
 חתימת המציע: __________________
 

  כוח אדםחוזה לאספקת שירותי 
  

  2019ביום ___ בחודש _________  בשער הנגב שנערך ונחתם 

  

  

  מועצה אזורית שער הנגב  בין:

      78100ד.נ. חוף אשקלון   

  מצד אחד                  ")המועצה" -(להלן     

  

  

  __________________________    לבין: 

  _________________ מס'   ח.פ./צ.    

  _____________________ כתובת    

  מצד שני                  ")הקבלן" -(להלן     

  

  

כח לאספקת שירותי  ")המכרז" -(להלן  01/  2019' מכרז פומבי מס פרסמה המועצהו  הואיל

") מהסוג, בהיקף, השירותים" או "כוח אדםשירותי " -(להלן למועצה  אדם זמני

(להלן ביחד  המכרז לן בחוזה זה, בנספחיו וביתר מסמכיבתנאים ולתקופה המפורטים לה

  ");מסמכי החוזה" -

  

  ;השירותיםהאמור, הצעה לספק לה את  מכרז, במסגרת הלמועצהוהקבלן הגיש   והואיל

  

בכפוף  השירותיםהחליטה לקבל את הצעת הקבלן, ולמסור לו את אספקת  המועצהו  והואיל

  למותנה במסמכי החוזה;

  

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  

  מבוא, נספחים, כותרות הסעיפים והגדרות .1

  

  המבוא לחוזה זה והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והם בבחינת תנאיו. 1.1

  

לפרשנותו של כותרות הסעיפים מיועדות אך ורק לנוחיות ההתמצאות ולא ישמשו  1.2

  החוזה.

  

  לצורכי חוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצדם: 1.3

  

  " פירושו: לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שלוחיו ומורשיו המוסמכים.הקבלן"  )א(

  

ו/או כל אדם אחר מטעמה, שהיא תודיע עליו  המועצה מנכ"ל" פירושו: הממונה"  )ב(

 אספקתדבר וענין הקשור ב לכל המועצהבכתב לקבלן, אשר ישמש כנציג 

  נשוא חוזה זה ובקיום התחייבויות הקבלן על פיו. השירותים
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 חתימת המציע: __________________
 

החתומה ע"י , אדם לאספקת שירותי כח" פירושה: הזמנה ת כח אדםהזמנ"  )ג(

  לחוזה זה. נספח "א"כאמור בוהערוכה , וגזבר המועצה גם יחדמנכ"ל המועצה 

  

  הצהרות הקבלן .2

  

  חוזה זה כדלקמן:הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על 

  

נשוא חוזה זה,  כח האדם שירותי אספקתהוא עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה ל 2.1

, ובהתאם להצהרותיו בכתב במכרז כתב ההוראות למשתתפיםל 4 סעיףכפי שפורטו ב

  ההצעה.

  

, בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים באספקת מפגש המציעיםב השתתףהוא  2.2

נשוא חוזה זה ו/או העלולים להשפיע על אספקתם ועל ביצוע התחייבויותיו  השירותים

שבחוזה זה, ומצאם מתאימים על מנת לאפשר לו לעמוד בביצוע התחייבויותיו 

  האמורות, והוא מוותר בזה על כל טענה הקשורה בכך.

  

עות רצונו המלאה, כל מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על , לשביהמועצהקיבל מ 2.3

וקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות ההוצאות שתהיינה לו  השירותיםאספקת 

  בקשר לכך.  המועצהבביצוע ההתחייבויות האמורות, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי 

  

 תאימיםות, עובדים מיש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנ 2.4

שיונות הנדרשים על פי כל דין וכן כל יתר הדרוש על מנת לספק יבמספר מספיק, כל הר

נשוא חוזה זה ברמה גבוהה ובאופן שוטף, רצוף ויעיל  כח האדם שירותיאת  למועצה

  בהתאם למסמכי החוזה.

  

באספקת  נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים 2.5

כוח ונשוא חוזה זה ו/או הנובעים מהם, ומהות וכמות ההשקעה,  כח האדם שירותי

ולקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, וכי יש ביכולתו  השירותיםהאדם שידרשו לאספקת 

  לקיים התחייבויותיו אלה בהתאם לכל הדרישות והתנאים הקבועים במסמכי החוזה.

  

עקב אי ידיעת ו/או  המועצהפיות ו/או אחרות כלפי לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כס 2.6

ובקיום  כח האדם שירותיאי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים באספקת 

  התחייבויותיו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור.

  

בפועל,  כח אדם שיסופקו על ידו שירותי בעד תמורה לשלם מתחייבת המועצה כיו, ל ידוע 2.7

 במסמכי המתואריםן ובאופ מועדיםב, כדין ומאושרת החתומ ת כח אדםלהזמנ בהתאם

חתומה  ת כח אדםהזמנ קבלת ללא כי, במפורש יובהריו. להוראות ובכפוף, החוזה

  מועצה.ה לרשות עובדים העמיד אם אף, לתשלום איהקבלן זכ יהא לאומאושרת כנדרש, 

  

ו/או  כלשהו בהיקף כח אדם שירותי להזמין מתחייבת אינה מועצהה כיבלן, לק דועי 2.8

 בהתאם, לעת מעת תיעשה יםהשירות לקבלת המועצה דרישתכי ו, למטרות כלשהן
  . הבלעדי דעתה שיקולועל פי  , תקציבה,לצרכיה
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  תקופת החוזה ותקופות אופציה .3

  

 (חמישה 15בתוך  חודשים, שתחילתה(שנים עשר)  12תוקפו של חוזה זה לתקופה של  3.1

לקבלן בדבר זכייתו במכרז, או במועד מאוחר יותר  הודעהה מסירת מועדעשר ימים) מ

  ").תקופת החוזה" -(להלן  שיהיה נקוב באותה הודעה

  

בלבד הזכות להביא חוזה זה ו/או את  למועצהלעיל, שמורה  3.1על אף האמור בסעיף  3.2

 שהקבלן מספק על פיו, לידי סיום, לפי שיקול תיםהשירואספקת חלק/ים מסוים/מים מ

דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת בתקופת החוזה, בהודעה בכתב שתמסור לקבלן לפחות 

הודעה כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום  המועצה(שלושים) יום מראש. מסרה  30

ת החוזה ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת השירותים כאמור ו/או להבא

, בהתאם למועצהלקיצו, פרט לתשלום המגיע לו בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל 

לפי  -קודם מועד הפסקת השירותים או סיום החוזה  להזמנות כח אדם חתומות כדין,

  על פי חוזה זה ועל פי כל דין. למועצההענין, ובכפוף לזכויות המוקנות 

  

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תוקפו בלבד מוקנית הזכות להאריך,  למועצה 3.3

לפיו שהקבלן מספק  השירותיםשל החוזה, במלואו או בהתייחס לחלק/ים מסוים/מים מ

(שנים  12) תקופות בנות ארבע( 4-ל - המועצהלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  -

לקבלן  שתמסור"), בהודעה בכתב תקופות האופציה" -עשר) חודשים כל אחת (להלן 

לפי  -(שישים) יום קודם תום תקופת החוזה או תקופת האופציה שבתוקף  60לפחות 

הודעה כאמור לקבלן, יגיע החוזה לקיצו בתום תקופת החוזה  המועצההענין. לא מסרה 

  לפי הענין. - שבתוקף או תקופת האופציה

  

בכך שהקבלן ימציא  מותנהלעיל,   3.3, כאמור בסעיף למועצהמימוש האופציה הנתונה  3.4

(שבעים וחמישה) ימים לפני תום תקופת החוזה או תקופת  75-, לא יאוחר מלמועצה

  לעסוק בתוקף רשיוןאת המסמכים המפורטים להלן:   לפי הענין, - האופציה שבתוקף

 ,1996 -ו"תשנ, אדם כח קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתו" אדם כח קבלן"כ

ביחס  לכתב ההוראות למשתתפים במכרז, 4.6 כאמור בסעיף חתומים, יםתצהירו

של הרשעות בשל הפרת  ןקיומ .(שלוש) שנים שקודם מועד חתימת התצהיר 3לתקופה של 

-קנסות מינהליים בשל הפרת דיני העבודה, יהיה עילה לאי 2-דיני העבודה ו/או יותר מ

  .המועצהמימוש האופציה על ידי 

  

לעיל, יחולו ההוראות  3.3ה על מימוש האופציה כאמור בסעיף הודע המועצהמסרה  3.5

  הבאות:

  

(שלושים) יום מקבלת הודעתה כאמור, ערבות  30, בתוך למועצההקבלן ימציא   )א(

בנקאית לתקופת האופציה ואישור על קיום ביטוחים לתקופת האופציה, כנדרש 

  בחוזה זה.

  

ללא שינוי במהלך  ןיעמדו בתוקפכל הוראות חוזה זה והתחייבויות הקבלן על פיו   )ב(

  תקופת האופציה.
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  השירותים .4

  

  בחתימתו על חוזה זה הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:

  

שירותי גיוס, מיון והצבת עובדים לביצוע עבודות כוללים הדרושים למועצה השירותים  4.1

מזדמנות שונות, בהיקפים, באיכות ובכמות משתנים, שיבוצעו באגפי המועצה, 

מבלי לגרוע  בהתאם לצרכיה, לרבות אך המועצה שתיקבע אחר מוסדותיה, ובכל מקוםב

אספקת  ,אספקת כח אדם לביצוע ליווי להסעות תלמידים :מכלליות האמור לעיל

סיוע למח'  ;בקרית החינוך שער הנגבשירותי סיוע לתפעול מערכות טכנולוגיות חכמות 

גינון עבודות  טיקה, שינוע, הובלות ציוד,לוגיס ביצוע עבודות אחזקה כלליות,בהאחזקה 

 או כפי שייקבע על ידיזה כמפורט בחוזה  להכ; בקרית החינוך אחרות שונותעבודות ו

  . הממונה

 
בהיקף  תעסוקהול מקום למילוי מקצועי בלתי או/ו מקצועי כוח אדם יספק הקבלן 4.2

שתעביר אליו  ת כח אדםבהתאם להזמנ מיידי באופן עבודה, ימי(שבעה)  7 עד של מצטבר

היקף  סוג/היקף כח האדם הנדרש, סוג העיסוק הנדרש, , בה יפורטו, בין היתר,המועצה

  .ה הדרושים, השכר שישולם לעובד/יםימי/שעות העבוד

  

עבודה,  תימסר  ימי(שבעה)   7 על העולה מצטבר בהיקף לתעסוקה אדם כח הזמנת

הקבלן  לכך על ידי המועצה יהיה על יידרשאש, וככל ש(שבעה) ימים מר 7לקבלן לפחות 

לכל תפקיד, הזמינים לעבודה באופן מיידי,  מועמדים (שני) 2 לפחות מועצהציג בפני הלה

  .המועצה אליו רישתעב ת כח אדםהזמנקבלת מ ימים(שבעה)  7-מוזאת לא יאוחר 

  

בהתאמה להוראות החוזה,  את שירותי כח האדם למועצההקבלן מתחייב לספק  4.3

לשביעות רצונה המלאה ו הממונה, בהתאם להוראות להזמנות כח האדם שיועברו אליו,

  .המועצהשל 

  

 ךהיה מוסמייבוצעו תחת פיקוח ובהתאם להוראות הממונה. הממונה  השירותים  )א(

וזה וביצוע התחייבויותיו שבח השירותיםלתת לקבלן הוראות בקשר עם אספקת 

  זה, והקבלן מתחייב לבצע את הוראות הממונה במלואן. 

 
מובהר שאין בפיקוח מטעם הממונה אלא אמצעי להבטיח שהקבלן יקיים את   )ב(

התחייבויותיו לפי החוזה, ואין בו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו לקיומן 

  המלא והמושלם של התחייבויות אלה.

  

באמצעות  ,בנאמנות, ביעילות וברמה מקצועית טובהלספק את השירותים במסירות,  4.4

ו/או כישורים, העונים  ומיומנותו/או  סיוןימספר מספיק של עובדים כשירים, בעלי נ

  .לדרישות המועצה

  

המלאה של הממונה, ולקיים את כל ההוראות  ולספק את השירותים לשביעות רצונ 4.5

 בכל הקשור עם ביצוע השירותים.  ושינתנו לו על יד
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לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה לעיל, מבלי לגרוע מכל  4.6

 רשאית לבצע את המועצהפי דין, תהיה -פי החוזה ו/או על-על למועצהזכות המוקנית 

או באמצעות ו/, בעצמה כח האדם שירותי העבודות ו/או הפעולות שלצורך ביצוען נדרשו

  ראה לה, וזאת על חשבונו של הקבלן. קבלן אחר או בכל דרך אחרת שתי

 
 תייצבה לא או/ו שנדרשו בתנאים או/ו במועדהקבלן  י"ע האדם כח סופק לא  )א(

 אותו בגין כלשהי לתמורה זכאי הקבלן יהיה לאבמועצה,  לעבודתו קבלןה עובד

 מוסכמים פיצויים בתשלום את הקבלן לחייב רשאית תהיה, והמועצה מועד

  :כדלקמן מראש

  

פיצוי מוסכם   -העובד  היעדרות /באספקת כ"א לאיחור הראשון היום בגין )1(

  .לכל עובד ₪ (מאה וחמישים) 150 סךב

 
פיצוי מוסכם  -העובד  היעדרות /באספקת כ"א לאיחור השני היום בגין )2(

   .לכל עובד ₪ (שלוש מאות) 300 סךב

 
פיצוי  - ואילךלאיחור באספקת כ"א/ היעדרות העובד  השלישי היום בגין )3(

  .יום עובד לכל לכל₪  (חמש מאות) 500 סךמוסכם ב

 
בצרוף הפרשי סכומי הפיצויים המוסכמים, כאמור בסעיף זה לעיל, ישולמו 

הצמדה למדד המחירים לצרכן, מחושבים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד החדש 

ים האמורים בפועל על ידי הקבלן למועצה שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצוי

שפורסם בסמוך לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן  לעומת המדד

 אם המועצה תהיה חייבת בתשלומו, -, ובתוספת מע"מ כדין ")הבסיסי המדד" -
  

פסקה  הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות  )ב(

הוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד (א) לעיל, ו

האמור בהן, לרבות סבירות סכומי הפיצויים הקבועים, המוסכמים והמוערכים 

  .שםמראש הקבועים 

  

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע את המועצה מלתבוע מהקבלן סכומים   )ג(

לעיל, אם יגיעו לה, ו/או לגרוע  בפסקה (א)בים נוספים כלשהם מעל לסכומים הנקו

  מזכותה לכל סעד על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

  

העבודות ו/או הפעולות שלצורך ככל שהוצאותיה הנוספות של המועצה בביצוע   )ד(

 , בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר, תהיינהכח האדם שירותי ביצוען נדרשו

סכמים הנקובים בפסקה (א) לעיל, תהיה גבוהות יותר מסכומי הפיצויים המו

(חמישה עשר אחוז) הוצאות  15%מהקבלן בתוספת  המועצה רשאית לגבותן

של הנוספות ישור בכתב חתום בידי הממונה ביחס להוצאותיה א  תקורה.

יהווה ראיה  (חמישה עשר אחוז) הוצאות תקורה, 15%בתוספת  ,כאמור המועצה

  כנו. מכרעת, לכל דבר וענין, ביחס לתו

 
 ,מיםהמוסכ יםהפיצויתהיה רשאית לגבות ו/או לנכות ו/או לקזז את  המועצה  )ה(

מכל סכום  הוצאותיה, כאמור בפסקה (ד) לעיל,כאמור בפסקה (א) לעיל או את 
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שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, והיא תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך 

מתחייב להשלים את שיעור ערבות , והקבלן , לרבות מתוך ערבות הביצועאחרת

  הביצוע לסך הנקוב בחוזה זה, מיד עם דרישה ראשונה לכך.

  

  הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. 4.7

  

  התחייבויות הקבלן .5

  

  הקבלן מתחייב בזה כדלקמן:

  

שות מוסמכת, לבצע ולקיים את התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראות כל דין ור 5.1

עבור כל  המועצהלשאת באחריות המלאה והבלעדית להפרת הוראות אלה ולפצות את 

  נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבותו שבסעיף זה לעיל.

  

הדרישות של הרשויות המוסמכות בנוגע לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה מוכרות  5.2

הקבלן מתחייב לעמוד בכל הוראה, וידועות לו וכי הקבלן ועובדיו, יעמדו בדרישות אלו. 

דרישה ותנאי הנוגעים לביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה אשר יפורסמו מעת לעת על ידי 

כל רשות מוסמכת. אם העמידה בהוראה, דרישה ותנאי כאמור, אשר פורסמו לאחר 

מועד חתימת חוזה זה, תהיה כרוכה בהוצאות ו/או תשלומים כלשהם, ישא הקבלן בכל 

מים ו/או ההוצאות האמורים ולא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות נגד התשלו

  בגינם. המועצה

  

לבצע ולקיים את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בהתאם להוראות כל דין והוראה של כל  5.3

רשות מוסמכת. האחריות המלאה להפרת התחייבותו שבסעיף זה לעיל תחול אך ורק על 

  הקבלן. 

  

  ל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.הוראות סעיף זה לעי 5.4

  

  התמורה .6

  

בתקופת החוזה  יקלנדארבמהלך כל חודש  למועצהשיספק  כח האדם שירותיתמורת  6.1

וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה, תשלם  ,יהבהתאם להוראות

  כדלקמן: הלקבלן תמור המועצה

 
הקבלן לכל עובד שישתתף מטעמו באספקת השכר והתנאים הנלווים שישלם   )א(

השירותים למועצה, יקבעו ע"י המועצה בלבד, בכל מקרה לגופו, בעת הזמנת 

נספח "א" כ , ויפורטו במסמך הזמנת כח אדם בנוסח המצורףהשירותים מהקבלן

   .לחוזה

 
כאמור, יהיה כפוף  עובדי הקבלן שישתתפו באספקת השירותיםהשכר שישולם ל  )ב(

  ן רלוונטי החל על העסקת עובדים כאמור.להוראות כל די

  

  :לענין סעיף זה  )ג(
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 העסקתבגין  בה ישא הקבלן הכוללת עלותה " משמע:עלות המעביד"  )1(
למועצה, ולרבות:  בפועל הקבלן שישתתפו באספקת השירותים עובדי

שכר; תוספות יוקר; הוצאות נסיעה, דמי מחלה, הפרשות מעביד לביטוח 

    .לאומי, לגמל, לביטוח פנסיוני ושאר תשלומי החובה החלים

  

עלות המעביד בה ישא שתתווסף ל ,)mark-upהתקורה (משמע:  "עמלה" )2(

, הקבלן בגין כל עובד מטעמו שישתתף באספקת השירותים למועצה

   .להצעתו של הקבלן למכרז 8הנקוב בסעיף  בשיעור

  

י יד על חוזהה בביצוע הכרוכות העלויות וההוצאות כל את כוללת העמלה

תשלומי  עבודה, נסיעות, אדם ומשרדים, שכר כח עלויות , לרבותהקבלן

ב, "וכיו תקורה ביטוח, , תקשורת, דלק, ניהול,חובה מכל סוג (למעט מע"מ)

  קבלני.  רווח ולרבות

  

 עלות מעביד ,בפועל עבור שירותי כח האדם שיספק לההמועצה תשלם לקבלן   )ד(

לפי חוזה זה,  עבור כל עובד מטעמו שישתתף באספקת השירותים, בצירוף עמלה

  ").התמורה" -(להלן  בהתאם להזמנות כח אדם שהוציאה המועצה

  

  : ביטול הזמנת כח אדם  )ה(

  

 את וביטלה עבודה מסוים, ליום מסרה המועצה לקבלן הזמנת כח אדם )1(
) שתי עשרה( 12בהודעה שמסרה לקבלן ו/או לעובד עצמו  לפחות  ההזמנה

תחויב המועצה   לא - שעות קודם השעה בה היה על העובד להתייצב לעבודה

 .שבוטל העבודה יום עבור לקבלן כלשהו בתשלום
  

(שתים  12-מסרה המועצה הודעה על ביטול יום עבודה בהתראה של פחות מ )2(

 עובד הקבלן) לעיל, לרבות עם התייצב 1עשרה( שעות כאמור בפסקה (

 50%לקבלן  מועצהה תשלם - הממונה לביתו ידי על  שלחנולעבודה 

  . שבוטל כאמור עבודהה יום בגין אותו ) מהתמורהאחוז (חמישים

  

כלשהי  הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת .כולל, קבוע וסופי סכום התמורה יהיה 6.2

ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או  לעיל 6.1מעבר לתשלום התמורה כאמור בסעיף 

, לרבות בגין הוצאות בלתי צפויות השירותיםלתשלומים נוספים כלשהם בגין אספקת 

או כל עלות ו/או הוצאה, ישירה או עקיפה, משתנה או קבועה, בין שקיימת במועד 

  מת חוזה זה ובין שתיכנס לתוקף בעתיד ו/או מכל סיבה אחרתחתי

  

שיהיה  לעיל, יתווסף מס ערך מוסף בשיעור 6.1לסכומי התמורה, המפורטים בסעיף  6.3

 .בתוקף במועד ביצוע כל תשלום לקבלן, כנגד חשבונית מס כדין של הקבלן
   

  

  

 דוח מפורט של שירותי למועצההקבלן  בתקופת החוזה יגיש יקלנדארבתום כל חודש  6.4

בצירוף . הדו"ח יוגש ופירוט התמורה בגינם שסופקו על ידו במהלך אותו חודש כח האדם

  . לכל חודש עוקב 10-וזאת לא יאוחר מהלתשלום, , ערוכה כדין לחשבונית מס "מקור"
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הממונה ועל ידי גזבר המועצה, ובכפוף לזכויותיה   ע"י בכפוף לאישור הסכום לתשלום 6.5

ארבעים ( 45לא יאוחר מתום  התמורה עד את לקבלן, תשלם המועצה עצהשל המו

 ה "). לא הוגש45היא משולמת ("שוטף +  שבגינו הקלנדרי חודשהמתום  מיםי )וחמישה

יידחה  ונית,החשבנשוא  לחודש שלאחר החודש 10-העד  למועצה חשבונית המס לתשלום

  מועד התשלום למועד לתשלום בגין החודש שלאחר מכן.

  

כל תשלום כאמור בסעיף זה לעיל יהיה כפוף לכך שהחברה תמציא למועצה ערבות  6.6

  בנקאית להבטחת ביצוע החוזה.

  

, לא בביצוע איזה מהתשלומים כאמור בסעיף זה לעיל יום (שלושים) 30 עד איחור של 6.7

  .בתשלום ריבית ו/או פיצוי כלשהו קבלןה את ההפרה מצד המועצה ולא יזכייחשב כ

  

(שלושה) תשלומי תמורה, לא יהווה  3(שלושה) חודשים בתשלום של עד   3איחור של עד 

לבטל חוזה זה. אין בהוראות סעיף זה לעיל משום  קבלןהפרה יסודית, ולא יזכה את ה

  על פי כל דין. קבלןשל ה וויתור על יתר זכויותי

 
ו/או ביצוע התשלום לפיה, במלואו או בחלקו, לא  קבלןגיש היש אישור חשבונית מס 6.8

שסופקו, לעמידת  כח האדם יחשב כראיה ו/או כאישור מטעם המועצה לטיב שירותי

  או לכל ענין אחר. קבלן, להיעדר טענות כלפי הובהתחייבויותי קבלןה

  

כספית  הקבלן לא יהיה זכאי לכל עזרה כספית, לרבות מקדמות, מפרעות או כל עזרה 6.9

  .המועצהוכן לא יהיה זכאי לכל עזרה טכנית או אחרת מ מהמועצה, אחרת

  

  העסקת כח אדם והיחסים בין הצדדים .7

  

וקיום כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יעסיק הקבלן  כח האדם שירותילצורך אספקת  7.1

לוודא , על חשבונו ועל אחריותו עובדים מתאימים ובמספר מספיק, ויהיה אחראי על שמו

לתת להם הוראות מתאימות לענין ובמועד המתאים לביצוע השירותים  מועצההגעתם ל

  ביצוע השירותים. 

  

  מתחייב בזה כדלקמן: קבלןה 7.2

 
. להסרת ספק בלבד תישראליבעלי אזרחות עובדים להעסיק בביצוע השירותים   )א(

עובדים זרים, לרבות פלסטינים  השירותים חל איסור להעסיק בביצועש מובהר

  ושבי יהודה, שומרון ועזה.ת

  

  

  

 . הקבלןולא באמצעות זכיין ו/או קבלן משנה לספק את השירותים במישרין,  )ב(

עסיק באופן ישיר את כל העובדים שישתתפו באספקת השירותים, מתחייב לה

ולא יהיה רשאי לספק את השירותים באמצעות עובדיו של צד שלישי כלשהו, 

  על ידי קבלן כוח אדם אחר.לרבות לא באמצעות עובדים המועסקים 
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הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד  7.3

  .2001-המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

  

, על חשבונו, שכר ם שיועסקו על ידו בביצוע השירותיםהקבלן מתחייב לשלם לעובדי 7.4

וכן על פי הוראות חוזה עבודה ותשלומים סוציאליים אחרים המגיעים להם לפי כל דין, 

לנכות משכרם את הניכויים המחויבים והמותרים על פי דין ולהעבירם לתעודתם  זה,

  במועד.

  

לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע  לשלםמבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן, 

  .שתוצא לגבי כל עובד בהתאם להזמנת כח אדם שכר ותנאים נלוויםהשירותים 

  

רואה חשיבות רבה בהקפדה על תנאי העסקתם של עובדי  המועצהמובהר לקבלן, ש

 ןמעיקרי חוזה זה והפרת ןת הקבלן כאמור בסעיף זה לעיל היניוהקבלן, וכי התחייבו

  .ועילה לביטולו המיידי דית של החוזההפרה יסו הווהת

  

הקבלן מתחייב להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים, שיועסקו על ידו בביצוע  7.5

הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה, ועילה  .חוזה עבודה, בכח האדם שירותי

  לביטולו המיידי.

  

, במסגרת אספקת השירותים במועצהלעבודה  על ידו שיוצב הקבלן ימציא לכל עובד 7.6

. 2002-ודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"בהודעה על תנאי העסקתו בהתאם לחוק ה

כל הקבלן אחראי ש לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנה לו.

שקיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה. אישור חתום על למועצה יפנה עובד שי

  יף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה, ועילה לביטולו המיידי.הפרת סע

  

של שעות העבודה של עובדיו, בהתאם להוראות חוק  מלא ומדויקהקבלן יבצע רישום  7.7

  .1958-הגנת השכר, התשי"ח

  

-הקבלן ימסור לכל עובד תלוש שכר חודשי, בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח 7.8

  תלוש השכר שלו, ישלח לו אותו הקבלן בדואר.. אם נמנע עובד מלאסוף את 1958

  

העובדים  תלושי השכר של העתקי בהתאם לדרישת הממונה, ימציא לו הקבלן את 7.9

  .שהשתתפות באספקת השירותים, או מי מהם

  

ערוך הממונה יהקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא, עם כל בדיקה ו/או בירור ש

ין שמירת זכויות העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים, ובמסגרת זו להמציא יבענ

   לביצוע הביקורת. וכל מסמך רלוונטי שיידרש על יד, ולממונה, מייד עם דרישת

על כל תלונה בנוגע להעסקת  (שלושים) יום, 30, בתוך כן מתחייב הקבלן להשיב בכתב

עובדיו, שתועבר אליו על ידי הממונה. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה 

  ואת אופן הטיפול בה.

  

(ששה) חודשים בתקופת החוזה, אישור על עמידתו  6, בתום כל למועצההקבלן ימציא  7.10

ותים. על בכל החובות והתשלומים כלפי העובדים המועסקים על ידו בביצוע השיר

  האישור להיות חתום בידי מורשי החתימה מטעם הקבלן ועל ידי רואה חשבון. 
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 בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה , לכל הפחות,הקבלן יבטח את עובדיו 7.11

צו " -(להלן  6938, עמ' 27.9.2011 , מיום6302(י"פ מס'  [נוסח משולב] לפנסיה חובה

  ינויים שיפורטו להלן:"), בשההרחבה לביטוח פנסיוני

  

) לצו ההרחבה לביטוח 5-)1.א.4על הקבלן לא יחול הסייגים הקבועים בסעיפים   )א(

  פנסיוני.

  

  ז. לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני:-..ה6 -) ו1.א.3על אף האמור בסעיפים   )ב(

  

עובד המועסק על ידי הקבלן לצורך אספקת השירותים לפי חוזה זה, יהיה  )1(

בצו  צוע ההפרשות בשיעורים הנקוביםזכאי לביטוח הפנסיוני ולבי

  החל ממועד תחילת העסקתו לצורך אספקת השירותים. ההרחבה

  

  ים להחזרה לקבלן.עבור פיצויי פיטורים לא יהיו ניתנ קבלןשלומי הת )2(

  

לחוק הפיקוח על  23מובהר כי בהתאם להוראות סעיף  למען הסר ספק, )3(

, לא יהיה הקבלן רשאי 2005-תשס"השירותים פיננסיים (קופות גמל), 

  למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי המעסיק.

  

לבצע את ההסדר הפנסיוני, כמפורט בסעיף זה לעיל,  רחל על הקבלן איסו  )ג(

  באמצעות סוכנות שהוא בעל ענין בה.

  

ומי הקבלן מתחייב לקיים במלואן, בכל תקופת החוזה, את הוראות חוק הביטוח הלא 7.12

, התקנות והצווים על פיו, באופן שכל עובדיו, שליחיו וכל 1995-[נוסח משולב], התשנ"ה

בשמו ומטעמו, לרבות אלה שיועסקו על ידו באופן זמני ו/או  השירותיםהפועל באספקת 

זכאים לכל הזכויות על פי החוק האמור,  -בכל עת בתקופת החוזה  -פעמי, יהיו -חד

  התקנות והצווים מכוחו.

  

 אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה תשלום או היטל, מס כל כי, במפורש מובהר 7.13

המועצה  .ידו על וישולמו הקבלן על יחולו, זה חוזהעל פי  השירות ביצוע על בעתיד יחולו

, מיסים זאת ובכלל, דין כל לפי לנכות שעליה סכום כל בלןקל המגיעים מהסכומים תנכה

   קבלן. תשלום תהווה לזכאי והעברתם, חובה ותשלומי היטלים

  

  

  

כח  שירותיתהיה סבורה שעובד כלשהו המועסק על ידי הקבלן בביצוע  המועצהאם  7.14

לפי חוזה  איננו מתאים לתפקידו, ובכלל זה התנהגותו אינה מניחה את דעתה,  האדם

רשאית לדרוש מהקבלן סילוקו  המועצהלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תהיה  להכ

בהקדם  המועצה, והקבלן מתחייב לציית להוראת השירותים אספקתשל אותו עובד מ

. עובד שסולק המועצה(שבעה) ימים מהמועד שנדרש לכך על ידי  7ולא יאוחר מאשר תוך 

ען הסר ספק מובהר בזה, שאין . למהשירותים אספקתכאמור לא ישוב להשתתף ב

בגין העסקתו של עובד כלשהו  המועצהבהוראות סעיף זה כדי להטיל אחריות כלשהי על 

  על ידי הקבלן, לרבות אחריות למעשיו ו/או מחדליו של עובד כאמור.
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כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררים יחסי עובד  השירותיםהקבלן מצהיר שהוא מספק את  7.15

ין הקבלן ו/או מי מעובדיו של הקבלן או כל הפועל מטעמו או לב המועצהומעביד בין 

  .השירותיםבשמו במתן 

  

הקבלן מתחייב לא להעסיק עובד כלשהו באספקת השירותים למועצה, במהלך תקופה  7.16

א(א) לחוק העסקת עובדים 12(תשעה ) חודשים רצופים, כמשמעותה בסעיף  9העולה על 

  .1996-על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

  

בהתחשב בכך שהקבלן ו/או  הזה, נקבע חוזהמוסכם במפורש, שהתמורה הנקובה ב 7.17

לפי חוזה זה אינם ולא יהיו  השירותיםעובדיו ו/או כל הפועל בשמו או מטעמו בביצוע 

זה, מעבר  חוזהכל עלויות נוספות בגין התקשרותה ב למועצה, ולא תהיינה המועצהעובדי 

  ים סוציאליים כלשהם.לתמורה הקבועה בו, לרבות שכר ותנא

  

ו/או לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין  המועצהלפיכך, הקבלן מתחייב לפצות את 

עקב תביעה כזו,  למועצה, לרבות כל ההוצאות שתהיינה המועצהכל חיוב שיוטל על 

   ואשר יסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה לעיל.

, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל המועצהכן מתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות את 

  חיוב שיוטל עליה בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו.

  

  הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. 7.18

  

  רישוי .8

  

ולקיים את שאר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם  תיםהשירוהקבלן מתחייב לספק את  8.1

להוראות כל דין ורשות מוסמכת. הקבלן ישיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל 

שיונות וההיתרים הדרושים לביצוע השירותים ולקיום שאר התחייבויותיו שבחוזה יהר

לגרוע מכלליות מבלי  שיונות וההיתרים על אחריותו ועל חשבונו.יזה ויקיים את תנאי הר

האמור ברישת סעיף זה לעיל, הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף, בכל עת במהלך תקופת 

 ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתו" אדם כח קבלן"כ לעסוק בתוקף ןרישיו, החוזה
 .1996 -ו"תשנ, אדם כח קבלני

  

  

  

לעיל,  8.1שא בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענה מהפרת הוראות ס"ק יהקבלן י 8.2

תחויב לשלם קנס ו/או תשלום אחר כלשהו כתוצאה מהפרה כאמור,  המועצהובמקרה ש

, ואם אלה שולמו המועצהמתחייב הקבלן לשלם את הקנס ואת התשלום האחר במקום 

על ידה, מייד עם דרישה את הסכום ששולם  למועצהמתחייב הקבלן להשיב  -על ידה 

ועד למועד  המועצהראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום על ידי 

  ההשבה המלאה בפועל.

  

  הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. 8.3
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  והעסקת קבלני משנה , שינוי שליטהאיסור הסבת זכויות .9

  

הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו  9.1

  בכתב ומראש. המועצהו/או מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ללא הסכמת 

  

העברת מניות בקבלן ו/או שינוי בהנהלת הקבלן ו/או שינוי בהרכב השותפים בקבלן,  9.2

אשר יש בהם כדי להשפיע על השליטה בקבלן ו/או על ניהול הקבלן ו/או על יחסי הכוחות 

מראש על  למועצהיודיע  קבלן, וההמועצהבקבלן, יהיו כפופים לאישור בכתב ומראש של 

  כל כוונה לבצע מהלך כאמור.

  

  וראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.ה 9.3

  

  אחריות . 10

  

 אספקתשא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו ביהקבלן י 10.1

ו/או בביצוע התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה, בגין  כל תאונה ו/או חבלה  השירותים

אה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצ

  לפי חוזה זה. השירותים אספקתו/או כתוצאה מ

  

 , עובדיה, שלוחיההמועצהלחלוטין ומראש את  הקבלן בחתימתו על חוזה זה משחרר

וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, 

  אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

  

, ו/או לשפותם, מייד ןהענייו/או את הניזוק/ים, לפי  המועצההקבלן מתחייב לפצות את  10.2

  10.1 מור בס"קעם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהקבלן אחראי להם, כא

תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק,  המועצהלעיל, ובכל מקרה ש

מתחייב הקבלן לשלם כל פיצוי או  -אבדן או הוצאה שהקבלן אחראי להם כאמור 

תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות 

  שעמדה בהן בקשר לכך.

  

  ביטוח . 11

  
פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -לי לגרוע מהתחייבויות הקבלן עלמב .1.1

פי כל דין. הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום ביטוחים -אחראי על

 לחוזה זה כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "אישור קיום המצ"ב

אי המצאת  ביטוחים"). עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד.

האישור מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא , אינם פוטרים את הקבלן 

 מאחריות על פי דין ו/או חוזה זה.

רשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום הביטוחים הנד .1.1

, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל ביטוחים

הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה להסדיר ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר 

 לשהו.וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי כ
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 בכל הביטוחים אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לביצוע ההתחייבויות על פי החוזה .1.2

ירשמו סעיפים בדבר וויתור על זכות המבטח לתביעת תחלוף  נגד המועצה, הישובים 

 וכל גוף שלו ניתן השירות נשוא החוזה. בתחום המועצה

 יות על פי החוזהבכל הביטוחים אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לביצוע ההתחייבו .1.3

ירשמו סעיפים בדבר וויתור על זכות המבטח לטענת ביטוח כפל  נגד המבטחים של 

 וכל גוף שלו ניתן השירות נשוא החוזה. המועצה, הישובים בתחום המועצה

זה,  חוזהזה לתוקף או מועד תחילת מתן השירותים נשוא  חוזהימי עבודה לפני כניסת  14 .1.4

ידי -כשהוא חתום על ביטוחים קיום אישורלמועצה את  ןקבלהמוקדם מבניהם, ימציא ה

 חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. 

 קבלןקיום ביטוחים, ימציא הימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור  14 .1.5

א שלו תחת כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפ ביטוחים קיום אישורלמועצה שוב את 

 הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". 

האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן  .1.6

במתן השירותים נשוא החוזה. בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את 

  הביטוח הנדרש על פי חוזה זה.

  הפרה של סעיף זה (ביטוח), תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזה.  .1.7

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום  .1.8

מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח 

לאו, והמצאת אישור קיום ביטוחים לידי התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם 

המועצה כאמור לעיל, אין בכך כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו 

  של הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים  .1.9

 אך לא תהיה חייבת לעשות כך.

ה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצ .1.10

אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או 

שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה 

 אחריות כל שהיא.  

לת ביצוע החוזה עקב אי המצאת מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחי .1.11

 או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן  בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  .1.12

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

ומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכ .1.13

 בפוליסות.
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מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או נבחריה  קבלןה .1.14

חוזה ו/או הישובים בתחום השיפוט של המועצה ו/או כל גוף שלו ניתן השירות נשוא ה

הנ"ל, והוא פוטר בזאת  ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים

פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם  אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר

 שביצע נזק בזדון.

 
  

  הפרת החוזה וסעדים . 12

  

בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים ייחשב הקבלן כמי שהפר את החוזה בהפרה  12.1

  יסודית:

  

  .13-ו 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ,2.7 ,2.2, 2.1הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים:   )א(

  

תיקונה -הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה מנויה בפסקה (א), ואי  )ב(

  או חזרה על אותה הפרה. המועצהבתוך פרק הזמן שנדרש לכך בכתב על ידי 

  

אם יינתן כנגד הקבלן צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו לקבלן מפרק זמני   )ג(

נכסים זמני, או תבוצע כנגד הקבלן פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי ו/או כונס 

נכסיו הדרושים ו/או הקשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או 

(חמישה עשר) יום ממועד  15הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

  ביצועם.

  

יורשע  טורים ומנכ"ל)(דירק אם הקבלן ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו  )ד(

  .השירותים אספקתבעבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או בעבירה הקשורה ב

  

בחוזה  למועצהבמקרה של הפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית  12.2

  רשאית לבטל את החוזה לאלתר. המועצהו/או בדין, תהיה 

  

מוערכים ה פיצויים קבועים, במקרה של הפרה יסודית של החוז למועצהכן ישלם הקבלן 

למדד  בצרוף הפרשי הצמדה, ₪) אלףמונים ש( 80,000 ומוסכמים מראש בסכום של

המחירים לצרכן על סכום זה, מחושבים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד החדש שפורסם 

לעומת המדד  למועצהלאחרונה לפני תשלום הפיצויים האמורים בפועל על ידי הקבלן 

תהיה חייבת בתשלומו, וזאת מבלי לגרוע  המועצהאם  -מע"מ כדין הבסיסי, ובתוספת 

, לרבות זכותה לבטל את החוזה כאמור ברישת המועצהמכל זכות ו/או סעד להם זכאית 

  סעיף זה לעיל.

  

 11.1הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים     

סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור  לעיל, והוא מוותר בזה ויתור 12.2-ו

בהן, לרבות סבירות סכומי הפיצויים הקבועים, המוסכמים והמוערכים מראש הקבועים 

  לעיל. 12.2בסעיף 
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 חתימת המציע: __________________
 

מלתבוע מהקבלן סכומים נוספים  המועצהאין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע את  12.3

לעיל, אם יגיעו לה, ו/או לגרוע מזכותה לכל  12.2כלשהם מעל לסכומים הנקובים בסעיף 

  סעד על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

  

  ערבות לקיום החוזה . 13

  

להבטחת ביצוען המלא והמושלם של התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, כולן יחד וכל  13.1

, במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאית, ללא למועצהאחת מהן לחוד, ימציא הקבלן 

, בנוסח שיהיה להנחת דעתה של המועצהתנאי (אוטונומית), שהוצאה על ידו לטובת 

  בתנאים ובעלת תוקף לפרק זמן כדלקמן: ,₪אלף)  מאה( 100,000, בסכום של המועצה

  

  (שישים) יום ממועד תום תקופת החוזה. 60תוקפה של הערבות יהיה עד תום   )א(

  

יהיה המדד  מדד הבסיס, כשסכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  )ב(

  מכרז.האחרון להגשת ההצעות ל במועדשפורסם והידוע 

  

תהיה רשאית  המועצהרין, והערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעו  )ג(

לא עמד הקבלן  המועצהלהפעיל את הערבות או חלק ממנה בכל מקרה שלדעת 

בהתחייבויותיו על פי חוזה זה. הופעלה הערבות, או חלק ממנה, מתחייב הקבלן 

(שבעה) ימים  7לא יאוחר מאשר תוך  למועצהלחדשה בהיקפה המלא ולמסרה 

לא קיים הקבלן חובתו כאמור תוך פרק מיום קבלת ההודעה על הפעלת הערבות. 

הזמן הנקוב לעיל, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה ויחולו הוראות סעיף 

  לעיל. 12

  

הפר הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי  13.2

בקבלת כספים כלשהם מהקבלן לפי החוזה ו/או על פי דין, והקבלן  המועצההמזכה את 

רשאית  המועצהאת הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה, תהיה  למועצהלא שילם 

ה כל סכום אשר יפצה אותה להנחת לממש את הערבות, כולה או חלקה, ולגבות לעצמ

עפ"י החוזה ועל פי דין,  למועצהדעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים 

לרבות זכותה לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום הערבות לא יספיק לכיסוי 

  .  למועצההנזקים, האובדן, ההפסד, הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו 

  

המצאת הערבות הינה תנאי עיקרי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה  13.3

  לעיל. 12את הזכויות המפורטות בסעיף  למועצההמקנה 

  

  הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות בהתאם לחוזה. 13.4

  

  

 
  תנאים כלליים . 14

  

ות מזכויותיה של שום ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכ 14.1

, המועצהיתור או כפוגעים בזכויות ועפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כו המועצה

  .המועצהולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי 
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 חתימת המציע: __________________
 

  

לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  המועצההסכמה מצד  14.2

  ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

  

לא יהיו בתוקף אלא אם  המועצהכל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם  14.3

  .המועצהנעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי 

פי דין, תהיה -פי חוזה זה ו/או על-לכל סעד על המועצהמבלי לפגוע בזכויותיה של  14.4

ו/או כספים זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן  המועצה

שיגיעו ממנה לקבלן כל סכום, קצוב או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת הקבלן, לפי חוזה זה 

  או מכל מקור אחר,  לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי.

  

סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו,  14.5

יפו. על -אביב-תי המשפט המוסמכים במחוז תלאכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לב

בלבד נתונה הזכות להגיש תביעה כאמור גם  למועצהאף האמור ברישת סעיף זה לעיל, 

  לבית המשפט המוסמך במחוז הדרום.

  

הקבלן  מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא  14.6

  ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט 

  

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא,  14.7

(שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתן למשלוח  72תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום 

 - ונתקבל על כך אישור טלפוני -בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה 

  תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור.

  

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  

  

  

 ____________________                            

____________________  

  ה ק ב ל ן                         המועצה            
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 חתימת המציע: __________________
 

  'ב נספח

  ביטוחים קיום אישור
  

 לכבוד
אזורית שער הנגב ו/או הישובים בתחום המועצה ו/או אגודות שיתופיות ו/או ועדים מקומיים מועצה 

ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או בתי ספר ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים 

 למועצה (להלן: "המועצה")
  

  ___________________ אישור קיום ביטוחים שלהנדון: 

  ")קבלןהמספר  חברה   _______________ (להלן: "

  למועצה זמני אדם כחשירותי אספקת ל חוזהל בקשר

  ")חוזה(להלן: "ה

  

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם 

  הביטוחים להלן:את בלבד  חוזהבקשר לועל שם המועצה  קבלןה

  
כלפי  קבלן. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של הביטוח אחריות כלפי צד שלישיפוליסה ל .1

למקרה אחד ובמצטבר ₪   4,000,000 שלישי כלשהו, לרבות המועצה  בגבולות אחריות של צד 
 . במשך תקופת הביטוח

 . לאומי לביטוח המוסד של שיבוב תביעות מכסה זה ביטוח
 אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות סעיףהפוליסה כוללת 

   .זה ביטוח פי על מהמבוטחים
  
המבוטח כלפי הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של . פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .2

₪  20,000,000גבולות האחריות בפוליסה זו הנם  עובדיו או מי שיחשב כעובדו על פי דין. 
   אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. מקרהל

  

  :בהתייחס לפוליסות לעיל
  או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי. 2016נוסח הפוליסות  הנו ביט  .1
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא  .2

פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", -יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיהם, ולגביהם, הביטוח על
המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה 

-חוק חוזה הביטוח, התשמ"אבה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור לנו זכות תביע
  אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם. קבלן. ולמען הסר 1981

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם  .3
 יום מראש. 60ועצה לפחות תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המ

 בלבד. קבלןהשתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על ה .4
לא יחול כלפי אדם אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמם. הוויתור  .5

 .שביצע נזק בזדון
  

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור 

 לעיל.
  בכבוד רב,

  

  שם חברת הביטוח _________________________

  

          ___________      __________    __________________          ____________  

  תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח      שם החותם    תאריך                 
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 חתימת המציע: __________________
 

  

  פרטי הפוליסות התקפות:

  :פרטי סוכן הביטוח

 
  שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

  

  

  אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:אנו מאשרים כי תוקף 

  

  בכבוד רב,
  

  שם חברת הביטוח _________________________

  

          ___________      __________    __________________          ____________  

  תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח      שם החותם    תאריך                 

  

  

  

  

  

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'
 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    

 מעבידים

   
 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    

 מעבידים

   
 


