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 חוזה

 המקומית ג'ת נערך ונחתם במועצה  ש

 2022  ___________לחודש  __________יום ב

 

 - ב ין  -
 

 המועצה המקומית ג'ת 

 ג'ת )במשולש(

   (המועצה" ו/או "המזמינה"" להלן:) 

 מצד אחד;

 - לבין-

______________ _____________ 

 ___________ח.פ.  _____________ ת"ז:

 ____________, ____________מרחוב:  _____________, ___________מרחוב: 

על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב  "(הקבלן)להלן: "
 :בשמה כדין

 __________ ת.ז. _________ה"ה  

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(הקבלן)להלן: "

 מצד שני;      

ביצוע עבודות "( אשר עניינו המכרז)" 24/2022 והמועצה פרסמה מכרז פומבי מספר :הואיל
, המקומית ג'תבשטח השיפוט של המועצה  לאספקת והתקנת משטחי דשא סינטטי

, לרבות המפרט הטכני, אשר הינם חלק בלתי בנספחיוהמכרז והכל כמפורט במסמכי 
   " לפי העניין(;העבודות" ו/או "השירותיםנפרד מהסכם זה )"

בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  במכרז הוכרזה כהצעה הזוכה והצעת הקבלן :והואיל
והקבלן מתחייב ומוכן לבצע את המכרז , ___________המועצה אשר נתכנסה ביום 

כאמור בחוזה זה ובהתאם לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 
המפרט הטכני המצורף למכרז   על מפרטיו, טפסיו, נספחיו וכל תכולתו, לרבות דרישות

  ;ונספחיו

וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע למתן  :והואיל
 ההרשאה וקבלת השירותים נשוא חוזה זה;

  לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:
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  כללי .1

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

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  1.2
 החוזה. 

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל  1.3
שאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, תהיינה מסמך אחר שנערך ו

 הוראות חוזה זה עדיפות.

 כולל את מנהליו הקבלן 1.4

יורשיו,  עובדיו, נציגיו, ,כולל אף את מנהליוזה  לצורכי חוזה הקבלןלמען הסר ספק, 
לעובדיו   ין מסירת ההוראותילענ  הקבלןבאופן אישי, ודינם יהיה כדין  ,  המוסמכים  ושלוחיו

  הקבלן.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: 

העזר, המוצרים הכלים כלי עבודה וכלי הובלה, האביזרים,  יחומרהחומרים,  -" ציוד"
המתקנים, המכונות, המכשירים, חלקים של העבודות מושלמים או מושלמים בחלקם וכל ציוד 
אחר מכל סוג, טיב וכמות הדרושים מידי פעם לשם ביצוע העבודות וכל חלק מהן. מובהר כי כל 

תו תקן מחייב ותקף ו/או סימן השגחה   ושאייהחומרים שבהם ישתמש הקבלן לצורך העבודות 
 מחייב ותקף.

או דרכם אשר בהם, עליהם, בתחומי המועצה  מגרשי הדשא הסינטטי –" אתר העבודה"
ם מקוכל או בהתאם לאתרים המפורטים במפרט הטכני למכרז מתחתם מבוצעות העבודות 

 לצורך חוזה זה. המועצהעל ידי  השהוקצ אחר

, אלא אם אושר אחרת על 16:00עד השעה  08:00ה' בין השעות  –א' ימים  – "שעות העבודה"
 ידי  המנהל מטעם המועצה.

 תקופת ההסכם .3

, ויבוא ___________הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מיום  3.1
 "(.  התקופה הראשונה)"  ___________חודשים מיום חתימתו, עד ליום    36לסיומו בתום  

חודשים כל  12תקופות נוספות של  שתירשאית להאריך תוקף הסכם זה ל תהא המועצה 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
 שנים, ובכל מקרה לא יאוחר מיום  חמשל , ובלבד שלא יעלה על תקופה שהעניין

___________________. 

אינו ולא   והקבלןהזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למועצה בלבד  מובהר בזה כי   3.3
במשך ו/או בסיום כל תקופה שהיא, כי ההסכם יוארך למשך תקופה או   ,יהיה זכאי לדרוש

שתבחר המועצה  ככלנות כנגד המועצה כל טע לקבלןולא תהיינה  תקופות נוספות כלשהן
 תוקף החוזה, כאמור. שלא להאריך את
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,  3.4
לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי 

ימים לפחות, מבלי שהמועצה תהיה   10משלוח הודעה מוקדמת בכתב לספק, בהתראה של  
 לקבלןחייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות. 

לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם, שלטענתו נגרמו 
 או עשויים להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה על פי סעיף זה.

נוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות וההתחייבויות הרות תקופת התקשבמשך  3.5
הקבועים בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, לרבות זכות המועצה להפסקת החוזה 

 יום מראש, כאמור לעיל. 10בהודעה של 

 הצהרות הקבלן  .4

  הקבלן מצהיר ומאשר בזה:

אספקת לביצוע עבודות  כל הקשור  כי הינו בעל ותק, ניסיון מוכח ומיומנות בהקבלן מצהיר   4.1
ומתן השירותים והעבודות נשוא הסכם זה ובידיו ומשטחי בלימה דשא סינטטי  והתקנת

כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם 
 זה. 

רז לאחר שקרא את כל תנאי המככי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי  4.2
אין מבחינתו כל מניעה והוראותיו, לרבות הדרישות המקצועיות במפרט הטכני והבינם, 

 ו/או מגבלה לבצע את העבודות, במועדים כמפורט בחוזה זה ובאיכות מעולה.

לקבלן ברור וידוע כי תנאי לקיום החוזה בהיקף כלשהו לרבות העברת התמורה בגין  4.3
לידי המועצה ולקבלן לא תהיה כל דרישה או טענה העבודות הינו קבלת תקציב מאושר 

נגד המועצה בגין עיכוב בהעברת התמורה בשל אי אישור התקציב או העברתו במועד 
 לידיה.

לקבלן ברור וידוע כי במועצה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים ומסמכי מכרז זה  4.4
ו של החשב לרבות הסכם ההתקשרות לא יחייבו את המועצה אלא לאחר צירוף חתימת

 המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של המועצה וחותמת המועצה.

ציוד ומכשירים תקינים פחות שני צוותים ומנהל עבודה וכן לברשותו הקבלן מצהיר כי  4.5
ו/או השירותים ובמצב מעולה, ועובדים מיומנים הבקיאים היטב במלאכת ביצוע העבודות  

 ובביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי הקבלן מצהיר  4.6
המונעת את  , לרבות העדר ניגוד עניינים,חוזית ו/או אחרת אין כל מניעה חוקית,

 התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

צה וכי אינו מצוי בהליכים הקבלן מצהיר כי אין לו חובות מכל סוג שהוא כלפי המוע 4.7
 משפטיים כנגדה.  

ובכל מקרה שהקבלן לא יעמוד תנאי חוזה זה הנם הכרחיים כי הקבלן מצהיר  4.8
 תוזכאי תרשאייו, לרבות אי עמידה בלוחות הזמנים כמפורט בהסכם זה, תיובהתחייבו
ע וזאת מבלי לגרו לבטל לאלתר חוזה זה מבלי שלקבלן תקום זכות פיצוי כלשהיהמועצה 

 .מכל זכות אחרת העומדת למועצה מכוח הסכם זה ומכוח הוראות כל דין
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קלון ו/או עבירות עמן  שיש בעבירות הורשעו לא או עובדיו הואכי הקבלן מצהיר  4.9
נשוא  ו/או העבודות השירותיםן מתן יש קשר בינן לביאשר עבירות ובכל פיסקאליות 

 .כאמור שהורשע עובד להעסיק שלא מתחייב והוא זה הסכם

, הצורה והקצב בהם מבוצעות להעסיק הקבלןח האדם שעל ווכ כל הציודידוע לו כי  4.10
המועצה והוא מצהיר כי כל  ה שליהיו כאלה אשר יניחו את דעתעל ידי הקבלן העבודות 

הפרטים שמסר בהצעתו ובכלל זה פרטים על ניסיונו, הציוד שברשותו, ויכולתו לבצע את 
 ים ונכונים. העבודות, הינם מלא

ידוע לקבלן כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט על היקפי השירותים  4.11
ו/או העבודות להרחיב או לצמצם את שרותיו של הקבלן כמפורט בתנאי המכרז ללא מתן 

 נימוקים. 

 התחייבויות הקבלן  .5

את עבודות אספקת והתקנת משטחי הדשא הסינטטי ומשטחי מתחייב לבצע הקבלן  5.1
ולבצע את כל השירותים הנדרשים, על פי מסמכי המכרז, לרבות המפרט הבלימה, 

המקצועי, על כל חלקיהם, בדייקנות, ביעילות, במומחיות, במקצועיות, במיומנות ובאיכות 
להנחיות ובהתאם    מעולה לשביעות רצון המועצה במסגרת המועדים הקבועים בהסכם זה,

 , ובשים לב להוראות כל דין.האו מי מטעמהמועצה להוראות הכלליות והמיוחדות, של ו

הקבלן מתחייב לדאוג לביצוע העבודה ולמלא אחר דרישות ו/או הנחיות המועצה ו/או מי  5.2
מלא עם המועצה לצורך ביצוע מתן תיאום מטעמה, כפי שיינתנו מעת לעת, וכן לפעול ב

א הסכם זה וכן, לבצע כל פעולה אשר אינה דורשת מאמץ יתר, לשם השלמת השירותים נשו
 השירותים ו/או העבודות לשביעות רצונה המלא של המועצה.

הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות ב ומלא את התחייבויותילמתחייב  הקבלן 5.3
 לביצוע העבודות ו/או השירותים. במישרין ו/או בעקיפין 

שלים את השירותים ו/או העבודות במסגרת לוח הזמנים אשר קיבל הקבלן מתחייב לה 5.4
 .מאת המועצה

הקבלן מתחייב לפעול בתום לב כלפי המועצה בקשר עם מתן השירותים ו/או העבודות  5.5
נשוא הסכם זה וכי כל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, לרבות מתן המלצה ו/או ייעוץ יינתנו 

 לי רווח או שיקולים זרים אחרים.  משיקולי טובת המועצה בלבד ולא משיקו

הקבלן לא יהא רשאי להעביר זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה לאחר, כולן ומקצתן  5.6
 וכל העברה שכזו לא תחייב את המועצה כלל וכלל. 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המועצה בכל הנוגע למסירת נתונים, מידע )בכתב או בעל  5.7
בידו ואשר נוגעים לעניין ביצוע ההסכם והוא ימסרם מיד עם פה( ו/או מסמכים המצויים 

 דרישת המועצה.  

מתחייב לשאת בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.   הקבלן 5.8
עוד מתחייב הקבלן לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור והחלפה מייד עם 

 ך בכך ועל חשבון הקבלן.קבלת הודעה מאת המועצה, בדבר הצור

הקבלן מתחייב להודיע למועצה על כל תקלה שהיא ו/או כל מצב אחר אשר בעטיו עלול  5.9
להיגרם שיבוש למהלך העבודה התקין באתר העבודה ו/או תקלה אשר יש בה כדי להוות 
מפגע ציבורי ושיבוש כלשהו בסדר היום של הציבור. הודעה כאמור תינתן תוך זמן סביר 

ופן אשר ימנע את שיבוש מהלך העבודה התקין ו/או התקלה. הקבלן מתחייב מראש ובא
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לשאת בנזק אשר ייגרם בגין אי מתן הודעה, אשר היה בה כדי למנוע את קרות הנזק 
 כאמור. 

אם לדרישות המועצה וככל הקבלן מתחייב למסור לידי המועצה דוחות ביצוע בהת 5.10
כאמור לא יאוחר משני ימי עבודה ממועד הקבלן מתחייב להמציא דוחות שיידרש. 
 הדרישה.

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע למידע אשר יתקבל בקשר עם ביצוע  5.11
 התחייבויותיו נשוא הסכם זה, אלא אם כן קיבל היתר מפורש בכתב מאת המועצה.

בצע באופן מושלם את כל העבודות )כולל השגת האישורים הנדרשים מתחייב ל הקבלן 5.12
 הטכני אשר צורף למכרז אור העבודות, למפרטיהרשויות הנוגעות בדבר(, בהתאם לתמ

ו/או  מהנדס המועצהלתנאי חוזה זה, ובהתאם להנחיות ולהוראות הכלליות של ובהתאם 
מי מטעמם ובהתאם להוראות והנחיות כל רשות מוסמכת  מנכ"ל המועצה המפקח ו/או

 ובשים לב להוראות כל דין.

כי יקיים את הוראות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת, בכל הנוגע לביצוע הקבלן מתחייב  5.13
 העבודות, או בקשר לכך.

כי כל הפעולות הנחוצות לביצוע העבודות בהתאם לדרישות החוזה תעשנה הקבלן מתחייב   5.14
באופן שלא יפריעו שלא לצורך, או בצורה בלתי נאותה, לנוחיות הציבור או לגישה לדרכים 

  או ציבוריים, לא לשימוש בהם ולא לתפיסתם. ולשבילים פרטיים

כי יעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז צוות עובדים בעלי נסיון הקבלן מתחייב  5.15
 תשלומיםכל השא ביי הקבלן מוכח, מיומנות, מומחיות וכישורים מקצועיים הולמים.

, הכל בהתאם תאשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודו עובדיו, החלים על מעסיק כלפי 
 .להוראות החוק

 -כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והקבלן מתחייב ומצהיר  5.16
  ן שכר מינימום.ייבענ 1976

כי הינו עומד בתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי הקבלן מתחייב ומצהיר  5.17
 . 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

ק על חשבונו את כל הציוד ו/או האביזרים ו/או הכלים הנדרשים כי יספהקבלן מתחייב  5.18
  לצורך ביצוע נאות של העבודות.

ישא בכל עלויות ההחזקה של הכלים והציוד כאמור, וזאת ללא כל יכי הקבלן מתחייב  5.19
וכי שמירה על ציוד כאמור יהיו  תמורה נוספת מהמחיר הנקוב בהצעת הקבלן למכרז

לן והקבלן יישא בכל הוצאה בגין גניבה, נזק, אבדן וכיוצא באחריותו הבלעדית של הקב
 באלה.

לביצוע  הקבלןכי כל הכלים, האביזרים והחומרים אשר ישמשו את הקבלן מתחייב  5.20
העבודות הינם באיכות ובטיב מעולים, והכל במספר, ברמה הדרישה לצורך מילוי כל 

  התחייבויותיו על פי חוזה זה.

פורט בהתאם להוראות המפקח ו/או מי מטעמו אשר ן עבודה מיומ  כי ינהלהקבלן מתחייב   5.21
במסגרתו יתוארו מהלך העבודה, סוג וכמות החומרים בהם השתמש הקבלן לצורך ביצוע 

  "(."יומן העבודה העבודות וכיו"ב )להלן:
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כי בסוף כל יום עבודה יפעל להחתים את המפקח ו/או מי מטעמו על יומן הקבלן מתחייב  5.22
 כאמור.העבודה 

 תיאור ביצוע העבודות .6

אספקת והתקנת משטחי דשא עבודות בודות יידרש הקבלן בין היתר לבצע במסגרת הע 6.1

הכל כמפורט במפרט הטכני  ,שתורה לו המועצה באתרי העבודה סינטטי ומשטחי בלימה

העירייה תזמין מהקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  .)"העבודות"(אשר צורף למכרז 

על פי הזמנות עבודה מפורטות, שתימסרנה,  של חוזה זה, ביצוע עבודות, בתקופת תוקפו

תפורטנה העבודות הנדרשות, מועד תחילת  מעת לעת, לקבלן, בכתב. בכל הזמנת עבודה

 לביצוע, ככל שנדרש וכיו"ב. העבודות, המועד להשלמת ביצוע העבודות, תכניות

להקפיד הקפדה יתרה, בין השאר, בכל הנוגע למניעת הפרעות ומטרדים  מתחייב הקבלן 6.2
תקנות למניעת מפגעים לרבות מניעת רעש וביצוע העבודות בהתאם להוראות  לתושבים,

 . 1992 –)מניעת רעש( התשנ"ג 

שמירה על תשתיות קיימות )תשתיות כבלים, בזק, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך   6.3
 . , טלפון, חשמל ועוד(מים, ניקוז, ביוב

פסולת או ציוד אתר עבודה  הקבלן לא יהיה רשאי להותיר אחריו בתום יום העבודה 6.4
 עודפי חומרים/ ציוד.לפנות את הפסולת ו/או הקבלן מתחייב  .הקשורה לביצוע העבודות

אתר העבודה ולהשאיר את   על חשבונועל הקבלן לפנות את הפסולת    עם סיום יום העבודה
 פינוי ייעשה אך ורק  לאתר פסולת מורשה., המכל פסולת או חפץנקי 

 הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו לא יבצעו את העבודות נשוא המכרז בימי 6.5
 .מנוחה ובמועדי ישראל

 לביצוע העבודהציוד  .7

הקבלן מתחייב להוביל על חשבונו לכל מקום ומכל מקום שיהיה דרוש בעוד מועד  7.1
 .יקות את כל הציוד שיהיה דרוש מדי פעם בפעם לביצוע העבודותובכמויות מספ

כמו כן, מתחייב הקבלן כי בכל עת יהיו באתר העבודה רזרבות של ציוד במידה שיאפשרו   7.2
לו להתגבר על כל מחסור זמני ו/או עונתי ועל כל ליקוי, פגם וקלקול של ציוד או תאונה 

 מכל סוג.

 בצוותים מיומנים לצורך ביצוע העבודותדות על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבו 7.3
בהתאם מפרט הטכני וביצוע העבודות המפורטות בבציוד בעל טיב מעולה ומתאים לו

להוראות המפקח. המפקח יהיה זכאי לבדוק את הציוד של הקבלן או באתר העבודה 
מכשירים, מכונות, ה לבחון את לשתף פעולה בקשר עם דרישות המפקחהקבלן מתחייב ו

  המשמש את הקבלן.  ויתר הציודבדים עו

 ואישור מורשי חתימה קבלת מימון חיצוני -תנאי מתלה  .8

ובהעדר מגבלות  בקיומו של תקציב מאושר יםעבודות מותנהידוע ומוסכם כי ביצוע  8.1
 המועצהלקבלן לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד  תקציביות כלשהן.  

  מכל סיבה שהיא. התקציבככל שלא יתקבל 
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ידוע ומוסכם כי במועצה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים ומסמכי מכרז זה לרבות  8.2
הסכם ההתקשרות לא יחייבו את המועצה אלא לאחר צירוף חתימתו של החשב המלווה 

 ורשי החתימה של המועצה וחותמת המועצה.בצד חתימת מ

 התמורה ותנאי תשלום .9

  תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, תשלם המועצה לקבלן תמורה על פי הצעת המחיר
 אשר צורפה למכרז ובאופן כדלקמן:

  השירותים מורה עבורת 9.1

 ביצועעבור  על פי הסכם זה, תשלם המועצה הקבלןתמורת מילוי כל התחייבויות  9.1.1
ובהתאם להצעת  מ"רל כולל מע"מש"ח העבודות, סך של _______________ 

 "(."התמורה)המחיר של הקבלן בחלק ג' למסמכי המכרז 

 לקבלןמוסכם  בין  הצדדים כי התמורה הינה התמורה הכוללת והסופית המגיעה  9.1.2
לפי ההסכם לרבות שכר עובדים,  נסיעות רכב שרות, חלקי  ובגין כל התחייבויותי

, הוצאת וף הכלולים בהוראות יצרן לרבות חומרים מתכלים, רווח קבלניחיל
   . וכל הוצאה נדרשת נוספת יוצ"בוכ אישורים

התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים  9.1.3
והמועצה לא   המגיעים לקבלן בקשר עם העבודות ומתן השירותים נשוא הסכם זה,

תהיה חייבת בתשלום נוסף כלשהו לקבלן כנגד ביצוע התחייבויותיו הנובעות 
 מהסכם זה.  

 תנאי תשלום 9.2

החשבון שיוגש על ידי הקבלן יכלול טופס חתימות חודשי החתום על ידי גורמי  9.2.1
יהיה רשאי להפחית לפי ו המנהל יבדוק ויאשר את החשבוןהמועצה השונים, 

העניין, את הסכום לפי שיקול דעתו הבלעדי, בגין עבודות שטרם הושלמו בהתאם 
יים ו/או ביצוע עבודות לדרישות המועצה ו/או בגין מתן שירותים חלקיים ו/או לקו

 או מתן שירותים אשר סופקו באופן אשר לא השביע את רצונה של המועצה. 

ועם אישורו, יגיש הקבלן חשבונית מס לאישורו המנהל את החשבון לאחר שביקר  9.2.2
ימים ממועד  15לשם תשלומו, כולו או מקצתו תוך של המנהל להעברה לגזברות 

 המפורט להלן:  החשבונית תשולם לפי ,מהקבלןקבלתו 

 התשלום אינו צמוד למדד כלשהו ולא ישא הפרשי ריבית. (א)

התמורה המשולמת לקבלן כוללת הוצאות, שכר עובדים וזכויות  (ב)
עובדים לרבות עובדי ספק משנה, נסיעות, צילומים וכל הוצאה 
 אחרת הנובעת מביצוע העבודות ומתן השירותים נשוא הסכם זה 

מיום אישור החשבון  45וטף +מועד תשלום דמי התמורה יהיו ש (ג)
 על ידי המנהל. 

 העברת התמורהעיכובים ב  בגין  למועצהאו טענות  ו/לא תהיינה כל דרישות    לקבלן
אינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון,  ו  אשר הגיש הקבלן  הנובעים מדו"ח

בגין חשבונות ו/או חלקי ו/או  ו/או פרטים לא נכונים ו/או חוסר במסמכים
הסופי ואישורם לתשלום   עד לבירוראשר תשלומם יעוכב  ת לא מאושרים,  חשבונו

וכן ככל שחל עיכוב, אשר אינו תלוי במועצה, כגון בהעברת תקציב  , ע"י המנהל
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אשר מהווה תנאי לקבלת השירותים נשוא ההסכם  בלתי רגיל לידי המועצה,
 .ולהעברת תמורה בגינם

 קבלן עצמאי –הקבלן  .10

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

וף להוראות כפוב  למפרטים המפורטים בפרק ג' במכרזהעבודות תבוצענה בהתאם   10.1.1
. מובהר בזה, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של חוזה זה ונספחיו בלבד

 . 19הקבלן לציית להוראות המפקח בהתאם לסעיף 

וכל אדם שיועסק על ידי   לא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם המועצה  לקבלן 10.1.2
 ;ייחשב כעובדו בלבד הקבלן

לקבל על עצמו מטעם  הקבלןשום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כמסמיך את  10.1.3
 ;איזו שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא ההמועצה או בשמ

קבל תלתקבולים ש שא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשוריםיי הקבלן 10.1.4
לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס  המועצה

וכן בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התחייבויותיו   הכנסה, מע"מ ובטוח לאומי
 על פי הסכם זה.

 העדר יחסי עובד מעביד .11

ו/או עובד בלן לקו/או מי מטעמה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין המועצה  11.1
ו לפי הסכם זה אינם יוצרים ו/או כל אדם אחר מטעמ וו/או ספק משנה מטעמ ומעובדי

, אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירותים, ככל או יחסי שותפות יחסי עובד מעביד
שמדובר באחריות וחובות של המועצה, הבאים מכוחה או המועסקים על ידה כלפי הקבלן 

 והמועסקים על ידו.

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

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

מצהיר הקבלן כי בכל תקופת מתן השירותים הוא רשום ו/או   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 11.3
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. 

וכל מאן דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים נשוא הסכם עוד מובהר כי כל עובדי הקבלן   11.4
זה יהיו וייחשבו עובדי הקבלן בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים והתביעות 
הנובעים מיחסיו איתם תחול על הקבלן בלבד והמועצה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו 

לאומי, ביטוח בריאות בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, ביטוח 
 ויתר הזכויות הסוציאליות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על המועצה  11.5
כל אחריות בגין מחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לקבלן ו/או למי 

צאה ממתן השירותים ו/או מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתו
מביצוע כל אחת מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. כמו כן, המועצה לא תהא חייבת 

   בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות עבור הקבלן.
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ככל שיחול על התקשרות זו צו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים(,  11.6
טוח לאומי תחול על הקבלן, ינוכו דמי הביטוח , באופן שהחובה לתשלום בי1972-תשל"ב

הלאומי וישולמו על ידי הרשות המקומית כמתחייב על פי הצו, אולם לא יהיה בכך כדי 
 לשנות את מעמדו של הקבלן כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. 

מעביד בין  -ככל שיקבע מסיבה כלשהי כי למרות כוונת הצדדים, בדבר העדר יחסי עובד  11.7
ין המועצה, כפי שבאה לידי ביטוי בצורה מפורשת בהסכם זה, יש לראות הקבלן לב

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

צדדים, יהיה זכאי הקבלן לתמורה התמורה ששולמה לקבלן מתחילת ההתקשרות שבין ה
 "(.התמורה המופחתתבשיעור המקובל במועצה לעובד בתפקיד דומה בותק של הקבלן )"

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אם ייקבע כי התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הקבלן  11.8
למועצה, כאמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים כי התמורה ששולמה למועצה תחשב 

סים, ביטוח לאומי, קצובת נסיעות, ביגוד, הבראה, ירוטו וככוללת תשלומי מכמשכורת ב
 הפרשה לפיצויי פיטורין וכל יתר הזכויות להם זכאי עובד מועצה.  

ככל שיהא הקבלן זכאי לפיצויי פיטורים, יבואו מלוא תשלומי הרשות המקומית בשיעור  11.9
ובתשלומים אלו יהא כדי קיום מלוא חבותה על חשבון ובמקום פיצויי הפיטורים,  8.33%

של המועצה לתשלום פיצויי פיטורים, בגין תקופת מתן השירותים על פי הסכם זה.  למקרה 
שלמרות כוונת הצדדים בחתימתם על הסכם זה וכל האמור בו, יקבע כי התקיימו יחסי 

שורו של שר עובד ומעביד בין הקבלן למועצה, מסכימים הצדדים לפנות יחדיו לקבלת אי
   .1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 28העבודה כנדרש בהתאם לסעיף 

הקבלן ישפה את המועצה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה או  11.10
דרישה או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. שיפוי, 

אשונה של המועצה לכך. המועצה תהא רשאית לקזז כל כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הר
 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 הקיבוציים  12.1
ם לבין הסתדרות ו/או כל הסכם הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליי

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

ותנאים לביטוח, בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות מתחייב  הקבלן 12.2
ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי העובדים ובטיחות לשמירת בריאות 

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

ידו לכל -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים לגבי העובדים שיועסקו על 12.3
 אורך תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:

 ;1945יד )הודעה(, –פקודת תאונות ומחלות משלח  12.3.1

 ;1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 12.3.2

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  12.3.3

 ;1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א 12.3.4
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 ; 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג 12.3.5

 ;1953-חוק החניכות, התשי"ג 12.3.6

 ;1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד 12.3.7

 ;1957-וציים, תשי"זחוק הסכמים קיב 12.3.8

 ;1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח 12.3.9

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  12.3.10

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  12.3.11

 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 12.3.12

 ;1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 12.3.13

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  12.3.14

 ;1988-התשמ"ח  חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, 12.3.15

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 12.3.16

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  12.3.17

 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 12.3.18

 ;1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו  12.3.19

 ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 12.3.20

 ;2001-דמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א חוק הודעה מוק 12.3.21

  ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 12.3.22

הקבלן ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי חוזה זה, מדי חודש בחודשו, תלוש  12.4
 . 1958-שכר בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"ח

ם שהעובד התחיל לעבוד הקבלן ימציא לכל עובד מעובדיו, לא יאוחר משלושים ימים מהיו 12.5
אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד, בהתאם להוראות חוק הודעה 

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

הקבלן יהיה אחראי לעובדיו לפי חוזה זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את  12.6
כרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה ההפרשות וההוצאות ש

הנלוות, לרבות תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, ביטוח 
בריאות, שכר שעות עבודה נוספות, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה, קרנות עובדים וכל 

סוציאליים שיחולו על הקבלן בגין עובדיו, תנאי עבודתם, תשלום מס, היטל או תנאים 
העסקתם, וביטחונם הסוציאלי, בהתאם להוראות כל דין או הסכם החלים על הקבלן ועל 

 עובדיו. 

הקבלן מתחייב להמציא למועצה אחת לרבעון, אישור בדבר עמידתו בכל החובות  12.7
יים וצווי ההרחבה כלפי והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוצ

עובדיו המועסקים על ידו בביצוע השירותים. על האישור להיות חתום בידי הקבלן או 
 מורשה חתימה מטעמו ומאושר על ידי רואה חשבון.
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הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה  12.8
גרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם ביצוע ועובדיהם, לנזק ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שיי

 התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

 מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן .13

"( אשר יהא אחראי ויפקח על אופן מנהל עבודההקבלן מתחייב למנות מנהל מטעמו )" 13.1
בהתאם למפורט במפרט הטכני אשר  ביצוע העבודות ומתן השירותים נשוא הסכם זה,

צורף למכרז ויוודא כי השירותים והעבודות הנדרשים במסגרת הסכם זה מתנהלים 
 לשביעות רצונה המלא של המועצה.

איש קשר של הקבלן למול המועצה, הגורמים המקצועיים בה ישמש כמנהל הפרויקט  13.2
 העבודות נשוא הסכם זה.   והמחלקות השונות בה, בכל עניין הנוגע למתן השירותים וביצוע

 סודיות  .14

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או המסמכים ו/או מידע  14.1
אשר יגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי המועצה ו/או מי 

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

של הקבלן ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר סיומו   חובתו 14.2
של הסכם זה.  הקבלן ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרת 

 חובותיו כאמור בסעיף זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.

 סנקציות בגין רשלנות הקבלן .15

הקבלן או מי מטעמו נהגו  מי מטעמה כילבמידה ויוכח למועצה ו/או מוסכם על הקבלן כי  15.1
, אשר בגין כך נגרם נזק לצד ג' ו/או למהלך העבודה התקין רשלנות ו/או חוסר מקצועיותב

מהתמורה המגיעה לקבלן  25%עור ילהטיל קנס בשתהא רשאית המועצה  של המועצה
 מכל סוג שהוא.  דרישות או/ו טענות או/ו תביעות כל תהיינהולקבלן לא 

 ערבות ביצוע .16

הקבלן לרבות מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא מילוי כל התחייבויותיו של להבטחת  16.1
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, חוזה זה ימציא הקבלן עם מועד חתימת החוזה 

, כשהיא "(ערבות ביצוע)"הסכם זה ל 1ב'נספח שצורף ערוכה לטובת המועצה בנוסח 
צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר 

ין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יהמדד הבסיסי לענ
 .מכרזשיעור כמצוין בבסכום/ושתהיה 

 וקפונאי מוקדם והכרחי לתכמבואר לעיל הינה תכהגדרתה במכרז ו  הביצוע  מסירת ערבות 16.2
מיום שתחילתה  ההתקשרותתוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת  חוזה זה.

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

 המנהל או מי מטעם המועצה בדברע"י  אישורקבלת לאחר לקבלן הערבות כאמור תוחזר  16.3
 סיום מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל לשביעות רצונה המלא של המועצה.

המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה בכל מקרה של הפרה  16.4
יסודית של החוזה מצד הקבלן, ובלבד שניתנה לקבלן התראה בכתב של שבוע ימים לתיקון 
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ך הזמן הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט ההפרה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתו
 יחשב כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.

אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המועצה לתבוע  16.5
פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל 

לה על פי חוזה זה או על פי כל דין בשל הפרת החוזה, לרבות מכוח  תרופה אחרת המגיעה
 .1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד  16.6
גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת המועצה, אי השלמת סכום הערבות 

ר יהווה הפרה מהותית של חוזה זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לקבלן כאמו
 על פי חוזה זה. 

הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמור, וכן כל הוצאה למען הסר ספק מובהר בזה כי  16.7
 בלבד.  הקבלןכלשהי, תהיה על חשבון 

המועצה לתבוע  אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של 16.8
פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל 

 תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין

 תקופת הבדק ואחריות הקבלן .17
מוסכם ידוע ומוצהר, כי הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לטיב העבודות  17.1

אשר בוצעו על ידו, והקבלן מתחייב בזה לתקן על חשבונו הוא את כל המגרעות ו/או 
 חודשים מיום  12במשך  הפגמים ו/או הליקויים שיתהוו או שיתגלו בעבודות או בחלק מהן  

ופת האחריות הקבועה בחוק המכר )דירות( וזאת גם מסירת העבודות למזמין וכן לכל תק
אם הוראות החוק הנ"ל אינן חלות על הקבלן )להלן: "תקופת הבדק והאחריות"( והכל 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאחריות הקבלן ו/או היצרן בהתאם לתעודות האחריות ספציפיות 

 ככל שתהיינה בהתייחס לפריטי הציוד השונים נשוא המכרז.
בכל מקרה אם הקבלן אחראי בעד המגרעות ו/או הפגמים ו/או הליקויים  המפקח יקבע 17.2

הנ"ל. במידה והקבלן לא יתקן את המגרעות ו/או הפגמים ו/או הליקויים הנ"ל תוך לא 
ימים מיום שנדרש לעשות כן, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות לטיב  7 -מיאוחר 

עצמו ו/או באמצעות אחר/ים על חשבונו ובדק ו/או לבצע את התיקון ו/או הביצוע מחדש ב
של הקבלן ולנכות את ההוצאות הכרוכות בכך מכל כספים שהם שיגיעו ממנו לקבלן באותו 
זמן ו/או לגבותם בכל דרך אחרת כפי שהמזמין ימצא לנכון לרבות מימוש הערבות 

 הבנקאית לתקופת הבדק כאמור בהסכם זה לעיל.

 בטחונות לתקופת הבדק  .18

הבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה וכן להבטחת ביצוע עבודות התיקון לשם  

 וכיו"ב בתקופת הבדק והאחריות, ימסור הקבלן למזמין כמבואר להלן את הבטחונות הבאים:

, ערוכה לטובת המזמין בנוסח 10%ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בשיעור  18.1
ין, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י שיאושר מראש על ידי המזמ

ין זה יהיה מדד שהיה ידוע יהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לענ
במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה בסכום/שיעור כמצוין במפרט התנאים 

 וההוראות המיוחדים.
והכרחי לחתימת ותקפות חוזה   מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם 18.2

 זה.
הקבלן ימסור למזמין ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ערוכה לטובת המזמין  18.3

בנוסח שיאושר מראש על ידו כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי 
(. "ערבות הבדק והאחריות"ן זה יהיה המדד הידוע בעת אישור החשבון הסופי )ילעני
( שתחילתה מיד שנים עשרחודשים ) 12ת בנקאית זו תהיה בתוקף למשך תקופה של ערבו
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לאחר קבלת העבודות על ידי המפקח כמבואר בחוזה זה, ערבות בנקאית זו תימסר למזמין 
 מיד עם מסירת העבודות וכתנאי מקדמי לתשלום יתרת התמורה.

עבודות ואשר תיקונם למרות האמור לעיל, מוסכם כי אם לדעת המפקח ישנם ליקויים ב 18.4
תוארך תקופת הבדק הקבלן יאריך את  -יארך מעבר לתקופת תוקף ערבות הטיב והבדק 

 תוקף הערבות בתקופה/ות נוספת/ות לפי קביעת המפקח.
תוארך תקופת הטיב והבדק  -בכל מקרה שבו תבוצע עבודת תיקון בתקופת הטיב והבדק  18.5

יום סיום ביצוע עבודות התיקון וערבות חודשים נוספים מ 12לגבי עבודה זו לתקופה של 
 הבדק והאחריות תוארך בהתאם.

מוסכם ומוצהר בזאת, כי תקופת הבדק והאחריות תתחיל רק עם מועד סיום ביצוע מושלם  18.6
 של כל העבודות נשוא המכרז, וקבלת תעודת קבלה מהמפקח במסמכי המכרז.

זה מהן ו/או שפג תוקפם בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבויות הבנקאיות ו/או אי 18.7
ימים מיום עשית  7-של הערבויות הנ"ל מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

השימוש בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות 
 בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה.

 

 פיקוח, בקרה ודיווח .19

מפקח ו/או מנהל כ  במסמכי המכרז,  םכהגדרת  המפקח  המנהל ו/אוהמועצה ממנה בזה את   19.1
)המנהל והמפקח יקראו להלן: נשוא המכרז ו/או מתן השירותים על ביצוע העבודות 

וכי , וכיו"ב לא תהיה סמכות בענייני כספים, תמורה, תקציב נהללמיובהר, כי  .("המנהל"
 בלבד. המועצה יתגזברכתב של מראש וב באישורנושאים אלה יהיו 

 או מתן השירותים במהלך ביצוע העבודות ימסרוהנחיות והוראות המנהל לקבלן אשר  19.2
 הקבלןעילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של בשום מקרה לא יהוו  םבהתייחס לביצועו

 במכרז. הקבלןוהתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של 

תיו לפי חוזה זה, אך יהיה כפוף להוראות המועצה, הקבלן יהא עצמאי בביצוע התחייבויו 19.3
המנהל או נציג אחר מטעמה, וזאת ככל שהוראות אלה קשורות לעניינים אשר מצויים 

 באחריות המועצה.

המועצה רשאית להחליף את המנהל מטעמה, להוסיף עליו בעלי תפקידים נוספים, למנות  19.4
 אות עיניה וכל אימת שתמצא זאת לנכון. לו עוזרים לצורך פיקוח על פי חוזה זה, הכל לפי ר

למנהל אשר ימונה מטעם המועצה או מי מטעמה שהוגדר לצורך תפקיד זה, תהא הסמכות  19.5
המכרעת לקבוע אם השירותים ו/או העבודות הניתנים על ידי הקבלן מבוצעים כראוי על 

 פי תנאי חוזה זה ונספחיו.

לבדוק, בכל עת, את טיב ואופן ביצוע המועצה באמצעות המנהל או מי מטעמה יהיו רשאים   19.6
העבודות או מתן השירותים, טיב הציוד, הכלים, כשירות העובדים, והאמצעים בהם 

 ומילוי אחראת מידת עמידתו בתנאי החוזה משתמש הקבלן לצורך מתן השירותים ו
  .המועצההוראות 

שתמש הקבלן קבע המנהל או מי מטעמו כי הציוד או חלק ממנו, הכלים, האמצעים בהם מ 19.7
כי מהטיב הדרוש או  לצורך ביצוע עבודתו או מתן השירותים אינם תקינים ו/או אינן

את התכניות ונספחי  מתתוא האו אינ הלא בוצעה במומחיות ובמיומנות ראויהעבודה 
אינם ראויים לבצע את חוזה זה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר  או את הוראות המכרז

תהא קביעתו סופית והקבלן מתחייב לפעול כפי שיורה לו המנהל  או השירותים, העבודות
 או מי מטעמו. 
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מכדי המנהל כל חלק מהן הינו איטי מדי לדעת או  השירותים ,אם קצב ביצוע העבודות 19.8
 המנהלודיע על כך יבזמן הקבוע בחוזה זה,  או מתן השירותים להבטיח את גמר העבודות

כפי  - או מתן השירות בכתב וזה ינקוט באמצעים מתאימים לשם החשת העבודה לקבלן
והמאושרים על  הקבלןאך בתנאי ששום צעד מהצעדים שינקטו על ידי  - המנהלשאישר 

ולרבות )אך לא אלה בלבד(, עבודה בשעות נוספות, עבודה בלילה, או בימי  המועצהידי 
 עבור נקיטת צעדים אלה.  נוסף בכל תשלום הקבלןשבתון, לא יזכו את 

של  הימים מיום הודעת 3לא תתוקן תוך ו/או מתן השירות עבודה הבמקרה והתקדמות  19.9
לקבלן, וקיים חשש כי הקבלן לא יסיים את ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה  המועצה

בנוסף לכל סעד אחר להפסיק את  תזכאי  המועצה  תהא  הזמנים אשר נקבע,  רבהתאם לסד
גורם   באמצעותאו השירות  ולהמשיך את העבודות    בלן או השירות הניתן על ידוהקעבודת  

 .הקבלן, וכל ההוצאות וההפסדים הקשורים בכך יחולו על של הקבלן על חשבונו אחר

אשר סופק לו על ידי  במסגרת לוח הזמניםלא יסיים את העבודות  הקבלן בכל מקרה בו 19.10
להתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יהיה עליו לשלם פיצויים קבועים ובהתאם המועצה 

בצירוף ריבית החשב  למדד המחירים לצרכןש"ח, צמוד  1000בסך של ומוערכים מראש 
מהיום בו היה אמור למסור את העבודות, בהתאם ללוח  כל יום פיגורהכללי וזאת עבור 

סעד ו/או אמצעי אחר של המועצה מבלי לגרוע מכל זכות ו/או זאת ו הזמנים עליו הוסכם,
 כל דין. על פיעפ"י חוזה זה ו

מועד כן ו ו/או מתן השירותים מצהיר כי ידוע לו כי מועד התחלת ביצוע העבודות הקבלן 19.11
תנאי עיקרי ויסודי בחוזה הנם    ,וקבלתן על ידי המנהל  או השירותים  סיום ביצוע העבודות

למעט מיקרים יהיה אחראי לכל נזק או איחור שיגרמו בהשלמת ביצוע העבודות    הקבלן  זה.
 .  אויב אסון טבע, מלחמה בפלישת כוחות מזוינים של מדינתכגון:  כח עליוןשל 

, לעיל 19.7בסעיף  כאמוראו נתקבלו הוראות מצד המנהל נפסלו העבודות או חלק מהן  19.12
למלא את הוראותיו של המנהל הן ביחס לשינויים, תיקונים, תוספות או   הקבלןיהיה חייב  

את  למועצהיהיה חייב לשלם  הקבלן. הקבלןהפחתות, בעצמו או על ידי אחרים על חשבון 
 כתוצאה מן העבודות שנפסלו.ה שיגרמו למלוא ההוצאות והנזקים שנגרמו או 

נוסף לכל  - תהמועצה זכאי תהא הוראותיו כנדרש,מקיים  הקבלןאם לדעת המנהל אין  19.13
 והקבלן  הקבלןים על חשבון  /למסור את ביצוע העבודות כולן או חלקן לידי אחר  -סעד אחר  

 ם.י/באמצעות אחר, על פי הוראות המנהל, לבצע את שהוטל עליו יאפשר למועצה

פקח על מהלך העבודות בביצוע העבודה, לא ל זכות למועצה שקיימתאף על פי מובהר כי  19.14
מאחריות  הקבלןמשחרר את באופן אשר או סעיף אחר מסעיפיו  ההתקשרות יפורש חוזה

 . או לטיב העבודה בהתאם למפרט ולתנאי החוזה חומרי ההוראהלטיב 

החוזה בכל  התחייבויותיו של הקבלן על פי ת קיוםכי הפיקוח מכוון להבטחמובהר בזה,   19.15
לביצוע לפי פרטי   הקבלןאינה מקטינה את אחריות    המועצה, והשגחת  תקופת ההתקשרות

, מי שמונה לצורך כך מטעמהו/או    באמצעות המנהל  המפרט והחוזה. הקביעה של המועצה
 ומכרעת.   ביצע את העבודה לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים, תהא סופית  הקבלןאם  בדבר  

 אחריות ושיפוי בנזיקין .20

לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד   הקבלן 20.1
העלולים להיגרם למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או 

עמם, לעובדי הקבלן ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן  ו/או לעובדיהם ו/או למי מט
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בקשר לעבודות 

 שמספק ומתקין.  למתקניםלציוד ו/או שירותים ו/או ו/או 
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הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  20.2
 .הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו

בלן פוטר את המועצה ו/או עובדיה או מי מטעמה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם הק 20.3
באחריותו כאמור, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, ומתחייב בזה לפצות ולשפות את 

על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור  המועצה או מי מטעמה תוך שבעה ימים
או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם   על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה  לרבות

כלשהו, נגדה או נגד מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטעמה, בגין כל אבדן, חבלה או נזק שהם 
באחריות הקבלן על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו עקב 

ר לו להתגונן מפניהם, כך. המועצה תודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפש
 על חשבונו. 

המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  20.4
סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל 
 שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או

 מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

המועצה תהא רשאית לתקן ולהשלים את הנזק או האבדן ו/או לשפות הניזוק בגין הנזק  20.5
אם הקבלן לא יעשה זאת בתוך זמן סביר מהמועד בו אירע הנזק, ובכל מקרה לא יאוחר 

ן ו/או מתום שלושים הימים מהמועד בו אירע הנזק, ולחייב את הקבלן במחיר התיקו
 כהוצאות כלליות, מוערכות וקבועות מראש. 15%הפיצוי בתוספת 

לעיל מיד עם  20.5הקבלן מתחייב לשלם את הסכום בו תחויב המועצה כאמור בסעיף  20.6
בדבר החיוב. ככל שלא ישלם הקבלן תוך שבוע ימים מהיום בו הומצאה לו   קבלת ההודעה

 15%הודעת החיוב, רשאית המועצה לשלם ולחייב את הקבלן בסכום ששילם בתוספת 
 הוצאות מינהליות. 

  ביטוחים .21

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך  21.1

המצורף כחלק בלתי נפרד  2'בבנספח ת הביטוחים המפורטים ולקיים על חשבונו א

מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין 

 כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה אישור  21.2

להסכם זה,  2'בבנספח ות הביטוח המופיעות על עריכת הביטוחים המפורטים בהנחי

 כשהוא חתום על ידי מבטחיו. 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה  21.3

ולדרישת המועצה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות 

 הסכם זה.

ם נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחי 21.4

הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול 

סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש 
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יטוחי חבויות, ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ב

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה  21.5

וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן יכלל 

פיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא בביטוחים תנאי ל

 יום מראש. 30 אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה,

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי  21.6

יפוי עבורו אלמלא מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לש

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 

 את המועצה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי  21.7

 הביטוח.

הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של לבקשת המועצה יעביר הקבלן עותק של פוליסות   21.8

אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום 

 לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או  21.9

הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או בהמצאת העתקי 

להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי 

 ההסכם ו/או על פי כל דין.

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא המועצה רשאית,  21.10

יטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות אך לא חייבת, לערוך את הב

השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והמועצה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל 

סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

הביטוחים עבור הקבלן, אין באמור לעיל כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא לעריכת 

והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד המועצה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, 

 .טיבם והיקפם

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המועצה הינם  21.11

יטוח תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הב

 במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני  21.12

המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים 

. ג עיסוקםוהמתאימות לסוקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח 
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הקבלן מתחייב להמציא למועצה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח 

 של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

 ביטול התקשרות עם הקבלן .22

 לפי ההתקשרות את להפסיק הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית מובהר בזה כי המועצה 22.1
 שבוע של לקבלן הודעה באמצעות במתן נימוק כלשהו,עת וללא כל צורך  בכל זה הסכם

מראש ובכתב.  במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום שבוע הימים ממתן  ימי עבודה
ההודעה כאמור, והמועצה תשלם לקבלן רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודות 

נה ו/או תביעה ו/או מתן שירותים שביצע הקבלן עד למועד הביטול ולקבלן לא תהיה כל טע
כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של הסכם זה 

 לידי סיום.

 ההסכםלבטל את  תרשאי תהאעצה המולעיל,  22.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  22.2
אחר או בכל דרך אחרת   ספקאו באמצעות    הבעצמ  ו/או השירותים  ולהשלים את העבודות

, או בכל חלק וכוח האדם הנדרש ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים
 שעות 48או מתן השירות תוך בדרך של מסירת הודעה בכתב על הפסקת העבודה  מהם,

 המנויים להלן: מקריםב מראש

או שהפסיק את ו/או מתן השירותים לא התחיל בביצוע העבודות  הקבלן 22.2.1
, המנהלטעם בכתב מאו הנחיות להוראות  שעות 24, ולא ציית תוך םביצוע

או מתן  העבודות מלא של ביצוע כהגדרתו בהסכם זה, אשר ניתנו בקשר עם
  השירותים בהתאם למכרז זה;

איטי מדי כדי להבטיח   או מתן השירות  כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות 22.2.2
במועד הקבוע בחוזה או במועד  העבודות או קבלת השירות את השלמת

 מאת המנהל,להוראה בכתב  שעות    24לא ציית תוך    והקבלןשהוארך להשלמתו  
 מטרתם להבטיח את השלמת העבודותנקט באמצעים הנזכרים בהוראה שולא  

 במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו. והשירותים

יו על פי ההסכם במסגרת הזמן שניתן לו תיולא תיקן הפרת התחייבו  כשהקבלן 22.2.3
לעניין סעיף זה יראו את הקבלן כמי  .שקיבל על כך בכתב התראהבהתאם ל

היום שנשלחה אליו שעות מ 48שקיבל את ההתראה בדבר ההפרה כעבור 
 ההתראה בפקס למשרדו הרשום של הקבלן וקבלת אישור טלפוני בדבר הגעתו.

מתרשל בביצוע החוזה  שהקבלן הכשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעת 22.2.4
 לא נתנה תוצאות רצויות. לקבלןלאחר שהתראה בכתב 

ספק קבלן ו/או הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק  הקבלן 22.2.5
  בלי שניתנה לו הסכמת המועצה מראש ובכתב.מבביצוע העבודות  משנה

נכסים או כשעשה סידור עם   כינוספשט את הרגל או כשניתן נגדו צו    כשהקבלן 22.2.6
)פרט לפירוק ללא חיסול  -או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

מסוג כלשהוא, ו/או חיסול עסקים  -עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר( 
באופן 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 הכשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעת 22.2.7
או טובת הנאה כלשהיא  שינתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק,  הקבלן

 החוזה.בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע 
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כשהמועצה החליטה על פי שיקול דעתה להפסיק את עבודות הקבלן מכל סיבה  22.2.8
שהיא הנובעת מסדרי עדיפות בעבודת המועצה או משינוי מדיניות המועצה 

 ביחס לעבודות המכרז.

את הערך המשוער של  בהודעה לקבלןהמנהל  יציין ,כאמור את החוזההמועצה  ביטלה 22.3
הודעה המוקדמת בדבר הביטול ועד מועד שליחת  מתןמועד מ וחלק העבודות שבוצע

  הודעה סופית זו.

 איסור העברת החוזה והעסקת קבלני משנה .23

או קבוצות אנשים  משנה ולא עם בני אדם, גופים, קבלניאינו רשאי להתקשר עם  הקבלן 23.1
לביצוע איזו מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה וכן איננו רשאי להעביר חוזה זה והזכויות 
והחובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה והוסכם הדבר בכתב 

 מראש ובכתב. המועצהלו זאת  הובמפורש ו/או אם אישר

ם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו של נתן, לא יתפרש לעולי, אם יהמועצהאישור   23.2
 לבדו. הקבלןתחול תמיד על הקבלן קבלן המשנה האחר, והאחריות לכל התחייבויות 

 המאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה אם לדעת  הבכל זמן לחזור ב  תהא רשאית  המועצה 23.3
 מחייב זאת. המועצההאינטרס של 

את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה על  הקבלןבמקרה כזה יפסיק מיד  23.4
ללא אישור מראש ובכתב של  הקבלןכך מאת המנהל. כל שינוי בזהות בעלי המניות של 

 המועצה יחשב להעברת זכויות אסורה.

לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני  הקבלןמובהר, למען הסר ספק, כי  23.5
 המשנה הפועלים מטעמו.

 ת חוזה ופיצוי מוסכםהפר .24

הפר הספק כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הוראות המכרז  24.1
זה, יפצה הספק את המועצה , מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם   הסכםו

לה עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה  לכל סעד 
 הסכםפטי אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם ספק אחר לביצוע העבודות נשוא  מש

זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  המועצה   רשאית לבצע אחת או 
 יותר מאלה: 

בע"פ למלא אחר  לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהמועצה  דרשה הימנו בין בכתב ובין 24.2
שתקבע לכך ע"י המועצה , והספק לא עשה כן, זאת מבלי לגרוע אותן הוראות תוך תקופה  

 מזכויות המועצה  על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  

 לעכב כל תשלום המגיע לספק ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.  24.3

להעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או ספק אחר לצורך ביצוע ו/או השלמת השירות  24.4
 ים.השירות

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה  24.5
 יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 20אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן המועצה  והעיקול לא יוסר תוך   24.5.1
 יום מיום הטלתו. 
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 נוס נכסים. אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כי 24.5.2

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה  24.5.3
 על נכסי הספק. 

לא ביצע הספק את התיקונים הדרושים או שלא ביצעם בטיב הנאות תהא ולאחר   24.5.4
 יום מיום שהוגשה לו דרישה לכך. 14שניתנה לספק ארכה מתאימה לבצעם, תוך 

את השירותים כולם או  די להפסיק לספק למועצהדהספק החליט באופן חד צ 24.5.5
 מקצתם לפי חוזה זה על נספחיו. 

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי  24.6
הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה  לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה,

 שבה בוצע ההסכם בידי הספק עד להפסקת תוקפו כאמור. 

לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה  על פי הסכם   24.6  -ו  24.5  24.1  עיפיםאין באמור בס 24.7
 זה ו/או על פי כל דין. 

ימים מסיבות של אי שביעות רצון    30המועצה  רשאית לבטל חוזה זה בהודעה מוקדמת של   24.8
שיו ו/או מחדליו ולאחר שניתנה לו האפשרות לתקן את הגורם מעבודתו של הספק ממע

סעיף זה לא יחול מעבר לשתי הודעות מוקדמות כאמור והמועצה  תהא   לאי שביעות הרצון.
רשאית לבטל חוזה זה ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן מיידי בכל הפרה מעבר לשתי הפרות 

 כאמור לעיל.

 יזוזק .25

ך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע לקזז, ללא כל צור המועצה רשאית 25.1
, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לקבלןממנו על פי חוזה זה 

. הוראות סעיף זה אינן גורעות המועצה לקבלןוכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן    הקבלןלבין  
אינן פוגעות ו/או גורעות הן  דרך אחרת ולגבות את החוב האמור בכל  המועצה של    המזכות

מכוח חוזה זה  המועצה כלפי הקבלןמכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות 
 ו/או הוראות כל דין.

 השתק -מניעות  -ויתור  .26

כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של  26.1
ידי   על  תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדיןחוזה זה, לא יהיה להם כל  

 הצדדים.

הצדדים לחוזה זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג הסכמות והתחייבות בכתב ובע"פ  26.2
 וכו' שאינם נכללים במפורש בחוזה זה.

 לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה. 26.3

הסכמה כלשהיא מצד המועצה או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים, לא  26.4
תהווה תקדים כלשהוא, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה 

 שתמש המועצה ו/או המנהל בזכויות המסורות לו עפ"י חוזה זה.תבו לא 
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 םהעדר ניגוד ענייני .27

בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא  הקבלן מצהיר ומאשר כי התקשרותו 27.1
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 

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

הקבלן מתחייב להביא לידיעת המועצה כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת  27.2
קיומו של חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת באופן מיידי עם 

 .היוודע לקבלן דבר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור

המועצה תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הקבלן בעת  27.3
 ביצוע עבודותיו ומתן השירותים בהסכם זה, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד עניינים  27.4
 תכריע דעת בא/ת כוח המועצה. 

 ברירת דיןובוררות  .28

ן אחר שיתעורר בקשר לחוזה יבמקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר לחוזה זה וכל עני 28.1
נים המסורים להכרעת ולשקול ייהערבויות הבנקאיות וכל הקשור להן, וכן הענ  למעט  -זה  

הבלעדי והמוחלט )להבדיל באופן  ה, לפי שיקול דעתתרשאי תהאהמועצה  -דעת המנהל 
את המחלוקת להכרעתו הבלעדית של בורר שיהיה עו"ד שימונה  מפורש מהקבלן(, להביא

על ידי הצדדים בהסכמה, ובהעדרה, ימונה הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, 
 , להביאה בפני בית המשפט המוסמך לכך.או

. למען סכם זההא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור להי  חיפהבלבית המשפט   28.2
אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו מחלוקות שיהיו,  לקבלןספק, מובהר בזאת, כי הסר 

  אם יהיו, אלא זכות זו מוענקת באופן בלעדי ומוחלט רק למועצה.

על מנת להסיר ספק, מצהיר הקבלן, כי אף לא תשמע מפיו כל טענה בין בהליכי בוררות  28.3
ינים המסורים להכרעה יאיות, והענובין בהליכים בבית משפט לפיה נושא הערבויות הבנק

נכללים בגדר הסכם הבוררות ו/או סמכויות הבורר  -ושיקול דעת המנהל כמבואר לעיל 
 ו/או סמכויות בית המשפט.

במידה ולבקשת ו/או להסכמת המועצה מונה בורר, הבורר יהיה קשור לדין המהותי, אך  28.4
המשפט, ויהיה מחוייב לנמק את לא יהיה קשור לדיני הראיות ולסדרי הדין הנוהגים בבתי  

 כל החלטותיו ללא יוצא מן הכלל עפ"י הדין המהותי.

חתימת הצדדים על חוזה זה כמוה כחתימה על שטר בוררין בהתאם לחוק הבוררות,  28.5
דרש כל הסכמה נוספת שהיא מאת מי המצדדים לגבי מינוי הבורר יולא ת  1969  -התשכ"ח  

 וקיום הליכי הבוררות.

ה כל שהיא לוכל הקשור בהם, או הליכי בית משפט, לא יהיו בידי הקבלן עיהליכי הבוררות   28.6
 לעיכוב ו/או השהיית ביצוע איזה מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה.
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 כתובות הצדדים .29

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל  29.1
בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב  הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו

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

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

  

__________________     __________________ 
 חתימת המועצה חתימת הקבלן

 

 תאריך: __________________
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 לזוכה )צמודה( אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

  – 1נספח ב'

 + נוסח ערבות בדק  "ערבות ביצוע "

  לכבוד

 מועצה מקומית ג'ת 

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ___________________ של 
בנק_______________ על פיו הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת 

, המגיע ₪ 40,000בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 
עם שייקרא להלן "החייב", בקשר    _____________  או העשוי להגיע לכם מאת:  

לאספקת והתקנת משטחי דשא סינטטי ומשטחי בלימה   24/2022מס:  פומביכרז  מ
 .המקומית ג'ת למועצה

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

 15 -שהתפרסם ב   2022אוגוסט  חודש"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד 
 או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______ נקודות.לחודש שלאחריו )

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

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה 
לעומת המדד 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 הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש אנו נשלם לכם מיד לאחר  
כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת 
החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סך 

40,000 .₪ 

  _________________._, כלומר עד ליום יום הנפקתהמ חודשים 40ערבות זו תישאר לתוקפה 

 כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק                 
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 –להסכם   2נספח ב'   -

 ביטוחיםאישור על קיום 

 

 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים
ל תנאי הפוליסה  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ 

ם באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטי
 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*
מועצה מקומית   שם:
ו/או חברות  ג'ת

 קשורות

 נדל"ן  שם:
 שירותים 
 מוצריםאספקת 

 ______אחר: 
פומבי לאספקה  מכרז 

והתקנה של משטחי  
 בלימה ודשא סינטטי  
 במועצה המקומית ג'ת 

 משכיר                               
 שוכר
 זכיין

 קבלני משנה
 מזמין שירותים
 מזמין מוצרים

 ______אחר: 

 ת.ז/ח.פ: 500206289ת.ז/ח.פ:

בנין המועצה,    מען:
 3009100 , ג'ת81ת.ד. 

 מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור,   -309 ₪    ביט  רכוש 
כיסוי גניבה   -314כיסוי בגין נזקי טבע,  -313

 -328כיסוי רעידת אדמה,  -316פריצה ושוד, 
 ראשוניות 

  - 307 ,הרחבת שיפוי - 304אחריות צולבת,  -302 ₪  3,000,000   ביט  צד ג'
ויתור על   -309קבלנים וקבלני משנה,  -צד ג'

כיסוי   – 312 תחלוף לטובת מבקש האישור, 
כיסוי   -315 לנזק שנגרם משימוש בצמ"ה, 

מבוטח נוסף בגין מעשי   -321לתביעות המל"ל, 
 -322מבקש האישור,  -או מחדלי המבוטח 

 -328מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 
בקש האישור ייחשב  רכוש מ-329ראשוניות, 

 כצד ג'

אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט 
מבוטח נוסף היה  -319לטובת מבקש האישור, 

  - 328וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח,  
 ראשוניות 

  - 309שיפוי,   הרחבת    -304אובדן מסמכים,   -301 ₪ 1,000,000   ביט  חבות מוצר
  -321ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
עיכוב/שיהוי עקב מקרה  -327מבקש האישור, 

  12תקופת גילוי  ) -332ראשוניות ,  -328ביטוח, 
 חודשים( 

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים

 )לרבות תשתיות)קבלן עבודות אזרחיות   069מכירת/רכישת/השכרת ציוד,  046
 ביטול/שינוי הפוליסה*

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור 
 המבטח:


