשלה ומועצהשיבוצעו ע"י ה

. במסגרת הביקורת יידרש מועצהעם כל גורם מקצועי, אשר ימונה לעריכת ביקורות, וה
הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, לביטוח הלאומי, לקרנות 
פנסיה וגמל ועוד, תלושי שכר של עובדים המועסקים במשרדי הממשלה וכל מסמך אחר 

 הרלוונטי לביקורת.

נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל  –אי ביקורת טיפול בממצ 12.11
ולמינהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת.  מועצההממצאים בכתב לקבלן עם העתקים ל

ימים תצהיר בכתב בחתימת רו"ח, המפרט את תיקון  30הקבלן מתחייב להמציא בתוך 
דים בעבר, במידת הממצאים במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העוב

הצורך. התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת 
ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי מלוא זכויות 

 עפ"י תנאי ההתקשרות וכל דין. מועצהה

ו/או  עצהמוימים על כל תלונה שתועבר אליו מה 30הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך  12.12
ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על 

 ידו. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה והאופן שבו טופלה.
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 סודיות; .13

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או המסמכים ו/או מידע  13.1
ו/או מי  מועצההאשר יגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי 

 מטעמה ובין על ידי גורם אחר אגב ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה.

ל סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר חובתו של הקבלן ו/או מי מטעמו לשמירה ע 13.2
בגין כל נזק שיגרם לה בשל  מועצההסיומו של הסכם זה.  הקבלן ישפה ו/או יפצה את 

 הפרת חובותיו כאמור בסעיף זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.

 ;ערבות ביצוע .14

הקבלן לרבות מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא מילוי כל התחייבויותיו של להבטחת  14.1
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי הסכם זה ימציא הקבלן עם מועד חתימת ההסכם 

, "(ערבות ביצועלהסכם זה )" 2ב' נספח שצורף בנוסח  מועצההמותנית, ערוכה לטובת 
כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  ₪ 00011,בסך של 

ין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד יכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לענהמר
 .מכרזשיעור כמצוין בבסכום/האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה 

כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי כהגדרתה במכרז ו הביצוע מסירת ערבות 14.2
 רותההתקשתוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת  הסכם זה. וקפולת

בהתאם לכל והיא תוארך  שלושה חודשים מיום חתימה על הסכם ובתוספתשתחילתה 
 .תקופת התקשרות נוספת וככל שיידרש

בדבר  מועצהההמנהל או מי מטעם ע"י  אישורקבלת לאחר לקבלן הערבות כאמור תוחזר  14.3
 .מועצההסיום מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל לשביעות רצונה המלא של 

תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה בכל מקרה של  מועצהה 14.4
הפרה יסודית של ההסכם מצד הקבלן, ובלבד שניתנה לקבלן התראה בכתב של שבוע 
ימים לתיקון ההפרה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור. 

 צדדים.הסכום שיחולט יחשב כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין ה

 מועצההאין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של  14.5
לתבוע פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן 
ההפרה או מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי הסכם זה או על פי כל דין בשל הפרת 

 .1970-רופות בשל הפרת הסכם(, תשל"אההסכם, לרבות מכוח חוק החוזים )ת

חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד  14.6
, אי השלמת סכום הערבות מועצההגובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת 

כאמור יהווה הפרה מהותית של הסכם זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לקבלן 
 הסכם זה.  על פי

הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמור, וכן כל הוצאה למען הסר ספק מובהר בזה כי  14.7
 בלבד. הקבלןכלשהי, תהיה על חשבון 

  בנזיקין ושיפוי אחריות .15

 העלולים הפסד או/ו אובדן או/ו רכוש נזק או/ו גוף נזק לכל מועצהה כלפי הקבלן אחראי 15.1
 לקבן ו/או או/ו כלשהו שלישי לצד או/ו מטעמה למי או/ו לעובדיה או/ו מועצהל להיגרם
בגין  מטעמם למי או/ו לעובדיהם או/ו קבלןה מטעם משנה לקבלני או/ו הקבלן לעובדי

הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל  של מחדל או/ו ממעשה כתוצאה ו/או בקשר עם העבודות ו/או
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 . מהשירותים או/ו בקשר נזק/או ו אובדן לכל או/ומי מטעמו 

אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מי הקבלן  15.2
מטעמו, טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית 
ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם 

הנדרשים מהמוצרים. אחריותו של  ו/או חוסר התאמתם לתקנים מועצהלדרישות ה
הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה. 
אחריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים שבוצעו על ידי מי 

 מטעמו או בשליחותו.

תוך כדי  מועצהד  ההקבלן אחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציו 15.3
פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת -ו/או בקשר עם מתן השירותים על

 השגחת הקבלן, והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.

מדפסות ו/או לסורקים ו/או ל קלקול או נזק, לאבדן מועצהה כלפי הקבלן אחראי 15.4
 מי ידי על או/ו ידו על שהובא או הנמצא ותאור סוג מכל ציודל או/ו הצילום מכונותל

מכל אחריות לנזק  מועצהוהוא פוטר את ה ההסכם נשוא השירותים לצורך מטעמו
 לרכוש כאמור לעיל.

 כאמור נזקים לגבי אחריות מכל מטעמה הפועלים ואת מועצהה את בזאת הקבלן פוטר 15.5
 סכום כל על ימים 7 תוך מטעמה הפועלים את או/ו לפצותה או/ו לשפותה ומתחייב
 על לחברה תודיע מועצהה. ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות כאמור נזקים עקב לשלם שתחויב

 .חשבונה על מפניה להתגונן לה ותאפשר ל"כנ נגדה שתוגש תביעה כל

 מכל או/ו זה הסכם מכוח להם קבלן זכאי אשר התשלומים מן לקזז רשאית מועצהה 15.6
 או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מועצההמ נתבעים אשר סכומים אחרת סיבה
 מעשה מחמת מועצהל שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור הקבלן באחריות שהם מחדל

 .לעיל כאמור הקבלן באחריות שהם מחדל או

 ביטוח .16

, וחובותיו מהתחייבותו לגרוע ומבלי דין כל פי ועל לעיל כאמור הקבלן אחריות להבטחת 16.1
 קיימת עוד וכל ההסכם תקופת כל במשך חשבונו על ולקיים לערוך הקבלן מתחייב
, דעתו שיקול לפי כאמור אחריותו להבטחת מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין אחריות

, ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד
 קיום על האישור טופס: "להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה 2'ב נספח

 "(.  ביטוחים

 כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את זה הסכם חתימת במעמד הקבלן ימציא 16.2
 חתום האישור מסירת. לעיל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום על הקבלן מבטחי בידי

 הינה במועדים מועצהלהקבלן, חברת ביטוח המורשית לפעול בישראל,  מבטחי ידי-על
. ההסכם הפרת בגין בתרופות מועצהה את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי

 של חלותו זמן כל במשך, הביטוח תקופת תום עם מיד ביטוח אישור י וימציא קבלןה
 .מועצההמ כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם

 שלא רשאי קבלןה, קבלןה ביטוח קיום על האישור בטופס ג1 בסעיף האמור אף-על 16.3
 מי או/ו מועצהה את פוטר קבלןה מקרה בכל כי, מובהר אולם, לרכושו ביטוח לערוך

 בזדון לנזק גרמו אם למעט, הצילום ולמכונות לרכושה ונזק אובדן לכל מאחריות מטעמה
 בין אם ערך ביטוח ובין אם לאו.
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 קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת 16.4
 עליו יטילו ולא הביטוחים התאמת על מועצההמ כלשהו אישור יהוו לא מועצהל ביטוחים
 פי-על קבלןה אחריות את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי אחריות

 . דין כל פי-על או זה הסכם

 ההשתתפויות בדמי תישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום עללבדו אחראי  קבלןה 16.5
 .הביטוח בפוליסות הקבועות העצמיות

 קבלןה של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים יהיה אחראי לבדו קבלןה 16.6
 יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים לרבות, מטעמו הפועלים או/ו

. נזקים אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או מלאה להפחתה
 מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים יהיה אחראי קבלןה כי, מובהר
 .בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום

 לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב קבלןה 16.7
. הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור בכלליות
 הצורך בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי פעולה כל לעשות  מועצהה ולדרישת

יהיה הקבלן , מועצהה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את קבלןה הפר 16.8
 נזק כל על מועצהה כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן לנזקים אחראי

 .זאת עקב לה שיגרם אחר או/ו כספי

 כל או/ו הלאומי הביטוח חוק לפי כמעביד עליו המוטלים בתשלומים לשאת הקבלן על 16.9
 .מעבידים ידי על עובדים בביטוח הדן אחר חוק

 ביטול התקשרות עם הקבלן; .17

 לפי ההתקשרות את להפסיק הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית מועצההמובהר בזה כי  17.1
ימי  30 של לקבלן הודעה באמצעות עת וללא כל צורך במתן נימוק כלשהו, בכל זה הסכם
הימים ממתן ההודעה  30מראש ובכתב. במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום  עבודה

תשלם לקבלן רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודות ו/או  מועצההכאמור, ו
מתן שירותים שביצע הקבלן עד למועד הביטול ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה 

קשור ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של הסכם ו/או מי מטעמה בכל ה מועצההכנגד 
 זה לידי סיום.

 ההסכםלבטל את  תרשאי תהא מועצההלעיל,  17.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  17.2
בדרך של מסירת הודעה בכתב על  אחר, קבלןאו באמצעות  הבעצמ ולבצע את השירותים

 נויים להלן:מקרים המב מראש שעות 48או מתן השירות תוך הפסקת העבודה 

 24, ולא ציית תוך םאו שהפסיק את ביצועבמתן השירותים לא התחיל  הקבלן 17.2.1
, כהגדרתו בהסכם זה, אשר המפקחטעם בכתב מאו הנחיות להוראות  שעות

  או מתן השירותים בהתאם למכרז זה; העבודות מלא של ביצוע ניתנו בקשר עם

סגרת הזמן שניתן לו יו על פי ההסכם במתיולא תיקן הפרת התחייבו כשהקבלן 17.2.2
לעניין סעיף זה יראו את הקבלן כמי  .שקיבל על כך בכתב התראהבהתאם ל

שעות מהיום שנשלחה אליו  24שקיבל את ההתראה בדבר ההפרה כעבור 
 ההתראה בפקס למשרדו הרשום של הקבלן וקבלת אישור טלפוני בדבר הגעתו.

מתרשל בביצוע ההסכם  שהקבלן ההוכחות להנחת דעת מועצההכשיש בידי  17.2.3
 לא נתנה תוצאות רצויות. לקבלןלאחר שהתראה בכתב 
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קבלן קבלן ו/או הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק  הקבלן 17.2.4
  מראש ובכתב. מועצההבלי שניתנה לו הסכמת ממשנה בביצוע העבודות 

עם נכסים או כשעשה סידור  כינוספשט את הרגל או כשניתן נגדו צו  כשהקבלן 17.2.5
)פרט לפירוק ללא חיסול  -או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

מסוג כלשהוא, ו/או חיסול עסקים באופן  -עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר( 
אחר ו/או הוגשה כנגדו תובענה לצו פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים 

 .קבוע ו/או זמני

או אדם אחר בשמו של  שהקבלן הנחת דעתהוכחות לה מועצההכשיש בידי  17.2.6
או  שינתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או  מועצההמעל באמון  הקבלן

 טובת הנאה כלשהיא בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

החליטה על פי שיקול דעתה להפסיק את עבודות הקבלן מכל סיבה  מועצההכש 17.2.7
ביחס  מועצההאו משינוי מדיניות  מועצההת שהיא הנובעת מסדרי עדיפות בעבוד

 לעבודות המכרז או בעטיין של העדר יחסי אמון.

את הערך המשוער של  בהודעה לקבלןהמפקח  יציין ,כאמור את ההסכם מועצהה ביטלה 17.3
מתן הודעה המוקדמת בדבר הביטול ועד מועד שליחת מועד מ וחלק העבודות שבוצע

  הודעה סופית זו.

 ;כם והעסקת קבלני משנהאיסור העברת ההס .18

משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים  קבלניאינו רשאי להתקשר עם  הקבלן 18.1
לביצוע איזו מהתחייבויותיו שלפי הסכם זה וכן איננו רשאי להעביר הסכם זה והזכויות 
והחובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה והוסכם הדבר בכתב 

 מראש ובכתב. מועצההלו זאת  הובמפורש ו/או אם אישר

נתן, לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו י, אם ימועצההאישור  18.2
 לבדו. הקבלןתחול תמיד על הקבלן של קבלן המשנה האחר, והאחריות לכל התחייבויות 

מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה אם  הבכל זמן לחזור ב תהא רשאית מועצהה 18.3
 מחייב זאת. מועצהההאינטרס של  הלדעת

את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה על  הקבלןסיק מיד במקרה כזה יפ 18.4
 כך מאת המפקח. 

מראש ובכתב בכל מקרה של שינוי בזהות בעלי השליטה של  מועצהעל הקבלן לדווח ל 18.5
כל שינוי בזהות שמורה הזכות לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, האם  מועצההקבלן. ל

)חלק מהחברות בשוק נסחרות זכויות אסורה. יחשב להעברת הקבלןשל  השליטהבעלי 
 בבורסה(

לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני  הקבלןמובהר, למען הסר קבלן, כי  18.6
 המשנה הפועלים מטעמו.

 ;וקנסותהפרת הסכם  .19

הפר הקבלן כל תנאי מתנאי הסכם זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הוראות  19.1
 בהתאם לרשימת הקנסות בטבלה כדלהלן: מועצההקבלן את זה, יפצה ה הסכםהמכרז ו
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 גובה הפיצוי הכספי רמת שירות נדרשת מרכיב

בגין אי עמידה ביעד 
 רמת השירות

ליום איחור ₪  100 ימי עבודה מיום הוצאת ההזמנה 10 פיגור במועד הצבת המכונות 
 לכל מכונה

מענה לקריאה לפתרון תקלות 
 והשלמת התיקון 

 - קבלןבמוקד ה10:00המתקבלת עד השעה קריאה 
 לאותו יום. 16:00הקריאה תטופל עד השעה 

במוקד  10:00. קריאה המתקבלת אחרי השעה 2
של יום  10:00הקריאה תטופל עד השעה  - הקבלן

, מועצהומנכ"ל ה המועצהלמחרת. בלשכת ראש 
שעות ממועד  4יינתן השרות באופן מידי תוך 

   הקריאה

ליום איחור ₪  100
 קריאהלכל 

מענה לקריאה לפתרון תקלות 
ומנכ"ל  המועצהבלשכת ראש 

  מועצהה

איחור  לשעת₪  50 שעות מרגע קבלת הקריאה 4תוך 
 לכל קריאה

זכאות לקבלת מכונה חדשה בתמורה 
וזאת למכונה שהתקלקלה או ניזוקה 

האפשרות  לקבלןלאחר שניתנה 
 ה כן או שלאלא עש והקבלןלתקנה 

 שעות. 48הצליח לתקנה תוך 

ליום איחור ₪  150 ימי עבודה 5
 לכל מכונה

בשל הפרתו על ידי בוטל ההסכם 
לפנות תוך  חייב הקבלןהיה הקבלן, י

המועד הנקוב בהודעת הביטול, את 
מכונות הצילום כולם או חלקם, לפי 

 העניין. 

 המועד הנקוב בהודעת הביטול

 קלנדריים.ימים  30מינימום הודעה של 

ש"ח לכל יום  200
 כללאיחור בפינוי 

 המכונ

 

 

, בגין כל נזק שיגרם לה עקב על פי הקנסות כדלעיל מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים 19.2
לכל סעד משפטי אחר, לרבות  מועצהתהיה זכאית הההפרה בין במישרין ובין בעקיפין 

 .זה או חלק מהן הסכםביטול ההסכם והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא 
 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:  מועצההמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  

בע"פ למלא  בין בכתב ובין מהקבלןדרשה  מועצההלבטל את ההסכם לאלתר לאחר ש 19.3
, והקבלן לא עשה כן, זאת מבלי מועצההאחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י 

 פי הסכם זה ועל פי כל דין.  על  מועצההלגרוע מזכויות 

לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של  19.4
 ההסכם. 

להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך ביצוע ו/או השלמת השירות  19.5
 השירותים.

זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע  מועצהה 19.6
לקבלן, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין, 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות המזמינה.
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מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם  19.7
 ה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: הפר

 20והעיקול לא יוסר תוך  מועצההאם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן  19.7.1
 יום מיום הטלתו. 

 אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  19.7.2

עיזבון או כל אדם  מנהלבכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן,  19.7.3
 הממונה על נכסי הקבלן. 

ולאחר  ,לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים או שלא ביצעם בטיב הנאות  19.7.4
 יום מיום שהוגשה לו דרישה לכך. 14שניתנה לקבלן ארכה מתאימה לבצעם, תוך 

את השירותים כולם או  מועצההקבלן החליט באופן חד צדדי להפסיק לספק ל 19.7.5
 זה על נספחיו. מקצתם לפי הסכם 

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה  19.8
זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד 

 התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור. 

ימים מסיבות של אי  30מוקדמת של  לבטל הסכם זה בהודעהכאמור רשאית   מועצהה 19.9
שביעות רצון מעבודתו של הקבלן ממעשיו ו/או מחדליו ולאחר שניתנה לו האפשרות 

סעיף זה לא יחול מעבר לשתי הודעות מוקדמות  לתקן את הגורם לאי שביעות הרצון.
תהא רשאית לבטל הסכם זה ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן מיידי בכל  מועצההכאמור ו

 מעבר לשתי הפרות כאמור לעיל.הפרה 

 ;יזוזק .20

 ממנהלקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כל סכום המגיע  רשאית מועצהה 20.1
 שבינהעל פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר  לה, כל חוב המגיע לקבלןעל פי הסכם זה 

אינן  . הוראות סעיף זהמועצההקבלן לוכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן  הקבלןלבין 
אינן פוגעות הן לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ו מועצההשל  הגורעות מזכות

מכוח  כלפי הקבלן מועצהו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד ל
 הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

 ;השתק –מניעות  -ויתור  .21

שהוא תנאי ו/או הוראה של  כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של איזה 21.1
הסכם זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין ידי 

 הצדדים.

הצדדים להסכם זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג הסכמות והתחייבות בכתב  21.2
 ובע"פ וכו' שאינם נכללים במפורש בהסכם זה.

 שאינה מתיישבת עם האמור בהסכם זה.לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או  21.3

או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה המנהל,  ,מועצהההסכמה כלשהיא מצד  21.4
מסוים, לא תהווה תקדים כלשהוא, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא 

המפקח בזכויות המסורות המנהל ו/או ו/או  מועצהה ישתמשוהדין בכל מקרה בו לא 
 ם זה.עפ"י הסכ להם
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 ;םהעדר ניגוד ענייני .22

הקבלן מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא  22.1
תעמיד את הקבלן או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בקשר עם 
התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה וביצועו, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר 

של הקבלן, מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו וכי אם קיים חשש כאמור, הצהיר  הנובע ממצבו
 עליו במפורש במסגרת ההצעה.

כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת  מועצהההקבלן מתחייב להביא לידיעת  22.2
קיומו של חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת באופן מיידי 

 לקבלן דבר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור.עם היוודע 

תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הקבלן בעת  מועצהה 22.3
 ביצוע עבודותיו ומתן השירותים בהסכם זה, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.

חשש לניגוד בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם בעניין מסוים קיים  22.4
 . מועצההעניינים תכריע דעת בא/ת כוח 

 וברירת דין;בוררות  .23

ן אחר שיתעורר בקשר יבמקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר להסכם זה וכל עני 23.1
נים המסורים ייהערבויות הבנקאיות וכל הקשור להן, וכן הענ למעט -להסכם זה 

 ה, לפי שיקול דעתתרשאי תהא מועצהה -המפקח המנהל ו/או להכרעת ולשקול דעת 
הבלעדי והמוחלט )להבדיל באופן מפורש מהקבלן(, להביא את המחלוקת להכרעתו 
הבלעדית של בורר שיהיה עו"ד שימונה על ידי הצדדים בהסכמה, ובהעדרה, ימונה הבורר 

 , להביאה בפני בית המשפט המוסמך לכך.אועל ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, 

סכם סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור לה תהא יפהחבמחוז לבית המשפט  23.2
אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו  לקבלן. למען הסר קבלן, מובהר בזאת, כי זה

 .מועצהמחלוקות שיהיו, אם יהיו, אלא זכות זו מוענקת באופן בלעדי ומוחלט רק ל

 ;תובות הצדדיםכ .24

כם זה הינן כמצוין בכותרת ההסכם וכי הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי הס 24.1
כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב 

עת מיידית בשעות מזמן המשלוח או  72 כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור
 , אלא אם כן צוין אחרת או מיידית, עם קבלת אישור טלפוני בדברמסירתה על ידי שליח

 שליחת שדר במכשיר הפקסימיליה ובלבד שצוין שמו המלא של המאשר ושעת האישור. 

 

__________________           __________________ 
 מועצההחתימת           חתימת הקבלן            

 

 תאריך: __________________
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 -להסכם   1נספח ב'   -

 לזוכה )צמודה( אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

 "ערבות ביצוע "

  לכבוד

 המועצה המקומית ג'ת 

 

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ___________________ של בנק_______________ על פיו הננו 
ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך 

שייקרא להלן "החייב",  _____________מאת: או העשוי להגיע לכם  המגיע₪,  15,000 שלכולל 
 למועצה ולבתי הספר בתחומה.לאספקה אחזקה ותיקון מכונות צילום   9/2021' מכרז מסעם בקשר 

המרכזית  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

לחודש שלאחריו  15 -שהתפרסם ב  2021 ________ היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש"המדד 
 )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______ נקודות.

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 
 זו.

: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן
היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש לבין המדד היסודי 
בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את 

 צמדה.הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי ה

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן 
וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל 

 .₪ 15,000שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סך 

 לאחר תום תקופת ההסכם.  חודשים 3 בתוקפה תישאר זו עד ערבות ערבות זו תישאר בתוקפה

כל דרישה על פי ערבות זו, לרבות הארכתה צריכה להתקבל על ידינו בכתב באמצעות מכתב רשום ו/או 
פקסמיליה ו/או מסירה ידנית ו/או בדואר אלקטרוני לא יאוחר מהמועד הנ"ל. ערבות זו אינה ניתנת 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה בצורה כלשהי. להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

 תאריך ______________                                 

 פרטי איש קשר: ____________________

 פקס: _______________ 

 דואר אלקטרוני:  ___________________

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק                 
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 אישור על קיום ביטוחים   נספח - להסכם  2'  ב נספח
 לכבוד

 "(המזמינה" ו/או "המזמין/או "ו" מועצהה)להלן: " המועצה המקומית ג'ת 
 
 

 א.ג.נ.,
 

" ו/או "הספק"( בגין אספקה ותחזוקה של מכונות הקבלןאישור על קיום ביטוחים של_________________)להלן : " הנדון:
 "(השירותיםומתן שירותים נלווים  בקשר עם הסכם_____  )להלן: " צילום ו/או מדפסות

 
 :כדלהלן בזאת מצהירים מ"בע לביטוח חברה_______________  מ"הח אנו

 :להלן כמפורט, השירותים בצוע עם בקשר הביטוחים את קיימות בפוליסות כללנו או/ו לספק  ערכנו אנו .1
 

 __________________ (מספר פוליסה) (שלישי צד ביטוח) הציבור כלפי חוקית אחריות ביטוח .א
 : אחריות גבול

 שנתית ביטוח ותקופת מקרה, תובע
2,000,000 ₪  

 של או/ו  הספק של מחדל או  מעשה בגין  דין פי על הספק של אחריותו .1 :כיסוי תיאור
 בשמו הפועל וכל ועובדיהם משנה קבלני לרבות ידו על הנשלחים העובדים
 .השירותים עם בקשר או/ו מהשירותים כתוצאה, הספק של ומטעמו

 מחדל או מעשה עם בקשר או/ו בגין מועצהה את לשפות מורחב הביטוח .2 נוספות הרחבות
 .מטעמו הפועלים בגין או/ו  הספק של

 .לאומי לביטוח המוסד של תחלוף תביעות בגין כיסוי .3

 .השירותים עם בקשר הרמה ומכשירי וטעינה פריקה בגין כיסוי .4

 '.ג צד לרכוש יחשב מועצהה רכוש .5
 הנובעים רכוש או/ו גוף נזק בגין המבוטח של החוקית החבות כי יובהר .6

 . זו פוליסה במסגרת מכוסה מהמכונות
 ( ח"ש 20,000 על עולה אינה. )ביטוח מקרה לכל ₪______________   סך :עצמית השתתפות

  
 _________________ ( מספר פוליסה) מעבידים חבות ביטוח .ב

 : אחריות גבול
 , תובע

 שנתית ביטוח ותקופת מקרה

 
6,000,000 ₪  

20,000,000 ₪  
 : כיסוי תיאור

 
 לעובדי שנגרמו מקצוע ומחלות עבודה תאונות בגין דין כל פי על אחריות

 .השירותים בביצוע הספק ידי על המועסקים ולכל משנה קבלני, הספק
 כמעביד אחריות עליה ותוטל היה מועצהה את לכלול מורחב הביטוח :נוספות הרחבה

 .הספק לעובדי שנגרמו מקצוע ומחלות עבודה לתאונות
 
  ____________(מספר פוליסה" )מורחב אש" מסוג רכוש ביטוח .ג

 : המבוטח הרכוש
 

 את המשמשים והמלאי והמתקנים הציוד או/ו הצילום מכונות של ביטוח
 .כינון ערך בסיס על ערכו במלוא השירותים קיום לצורךו/או בבעלותו  הספק

 האמור מכלליות לגרוע ומבלי" מורחב אש" בביטוח המקובלים הסיכונים :המבוטחים הסיכונים
, מים נזקי, בזדון ונזק שביתות, פרעות, טבע נזקי, התפוצצות,  אש לרבות
 . ושוד פריצה גניבה נזקי, טיס כלי י"ע פגיעה, רכב כלי י"ע פגיעה

 וכל מועצהה כלפי( תחלוף) השיבוב זכות על ויתור בדבר סעיף כולל הביטוח :נוספים תנאים
 .מטעמה הבאים

 
 _________________ ( מספר)פוליסה המוצר   חבותביטוח  .ד

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
1,000,000 ₪  

 : כיסוי תיאור
 

ביטוח חבות המוצר עפ"י כל דין ו/או  חוק האחריות למוצרים פגומים, 
לשירותים ולעבודות  בקשר מועצההו הספק, לכיסוי אחריות 1980 -תש"ם 

 /או ע"י מי מטעמו ואחזקתן השוטפת.ו הספקשבוצעו ע"י 
  

 חודשים. 12ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה .1 :נוספות הרחבה
בגין ו/או בקשר עם  המוצרים ו/או  מועצההמורחב לשפות את הביטוח  .2

 ו/או ע"י מי מטעמו. הספקע"י   שבוצעוהעבודות 

 .מועצהלמועד התחלת מתן שירותים לא יאוחר מ תאריך רטרואקטיבי .3
 לכל מקרה ביטוח. ₪  100,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:

 
 ____________ )כולל(. __________________ ועד _______________ -תקופת הביטוח היא החל מ .2
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 . השירותים עם בקשר, מועצההספק ו/או ה –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3

 ו לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.  המועצה המקומית ג'ת  –" למטרת אישור זה מועצה"ה
 

 הסעיפים הבאים:בכל הפוליסות הנזכרות נכללים  .4
 ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. מועצהביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי ה .א
 סעיף אחריות צולבת. .ב
 ספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור ל .ג

 ם לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.יו 60הודעה בכתב, במכתב רשום,  מועצהול
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת  .ד

 .. חריג רשלנות רבתי מבוטלהביטוח
 

 הקבועות בהן.הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  .5
 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל  .6
 מועצההביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את ה מועצהוכלפי מבטחיה, ולגבי ה מועצהכלפי ה

 מועצהמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי ה מועצהטוחי היזכות השתתפות בבבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא 
, אנו מוותרים על טענה של ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 וכלפי מבטחיה. מועצהביטוח כפל כלפי ה
 

באישור זה ובלבד  במפורשסות המקוריות עד כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפולי .7
 הפוליסות המקוריות. לצמצם מהיקףשאין בשינוי האמור כדי 

 

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הספק בקשר עם ביצוע השירותים, ולפיכך  .8
 )ג( לעיל. 4כאמור בסעיף  מועצהן הודעה ללא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה, אלא לאחר מת

 
________________________     _____________________ 

 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 
 חתימת מורשה חתימה               
 

 סוכן ביטוח:______________________ טלפון _____________פקס.:_____________
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 כתב התחייבות בנושא בטיחות - 3 נספח ב'

 :הקבלן מצהיר בזאת

הוא בעל הידע ,המיומנות הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח 

 אדם מיומן, שעומד לרשותו כולל ציוד וכלים וכל הנדרש לביצוע העבודות.

 החלים על עבודות אלו.כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות 

הוא ,עובדיו וכל הבא בשמו ומטעמו ינהגו על פי החוקים במסגרת עבודות המכרז ויצוידו בציוד מגן 

 אישי הנדרשים בעבודתם.

לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות לרבות עבודות חשמל ובקרבת 

 קווי/נקודות חשמל.

יש לקבל -י/תיאום מערכת התקנה או מכשיר האמור להתחבר למערכתדרש חיבור/שינויבמידה וי

 אישורו של אב הבית /מנהל האחזקה במקום.

 שימוש במכשירים חשמליים מטלטלים יעשה דרך מפסק דלף/פחת נגד התחשמלות.

 יש להציב את מכונות הצילום במקומות מאווררים.

השימוש, הבטיחות והאחזקה עבורן מטעם על הקבלן לוודא כי מכונות הצילום מגיעות עם הוראות 

 היצרן.

תיקניים ופינוי החומרים והאריזות יתבצע  בהתאם להנחיית יצרן וחומרים יעודיים שימוש בחומרים

 ואיכות הסביבה. בהתאם לתקנות הבטיחות/הגיהות

 במקום. מועצהיבוצעו בתיאום ובאישור נציג ה ,מועצהכל ביצוע עבודת הקבלן במתקני ה

רשאית לחייב את הקבלן בנושאים טכניים או בנקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע העבודות  מועצהה

 על פי הסכם זה .

נזק  מודגש בזאת כי אין להשאיר ציוד ללא השגחה ונקיטת כל האמצעים העלולים לגרום להפרעה,

 לרכוש ופגיעה בבני אדם.

נדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה כמו כן באחריותו לדווח למשרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה כ

 שעשה עובד מטעמו נטול יכולת עבודה מעל שלושה ימים או שגרמה למותו של העובד.

  

 ולראיה באתי על החתום:

 

_________ 

 הקבלן                  


