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___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 חוזה 
 נערך ונחתם ב_________ ש

 לשנת _______ __________לחודש  ________יום ב

 

 - ב  י  ן      -
 

 

 ת 'גהמועצה המקומית 

 מצד אחד; (המועצה" או "המזמינה"" להלן:)

 - לבין-
 

 ___ ח.פ. ________ ______, ________
 

 ________ מרחוב: ________, 
 

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין: 

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 

 מצד שני;"( הקבלן)להלן: "

"( אשר עניינו ביצוע עבודות בניית מועדון המכרז)"  3/2023מס'  והמועצה פרסמה מכרז   :הואיל
, הכל כמפורט במסמכי ג'תשטח השיפוט של המועצה המקומית אשר ב, גיל הזהב
", העבודות" או "המכרזאשר הינם חלק בלתי נפרד בהסכם זה )" בנספחיוהמכרז ו

   בהתאם לעניין(;

, הוכרזה ________ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה אשר נתכנסה ביום   :והואיל
 ע העבודות כמפורט במסמכי המכרז;ביחס לביצו במכרז כהצעה הזוכה הצעת הקבלן

כאמור בחוזה זה ובהתאם  והקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן לבצע את העבודות  :והואיל
לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על מפרטיו, טפסיו, 

  ;נספחיו וכל תכולתו

, כמפורט יבויותיהם ההדדיותוברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחי :והואיל
 ;בחוזה זה להלן

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

  כללי .1

 בהסכם זה יחולו ההגדרות להלן: 1.1

 ו/או מי מטעמו.  , ראש המועצהג'תהמועצה המקומית  –"המועצה" 

והעומד, במועד הגשת אשר הגיש הצעתו למכרז במועד  תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל – "מציע"
  ; במכרז המפורטים הסף הצעתו, בכל תנאי
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___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

לרבות   . הקבלןמכרז זהב  את ביצוע העבודות כהגדרתם  קיבל על עצמוו  זכה במכרז  אשר  מציע  -"  הקבלן"
צוע הוראות נציגיו של הקבלן, עובדיו, יורשיו, מורשיו, שלוחיו המוסמכים בשמו או בשבילו לעניין בי

 ההסכם.

כל הדרישות המפורטות ולקבלת הצעות  ההזמנהכל מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות  -" המכרז"
והאישורים בקובץ תנאי המכרז על נספחיו, המפרטים הטכניים והחוזה על נספחיו וכן כל הטפסים 

     למכרז זה, לרבות הצעת הקבלן הזוכה.המצורפים 

שעל ת 'גאשר בתחום שיפוטה של המועצה המקומית  ניית מועדון גיל הזהבבכל עבודות –" העבודות"
הקבלן לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו ונספחיו השונים ולהוראות חוזה על מסמכיו ונספחיו 
השונים, ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל כפי שתינתנה מעת לעת. ביצוע עבודות, לרבות מתן 

נלווה, הכל בהתאם להוראות והדרישות המקצועיות במכרז זה. למונח "שירותים" שירות ארעי או 
 תהינה משמעות זהה למונח "עבודות".

לרבות כל השטחים אשר יתווספו לתחומה במשך תקופת  ,תחום שיפוט המועצה -תחום שיפוט""
 החוזה ותקופת הארכת החוזה;

 ה במכרז.הצעת המחירים שהגיש מציע ושלפיה זכ - הצעה הזוכה""

הסכם ההתקשרות המצורף בפרק ב' למסמכי המכרז בקשר עם ביצוע העבודות והתנאים  –" ההסכם"
מסמכי המכרז על נספחיו וכן כל מסמך אחר שהוסכם בהסכם זה, המהווה כל הכלולים בו הכולל את 

 חלק בלתי נפרד מההסכם.

ז בהתאם לנוסח המצוין במסמכי ערבות אשר הוגשה על ידי המציע  עם ההצעה למכר  -""ערבות המכרז
 המכרז. 

ערבות בהתאם לנוסח המצורף למכרז, אשר סופקה על ידי הקבלן לאחר ההודעה על –" ערבות ביצוע"
הזכייה במכרז כאמור בתנאי מכרז זה ועל פיו לשם הבטחת ביצוע מלוא מחויבויותיו של הקבלן על פי 

 ההסכם.

צעתו של הקבלן כתמורה לביצוע ההתחייבויות נשוא הסכום הנקוב בה -"התמורה" או "שכר ההסכם"
הסכם זה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם ולמעט כל הפחתה 

 שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם.

 מהנדס המועצה  או מי מטעמו.–" מנהל"

 אדם שמונה לצורך כך על ידי המועצה. –" מפקח"

 ;ת'גהמועצה המקומית ועדת  המכרזים של  – "יםועדת המכרז"

מדד המחירים לצרכן כמפורט בטבלה שמתפרסמת מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית  – "מדד"
  ;לסטטיסטיקה

 ;המדד הידוע במועד חתימת החוזה נשוא מכרז זה – "מדד בסיס"

 ;המדד הידוע במועד התשלום על פי תנאי המכרז – "מדד קובע"

  ;השינוי בין מדד הבסיס למדד הקובע – "התייקרות"

אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא :   "מנהל עבודה"
ויעמוד בכל שעות כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו, 

 במכרז להצעת הקבלן.  11בנספח כמצוין  העבודה לשירות המועצה

הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את לוחות הזמנים :  "צו התחלת עבודה"
ידי -לתחילת ביצוע העבודה. צו התחלת עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת החוזה ויהיה חתום על

 המנהל;
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___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה :  "ביצוע מועד תחילת"
ידי המנהל( ולבצע -)שלושים( ימים ממועד זה )או פרק זמן אחר כפי שייקבע על  30שנמסר לו ולא יאוחר  
 את העבודות כנדרש;

התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם  1.2
ותנה בין הצדדים במלואו. המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, והמ

אינם אשר הצהרות, מצגים, הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, 
 נכללים בחוזה זה, אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

בין שאינם , בין שצורפו ונספחי המכרזהמבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל  1.3
בעתיד   , לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זהלהסכם זה  מצורפים

 מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

 פרשנות  .2

המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי  2.1
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

כאשר  ,הינו חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז במהדורתו האחרונה 3210דף חוזה אחיד מ 2.2
 או המועצה"בכל מקום בחוזה שבו מופיעות המילים "ממשלה" או "משרד" יש לקרוא 

ג'ת תנאי החוזה הנ"ל מחייבים גם אם נוסח החוזה לא צורף לחוברת  הרשות המקומית
 המכרז

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  2.3
 החוזה. 

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל  2.4
מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, תהיינה 

 הוראות חוזה זה עדיפות.

, משמעו גם בלשון רבים, וכן לרבות ההסכם ל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרזכ 2.5
 כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.וכן,  להיפך.

, יו בהסכם זהוכל התנאים והדרישות, המוטלים על הקבלןכל חובותיו והתחייבויותיו של  2.6
 .ממנו לגרועולא  על חובותיו של הקבלןבאו להוסיף 

סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי הסכם  הקבלןגילה  2.7
נהל מטעם פי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב למיזה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סע

כיצד עליו לפעול. בירור  הנחיות בדבר הפירוש הנכון ו  תקבל  לשם,  המועצה כהגדרתו במכרז
 .הקבלןשיינתן על ידי המנהל, יהא סופי ומוחלט ויחייב את  הפירוש

 כולל את מנהליו הקבלן .3

 ושלוחיויורשיו,  עובדיו, נציגיו, ,כולל אף את מנהליוזה  לצורכי חוזה הקבלןלמען הסר ספק, 
  .ן מסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיוילעני הקבלןבאופן אישי, ודינם יהיה כדין , המוסמכים

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין את השיטה  הסכם זההקבלן מצהיר בזאת, כי קרא  4.1
והוא מסכים ומקבל עליו את כל  לבצע את העבודותקבלן ם יידרש הלפיהאשר והתנאים, 

 האמור בו במלואו.
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נשוא הסכם זה וכי יש לו ידע, יכולת, בביצוע העבודות מצהיר בזאת, כי הוא עוסק הקבלן  4.2
מיומנות, ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים, וכל משאבים כספיים,  כישורים, מקצועיות,  

בהתאם  העבודותהאמצעים הדרושים והמתאימים, במספר ובכמות, שידרשו לביצוע 
 ועפ"י האמור במכרז וחוזה זה;

שנה ו/או כל עובד אחר   18  -בגיל מתחת להקבלן לא יעסיק בביצוע העבודה עובדים   4.2.1
 .ללא הסכמת המועצה בכתב ומראש

 .הקבלן מצהיר כי הוא מעבידם של כל העובדים שיועסקו על ידו 4.2.2

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן טעונה אישור הרשות מראש ובכתב. העסקת  4.2.3
קבלני משנה אינה משחררת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל הנוגע לביצוע 

 ה ולכל שאר התחייבויותיו בהתאם לתנאי חוזה זה.העבוד

מוסכם ומצהר למען הסר ספק כי קבלני המשנה שיועסקו על ידי הקבלן יהיו ללא 
שומי רשם הקבלנים בעלי סווג המתאים ייוצא מן הכלל קבלנים רשומים בר

 .לעבודה שנמסרה להם לביצוע

שיטות עבודה המקיימות את   הקבלן מתחייב כי יבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על 4.3
 כל כללי הבטיחות שחלים או שיחולו על פי הוראות כל דין וכל תקן במדינת ישראל. 

הקבלן מתחייב לשמור על ניקיון בעת ביצוע העבודות באופן שוטף וקבוע על פי הוראות כל  4.4
 דין.

ע הקבלן מתחייב להקפיד הקפדה מוחלטת על נהלי הבטיחות והזהירות בעבודה, להישמ 4.5
להנחיות המועצה בנושא זה, לדווח ולפעול בכל דרך אפשרית למניעת תאונות מכל סוג 
שהוא, לו, לעובדיו, למי מטעמו, לעובדי המועצה למי מטעם המועצה ולכול גורם שלישי 

 אחר .

הקבלן מתחייב לבצע את תפקידיו בנאמנות ויפעל על פי נהלי והוראות המועצה ובהתאם  4.6
ת המשרד להגנת הסביבה וכל דין ותקן אחר שעניינו השירות נשוא לסדרי הבטיחות, הוראו

המכרז. אם יפר הוראה מתוך הסכם זה יישא הקבלן באחריות לכל נזק שייגרם למועצה 
 כתוצאה מפעולה זדונית או רשלנית.

ו/או עובדיו ו/או מועסקיו לכל צורך  אין ולא יהיה בינו הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי  4.7
יפעל בכל דבר ועניין במסגרת הסכם  המועצה כל יחסי עובד מעביד, והקבלן לביןשהוא, 

 עצמאי; כקבלןזה והוראותיו 

הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי לא תתקבלנה טענות מכל מין וסוג  4.8
גורם כלשהו  ל ידיבעל פה עלו ניתנו  ו/או הבטחות ו/או מצגים אשר תשובות בדברשהוא, 
וכי מובהר לקבלן, כי היחידים המוסמכים להתחייב בשם המועצה הינם מורשי  במועצה

 גזבר, ראש מועצה והחשב המלווה של המועצה; –החתימה על פי חוק 

הקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל את כל ההחלטות והאישורים, הדרושים על פי כל דין,  4.9
תו על הסכם זה מחייבת זה וכי חתימ  הסכם  הנחוצים לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת

 ;אותו לכל דבר ועניין

בחתימתו על הסכם זה, מצהיר הקבלן ומאשר כי כל ההוראות, התנאים, הדרישות  4.10
וההתחייבויות בהסכם זה, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לו לאשורם וכי כלל אותם 

מפורטות מסוגל למלא את כל התחייבויותיו, ה הינובשיקוליו להכנת הצעתו במכרז וכי 
 בהסכם זה.
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הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  4.11
כנגד המועצה ו/או מי מטעמה וכי הוא מוותר על כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, 
המבוססות על טעות מצידו ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי בדיקה על ידו מכל סיבה 

 היא ולא יהיה זכאי לסגת מחתימתו על הסכם זה ו/או לתקנו מכל סיבה שהיא.ש

הקבלן מתחייב בזאת, למלא ולקיים את כל התנאים, הדרישות והתחייבויותיו על פי  4.12
הסכם זה ונספחיו במלואם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות ולשביעות רצון 

 המועצה.

 המנהל מטעם המועצהמוסכם בזאת כי בכל מחלוקת בין הקבלן לבין המועצה, החלטת  4.13
 תהא סופית ומחייבת ולא ניתנת לערעור.

הקבלן מצהיר כי אין לו חובות מכל סוג שהוא כלפי המועצה וכי אינו מצוי בהליכים  4.14
 משפטיים כנגדה.  

ובכל מקרה שהקבלן לא יעמוד תנאי חוזה זה הנם הכרחיים כי הקבלן מצהיר  4.15
יו, לרבות אי עמידה בלוחות הזמנים כנדרש והפר את תנאים יסודיים תיובהתחייבו

לבטל לאלתר חוזה זה מבלי שלקבלן תקום זכות עצה המו תוזכאי תרשאימהסכם זה, 
 .וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר פיצוי כלשהי

קלון ו/או עבירות עמן  שיש בעבירות הורשעו לא או עובדיו הוא הקבלן מצהיר כי 4.16
ות ומתן יש קשר בינן לבין ביצוע העבודאשר בעבירות עבירות מין ובכל פיסקאליות ו/או 

 עובד  להעסיק  שלא  מתחייב  והוא  זה  הסכםודות והשירותים נשוא  כדוגמת העב  השירותים
 .כאמור, שהורשע

כל ניגוד עניינים בינו ו/או מי מטעמו לבין  ולא יהיה בזאת, כי אין ומתחייב הקבלן מצהיר 4.17
כי לא קיימת בינו ולבין ראש המועצה ו לרבות מועצת העיר ונבחריה המועצהמי מעובדי 

 ו/או מועצה, קירבה משפחתיתה ה הבכירים שלצה ו/או עובדיו/או סגניו ו/או חברי המוע
הקבלן מתחייב בזאת, כי בטרם . "(אסורה קירבה)" קשרים עסקיים קבועים כלשהם

וכן  ומאיזה סוגאסורה  חתימתו על הסכם זה יודיע בכתב למועצה עם מי יש לו קירבה
מתחייב כי יודיע למועצה במהלך ההתקשרות מייד עם היוודע לו על שינוי הנסיבות בדבר 

 .קיומה של קרבה כאמור

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל הפרטים וההצהרות, שהצהיר בכל מסמכי המכרז  4.18
וחוזה זה, ו/או כל הפרטים וההצהרות אשר ימסור למועצה במשך תקופת ההתקשרות 

זה, הינם נכונים, מדויקים, מלאים ואמת לאמיתה וכי גילה ויגלה בעתיד  עפ"י חוזה
למועצה כל דבר ועובדה מהותיים, הרלוונטיים לחוזה זה, שיש בהם כדי להשפיע על 
החלטת המועצה לחתום על חוזה זה ו/או על המשך תוקפו. תנאי זה מהווה תנאי עיקרי 

 ויסודי בהסכם זה.

מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו הקבלן, לאחר שהוזהר בזאת,  4.19
בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את המועצה במלוא 

 .ותשלום פיצויים  הסעדים העומדים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה

רות בלעדית והמועצה רשאית הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הסכם זה אינו בבחינת התקש 4.20
על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט האם להתקשר עם קבלנים נוספים וכן להחליט בדבר 
היקפי העבודות והשירותים הנדרשים לה בהתאם להסכם זה, להרחיבם או לצמצמם, 

 וזאת ללא מתן נימוקים וללא כל הגבלה. 

ות קבלן כמשמעותו בחוק חוזה הקבלן מודע לכך כי חובותיו והתחייבויותיו הינן כחוב 4.21
, בכפוף להוראות הסכם זה, וכן כי התקשרות לפי הסכם זה כפופה 1974-קבלנות, התשל"ד

להוראות חוק יסודות התקציב, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, ומותנה בקיומה של מסגרת 
תקציב מאושרת במועצה ואישור בכתב מטעם כל מורשי החתימה של המועצה )ראש 

 בר וחשב מלווה( בצירוף חותמת המועצה. מועצה, גז
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מיום מתן צו תחילת  חודשים 8עליו לסיים את ביצוע העבודות בתוך הקבלן מודע לכך  4.22
 עבודה מטעם המועצה. 

מוצהר ומוסכם באופן ברור ומודגש כי מאחר והרשות תלויה בכל הקשור למימון התמורה  4.23
ו/או מפעל  פניםמשרד הלרבות  מימון מגורמי חוץהכרוכה בעבודות ובביצוען, בהשגת 

, תהיה הרשות רשאית בכל שלב שהוא לקבל החלטה על דחית ביצוע מגורם אחרו/או    הפיס
העבודות, ביצוע חלקי ו/או על בסיס לוחות זמנים שונים, כל זאת מבלי שלקבלן תהיה כל 

שלקבלן תהא תביעה או טענה בקשר לניצול מצד הרשות של זכויותיה על פי חוזה זה ומבלי  
 זכות לקבלת פיצוי כלשהו מן הרשות, בגין ניצול הזכות כאמור בסעיף זה

יהיה הקבלן זכאי לבצע את  מסויםלמרות האמור לעיל, ניתן צו התחלת עבודה לשלב  4.24
העבודה במסגרת המוגדרת בצו ולקבל את התמורה בגינה, בהתאם לאמור בחוזה זה, 

ממועדי העברות הכספים לרשות מהגורם כאשר ביחס למועדי התשלום, אלה יושפעו 
שלהלן ביחס לתשלומים, התשלומים על התמורה המממן, באופן שלמרות האמור בסעיף 

חשבון התמורה יותאמו למועדים באופן שיהיה חופף לקבלת הכספים ע"י הרשות מהגורם 
 .המממן כאמור

 היקף העבודות .5

טופס הצעת המחיר שבכתבי  על פי כתבי הכמויות ועל פיעל המציע ליתן הצעת מחיר  5.1
 הכמויות בחלק ג'.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לקבלן כי המועצה רשאית לשנות את היקף ביצוע העבודות  5.2
בכל שלב לאחר ההתקשרות, ואף לבטל את העבודות כולן או מקצתן, ולבצע את העבודות 

את מלוא היקף בעצמה, ואין בזכייתו של הקבלן כדי לחייב את המועצה להזמין ממנו 
העבודות או מקצתן, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם לצרכיה 

 ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין זאת.

מובהר בזה כי הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמך  5.3
ם המצורפים למכרז הדרישות המקצועיות במפרט הטכני, על נספחיו, וכן בהתאם למסמכי

זה, לרבות הסכם זה, ובמסגרת המועדים שנקבעו לעניינים אלה על פי לוח הזמנים אשר 
 יימסר לקבלן על ידי המועצה.

 מחפרון, חפירה כלי, אדם כח המצאת לרבות, העבודה ביצוע על חלות זה הסכם הוראות 5.4
 ללא, כך לשם הנחוץ, ארעי ובין קבוע בין, אחר דבר וכל המכונות, הציוד, הכלים, ב"וכיו
 .הכלל מן יוצא

 או/ו  בהצעה  כנדרש  בהם  הקשורים  החומרים  או/ו  האביזרים  או/ו  הציוד  את  יספק  הקבלן 5.5
 אחרת מפורשות נאמר אם אלא, דבר לקבלן יספק לא המזמין. המקצועיים במפרטים
 .זה בהסכם

 מדידת כמויות .6

 שעל ככמויות לראותן ואין בלבד אומדן אלא אינן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות 6.1
 אלו כמויות, זאת עם. החוזה לפי התחייבויותיו מילוי במסגרת, למעשה לבצען הקבלן
 מקרה בשום אלו מכמויות לחרוג ואין הכמויות של המקסימלי העליון הגבול את קובעות
 .מצב ובשום

 בהתאם, מדידות סמך על המפקח י"ע תיקבענה החוזה לפי למעשה שבוצעו, הכמויות 6.2
 תרשמנה המדידות; מתאים ישראלי תקן לפי או החוזה במסמכי המפורשת לשיטה
 .והקבלן המפקח י"ע שינוהלו כמויות חישוב בטופסי
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 לבצע  כוונתו  על  מראש  הודעה  לקבלן  המפקח  יתן,  לעיל  כאמור  המדידות  את  לבצע  מנת  על 6.3
 כי מתחייב והקבלן, ידו על שייקבע במועד, הסכמה בהעדר או הקבלן עם בתאום, מדידות

 .עריכתן בעת נוכחים יהיו מטעמו מוסמך נציג או הוא

 או/ו אדם כח אספקת י"ע המדידה בביצוע המפקח בידי לסייע יהיה הקבלן על, זה לעניין 6.4
 בעת,  דרשישי  פרט  או  מסמך  כל  לו  ימציא  וכן,  המפקח  י"ע  שייקבע  וכפי  שיידרש  ככל,  ציוד

 .המדידה ביצוע ולצורך

 המפקח רשאי, המדידה ביצוע לצורך הנקוב בזמן מטעמו מוסמך נציג או הקבלן נוכח לא 6.5
 שהקבלן, הכמויות של נכונות כמדידות המדידות את ויראו בהעדרם המדידות את לבצע
 עליהן. לערער רשאי יהיה לא

 על הקבלן לתעד , לחשב ולרשום את כל העבודות באמצעות תמונות , תכניות,                    6.6

 ( וכו'....ASMADEתכניות בדי עבד)               

במידה והעבודות יכוסו ע"י אלמנטים אחרים על הקבלן לתעד ולמדוד את הכמויות ולקבל 
 אישור המפקח לפני כיסוי העבודה המבוצעת . 

 ים תוספות והפחתותשינוי .7

 המוגדר  לעומת,  ממנה  חלק  בכל  או  בעבודה  בשינויים  צורך  יהיה  העבודה  ביצוע  במהלך  אם 7.1
, בעבודה  שהוא  סוג  מכל  שינויים  להכניס  רשאי  המזמין  יהיה  ההסכם  במסמכי  או,  בהסכם
 הקטנת  או  הגדלת, הפחתות או  תוספות  וכן  במידות,  באיכות, בסוג,  באופי,  בצורה,  לרבות

 .כאמור שינויים ביצוע על לקבלן ולהורות הכמויות

 התמורה תחושב, הכמויות בכתב המוערכות הכמויות לעומת הכמויות הוקטנו או הוגדלו 7.2
 וללא ההסכם תנאי לשאר כפוף, הכמויות שבכתב היחידה מחירי בסיס על לקבלן המגיעה

 .כלשהו שינוי

 מחירון  בסיס  על  התמורה  תחושב  היחידה  מחיר  קביעת  לצורך  הכמויות  בכתב  נתון  בהעדר 7.3
, כמו בגין תוספת כל )ללא היחידה מחירי לפי 20% של הנחה לאחר שבתוקף האחרון דקל

 .('וכו קבלני רווח, מרחק

 על התחשיב יעשה הכמויות בכתב ולא, כאמור דקל במחירון ביטוי קיבל לא המחיר אם 7.4
 .והמתכנן המפקח אישור ולאחר קבלני רווח 12% בתוספת עלות מחירי ניתוח בסיס

 הכמויות הגדלת שמשמעותו בכמויות שינוי כל כי בזאת ומוצהר מוסכם, זאת עם 7.5
, המזמין נגד תביעה עילת כל לקבלן יקים ולא המזמין את יחייב לא כזה שינוי, שבהסכם

 או במלואה, בשינוי שנדרשה העבודה את ביצע בפועל הקבלן אם גם, מטעמו מי נגד או/ו
 מורשי  כל  י"ע  החתומה,  ומראש,  בכתב  בהוראה  ניתנה  לשינויים  ההוראה  אם  אלא,  בחלקה

 .המועצה של המלווה החשב וחתימת המועצה חותמת המזמין ובצירוף של החתימה

 המזמין נגד תרופה או/ו סעד או/ו תמורה לכל זכאי יהיה לא הוא, ל"לנ בניגוד הקבלן פעל 7.6
 הקבלן על תיפול האחריות ומלוא, ממנו או/ו המזמין מטעם מי נגד או/ו, מהמזמין או/ו

 הקבלן על ורק

 זמן התחלה וסיום העבודות .8

 קבלת לאחר מיד או/ו זה הסכם חתימת עם מיד העבודה בביצוע להתחיל מתחייב הקבלן 8.1
 .יותר המוקדם המועד לפי הכל בעבודה להתחיל הוראה
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שיקבע, יכין הקבלן ויגיש למנהל לוח זמנים ודרכי ה"ע, במועד ו שבועיים מיום צ בתוך 8.2
ביצוע הכרוכים בביצוע העבודות, לוח הזמנים ודרכי ביצוע שיאושרו ע"י המנהל, יחייבו 

 את הקבלן.

לא הכין הקבלן את לוחות הזמנים ודרכי הביצוע כמפורט יוכנו אלה ע"י המנהל, על חשבון  8.1
 הקבלן, ויחייבו את הקבלן

ומתן צו תחילת   זה  הסכם  על  חתימתו  מיום  חודשים  6  תוך  העבודה  לסיים  מתחייב  הקבלן 8.2
 לעמוד מתחייב והוא ביותר דחופה בעבודה שמדובר לו ידוע כי, מצהיר הקבלן. עבודה
 .איחור כל ללא לביצועה שנקבע במועד

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות גם בשעות שאינם שעות עבודה שגרתיות הכל על מנת  8.3
 ים את העבודה בזמן האמור.לסי

פיצוי קבוע ומוסכם מראש  בגין  איחור  במסירת המבנה כשהוא  למזמין ישלם הקבלן 8.4
מערך העבודה לפי המכרז לכל שבוע   1.5%כאמור בחוזה זה בסך    ולייעודגמור וראוי  

כל חלק ו)המדד  הבסיסי(  שישולם למזמין תמורת כל שבוע,   איחור צמוד למדד החוזה
ממנו של פיגור בסיום העבודה לפי התקופה שנקבעה בחוזה )פרט לפיגור שאושר ע"י  

 .המזמין

 תאום והוצאת רישיונות .9

 וכן, בדבר הנוגעים הגורמים כל עם הקטעים בכל העבודה ביצוע את לתאם הקבלן על 9.1
, המזמין  י"ע  הוצאו  לא  אלה  שיונותיור  היתרים  אם,  היתרים  או/ו  רשיונות  להוציא  מתחייב

 .העבודה בביצוע שיבוש או/ו עיכוב לכל יגרמו שלא ובאופן בזמן

 חברת כגון, בדבר הנוגעים לגורמים או לו שתיראה דרך בכל לשמור מתחייב הקבלן 9.2
 האביזרים או המבנים, הקוים, המתקנים כל על, ובזק בכבלים הטלוויזיה חברת, החשמל
 או למבנים, יםולקו, למתקנים כלשהו נזק וייגרם במידה. ל"הנ לגורמים השייכים
 בגין ל"הנ המתקנים שייכים שלהם הגורמים את לפצות הקבלן מתחייב, ל"הנ לאביזרים

 או המזמין נגד זה בעניין טענה כל, מבטחיו מפי או מפיו תישמע ולא להם שייגרם נזק כל
 .מטעמו מי

 על אישור לקבל הקבלן מתחייב כבישים בסגירת העבודה ביצוע לשם צורך ויהיה במידה 9.3
, שילוט, אור מחזירי, תמרורים להציב הוא מתחייב וכן המוסמכים הגורמים מכל כך

 .התנועה להכוונת ב"וכיו דגלונים

 החומרים וביצוע העבודה .10

 י"ועפ המהנדס לדרישות בהתאם החומרים ובסוגי בכמויות להשתמש מתחייב הקבלן 10.1
 .זה הסכם הוראות לשאר בכפוף והכל ההצעה

 לדרישות או/ו להסכם בהתאם שלא בחומרים הקבלן השתמש או עבודה נעשתה אם 10.2
 להפסיק  המזמין  זכאי,  הישראלי לתקן  בהתאם  שלא  או/ו  המפקח  להוראות או/ו המהנדס

 כן  לעשות  הקבלן  ועל  ל"הנ  העבודות  או/ו  החומרים  פירוק  או/ו  סילוק  ולדרוש  העבודה  את
 בהתאם העבודה את לבצע או הדרישות על העונים חומרים במקומם להכניס, מיד

 .בלבד הוא ומכספו הקבלן של חשבונו על וזאת ולהוראות לדרישות

 והכל, שנקבעו ובמחירים, המזמין י"ע לו שימסרו העבודות כל את לבצע מתחייב הקבלן 10.3
 .זה הסכם הוראות לשאר בכפוף
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 על, להחזיר מיידי באופן ידאג ממנה שלב כל או/ו העבודה גמר עם כי, מתחייב הקבלן 10.4
, הקודם  למצבו  ויביאו  הדרוש  כל  את  יתקן,  לקדמותו  העבודה  שטח  את,  בלבד  הוא  חשבונו

 לגרום צפוי או/ו עלול או/ו שיכול מפגע או/ו מכשול או/ו סיכון כל של מוחלט סילוק תוך
 פניה או/ו דרישה בכל תלויה ואינה מוחלטת הינה זו התחייבות. לרכוש או/ו לאדם נזק

 המזמין. של קודמת

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .11

 או מכוסה להיות שנועד מהעבודה חלק של הסתרתו או כיסויו את למנוע מתחייב הקבלן 11.1
 .המהנדס או/ו המפקח של ואישורו הסכמתו ללא מוסתר

 למהנדס או/ו למפקח הקבלן יודיע, מוסתר או מכוסה להיות שנועד העבודה חלק הושלם 11.2
 לבחון ,לבדוק למהנדס או/ו למפקח ויעזור יאפשר והקבלן, לבדיקה מוכן האמור שהחלק
 .הסתרתה או כיסויה לפני מהעבודה האמור החלק את ולמדוד

 או/ו המפקח הוראות לפי מהעבודה חלק בכל חורים ויעשה קידוחים יקדח, יחשוף הקבלן 11.3
 יחזירנה המהנדס או/ו המפקח אישור לאחר ומיד בחינתה, בדיקתה לצורך המהנדס
 המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  לא.  המהנדס  או/ו  המפקח  של  רצונו  לשביעות  לתיקונה

 בכל חורים ולעשות קידוחים לקדוח, לחשוף המזמין רשאי, זה סעיף לפי  המהנדס או/ו
 .לתיקונה להחזירה מכן ולאחר מהעבודה חלק

 קיים אם פרט הקבלן על תחולנה, (3) קטן בסעיף האמורה בעבודה הכרוכות ההוצאות 11.4
 לשביעות בוצעה שהמלאכה הוכיחו והבדיקות (1) קטן סעיף לפי התחייבותו את הקבלן
 .המהנדס או/ו המפקח של רצונו

, לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותן המזמין רשאי, הקבלן על זה סעיף לפי החלות הוצאות 11.5
 אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהא וכן, שהוא זמן בכל

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .12

ולנקות את המבנה  מאתר העבודההקבלן מתחייב לסלק בסוף כל יום עבודה את הציוד  12.1
רותים מלאים יזאת לצורך הבטחת המשך עבודתה התקינה של המועצה ועובדיה, ומתן ש

גם במהלך ביצוע  , ככל שישנם,באתר העבודה ובאתרים הפעיליםלכל תושבי המועצה 
 העבודות ולאחריהן.

 :העבודה מהלך תוך, לזמן מזמן, לקבלן להוראות רשאי יהיה המהנדס או/ו המפקח 12.2

 תצוין אשר זמן תקופת בתום העבודה ממקום שהם החומרים כל לוקסי על 12.2.1
 .תפקידם מתאימים החומרים אין שלדעתו מקרה בכל, בהוראה

 האמורים החומרים במקום לתפקיד ומתאימים כשרים חומרים הבאת על 12.2.2
 (1) בפסקה

 שימוש י"ע שהוקם מהעבודה כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו, סילוקו על 12.2.3
 .החוזה לתנאי בניגוד או, מתאימה בלתי מלאכה או, מתאימים בלתי בחומרים

 שנערכה בדיקה כל אף על, דבר לכל יפה (2) קטן סעיף לפי המהנדס או/ו המפקח של כוחו 12.3
 .האמורים ולעבודה לחומרים בקשר שבוצע תשלום כל אף ועל, המהנדס או/ו המפקח י"ע

 רשאי המזמין יהא (2) קטן סעיף לפי המהנדס או/ו המפקח הוראות אחר הקבלן מילא לא 12.4
 יהא המזמין. בביצועה הכרוכות ההוצאות בכל ישא והקבלן, הקבלן חשבון על לבצעה
 לגבות רשאי יהא וכן, שהוא זמן בכל לקבלן שיגיע, סכום מכל, לנכותן או, לגבותן רשאי
 .אחרת דרך בכל מהקבלן אותן
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 כל ובלא ומוחלטת סופית הינה המהנדס או/ו המפקח קביעת כי ומאשר מצהיר הקבלן 12.5
 .ערעור זכות

 העבודה חלקי על הגנה .13

 והמוצרים החומרים על הגנה לשם הדרושים האמצעים בכל, חשבונו על, יאחז הקבלן 13.1
 מפולת ידי על להיגרם העלול נזק מפני העבודה וחלקי העבודה ועל העבודה בתהליכי

 האמור מן לגרוע מבלי. וכדומה אחרות אקלימיות השפעות, שמש, רוח, שיטפונות, אדמה
 וחלקי העבודה להגנת הדרושים האמצעים בכל, חשבונו על, יאחז הקבלן כי מובהר לעיל

 ניקוז תעלות חפירת באמצעות לרבות, אחר מים מקור כל מפני או גשמים מפני העבודה
 ולשביעות המפקח דרישת לפי ־ הכל, וכדומה ניקוז תעלות סתימת, מים שאיבת, זמניות
 .רצונו

 הגורמים ידי על, העבודה לחלקי או לעבודה, למוצרים, לחומרים נגרם אשר נזק כל 13.2
 ידי על  יתוקן, שלא  ובין  נאותים  הגנה באמצעי  הקבלן שנקט  בין,  א  קטן  בסעיף  המפורטים

 .המפקח של רצונו לשביעות, חשבונו על, מיד הקבלן

 נזקים לרבות, לו להיגרם העלול נזק כל מפני העבודה של גמור חלק כל על יגן הקבלן 13.3
 .יותר מאוחרים בשלבים המתבצעות עבודות ידי על להיגרם העלולים

 חשמל ומים אספקת .14

 .עובדיו ולשימוש העבודה לביצוע הדרושים המים את חשבונו על יספק הקבלן 14.1

 זאת,  עירוניים  מים  אספקת  מקווי  מוצא  לנקודות  להתחבר  הקבלן  יורשה  ניתן  שהדבר  ככל 14.2
 .המפקח באישור הכל מדידה שעוני שיתקין בתנאי

 באמצעות  לרבות,  העבודה  לביצוע  הדרוש  החשמל  את,  והוצאותיו  חשבונו  על,  יספק  הקבלן 14.3
 ובאישור כדין והכל, העבודה לאתר בשכנות הנמצאים חשמל לקווי התחברות או, גנרטור
 ובגין העבודה באתר מונה התקנת, מלהחש באספקת הכרוכות ההוצאות כל. המפקח
 יהיו והם, בנפרד ישולמו ולא הקבלן שבהצעת במחירים כלולות וצריכתו החשמל תגבור

 .הקבלן של והבלבדי הבלעדי חשבונו על

 העבודה ביצוע קצב .15

 בכדי מדי איטי העבודה ביצוע שקצב בדעה המהנדס או/ו המפקח, שהוא זמן בכל אם 15.1
 בכתב לקבלן המקפח או/ו המהנדס יודיע, הקבוע בזמן העבודה השלמת את להבטיח
 תוך או הזמן תוך העבודה השלמת את להבטיח בכדי הדרושים באמצעים ינקוט והקבלן
 .בכתב למהנדס או/ו למפקח עליהם ויודיע להשלמה שנקבעו הארכה

 מספיקים  אינם  (1)  קטן  סעיף  לפי  הקבלן  בהם  שנקט  שאמצעים  בדעה  המועצה  מהנדס  היה 15.2
 האמצעים על בכתב לקבלן להורות רשאי יהא, הקבוע בזמן העבודה השלמת להבטיח כדי

 .האמורים באמצעים מיד לנקוט מתחייב והקבלן בהם לנקוט יש שלדעתו

, אחר צעד לכל בנוסף המזמין רשאי (2) קטן סעיף לפי התחייבותו אחר הקבלן מילא לא 15.3
 והקבלן,  הקבלן  ח"ע,  אחרת  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  י"ע  מקצתה  או  כולה  העבודה  את  לבצע
 את, שהיא דרך בכל, לגבות רשאי יהא והמזמין, בכך הכרוכות ההוצאות בכל ישא

 שיגיע  סכום  מכל  ולנכותם,  משרדיות  כהוצאות  שיחשבו  15%  בתוספת  האמורות  ההוצאות
 מלאה זכות, לעיל לאמור בנוסף, למזמין תהא, זה סעיף לצורך. שהוא זמן בכל לקבלן

 תהיה לא ולקבלן, העבודה במקום שנמצאו והחומרים המתקנים, הציוד בכל להשתמש
 .ל"הנ בגין תביעות או טענות לכל זכות
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 שנקבע מכפי העבודה ביצוע קצב את להחיש, שהוא זמן בכל המזמין לדעת צורך יהיה אם 15.4
 כמיטב לעשות מתחייב והקבלן הקבלן אל בכתב המהנדס או/ו המפקח יפנה, תחילה
 הוראות כל אחר למלא הקבלן מתחייב וכן, המבוקשת העבודה ביצוע להחשת יכולתו
 .העבודה ושיטות העבודה ימי, העבודה לשעות בנוגע זה לצורך, המהנדס או/ו המפקח

 הקבלן  ובלבד  (3)  קטן  סעיף  הוראות  תחולנה,  (4)  קטן  סעיף  לפי  התחייבותו  הקבלן  מילא  לא 15.5
 .תחילה שנקבע הקצב לפי העבודה בביצוע הכרוכות בהוצאות אלא ישא לא המהנדס או/ו

 הניהול צוות ־ הקבלן מטעם השגחה .16

 לפחות  הכולל  הנדסי  מקצועי  ניהול  צוות  הביצוע  תקופת  אורך  לכל  להעסיק  מתחייב  הקבלן 16.1
 בטיחות ואיש מוכח נסיון בעל ביצוע מהנדס, בניה בעבודות מוכח נסיון בעל עבודה מנהל
 לעבודה ובמהותן בהיקפן דומות עבודות בביצוע מוכח סיוןיונ גבוהה מקצועית רמה בעל
 .("הצוות: "זה )להלן חוזה נושא

 העבודה משרד ידי על שנקבעו בקריטריונים יעמוד אשר עבודה מנהל בכתב ימנה הקבלן 16.2
 .לעת מעת שיהיו כפי, 1988 ־ ח"התשמ בניה( )עבודות בעבודה הבטיחות בתקנות והרווחה

 פי  על,  למפקח  וימציא  כאמור,  מהמינוי  העתק  ולמפקח  הבטיחות  על  למפקח  ימציא  הקבלן 16.3
 .כאמור בקריטריונים העבודה מנהל עמידת על והרווחה העבודה ממשרד אישור, דרישתו

 באופן העבודות כל את ינהל, העבודה באתר קבוע באופן ימצא הצוות כי מתחייב הקבלן 16.4
 .זה חוזה הוראות קיום על ויפקח צמוד

 מי של החלפתו את לדרוש רשאי המפקח יהא וכן, כלשהו למינוי לסרב רשאי יהא המפקח 16.5
 את הקבלן ימלא, צוות חבר החלפת נדרשה. החלטתו את לנמק מבלי, הצוות מחברי

 יחולו זה סעיף הוראות כי מובהר ספק הסר למען. נתינתה ממועד שבועיים בתוך הדרישה
 .כאמור החלפה דרישת בעקבות מונה אשר צוות חבר על גם

 ייחשבו, מהצוות למי המתאם ידי על או/ו המפקח ידי על שניתנו הודעה או/ו הוראה כל 16.6
 .עצמו לקבלן ניתנו כאילו

 הקבלן את לשחרר כדי, מחבריו מי של או הצוות של בהעסקתו יהא לא כי בזאת מובהר 16.7
 כלשהי בדרך לגרוע כדי או, מקצתן או כולן, דין כל פי ועל זה חוזה לפי מהתחייבויותיו

 לחוזה. בהתאם העבודה של ומלא נכון לביצוע הקבלן של הבלעדית מאחריותו

 בדיקות .17

 בדיקה  כל  לערוך  רשאים  המפקח  או/ו  המהנדס  או/ו  המזמין  יהיה  העבודה  ביצוע  שלבי  בכל 17.1
. ומקצועיות טכניות לדרישות גם והתאמתה העבודה ואיכות טיב את לבדוק כדי שהיא
 דרך בכל הקבלן מצד סיוע הגשת או/ו החומרים פירוק תחייב הבדיקות ועריכת במידה
 .תשלום תוספת ללא יהיו הקבלן י"ע שיינתנו הללו השירותים, שהיא

מבלי לגרוע מסמכויות המפקח ו/או המתכנן על פי מסמכי החוזה, המנהל יהיה רשאי לבקר  17.2
לצורך בדיקת טיב החומרים, טיב העבודה, אופן ביצועה בכל עת באתר העבודה, 

 והתקדמותה והקבלן יושיט למנהל את העזרה הדרושה לביצוע יעיל של הבדיקות.

הקבלן ימסור לאישור המנהל, לפי דרישתו, דגימות של החומרים שיסופקו ע"י הקבלן, או 
 .ימציא לו תעודות בדיקת איכות של היצרן או של מעבדה מוכרת
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ל רשאי לפסול כל חומר שאינו בהתאם למפרט או שאינו המנה 17.2.1

 מתאים לעבודה, אף ללא בדיקת החומר.

הקבלן חייב לבצע בדיקת החומר בטכניון או במכון התקנים או  17.2.2

במוסד אחר לפי אישור המנהל ותוצאת הבדיקה תחייב את 

 הצדדים.

הקבלן ישא בהוצאות בדיקת החומר בטכניון או במכון התקנים   17.2.3

מערך החשבון הסופי למעט בדיקות חוזרות,  2%לסך של עד 

שהן על חשבון הרשות, אלא אם הבדיקה החוזרת הינה תוצאה 

של פגמים שנתגלו בעבודות הקבלן ו/ או בחומרים ו /או בציוד 

 שסופקו על ידו

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראות שונות בכתב ובעל פה, בכל הנוגע  17.3
סילוק ציוד וחומרים שנפסלו, והקבלן לביצוע העבודה, לרבות החלפה ו

ינהג על פי הוראות המנהל, הוראות המנהל כאמור יירשמו ביומן 
 .העבודה של הקבלן כאשר העתקו יימסר למנהל

הקבלן יסלק מאתר העבודה כל ציוד וחומר או חלק ממנו,  17.3.1

שנפסלו כאמור ויחליפו בציוד או חומר אחר שהמנהל יאשר 

 .השימוש בו

יקבל פיצוי בעד הוצאות שתהיינה קשורות בהחלפת הקבלן לא  17.3.2

 חומר    ו/ או  ציוד שסולק לפי הוראות המנהל

המנהל רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע  17.4

מהעבודות, בהודעה של שבועיים מראש, והקבלן יבצע את  מסויםחלק 

 ל.העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המנה

 י להורות לקבלן לבצע את העבודה תוך שינוי המפרטים.המנהל רשא 17.5

למנהל שמורות מלוא הסמכויות שהוענקו לו בחוזה זה על נספחיו,  17.6

כאשר בכל מקום בנספחים בו נכתב " המהנדס", תהא הסמכות שמורה 

 ל "מנהל".

, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי ו/או 4ניצל המנהל את זכותו על פי ס"ק  17.7

תוצאה של השינוי בהוראות הביצוע או כ, לכיסוי הוצאות ישירות

 , בתנאי שקבל את האישור מהמפקח והמתכנן לפני הביצועבמפרטים
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 למזמין העבודה מסירת .18

 או/ו  מכשול  מכל  העבודה  אתר  את  הקבלן  יפנה,  המפקח  י"ע  קבלתה  ולפני  העבודה  גמר  עם 18.1
 מאתר סילוקה על יורה שהמפקח אחרת פסולת וכל במקום שנשארו חומרים או/ו שארית
 של רצונו לשביעות ומסודר נקי כשהוא העבודה אתר את למסור הקבלן ועל העבודה
 .המפקח

 לקבלו וימסור ביקורת המהנדס יערוך העבודה גמר על הודעה למזמין שתימסר לאחר 18.2
 .המפקח או/ו המהנדס י"ע לו שייקבע הזמן תוך חשבונו על לבצע שעליו תיקונים רשימת

 את  בצע  הקבלן  כי,  יאשר  אשר  המפקח  או/ו  המהנדס  במעמד  המזמין  לידי  תימסר  העבודה 18.3
 שהמהנדס עוד כל. המלאה רצונו לשביעות בוצעו העבודות וכי זה הסכם י"עפ העבודות

 לידי למסורה העבודה תחשב לא לעיל כאמור העבודה מסירת את יאשר לא המפקח או/ו
 התמורה של סופית( )התחשבנות הסופי החשבון של פירעון מועד יחול ולא המזמין

 מוסכמת.

 מעביד  –אי קיום יחסי עובד  .19

מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן עצמאי ואינו מהווה חוזה  19.1
לבין  ווכי בינ וביצוע העבודות בעל עסק עצמאי למתן השירותים ואההקבלן  עבודה, כי
מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל  -לא מתקיימים יחסי עובד  המועצה

 דבר ועניין.

סים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המי  הקבלן 19.2
 חוזה זה.למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי 

מס הכנסה כעצמאי. כמו  םומשלא מנהל ספרי חשבונות כדין ומצהיר בזאת כי ה הקבלן 19.3
כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד ם א רשווכי ההקבלן כן מצהיר 

 לביטוח לאומי.

 הפועלים מטעמוהמעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל  ואה קבלןמובהר בזאת כי ה 19.4
יחסי המועצה לבין נם וכי אין ביהמעניקים שירותים ועבודות למועצה בהתאם לחוזה זה, 

 מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.-עובד

, עם דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, בגין כל המועצהשפה את  י  הקבלן 19.5
ו/או  וו/או מי מעובדימי מטעמו ו/או  הקבלןמאת המועצה דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד 

מעביד או יחסי  -כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד ו/או על ידי צד שלישי  ואחר מטעמ
הפועלים ו/או  הקבלןלבין  המועצהמורשה או יחסי סוכנות או יחסי שותפות בין  -מרשה 

ו/או בקשר עם קיומם   הו/או אחר מטעמ  הו/או מי מעובדימטעמו בהענקת עבודות למועצה  
וב ו/או אחריות הנובעים ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, ח

 מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר, דבר חקיקה, צו הרחבה, נוהג וכיוצא באלה.

לבין  הקבלןמוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין  19.6
ם המעניקים שירותי הפועלים מטעמוו/או הקבלן על ידי  ותהניתנ עבודותבגין ה שמועצה

על פי הסכם זה הינם יחסי עובד  הו/או אחר מטעמ המטעמלמועצה בהתאם לחוזה זה, 
ישא הקבלן בכל הסכומים אשר נפסקו כנגד המועצה בעניין זה לרבות הוצאות מעביד, 

 משפט ושכר טרחת עורך דין.

למועצה תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אילו מתשלום  19.7
פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר בהתאם לתנאי הסכם זה, כל זאת מבלי לגרוע -התמורה על

 פי דין לתבוע בשל כך.-מזכותה של המועצה על
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הקבלן מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את המועצה בדרך כלשהי לכל תביעה ו/או טענה  19.8
ות מעביד, לרבות בגין ובקשר עם חב-ו/או דרישה שתופנה כלפיה, בגין כל יחסי עובד

מעבידים ולרבות כאילו אשר יופנו אליו בעניין העבודות ולרבות כאילו שיופנו אליו מכל 
 סיבה אחרת.

 שיפויו אחריות  .20

היה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק י הקבלן 20.1
, ו/או לצד שלישי ו/או ציודהו/או למועצה  כיוצא באלה אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, ל

, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם של הקבלןלגופו ו/או לרכושו, לרבות לעובדי 
 ה.ו/או נותן שירותים מטעמ הקבלן

הקבלן מכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם בזה כי, למועצה מבלי לגרוע מכל סעד העומד  20.2
מדרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק ימים ( 3), בתוך שלושה המועצהישפה ויפצה את 

)ארה"ב( כפיצוי  150,000$בסך של , ללא הגבלת סכום בהסכם זה שיגרם לה כאמור
כל חשבון, מסמך, הוכחה ו/או  קבלןלהמציא ל המועצה, כל זאת מבלי שיהיה על מוסכם

ל לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, תחילה ו/או במקבי  המועצהראיה, ומבלי שיהיה על  
 ו/או בכלל.

חול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, הקבלן תעל  20.3
נותן  שלנכות, מוות, וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו 

ו/או   הקבלןמי מטעמו של    שלו/או לגופו ו/או לרכושו  למועצה,    הקבלןשל    ושירותים מטעמ
של עובד ו/או פועל של ו/או לגופו ו/או לרכושו  ,רכושו ו/או לצד שלישי כלשהולגופו ו/או ל

 הקבלן התחייבויותהשירותים ו/או תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע  הקבלן, כל זאת
 זה. חוזהעל פי 

 הוראות לעניין הסבת ההסכם .21

התשלומים להם זכאי( הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות  21.1
ו/או את חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או 
גוף אחר כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל 

 את הסכמתה המפורשת של המועצה בכתב ומראש.

זה זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון ויובהר, כי הסבת או המחאת העבודות נשוא חו 21.2
 לשיקול דעתה של המועצה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש.

ידי המועצה -ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה בו אשר ייחתם על 21.3
 מצד אחד לקבלן מצד שני ולנמחה מצד שלישי.

ין ההסכמה האמורה פוטרת נתנה המועצה את הסכמתה להסבת החוזה, כאמור לעיל, א 21.4
פי החוזה, וקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה -את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על

 ו/או מחדל של מבצעי העבודות.

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות  45%היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת  21.5
, כהסבת זכויות השותפות בין אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובים אם נעשתה בחלקים

 הדורשת את הסכמת המועצה כאמור לעיל.

  תמורה .22

בתמורה לביצוע כל העבודות ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם המועצה  לקבלן סך של  22.1
 ₪  )לא כולל מע"מ( בהתאם להצעת המחיר אשר צרף הקבלן במכרז. ______________
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 ____________________.התמורה לחוזה זה תוקצבה בסעיף 22.2

מוסכם, ידוע ומוצהר, כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט והקבלן אינו זכאי לקבל ו/או  22.3
התמורה   לדרוש מן המזמין תוספות ו/או תשלומים כלשהם מעבר לסכום התמורה הנ"ל.

והרווח, לרבות מיסים, היטלים וכו',   ההוצאותהשירותים,  כל  לעיל הנה סופית וכוללת את  
 ין במפורש בהסכם זה אחרת., אלא אם כן צופרט למע"מ

 לא יחולו התייקרויות למעט המצוין במפורש בהסכם זה.  המחיריםעל 

מוסכם על הצדדים כי התמורה היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תשלום נאות והוגן  22.4
לקבלן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר 

פי כל דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי -פי חוזה זה, או על-ן עלהתחייבויותיו של הקבל
לתבוע מהמועצה העלאות או שינויים בתמורה החודשית, בין מחמת עליות שכר עבודה, 
שינוים בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים, אגרות או 

 בין בעקיפין, או מחמת כל סיבה אחרת.תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ו

 וללא ברציפות פיו על ויפעל זה הסכם ויכבד בעבודה ימשיך הוא כי, בזה מצהיר הקבלן 22.5
 .העבודה להפסקת עילה יהווה לא כלשהו סכום בתשלום ואיחור הפסקה

 ישולם  החשבון.  שבוצעו  העבודות  כל  בגין  חשבון  למזמין  הקבלן  יגיש,  ביצוע העבודות  בתום 22.6
וזאת בתנאי שסכום התקציב  .והמפקח המהנדס י"ע אישורו מיום יום 90 תוך לקבלן

המיועד לכך התקבל מהגוף המתקצב, הינו משרד הפנים ו/או כל גורם מתקצב אחר המממן 
 את הפרויקט.

מוסכם כי כל עוד הכסף לא התקבל אצל המזמין בפועל מהגוף המתקצב אז מועד התשלום  22.7
 בהתאם.נדחה 

 קנס כל או/ו שהיא תוספת כל או/ו ריבית הפרשי או/ו הצמדה הפרשי ישאו לא הסכומים 22.8
 יהא  אם  גם  נכון  הדבר.  זה  הסכם  של  תוקפו  תקופת  אורך  לכל  קבועים  יהיו  והם  ב"כיו  או/ו

 יזכה לא כאמור בתשלום איחור שגם כך, בחלקה או/ו במלואה, התמורה בתשלום איחור
 .ב"כיו או/ו קנס או/ו ריבית או/ו הצמדה תוספת בכל

הגזברות תשלם לקבלן כנגד כל חשבון את הסכום שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים  22.9
פי חוק בתוך -ידי המנהל או הנדרשים על-לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורטו על

 ל המעצה.( יום מתום מיום אישור החשבון, ובכפוף לאישור החשב המלווה ש60שישים )

ספרי המועצה וחשבונותיו ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן  22.10
 ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.

 התמורה בגין הפיתוח ותנאי התשלום .23

 התמורה על פי חוזה זה הינה בסכום המבוסס על כמויות, כאמור בסעיף  לעיל. 23.1

סמ', ישולמו במסגרת הסכום הכולל, כל  50-עבודות עפר בתחום המבנים מעל או מתחת ל 23.2

 העבודות מחוץ לקו של המבנים מוגדרים כעבודות פיתוח.

תמורת ביצוע העבודה, השלמתה ומילוי שאר התחייבויותיו של הקבלן, תשלם הרשות  23.3

 לקבלן תמורה כמפורט בכתב הכמויות ולפי תנאי תשלום שיפורטו להלן
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מכפלת הכמויות שבוצעו בפועל מדודות התמורה שתשולם למעשה תקבע על בסיס 

ומאושרות ע"י המפקח, בהתאם מחירים שבכתב כמויות ובכפוף לשאר תנאי החוזה, עבור 

 .תוספות מאושרות בכתב, לפי מחיר שסוכם מראש

 .צמודים למדדלא מוסכם למען הסר ספק, כי הסכומים שבכתב הכמויות, 

ישולם לקבלן בגין ימי ההפסקות ככל שהתשלום יהיה על בסיס ימי עבודה, לא  23.3.1

 הנגרמות בגלל ימי גשם ו/ או הצפה

כל תשלום ביניים ששולם לקבלן על סמך חשבון ביניים כנ"ל ייחשב כמפרעה על  23.3.2

 חשבון התמורה שתגיע לקבלן בעד ביצוע כל העבודה והשלמתה לפי החוזה

ה בדבר אישור חשבון הביניים ע"י המפקח ופרעונו ע"י הרשות אינו מהווה הוכח 23.3.3

טיב העבודה, איכות החומרים נכונות התמורה או לכל פרט אחר הנכלל בחשבון 

 הביניים ואין בו כדי להוות הודאה על קבלת אותו חלק מהעבדות ע"י הרשות

הרשות רשאית לנכות מכל תשלום של חשבון ביניים כל סכום שיגיע לרשות מן  23.3.4

מדת לרשות לפי חוזה זה הקבלן, בגין טעות בתשלום, עודף וכל זכות אחרת העו

 ו/או לפי הוראות כל דין

לאחר גמר ביצוע העבודה והשלמתה בהתאם לתנאי החוזה ולשביעות רצונו של המפקח,  23.4

יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי בעד העבודה. לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י המפקח, 

רות הרשות, ולפי המנהל והמתכנן, יעביר המנהל את החשבון לצורך ביצוע התשלום, לגזב

 הצורך גם בצרוף הוראות ניכוי של כל הסכום המגיע לרשות מאת הקבלן

התמורה המגיעה לקבלן לפי כל חשבון שיוגש ויאושר בניכוי כל סכומי חשבונות הביניים  23.5

שהרשות שילמה לקבלן עד לאותו חשבון ו/או בניכוי סכומים אחרים כלשהם שהרשות 

ו במקומו ו/או בניכוי כל סכום אחר המגיע לרשות מאת שילמה לפי החוזה עבור הקבלן א

 הקבלן

ו/או  פניםממשרד הלהעברת התקציב הרשות תשלם לקבלן בהתאם  - תשלומי ביניים 23.6

 ., שהוא הגוף האחראי לתקצוב והעברת הכספים לרשות  אחרמשרד  כל  ו/או    ממפעל הפיס

 פירוט הגשת החשבונות בפרויקט:להלן  23.6.1

 .25% -יציקת רצפה .א

 .25% -גמר שלד .ב

 .30% -גמר טיח וריצוף .ג

 .20% -מסירת הפרויקט .ד
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למען הסר ספק מודגש בזאת כי זכאותו של הקבלן לכל אחד מהתשלומים הנ"ל  23.6.2

מותנת בהעברת ערך כל אחד מהתשלומים הנ"ל ממשרד החינוך ו/או ממפעל הפיס 

 לקופת הרשות

יבה שאינה עיכוב תשלומים הנובע מאיחור בהעברת התקציב לקופת הרשות מס 23.6.3

בית ולא יהווה עילה יקשורה ברשות לא יזכה את הקבלן לפיצוי כלשהו ו/או בר

מבחינתו להאט או להפסיק את ביצועה של העבודה עד השלמת השלב, שאליו 

 מתייחס צו התחלת העבודה הרלוונטי

 סילוק שכר החוזה .24

ופי בצירוף כל יום מיום השלמת המבנה כולו, יגיש הקבלן למנהל חשבון ס  60-לא יאוחר מ 24.1

ולאחר קבלת הכספים מהגורם  המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות

 המממן.

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות  24.2

בכמויות שנמדדו בפועל ולפי תנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי 

 .ייםפקודת שינו

משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לתנאי  24.3

החוזה, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, 

ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין 

 .מכל סיבה אחרתהמזמין לבין הקבלן או 

יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול  24.4

בנוסח שיקבע   –כל תביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, לתקופת הבדק

מערך השכר הסופי של החוזה, ללא ההתייקרות בגין שינוי תנודות   10%בגובה של    –המנהל  

רבות האמורה תהיה צמודה למדד מחירי הבנייה כשהחודש הקבוע לחישוב במדד, הע

 .ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בתנאי החוזה

לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל,  24.5

יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו במחלוקת בין 

דדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה הצ

 .סופית של כל תביעותיו

(, הגיעו הצדדים 5אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן ) 24.6

לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את 

הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו. לסכום הסכום 

מיום הגשת החשבון הסופי   90-הנוסף כאמור, תיווסף ריבית לפי חשב הכללי החל מהיום ה

 .על ידי הקבלן ועד ליום תשלום הסכום הנוסף
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ר במקרה שיתרת שכר החוזה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת שכ 24.7

החוזה, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית החשב הכללי לתקופה החל מתום המועד 

הנקוב  בחוזה לתשלום יתרת שכר החוזה ועד למועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל. 

מיום הגשת חשבון או שדרישת ריבית   89  -תשלום ריבית חשב כאמור, ישולם לקבלן ביום ה

לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל על ידי הקבלן למנהל, ותשלום זה  

 .ממועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל עד למועד תשלום ריבית הפיגורים

יום  15אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך  24.8

לתשלום בפועל. אין ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית חשב מיום היווצרות החוב ועד 

האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, 

מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא 

לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש 

 .תם מהקבלןתחילה את החזר

הרשות תשלם לקבלן מס ערך מוסף על התמורה המגיעה לו בגין העבודה על פי חשבוניות  24.9

רעון ליום הקיזוז ימס שעל הקבלן להגיש כנדרש בחוק, התשלום עבור המע"מ ישולם לפ

 .בפועל

 הסדרת התנועה השוטפת .25

התנועה הקבלן מתחייב לאפשר במהלך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא המכרז את המשך   25.1
 בכל אזורי הפינוי. השוטפת 

כי על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות ו/או תקלות לתנועת כלי הרכב מוסכם,   25.2
 .השוטפת

 ניהול יומן עבודה  .26

 עבודה וירשום בו מדי יום ביומו פרטים בדבר:יומן הקבלן ינהל  26.1

 הקבלן. י"ע המועסקים לסוגיהם העובדים של מספרם 26.1.1

 העבודה. לאתר המובאים סוגיהםו החומרים כמויות 26.1.2

 .העבודה במקום השוררים האויר מזג תנאי 26.1.3

 .העבודה בביצוע והפרעות תקלות 26.1.4

 דיווח על מפגעים ותקריות נזק לגוף ו/או רכוש 26.1.5

 .העבודה ביצוע התקדמות 26.1.6

 .מכוחם או/ו מטעמם מי או/ו המהנדס או/ו המפקח י"ע לקבלן שניתנו ההוראות 26.1.7

 .העבודה מהלך בדבר המפקח הערות 26.1.8

 ביצוע במהלך העובדתי המצב את לשקף כדי בו יש המפקח שלדעת אחר דבר כל 26.1.9
 העבודה 

העתק מיומן העבודה יימסר מידי חודש בצירוף החשבון שיימסר לאישור המנהל מטעם  26.2
 המועצה.
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 מנהל העבודה מטען הקבלן  .27

הנחיות  הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו אשר ישמש איש קשר בין הקבלן לבין המועצה,  27.1
אם אכן העבודות  למנהל העבודה אשר יקבע ינתנו יהמנהל מטעם המועצה והוראות 

יחייבו את הקבלן לכל דבר ומבוצעות על ידי הקבלן בהתאם להוראות המכרז ודרישותיו 
 וענין.

כמפורט לעיל, לא ישחרר את הקבלן מנהל העבודה  וח על ידי  מוסכם, ידוע ומוצהר כי הפיק 27.2
 למילוי תנאי החוזה והמכרז.המועצה מהתחייבויותיו כלפי 

שעות, המפקח יהיה מצויד במכשיר נייד אשר יהיה   24זמינות מנהל העבודה  תהיה במשך   27.3
זמין לשיחות במהלך כל שעות היממה. על מנהל מטעם הקבלן להתייצב באתר לדרישת 

 שעות מראש לפחות.  3ועצה על פי קריאה בהתראה של המ

 מטעם המועצה  מפקח .28

מפקח כהגדרתו במפרט התנאים וההוראות המיוחדים כמפקח על ביצוע תמנה  המועצה  28.1
למפקח לא תהיה סמכות בענייני יובהר, כי    העבודות נשוא המכרז שיקרא להלן "המפקח".

גזבר מראש ובכתב של  באישוריהיו  וכי נושאים אלה, וכיו"ב כספים, תמורה, תקציב
 בלבד. המזמין

נתנו במהלך ביצוע העבודות בהתייחס לביצוע יהנחיות והוראות המפקח לקבלן אשר י 28.2
העבודות לא יהוו עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של הקבלן והתשלום יהיה בהתאם 

 להצעתו המקורית של הקבלן במכרז.

המפקח ו/או מי מטעמו יקבעו אם אכן העבודות למניעת ספקות, מוסכם בזאת, כי  28.3
מבוצעות על ידי הקבלן בהתאם להוראות המכרז ודרישותיו יחייבו את הקבלן לכל דבר 

 וענין.

מוסכם, ידוע ומוצהר כי הפיקוח על ידי המפקח כמפורט לעיל, לא ישחרר את הקבלן  28.4
 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי החוזה והמכרז.

 רים ופרטי חשבון בנקניהול ספ .29

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו  תעודת "עוסק מורשה"  29.1
 .1976-תקפה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת  29.2
 לל.פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכ-חוזה זה כנדרש על

 ערבות ביצוע .30

פי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי המועצה -להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן על 30.1
לפני מועד החתימה על החוזה, ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן החיובי בלבד, 

ערבות  –להסכם זה )להלן  1נספח ב'  –בנוסח המצורף בנספח ערבות ביצוע המצורף 
 מורה על פי הסכם זה.מערך הת 10%ביצוע(, על סך 

( חודשים ממועד החתימה על חוזה זה. 9) תשעהערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של  30.2
( יום טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית ובאם לא יסתיימו העבודות עד 30שלושים )

תאריך זה, יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות 
( יום נוספים מעבר למועד סיום העבודות; 120בתוקף למאה ועשרים )  הביצוע תמיד תהיה

האמור איננו מפחית מזכותה של המועצה להאריך את ערבות הביצוע בהתאם להודעה 
 מטעמה כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע, אם כי חובת הארכה חלה על הקבלן.
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 כל הוצאה אחרת נדרשת.הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע, ו 30.3

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה,  30.4
לשביעות רצון ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או המנהל, תהא רשאית המועצה לחלט 
את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד 

כום הערבות כאמור. הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית עם לגביית ס
 דרישתה בלא צורך הנמקה.

ידי המועצה, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן -סכום הערבות שנגבה על 30.5
זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה או כלפי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או המנהל 

בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיה של ו/או המפקח,  
 המועצה בגין הפרת החוזה.

בנוסף לערבות הביצוע, רשאית המועצה לעכב תחתיה את יתרת התשלומים לקבלן ולקזז  30.6
ו/או להפחית ו/או לנכות מיתרת התשלומים, כל סכום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של 

 מועצה ו/או כלפי כל צד שלישי.הקבלן כלפי ה

 תקופת הבדק ואחריות הקבלן .31
מוסכם ידוע ומוצהר, כי הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לטיב העבודות  31.1

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

העבודות למזמין וכן לכל תקופת האחריות הקבועה בחוק המכר )דירות( וזאת גם מסירת 
והכל  )להלן: "תקופת הבדק והאחריות"(אם הוראות החוק הנ"ל אינן חלות על הקבלן 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאחריות הקבלן ו/או היצרן בהתאם לתעודות האחריות ספציפיות 
 ככל שתהיינה בהתייחס לפריטי הציוד השונים נשוא המכרז.

המפקח יקבע בכל מקרה אם הקבלן אחראי בעד המגרעות ו/או הפגמים ו/או הליקויים  31.2
ו/או הליקויים הנ"ל תוך לא הנ"ל. במידה והקבלן לא יתקן את המגרעות ו/או הפגמים 

ימים מיום שנדרש לעשות כן, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות לטיב  7 -מיאוחר 
ובדק ו/או לבצע את התיקון ו/או הביצוע מחדש בעצמו ו/או באמצעות אחר/ים על חשבונו 
של הקבלן ולנכות את ההוצאות הכרוכות בכך מכל כספים שהם שיגיעו ממנו לקבלן באותו 

מן ו/או לגבותם בכל דרך אחרת כפי שהמזמין ימצא לנכון לרבות מימוש הערבות ז
 הבנקאית לתקופת הבדק כאמור בהסכם זה לעיל.

  ערבות בדק/טיב -בטחונות לתקופת הבדק .32

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

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

, ערוכה לטובת מהתמורה כולל מע"מ  5%ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בשיעור   32.1
, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המצורף להסכם זה 3נספח ב'המזמין בנוסח 

ין זה יהיה מדד ייסי לענהמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבס
במפרט  שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה בסכום/שיעור כמצוין

ערבות בנקאית   "ערבות הבדק והאחריות"/"ערבות טיב"(.)  התנאים וההוראות המיוחדים
( שתחילתה מיד לאחר קבלת שנים עשרחודשים ) 12זו תהיה בתוקף למשך תקופה של 

על ידי המפקח כמבואר בחוזה זה, ערבות בנקאית זו תימסר למזמין  ן מהקבל העבודות
 מיד עם מסירת העבודות וכתנאי מקדמי לתשלום יתרת התמורה.

למרות האמור לעיל, מוסכם כי אם לדעת המפקח ישנם ליקויים בעבודות ואשר תיקונם  32.2
ריך את תוארך תקופת הבדק הקבלן יא -יארך מעבר לתקופת תוקף ערבות הטיב והבדק 

 תוקף הערבות בתקופה/ות נוספת/ות לפי קביעת המפקח.
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תוארך תקופת הטיב והבדק  -בכל מקרה שבו תבוצע עבודת תיקון בתקופת הטיב והבדק  32.3
חודשים נוספים מיום סיום ביצוע עבודות התיקון וערבות  12לגבי עבודה זו לתקופה של 

 הבדק והאחריות תוארך בהתאם.

תקופת הבדק והאחריות תתחיל רק עם מועד סיום ביצוע מושלם מוסכם ומוצהר בזאת, כי   32.4
 של כל העבודות נשוא המכרז, וקבלת תעודת קבלה מהמפקח במסמכי המכרז.

בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבויות הבנקאיות ו/או איזה מהן ו/או שפג תוקפם  32.5
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.

  ביטוחים .33

פי דין, הרי שעל הקבלן לבטח את עצמו ואת -מבלי לגרוע מאחריות לפי חוזה זה ו/או על 33.1
תקופת החוזה )לרבות כל  המועצה ביחד ולחוד )אחריות צולבת( על חשבונו למשך כל

)להלן: לחוזה הקבלנות  2נספח ב' הוראות המופיעות בלתקופות הארכת החוזה( בהתאם 
 המצורף לחוזה כחלק בלתי נפרד ממנו. ("אישור בדבר קיום ביטוחים"

לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה אישור  33.2
להסכם זה,  2' בבנספח טים בהנחיות הביטוח המופיעות על עריכת הביטוחים המפור
 כשהוא חתום על ידי מבטחיו. 

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים  33.3
הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול 

לפי המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כ
ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, 
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

יעה כנגד המועצה ו/או מי הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תב 33.4
מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא 
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 

 את המועצה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

ח המפורטות לעיל. בכל מקרה של לבקשת המועצה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטו 33.5
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  33.6
ן כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבל

להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי 
 ההסכם ו/או על פי כל דין.

הקבלן מתחייב לשלם בזמן ובמועד כל פרמיה ולמלא אחר הוראות כל פוליסה, הכל בכדי  33.7
 להבטיח את תוקף הפוליסות במשך כל תקופות החוזה.

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה רשאית המועצה  33.8
לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח בגין אותם הביטוחים לרבות הפרמיות 
השוטפות, והמועצה תהיה רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל 

 לן בכל דרך אחרת.זמן שהוא, וכן רשאית לגבותם מהקב
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ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה  33.9
וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן יכלל 
בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא 

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

פוליסות הביטוח יכללו סעיף על התחייבות חברת הביטוח לפרוע את סכומי תביעות  33.10
למועצה או למי שהמועצה תורה לשלם לו, כאשר די בחתימת המועצה על כתב קבלה 

 וסילוקין לתשלום סכום התביעה.

 טלים ומבוטלים.סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות, אם הם קיימים יהיו ב 33.11

פי חוזה זה. אי קיום תנאי -הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על 33.12
 ידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות המועצה.-פוליסות הביטוח על

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המועצה הינם  33.13
ים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוח

 במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני  33.14
המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים 

. המתאימות לסוג עיסוקםיופיעו דרישות ביטוח וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, 
הקבלן מתחייב להמציא למועצה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את במידה ויידרש, 

 אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

מבלי לגרוע באמור בחוזה זה ומבלי לגרוע בהוראות פוליסת הביטוח מובהר ומודגש בזאת  33.15
הקבלן אחראי כלפי המועצה, כלפי עובדיו, כלפי שלוחיו וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק  כי

שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל 
מין וסוג שייגרמו למועצה ו/או למערכות הקשורות עימה ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש, 

ישרין או בעקיפין( ו/או חלק מהן ו/או כתוצאה מהפרת כתוצאה מביצוע העבודות )במ
התחייבויותיו ו/או כתוצאה מאי ביצוע העבודות ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או כתוצאה 

 ממחדלו של הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי הבא מטעם הקבלן.

הקבלן ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור לעיל, לרבות  33.16
 ות משפט ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך.הוצא

 תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים .34

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח  34.1
 ידם לתיקון הליקוי.-ותוך המועד שנקבע על

ר, המועצה רשאית לתקן את הליקויים בעצמה לא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמו 34.2
או על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן. תיקנה המועצה את הליקויים כאמור, תהא זכאית 

הוצאות  15%להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 
 מיוחדות.

ה ובמקרים מעין אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המועצה בעניין ז 34.3
 אילו.

ידי המפקח או המנהל או גורם מוסמך אחר מטעם -אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על 34.4
המועצה במהלך העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק הזמן 
אשר הוקצב בעניין, רשאי המנהל להפחית מגובה התמורה החודשית לקבלן סכומים 

 ירוף פיצוי ושיפוי המועצה על גרימת הליקוי.המכמתים את הנזק בצ
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או  34.5
לעקל מהקבלן בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר לכאורה, מגיע לקבלן לפי החוזה או מכל 

ן למועצה ו/או סכום אחר שעל המועצה לשלמו לקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבל
פי החלטה שיפוטית, בין שהוא -פי חוק ו/או על-פי דין או על-פי חוזה או על-לצד שלישי על

 קצוב ובין שאינו קצוב.

הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצוע  34.6
ין הקבלן לבין עובדיו העבודות(, מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שב

 ו/או כתוצאה מסכסוך כספי ו/או משפטי עם המועצה ו/או מכל סיבה אחרת.

השבית הקבלן את עבודותיו ישלם הקבלן למועצה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש  34.7
לכל יום עבודה שבו לא ביצע   תמורה הכולל  ( אחוזים מגובה התשלום  1.5%בסך של עשרה )

וי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של המועצה לקזז ו/או את העבודות; אין בפיצ
להפחית ו/או לנכות סכומים כסף נוספים בגין השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט 

 ערבות הביצוע.

כמו כן רשאית המועצה לתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה  34.8
 מהשבת עבודות הקבלן.

פי -מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של המועצה עלמבלי לגרוע  34.9
כל דין ו/או חוזה זה, הרי שהמועצה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק 
קבלן/נים או עובדים אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או 

ות בביצוע העבודות כאמור חלקן( בעצמה, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכ
 הוצאות מיוחדות של המועצה. 15%בתוספת של 

 ביטול ההסכם  .35

ימים מראש,  3המועצה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מוקדמת של  35.1
ככל שלא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין מיום קבלת/הודעת ההתראה על כך, והמועצה 

ידי הקבלן לפרק זמן -ת ביצוע העבודות עלתהיה רשאית לבטל את החוזה, להפסיק א
משתנה ולבצע את העבודות בעצמה ו/או למסרה לאדם אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק 

 ו/או הוצאה שייגרמו לה בנדון, במקרים הבאים;

 פי חוזה זה.-אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על 35.1.1

ימים ללא קבלת  2על אם הקבלן הפסיק את ביצוע העבודות לתקופה העולה  35.1.2
 הסכמת המועצה בכתב ומראש.

 אם הקבלן מעל באמון המועצה.  35.1.3

 אם הקבלן לא עמד בלוחות הזמנים. 35.1.4

אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(,  35.1.5
 או אם הוגשה בקשה למינוי  כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.

הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו אם הקבלן יפשוט את   35.1.6
כינוס נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע 

ידו החלטה על -לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על
ק או שמונה פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירו

לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, 
או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת 

 .1983-החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג
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במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם  35.1.7
 וצאה לפועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו.משרד הה

( ימים ללא סיבה מספקת, 3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה ) 35.1.8
 לדעתה של המועצה, או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך  35.1.9
בצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח ביצועה ו/או ביצוע חלקה, או שאינו מ

ידי המנהל או המפקח, או שאינו מבצע את העבודות -הזמנים שנקבע ואושר על
פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן -בקצב הדרוש להשלמתן על

( ימים ו/או 3פי חוזה זה ואינו מציית תוך שלושה )-ההתחייבויות המוטלות עליו על
ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב -ע עלפרק זמן אחר שנקב

של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש 
 ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.

בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה  35.1.10
( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות 10בתוך עשרה )  הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על

אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה  35.1.11
ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי 

 ליה.החברה ו/או מנה

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה  35.1.12
 בביצוע העבודות בלי הסכמת המועצה מראש ובכתב.

הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך  35.1.13
 ידי נותן ההוראה.-זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על

נקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי אם נפתחה חקירה פלילית או נ 35.1.14
 מניותיו ו/או מנהליו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה  35.1.15
נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע 

 על ההתקשרות עם הקבלן.

או נתונים ו/או דו"חות במסגרת התברר כי הקבלן מסר למועצה הצהרות ו/ 35.1.16
 ביצוע תפקידיו.

לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם לתוכניות העבודה  35.2
ידי המועצה, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיה של המועצה רשאית -אשר הוכנו על

 פה או בכתב.-בעלהמועצה  להתרות ולדרוש את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה 

הודיעה המועצה לקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל, תשלם המועצה לקבלן רק  35.3
ידי המועצה, -תמורת שעבודות שביצע הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על
פי החוזה וכל -בניכוי ו/או הפחתה ו/או בקיזוז כל סכום לו זכאית המועצה מהקבלן על

 ידי הקבלן.-המועצה עקב ו/או כתוצאה מהפרת החוזה עלנזקים ו/או הוצאות 

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה המועצה רשאית לפעול בהתאם לכתבי הערבויות  35.4
האוטומטיות אשר ניתנו לה בהתאם לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה; כולל חילוטה 

 ידי הקבלן.-של כל הערבות הבנקאית או חלקה, בגין הפרה של החוזה על
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אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים  35.5
 פי כל דין ו/או על פי חוזה זה.-ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה על

אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו  35.6
, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של של הקבלן בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין

 פי כל דין.-פי החוזה זה ועל-החוזה, המזכה את המועצה בכל סעד על

 שונות .36

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים  36.1
ו/או סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן 

ידי המנהל יהא -מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש אשר יינתן על-הל עללמנ
 סופי ומוחלט ויחייב את הקבלן.

ן להסיק יאוזה אין פירושו  חוזהעל הפרה של הוראה כלשהי של  אחד הצדדיםויתור של  36.2
 זה.חוזה וותר על הפרה נוספת של י הואממנו כי 

ל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב בזאת כי כ צדדים מסכימים ומצהירים 36.3
לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים  אפשרותכהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר 

גרע בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או יהניתנים להפרדה מהן לא י
שהי, ההתחייבויות. היה והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו, מסיבה כל

ה ו/או הוראות אלו יפורשו אכבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת אכיפתן, הור
 יאפשר אכיפתן בהתאם לדין החל.ש כךבאופן המגביל או מצמצם אותן 

מוסכם בזאת כי הסמכות השיפוטית המקומית הבלעדית לפי חוזה זה, וכן כל חילוקי דעות  36.4
ו ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעה בקשר לכך, ו/או סכסוכים בקשר לחוזה זה, פירושו ו/א

 חיפה. יובאו להכרעה בפני בתי המשפט בעיר

מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה.  36.5
 (72שבעים ושתים )על ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני  

ביום   -במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה   -, אם נמסרה ביד  המשלוחשעות ממועד  
 בו נשלחה. 

 - ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 הקבלן 

 ________________ –בלן הק     שם ה

 

 _____________ תאגיד .פ./ת.ז./מס'ח      ח.צ./

 

 מורשי החתימה מטעם הקבלן החותמים   שמות 
 –זה חוזה          על 

 ________..זת____________שם                    

 _______ת.ז.__________                  ____שם                    

 ת'גהמועצה המקומית    

 חתימות מורשי החתימה מטעם המועצה: 

 

   _____________;  -חתימת ראש המועצה

 

 ________________; -חתימת גזבר 
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___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 -להסכם   1נספח ב'   -

 לזוכה )צמודה( אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

 "ערבות ביצוע "

  לכבוד

 ת'גהמועצה המקומית 

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 כולל של  
, המגיע או ( כולל מע"מ –שהציע הקבלן במכרז  מסכום התמורה הכוללת 10%)

עם שייקרא להלן "החייב", בקשר  _____________ העשוי להגיע לכם מאת: 
אשר בשטח  ,בניית מועדון גיל הזהבלביצוע עבודות  3/2023 מס: פומבימכרז 

 .ת'גהשיפוט של המועצה המקומית 

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

  2023ינואר  חודשתשומות הבנייה מ"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד 
לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______  15 -שהתפרסם ב 

 נקודות.

פורסם לאחרונה שי תשומות הבנייה "המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד
 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 

דש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד הח
 לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

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 

לל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סך החייב בתנאי שהסכום הכו
 .בתוספת הפרשי הצמדה ₪ _______________

 מתחילת חודשים 14של  בתוקפה תישאר זו עד ערבות ערבות זו תישאר בתוקפה
 . הנפקתה

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

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

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק                 
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___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 -להסכם   2נספח ב'   -

 אישור על קיום ביטוחים

 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
ה.  אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיאישור ביטוח זה מהווה  

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

    
מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע   המבוטח מבקש האישור*

 העבודות*
 מעמד מבקש האישור*

 מועצה מקומית ג'ת שם:
 

 שם: 
 

לביצוע  3/2023מס' פומבי מכרז 
  עבודות בניית מועדון גיל הזהב

בשטח השיפוט של המועצה 
 המקומית ג'ת 

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמין העבודותאחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.:   500206289ת.ז./ח.פ.: 
  מען: 3009100 ג'ת 81ת.ד    מען:

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 
 פוליסה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

מט  סכום 
 בע 

כל הסיכונים  
 עבודות קבלניות

 שווי העבודות:   ביט 
_________ 

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

מבוטח   -318כיסוי רעידות אדמה,  -316ושוד, 
 ₪      גניבה ופריצה   ראשוניות - 328מבקש האישור,   -נוסף 

 ₪      רכוש עליו עובדים 
 ₪      רכוש סמוך 

 ₪      פינוי הריסות
נזק ישיר מתכנון  

לקוי/עבודה לקויה ו/או 
 חומרים לקויים

     ₪ 

צד    -307הרחבת שיפוי,    - 304אחריות צולבת,    - 302 ₪ 5,000,000   ביט  צד ג'
ויתור על תחלוף   -309קבלנים וקבלני משנה,  -ג'

כיסוי בגין נזק שנגרם  -312לטובת מבקש האישור,  
כיסוי לתביעות המל"ל,   -315 משימוש בצמ"ה,

  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח -321
מבקש האישור ייחשב כצד   - 322מבקש האישור, 
רכוש מבקש  - 329ראשוניות,  -328ג' בפרק זה, 

 האישור ייחשב כצד ג' 

הביטוח לא יהיה כפוף  
לכל הגבלה בדבר רעד  

 ו/או החלשת משען

     ₪ 

נזק לרכוש צד ג' עקב  
שימוש בכלי רכב מנועי,  
מעבר לחבות המכוסה  
בפוליסה סטנדרטית  

 לביטוח כלי רכב.  

החבות מעבר לנ"ל      
הינה בגבול  

האחריות המוזכר  
לעיל עד לסכום של  

1,000,000   

₪ 

כל אדם שאינו נכלל  
ברשימות השכר של  
המבוטח ייחשב כצד  

 שלישי 

     ₪ 

אחריות 
 מעבידים 

  -318ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור,    -309 ₪ 20,000,000   ביט 
מבוטח נוסף   -319מבוטח נוסף )מבקש האישור(, 

היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח,  
 ראשוניות - 328

אחריות 
מקצועית משולב 

 חבות מוצר

השמצה  דיבה,  -303אובדן מסמכים,  - 301 ₪ 1,000,000   ביט 
והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות  

ויתור על   -309הרחבת שיפוי,   -304מקצועית, 
מבוטח נוסף   -321תחלוף לטובת מבקש האישור, 
מבקש האישור, ,   -בגין מעשי או מחדלי המבוטח

פגיעה   - 326מרמה ואי יושר עובדים,   - 325
  -327בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 

ראשוניות ,  - 328הוי עקב מקרה ביטוח, עיכוב/שי
 חודשים(  12תקופת גילוי  )  - 332

 *: (ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 עבודות קבלניות גדולות –בנייה  009

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

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 -להסכם   3נספח ב'   -

 נוסח ערבות בדק אחריות

 בנק: ________________       ,לכבוד

 סניף: _______________                                           ת'גהמועצה המקומית 

 ______________מיקוד:   

 תאריך: ______________       

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________  הנדון:  

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס' "המבקשים"____ )להלן  _____על פי בקשת _____
כוללת שהציע המהתמורה  5%   ______)אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 3/2023
בניית לביצוע עבודות  3/2023מכח מכרז , נשוא הזמנת העבודה מס' _______(  כולל מע"מ –הקבלן 

( __ ₪ ______הסכום במילים: __ ) ת'גבשטח השיפוט של המועצה המקומית   מועדון גיל הזהב
 (."הפרשי הצמדה"בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט )להלן 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי   באופן
 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
 ק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.אחת מהן מתייחסת לחל

 במכתבנו זה :

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר תשומות הבניהמשמעו מדד  -"מדד" 
 כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

( "המדד החדש"בות זו )להלן  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ער
( יהיו הקרן והפרשי "המדד היסודי")להלן  2023מרץ כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

 הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת 

 ועד בכלל. 1.6.2025ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 1.6.2025דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 1.6.2025לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,        

 בנק : ___________________       


