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 מנעולנותלמתן שירותי  "(המכרז" -)להלן  05/  2019מס'  פומבי והמועצה פרסמה מכרז הואיל

במפרט השירותים, בתנאים ולתקופה המפורטים להלן בחוזה זה,  ,תחום שטח שיפוטהב

 וביתר מסמכי המכרז; ביתר נספחיו,

 

מכל  םשירותיאת הלספק למועצה והסכים לקבל על עצמו  ,והקבלן הגיש הצעה למכרז והואיל

 ;מכרזה בהתאם למותנה במסמכי תחום שטח שיפוטה

 

ולמסור לו את אספקת השירותים בכפוף  ,את הצעתו של הקבלןהחליטה לקבל  והמועצה והואיל

 ;מכרזלמותנה במסמכי ה

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 ת הסעיפיםמבוא וכותרו .1

 

המבוא לחוזה זה, לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים המצורפים  1.1

  לחוזה זה, הינם חלק בלתי נפרד הימנו.

 

ולא ישמשו בשום מקרה  ,לצורך הקלת ההתמצאות ת אך ורקהסעיפים מיועדו כותרות 1.2

 לפרשנותו של החוזה.

 

 הגדרות .2

 

 בחוזה זה תהיה למונחים המנויים להלן המשמעות המפורטת לצידם:

 

, שפרסמה המועצה פעולות השירותכתב כמויות מתומחר, המפרט פרטי  -" אומדן" 2.1

 ו.ומהווה חלק בלתי נפרד הימנ נספח "א"המצורף לחוזה זה מסומן כבמסגרת המכרז, 

 

מנעולים וציוד היקפי הקשור ישובים, מוסדות ונקודות פיסיות בהם מצויים  -" אתרים" 2.2

 .למתן השירותים
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 חתימת הקבלן: ______________

 

, הטעונים המותקנים בתחומי המועצהאו פרטי ציוד  מתקנים -" ציודאו " "מתקנים" 2.3

ה הבלעדי עבודות אחזקה ותיקונים כפי שהיא תקבע מפעם לפעם לפי שיקול דעת

 ט. והמוחל

 

ן חוזה זה בכלל או ילעני והמועצה וכן כל אדם אחר שימונה על יד מנכ"ל -" המנהל" 2.4

 ינים בהם עוסק חוזה זה, בפרט.יין פלוני מבין הענילענ

 

האדם שיתמנה מעת לעת על ידי המנהל לפקח על ו/או במועצה  מנהל הרכש -" המפקח" 2.5

 ביצוע העבודות או חלק מהן.

 

לרבות עובדיו, המועסקים על ידו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו  -" הקבלן" 2.6

(, וכל הבאים בשמו, מטעמו ו/או בלבד של המועצה בכתב ומראש )לאחר קבלת אישור

 בשליחותו.

 

התקנת ותחזוקת מנעולים, מפתחות ומערכות כל שירותי  - "העבודות"או  "השירותים" 2.7

וכל הנובע  ,ם רלוונטייםמתקניציוד ו/או ה של המשך פעולתם התקינהדרושים לאבטחה 

והכרוך בביצוע עבודות אלו, בין שפורשו בחוזה זה ובין שלא פורשו בו, אך מבלי לגרוע 

 מפרט השירותיםב ותמכלליות האמור, כל השירותים, העבודות והפעולות המפורט

מפרט " -)להלן  חלק בלתי נפרד הימנו הומהוו, "בנספח "כמסומן לחוזה זה  ףמצורה

 ."(המפרט" או "השירותים

 

 מסמכי החוזה .3

 

 המסמכים המנויים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

          

 ההוראות למשתתפים במכרז נשוא חוזה זה; 3.1

המצורף , )הצעה כספית( נספח "ד"לרבות  , על נספחיוכתב ההצעה למכרז נשוא חוזה זה 3.2

 ;ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, "דנספח "לחוזה זה מסומן כ

 ;נספחיועל  ,החוזה 3.3

 כל מסמך ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. 3.4

 

 ".מסמכי החוזהכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן, לשם הקיצור, "

 

 הקבלן והתחייבויות הצהרות .4

  

 תו על חוזה זה כדלקמן:בחתימ ומתחייב מאשר ,הקבלן מצהיר

 

נשוא חוזה זה, כפי  אספקת השירותיםהוא עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה ל 4.1

, ובהתאם להצהרותיו בכתב במכרז למשתתפים כתב ההוראותל 8סעיף בשפורטו 

 ההצעה.

 

קרא והבין את מסמכי החוזה, בדק ובחן את כל התנאים הקבלנים,  מפגשב השתתף הוא 4.2

התחייבויותיו שבחוזה זה, את  את השירותים ולקיים לבצע יהיה עליווהנסיבות שבהם 

 . הפיסי םמצבואת  הציוד והמתקנים ת וסביב
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 חתימת הקבלן: ______________

 

שבחן ובדק את כל ההוצאות , על כן מצהיר הקבלן ומאשר בחתימתו על חוזה זה

שתהיינה כרוכות בקיום כל התחייבויותיו שבחוזה זה ועל בסיס כל בחינותיו ובדיקות 

והחליט להתקשר עם המועצה  םשירותיהאת הצעתו למועצה לאספקת כאמור הגיש 

 , והוא מוותר בזה על כל טענה הקשורה בכך.בחוזה זה

 

, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על מועצהקיבל מה 4.3

וקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות ההוצאות שתהיינה לו  םשירותיהאספקת 

 בקשר לכך.  ועצהחייבויות האמורות, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המבביצוע ההת

 

. באתריםוהציוד כלל המערכות  יאת אפיונ יםמתקן המפרט ישאין למועצה תיק ידוע לו, 4.4

בדיקות מוקדמות סקר והקבלן יידרש לספק את השירותים על בסיס  חרף האמור,

. ועל סמך הצהרותיו מומחים מטעמוניסיונם של , המקצועי שיעשה, על בסיס ניסיונו

התנאים המוקדמים ו/או הכרת הקבלן מוותר על כל טענה שמקורה באי ידיעת משכך, 

 ., מכל סוג שהןלביצוע העבודות

 

יש לו את הידע, הניסיון, הכישורים, המיומנות והיכולת הארגונית והכלכלית לקיים את  4.5

ד מתאימים ובכמות מספיקה, לרבות כל התחייבויותיו שבחוזה זה, יש לו כלי רכב וציו

, ועומדים לרשותו עובדים לביצוע השירותים ופינוי תוצריהםכלי רכב מתאימים 

מקצועיים במספר מספיק וכן כל דבר אחר הנדרש ממנו לצורך ביצוען של העבודות 

 ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי החוזה.

 

לפי כל דין לביצוען של שיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים ייש לו את כל הר 4.6

העבודות ולקיום כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה, כל אלה בתוקפם והוא מתחייב, על 

חשבונו ועל אחריותו, להמשיך ולהחזיקם בתוקפם במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה 

ולקיים את תנאיהם. כן מתחייב להיות אחראי לכך, שכל פעולה הקשורה בביצוע 

שיון ו/או היתר ו/או אישור יסמכי החוזה ואשר ביצועה מחייב קבלת רהעבודות על פי מ

שיון ו/או היתר ו/או יו/או קיום תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו ר

 אישור ו/או קיום אותו תנאי.

 

ידוע לו והוא מסכים לכך, שקב"ט המועצה יכול להתנות את כניסתו של הקבלן ו/או  4.7

הפועל בשמו, מטעמו ו/או בשליחותו של הקבלן למתחמים מאובטחים עובדיו ו/או כל 

כן מוקנה . בהתאם לחוזה זהבתחומם יינתנו שירותים שככל מוסדות חינוך, דוגמת 

לקב"ט המועצה שיקול דעת בלעדי ומוחלט למי לתת אישור כניסה כאמור ו/או לסרב 

ממתחמים מאובטחים שבתחום  מתן השירותיםתו. הקבלן מתחייב להעסיק בילת

 המועצה אך ורק עובדים אשר כניסתם לאותם מתחמים תאושר על ידי קב"ט המועצה. 

הימנעותו של קב"ט המועצה לתת אישור כניסה לקבלן ו/או למי מעובדיו של הקבלן ו/או 

למי מאלה הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או בשליחותו של הקבלן לא ישחררו את הקבלן 

 תחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבחוזה זה.מקיום ה

 

עם  מידלעיל, מתחייב הקבלן להמציא למנהל,  4.6ק "מבלי לגרוע מכלליות האמור בס 4.8

 מתן השירותיםדרישה ראשונה, את פרטיהם האישיים של עובדיו אשר יועסקו על ידו ב

עובדים לרבות כל מידע שיידרש אודות , (ככל שקיימים כאלה)ממתחמים מאובטחים 

, ולהציג אישור משטרת ישראל בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני אלה

  , לגבי כל עובד כאמור.2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א
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 חתימת הקבלן: ______________

 

כל ההוצאות הכרוכות בקיום התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה יחולו על הקבלן  4.9

ם כלשהם מהמועצה, בין בלבד והוא לא יהיה זכאי לתמורה ו/או לסיוע ו/או לתשלו

 בכסף ובין בשווה כסף.

 

עקב אי ידיעת ו/או  ועצהלא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המ 4.10

ובקיום התחייבויותיו  םשירותיהאי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים באספקת 

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

 

 ות החוזה מה .5

 

בהתאם את השירותים  ,והקבלן מתחייב לספק למועצה ,המועצה מזמינה בזה מהקבלן

 נספח "ג"כאמור בבהתאם להזמנות עבודה שתוציא מעת לעת ומפרטיו,  זה להוראות חוזה

 .הקיימים בתחום המנעולנות ובהתאם להוראות כל דין ותקןלחוזה, 

 

 תקופת החוזה .6

 

( שבעה) 7בתוך  )שנים עשר( חודשים, שתחילתה 12לתקופה של הינו תוקפו של חוזה זה  6.1

הודעה בכתב לקבלן על זכייתו במכרז, או במועד מאוחר יותר ם ממועד מסירת מיי

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

 

שבחוזה זה, במלוא  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ואת קיום כל יתר התחייבויותיו

 היקפן, ממועד תחילת תקופת החוזה.

 

תקופת ב)שלושה( החודשים הראשונים  3מוסכם בזה כי  לעיל, 6.1בסעיף  על אף האמור 6.2

תקופת ניסיון. במהלך תקופה זו רשאית המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי יהוו החוזה 

לקיצם בהודעה בכתב  והמוחלט, להביא חוזה זה ואת אספקת השירותים על ידי הקבלן

 ,)ארבעה עשר( ימים מראש. מסרה המועצה הודעה כאמור 14שתימסר לקבלן לפחות 

יגיע חוזה זה לקיצו מבלי שהמועצה תהיה חייבת לשלם לקבלן פיצוי ו/או תשלום אחר 

כלשהו עקב הבאתו של החוזה לקיצו, זולת התמורה שתגיע לקבלן עבור העבודות שביצע 

פי החוזה ו/או -ומו של החוזה, וזאת בכפוף לזכויותיה של המועצה עלבפועל עד למועד סי

 פי דין.-על

 

 לעיל 6.2החל מתום תקופת הניסיון הקבועה בסעיף  לעיל, 6.1על אף האמור בסעיף  6.3

הקבלן לפיו לידי השירותים ע"י הזכות להביא חוזה זה ו/או את אספקת  ועצהלמ נתונה

לט, בכל עת בתקופת החוזה, בהודעה בכתב סיום, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוח

לא יהיה  ,הודעה כאמור ועצה( יום מראש. מסרה המשיםלוש) 30שתמסור לקבלן לפחות 

הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להבאת החוזה לקיצו, פרט 

ום קודם מועד סי ועצהלתשלום המגיע לו בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל למ

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין. ועצההחוזה, ובכפוף לזכויות המוקנות למ
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 חתימת הקבלן: ______________

 

בלבד מוקנית הזכות להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תוקפו  ועצהלמ 6.4

תקופות " -)שנים עשר( חודשים כל אחת )להלן  12( תקופות בנות ארבע) 4-ל ,של החוזה

)שישים( יום קודם תום תקופת  60לן לפחות "(, בהודעה בכתב שתמסור לקבהאופציה

הודעה כאמור  ועצהלפי הענין. לא מסרה המ -החוזה או תקופת האופציה שבתוקף 

 לפי הענין. - שבתוקף לקבלן, יגיע החוזה לקיצו בתום תקופת החוזה או תקופת האופציה

 

לעיל, יחולו ההוראות  6.4הודעה על מימוש האופציה כאמור בסעיף ועצה מסרה המ 6.5

 הבאות:

 

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

בנקאית לתקופת האופציה ואישור על קיום ביטוחים לתקופת האופציה, כנדרש 

 בחוזה זה.

 

כל הוראות חוזה זה והתחייבויות הקבלן על פיו יעמדו בתוקפן ללא שינוי במהלך  (ב)

 להלן. 9.2 בהתאם להוראות סעיףסכום התמורה  עדכון למעט, האופציהתקופת 

 

 םירותיהש .7

 

ובמפרט  ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זהאת השירותים הקבלן מתחייב לספק 

במיומנות, ברמה מקצועית, במועד וברציפות, בהתאם להוראות כל דין וחוזה זה.  השירותים

 חייב בזה הקבלן כדלקמן:מבלי לגרוע מכלליות האמור מת

 

בהתאם להוראות חוזה זה, במיומנות, בנאמנות וברמה מקצועית  שירותיםלבצע את ה 7.1

 לשביעות רצונו של המנהל.

 

הזמנת עבודה חתומה ומפורטת בנוסח המצ"ב לבצע את השירותים רק ובכפוף לקבלת  7.2

ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה כאמור, לא תזכה את הקבלן בכל  לחוזה. "גנספח "כ

 תמורה.

 

מפרט ב להוראות הקבועות בהתאםובתדירות  ,במועדיםבאופן, ירותים לבצע את הש 7.3

 .השירותים

 

ומיד עם השלמתן יוביל הקבלן את  ,עבודות יבוצעו ברציפות עד להשלמתן באותו יוםה 7.4

 ישירות לאתר הסילוק לפי הוראות החוזה והמנהל. תוצרי השירותים 

 

 תקינים, תקנייםואמצעים לבצע את העבודות באמצעות ציוד הקבלן מתחייב  7.5

ברמה טובה  , על חשבונו ואחריותו,אלה אמצעים, ולתחזק ומתאימים לביצוע העבודות

 אשר תבטיח ביצוע יעיל, שוטף ורצוף של העבודות לשביעות רצונו של המנהל. 

 

המופעלים על ידי הקבלן בביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לדאוג אמצעים  ואם יתקלקל 7.6

בציוד תוך פרק  בכלי הרכב ו/או לתיקונם. לא עלה בידי הקבלן לבצע את התיקון מיד

 ,חליפיים אמצעים)ארבע( שעות, יעמיד במקומם ציוד ו/או  4זמן שלא יעלה על 

 לצורך ביצוע העבודות.  ,ובנספחיו התואמים את כל הדרישות המפורטות בחוזה
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 חתימת הקבלן: ______________

 

מתן האמור בפסקה זו לעיל לא יגרע מחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לאיסוף ול

 .השירותים

 

תוך פרק הזמן  ,לעיל 7.5 סעיףכאמור ב ,חליפיים ו/או ציוד לא העמיד הקבלן כלי רכב 7.7

וד ו/או כלי רכב הנקוב שם, תהיה המועצה רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים צי

תקורה  הוצאות בצירוף ולחייב את הקבלן בהוצאותיה ,חליפים לביצוען של העבודות

. מסמך חתום בידי גזבר המועצה, המפרט את אחוז(חמישה עשר ) 15%של  בשיעור

 ין ביחס לתוכנו של המסמך.יסכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת לכל דבר וענ

 

הוראות כל דין המתייחסות במישרין או בעקיפין לביצוע  קייםלהקבלן מתחייב  7.8

 העבודות, לרבות הוראות הבטיחות, חוקי התעבורה וחוקי איכות הסביבה.

 

נקוט בביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים הקבלן מתחייב ל 7.9

ה, להבטחת שלומם, בריאותם ושלמותם של עובדיו וכל צד שלישי, לרבות רכושם של אל

 מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה ולמלא אחר כל הוראות המנהל או באי כוחו למניעתן.

לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה  , הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בהתאםונספחיו

פקודת הבטיחות בעבודה , 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דלרבות על פי 

ת על פיהם, בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי והתקנו 1970-]נוסח חדש[, תש"ל

 .העבודה במשרד

 

ולהשתמש בכלי עבודה ורכבים  ומיומנים, להעסיק עובדים מתאימיםהקבלן מתחייב  7.10

 מתאימים בכמות מספקת לביצוע כל העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה.

 

מועדים והנהלים שיקבע פי ה-לעמוד בקשר עם המנהל ולדווח לו, עלהקבלן מתחייב  7.11

המנהל, על מהלך ביצוע העבודות, על תקלות ככל שתהיינה ועל אירועים אחרים שיקבע 

המנהל. מעת לעת בימים ובשעות אותם יקבע המנהל, יבוצע סיור בקורת בהשתתפות 

 .ברכבו של הקבלן המנהל והקבלן או באי כוחם

 

המנהל. הקבלן  זה ולהוראות חוזה לנהל יומן עבודה בהתאם להוראותהקבלן מתחייב  7.12

. אם וככל שידרוש זאת בהתאם להוראות חוזה זה ירשום ביומן, את הפרטים שיידרשו

המנהל, מתחייב הקבלן להחתים בעלי תפקידים אותם יקבע המנהל על ביצוע העבודות, 

 כולן או מקצתן.

 

בתקופת תוקפו של החוזה, יגיש הקבלן למנהל, לאישורו, דו"ח  ריאבתום כל חודש קלנד 7.13

חודשי מרכז של יומני העבודה המתייחסים לחודש שחלף, לפי הפירוט שיידרש על ידי 

 המנהל.

 

להשגיח בעצמו על ביצוען של העבודות. כן מתחייב הקבלן למנות מנהל הקבלן מתחייב  7.14

 העבודות בהתאם לחוזה זה.עבודה אשר תפקידו יהיה להשגיח בשטח על ביצוע 

 

או  במכשיר טלפון נייד יםמצוידיהיו מטעמו שהעובדים לכך  גרוםלהקבלן מתחייב  7.15

 . ועובדיו קשר קבוע בין המנהל לבין הקבלן , שיאפשרובחלופת קשר אחרת
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 חתימת הקבלן: ______________

 

לאסוף ולפנות את הפסולת ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה הקבלן מתחייב  7.16

דין ורשות מוסמכת. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל התוצאות זה בהתאם להוראות כל 

שתנבענה מהפרתה של התחייבות זו, לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המועסק 

ככל  על ידי הקבלן ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה.

ו של המנהל, הוא נעשתה כראוי, לפי שיקול דעת אשיידרש הקבלן לתקן עבודה של

 )שלוש( שעות מקבלת דרישת המנהל לכך. 3מתחייב לעשות כן בתוך פרק זמן של 

 

להימנע מיצירת מפגעים ו/או מטרדים כלשהם במהלך ביצוע העבודות,  מתחייב הקבלן 7.17

 לרבות מפגעי ו/או מטרדי רעש וריחות.  

 

הקבלן לבצע את  בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, מתחייב 7.18

העבודות בצורה רצופה ושוטפת ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה גם בזמן 

בשעות חריגות בהן יתאפשר הדבר עבודות חירום ללא כל תוספת תמורה, לרבות ביצוע 

 בהתחשב בהגבלות שתנבענה ממצב החירום. 

 

זה זה, במועדה נמנע הקבלן מלבצע התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבחו 7.19

ובמלואה, מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה למועצה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה 

ע במקום המועצה רשאית, אך לא מחויבת, בין בעצמה ובין באמצעות צד שלישי, לבצ

עם  מידהקבלן את ההתחייבות שהוא נמנע מלבצעה, והקבלן מתחייב להשיב למועצה, 

הוצאות שתהיינה למועצה בקשר לכך בתוספת הוצאות דרישה ראשונה, את מלוא ה

)חמישה עשר אחוז(. אישור בכתב חתום בידי גזבר המועצה  15%תקורה בשיעור של 

ביחס לגובה ההוצאות האמורות יהווה ראיה לכאורה לכל דבר ועניין ביחס לסכומי 

מבלי לגרוע מכל סעד הנתון למועצה לפי  .ומועד הוצאתן על ידי המועצה נ"לההוצאות ה

, תהיה המועצה את תוצרי השירותיםחוזה זה ו/או על פי דין, במקרה שהקבלן לא יפנה 

רשאית לחייב את הקבלן בעלות הניקיון המלאה, בתוספת הוצאות תקורה, בהתאם 

 להוראות הרישא לסעיף זה לעיל.

 

לקזז מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למועצה בחוזה ו/או בדין, היא תהיה זכאית 

, לרבות הוצאות התקורה בשיעור הנקוב לעיל, הנזכרות בסעיף זה לעילהוצאותיה את 

מכל סכום שיגיע ממנה וכן את הפיצויים המוסכמים, הקבועים והמוערכים מראש, 

 לקבלן.     

 

 ת הטמנהוואגר יהיטלוק מורשים ותשלום סיל לאתרי מתן השירותים .8

 

אסף במסגרת שירותיו פסולת שהקבלן מתחייב לפנות את הככל שיידרש לכך ובנסיבות העניין, 

. ת הסביבהנומאושרים ע"י המשרד להג מורשים כדיןאך ורק לאתרי סילוק  ,בהתאם לחוזה זה

באתר הסילוק, לרבות שא בכל תשלום שיידרש ילהסרת ספק מובהר ומוסכם בזה, שהקבלן י

 .ואגרת הטמנה דמי כניסה דמי טיפול, היטל הטמנה

 

 התמורה ותנאי תשלומה  .9

 

" בחוזה זה, משמעה צירופם של רכיבי התמורה שישולמו עבור השירותים תמורהה" 9.1

 להלן, בהתייחס למשלמים השונים כנקוב.  9.2בסעיף  השונים כמפורט
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 חתימת הקבלן: ______________

 

וקיום  פת החוזה בהתאם להוראותיה,במהלך תקו תמורת השירותים שיספק למועצה 9.2

המחושבת  הכל יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה, תשלם המועצה לקבלן תמור

 -)להלן  כדלקמןבהצעת הקבלן הנקובה קבועה  בהפחתת הנחה על בסיס האומדן,

 :"(התמורה"

 

 הערות המוצעקבועה שיעור )%( הנחה  מהות השירות

מתן שירותי 

 מנעולנות

לכתב הצעת  נספח "ד"ב כנקוב

, ובשיעור של % ולחוזה הקבלן במכרז

.________ 

 פעולות שירותביצוע לפי 

 הנקובות האומדן, באופן הנקוב

 מפרט שירותים. ב

 כולל וסופי. קבוע, תשלום 

 

הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי  .כולל, קבוע וסופי סכום התמורה יהיה 9.3

לעיל ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או  9.2מעבר לתשלום התמורה כאמור בסעיף 

לתשלומים נוספים כלשהם בגין אספקת השירותים, לרבות בגין הוצאות בלתי צפויות 

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 אחרת. חתי

 

לכל סכום שבתשלומו חייבת המועצה לקבלן יתווסף מס ערך מוסף בשיעור שיחול במועד  9.4

 וזאת כנגד ובתנאי מוקדם להמצאת חשבונית מס כדין על ידי הקבלן למועצה. ,התשלום

 

של  ח מפורט"דוחשבון הכולל הקבלן למועצה  יגיש בתקופת החוזה חודשבתום כל  9.5

בגינם, החלקית הנדרשת ופירוט התמורה  השירותים שסופקו על ידו במהלך אותו חודש

המפרט את פרטי  ותחשיב טבלאי , שמולא כקבוע במפרט השירותיםיומן עבודה בצירוף

 -)להלן  שסופקו, מחירם הנקוב באומדן, ומחיר לחיוב )אחרי הנחה קבועה( השירות

 ."(החשבון"

  

יוגש בצירוף לחשבונית מס החשבון . מנהלהטעון גם אישורו של  כל חשבוןש ,יודגש

כל חשבון שיוגש . לכל חודש עוקב 5-"מקור", ערוכה כדין לתשלום, וזאת לא יאוחר מה

בסטייה מהוראות סעיף זה, יחשב כחשבון שלא הוגש במועד, ולא יחייב את המועצה 

 .בתשלומו, עד להגשתו באופן הנקוב

 

)שבעה( ימים  7המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו, תוך  9.6

. המנהל ביחד עם כל המסמכים שמחובתו של הקבלן לצרף לחשבון ממועד קבלתו על ידו

יהא רשאי להפחית מהחשבון סכומים, לפי שיקול דעתו, בגין עבודות שלא בוצעו 

בוצעו חלקית, בין בשל הוראת המנהל ובין  לשביעות רצונו ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או

מסיבה אחרת כלשהי, ובלבד שיפרט את הסיבות ואת התחשיב לכל הפחתה כאמור. 

 חוות דעתו של המנהל לגבי ביצוע העבודות תהא סופית וקובעת. 

 

לעיל  כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות  9.6להסרת ספק מובהר בזה שאין בהוראות פסקה  9.7

פת המוקנית למועצה לנקיטת צעדים נוספים נגד הקבלן על פי חוזה זה אחרת ו/או נוס

 ו/או על פי דין אם יפר האחרון התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבחוזה זה.
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 חתימת הקבלן: ______________

 

בכפוף לאישורו של החשבון על ידי המנהל כאמור לעיל ועל ידי גזבר המועצה, הוא ישולם  9.8

תום החודש ( ימים מם וחמישהארבעי) 45על ידי המועצה לא יאוחר מאשר תוך 

 . "(45שבמהלכו הוגש החשבון על ידי הקבלן )"שוטף + 

 

כל תשלום כאמור בסעיף זה לעיל יהיה כפוף לכך שהקבלן ימציא למועצה ערבות  9.9

 בנקאית להבטחת ביצוע החוזה.

 

אישור חשבונית מס שיגיש הקבלן ו/או ביצוע התשלום לפיה, במלואו או בחלקו, לא  9.10

ו/או כאישור מטעם המועצה לטיב השירותים שסופקו, לעמידת הקבלן  יחשב כראיה

 בהתחייבויותיו, להיעדר טענות כלפי הקבלן או לכל ענין אחר.

 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל עזרה כספית, לרבות מקדמות, מפרעות או כל עזרה כספית  9.11

 .ועצהאחרת וכן לא יהיה זכאי לכל עזרה טכנית או אחרת מהמ

 

, תקבע לפי ניתוח המחירים אומדןביצוע עבודות שאינן מפורטות ב התמורה עבור 9.12

שתועבר במענה להזמנת עבודה , מטעמו גיש במצורף להצעת המחיריהמפורט שהקבלן 

 .בכתבו , מראשאושר על ידי הממונהיאשר שתוצא, ו

 

 עובדים על ידי הקבלן העסקת .10

 

 מוצהר ומוסכם בזה כדלקמן:

 

עסיק בביצוע השירותים עובדים בעלי אזרחות ישראלית בלבד. להסרת ספק הקבלן י 10.1

איסור להעסיק בביצוע השירותים עובדים זרים, לרבות פלסטינים תושבי  שחל ,מובהר

 .יהודה, שומרון ועזה

 

ארגון ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה יהיה בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית  10.2

 סמכויות שהוענקו למנהל במפורש בחוזה זה.הכדי לגרוע מואולם אין בכך  ,של הקבלן

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את  10.3

ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. בעבודה שלצורך 

ת מוסמכת, שיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשויביצועה קיימת חובת רישום, ר

 שיון או בעל היתר כאמור.יחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, בעל ר

 

כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו  ,מוסכם בין הצדדים 10.4

בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בביצוע העבודות  אייששל הקבלן בלבד, הקבלן בלבד 

לפי  חוזה זה על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת הסכמתו 

במועד של מלוא ואישורו  מראש ובכתב של המנהל( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום 

ן, הסכם, מנהג שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי די

 או נוהג. 

 

הקבלן מתחייב, כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק, 

חשבון -הקבלן להמציא למנהל אישור של רואה מתחייב -ואם יידרש לכך על ידי המנהל 

 המעיד על קיום התחייבויותיו של הקבלן שבפסקה זו.
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 חתימת הקבלן: ______________

 

בקשר לתנאי הבטיחות והגהות להבטחת שלומם  הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין 10.5

 ובריאותם של כל המועסקים על ידו בקיום התחייבויותיו שבחוזה זה.

 

למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו מביצוע העבודות של הקבלן מתחייב  10.6

כל אדם המועסק על ידי הקבלן אם לדעת המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, 

אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו, או שהוא נוהג מעשה התנהג אותו 

רשלנות בביצוע העבודות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו 

 בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות לפי חוזה זה.

 

ולא יהיו  מוצהר ומוסכם בזה, שהקבלן מבצע התחייבויותיו שבחוזה זה כקבלן עצמאי 10.7

שוררים בין המועצה לבין הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או 

בשליחותו יחסי עובד ומעביד, כל אלה אינם משתלבים במסגרת הפעילות הארגונית של 

המועצה ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך, והצדדים מצהירים מפורשות כי אין בחוזה 

ו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות בין הקבלן ו/או מי זה או בתנאי מתנאי

מעובדיו ו/או מקבלני המשנה שיעסיק לבין המועצה. הקבלן מתחייב לפצות את המועצה 

, בגין כל חיוב שיוטל על המועצה לכך וללא תנאי עם דרישה ראשונה מידו/או לשפותה, 

 נה מהמוצהר בפסקה זו לעיל.ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שו

 

, וללא תנאי עם דרישה ראשונה מידכן מתחייב הקבלן לפצות את המועצה ו/או לשפותה, 

בגין כל חיוב שיוטל על המועצה כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו 

 לעיל. 10.5-ו 10.4 פיםשל הקבלן שבסעי

 

 רתן תהווה הפרה יסודית שלו.הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפ 10.8

 

 רישוי .11

 

ולקיים את שאר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם  השירותים הקבלן מתחייב לספק את 11.1

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

שיונות וההיתרים הדרושים לביצוע השירותים ולקיום שאר התחייבויותיו שבחוזה יהר

, משך כלל תקופת על חשבונו, שיונות וההיתרים על אחריותויויקיים את תנאי הר ,זה

כל שידרשו, לביצוע עבודות חשמל, תודגש לעניין זה חובת הקבלן להציב  .ההתקשרות

 מסוג מתאים.מוסמך עובד בעל תעודת חשמלאי 

 

לעיל,  11.1סעיף  בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענה מהפרת הוראות איישהקבלן  11.2

תחויב לשלם קנס ו/או תשלום אחר כלשהו כתוצאה מהפרה כאמור,  ועצהובמקרה שהמ

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

את הסכום ששולם על ידה, מיד עם דרישה  ועצהמתחייב הקבלן להשיב למ -על ידה 

ועד  ועצהממועד התשלום על ידי המ כדין ראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

 למועד ההשבה המלאה בפועל.

 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. 11.3
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 והעסקת קבלני משנה , שינוי שליטהאיסור הסבת זכויות .12

 

או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק  הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב, להמחות 12.1

אלא בתנאים ובמידה שהמועצה תסכים  ,מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו לפי חוזה זה

לכך בכתב ומראש. העסקת עובדים על ידי הקבלן, בין ששכרם משתלם לפי שעור העבודה 

ובין בכל דרך אחרת, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן 

 לאחר.

 

, אין ההסכמה האמורה לעיל 12.1 נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור בסעיף 12.2

ישא באחריות מלאה יפוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן 

 לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם.

 

י בהרכב השותפים בקבלן, העברת מניות בקבלן ו/או שינוי בהנהלת הקבלן ו/או שינו 12.3

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

מראש  ועצה, והקבלן יודיע למועצהבקבלן, יהיו כפופים לאישור בכתב ומראש של המ

 על כל כוונה לבצע מהלך כאמור.

 

יב שלא למסור את אספקת הקבלן מתחי ,לעיל 12.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  12.4

 ., ללא קבלת אישור המועצה לכך בכתב ומראשאו איזה מהם לקבלני משנה םשירותיה

 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. 12.5

 

 על אחריותו וחשבונו של הקבלן םשירותיהאספקת  .13

 

על אחריותו, על חשבונו ומימונו  םשירותיהאת  ועצהמוצהר ומוסכם בזה, כי הקבלן מספק למ

בכל ההפסדים והנזקים  אויישוהוא בלבד זכאי לרווחים מאספקת השירותים  ,הבלעדיים

 שיהיו כרוכים בכך. 

 

 אחריות בנזיקין .14

 

הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק ולכל אבדן שייגרמו למועצה או לעובדיה או  14.1

לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע 

העבודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן או על ידי מי שנתון למרותו, וכן כל נזק או 

כבלים, ל, רשת מים, ביוב, חשמל, טלפון, קלקול שייגרמו לכביש, דרך מדרכה, שבי

צינורות או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול 

נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב 

לה ביותר ובדרך היעי מידילתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן 

לשביעות רצונה המלאה של המועצה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול 

נורות או יטלפון וצכבלים, בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת מים, ביוב, חשמל, 

 מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.
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 חתימת הקבלן: ______________

 

נה, עם דרישה ראשו מידהקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה ו/או לשפותה,  14.2

לעיל ו/או כתוצאה מהפרת  14.1 סעיףבגין כל נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור ב

התחייבות כלשהי של הקבלן שבחוזה זה, ובכל מקרה שהמועצה תאלץ לשלם פיצויים, 

קנסות וכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה למועצה 

עם דרישה ראשונה, כל זאת בתוספת  מידאת וז -לפי הוראותיה  -עצמה או לצד שלישי 

ומבלי  ,הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות שהמועצה עמדה בהן בקשר לכל תביעה כזו

לגרוע מהאמור לעיל תהא המועצה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום 

שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שהקבלן 

מסר בידי המועצה לפי חוזה זה. המועצה מתחייבת להודיע לקבלן על כל אירוע אשר 

ותאפשר  ,לעיל סעיף זהה של המועצה בהתאם ליהגיע לידיעתה ושבו חייב הוא בשיפו

לקבלן לטפל, על חשבונו, בסילוקה של העילה נשוא השיפוי תוך זמן סביר בהתחשב 

 ן.יבנסיבות העני

 

דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הקבלן מתחייב לשלם כל  14.3

כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע  ,הנמצא בשרותו של הקבלן

עם דרישתה הראשונה בכל  מידהקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המועצה  .העבודות

עה לנזק או לפיצוי ם עקב כל חיוב שיוטל עליה בגין תבילסכום שיהא על המועצה לש

 בתוספת הוצאות שבהן עמדה המועצה כתוצאה מתביעה כאמור. ,כאמור

 

 ביטוח .15

 

לפי חוזה זה ולפי כל זה ומאחריותו לנזקים שבחוזה מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  15.1

 נספח אישור על קיום ביטוחיםביטוחים כמפורט באת כל הקבלן לעשות , מתחייב דין

אישור על קיום " - חלק בלתי נפרד ממנו  )להלןלחוזה זה כ "הנספח "כ ורףמצה

 וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. יםת הביטוחיועלו ."(ביטוחים

 

באישור על קיום  נקוביםהביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח ה 15.2

להיקף  האו מי מטעמ ועצהואין בהם משום אישור של המ מינימאליים נםיביטוחים ה

וסכומים לביטוח ככל  יםלביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח יםגודל הסיכון העומדלו

, אך לא פחות ולצד שלישי כלשהו ועצההאפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למ

 .מהסכומים הנקובים באישור האמור

 

ה זה ייכלל התחייבויותיו שבחוזביצוע בכל הביטוחים שיערוך הקבלן ואשר קשורים ל 15.3

 .הוהבאים מטעמועצה הקבלן כלפי המ יסעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח

 ויתור על תחלוף כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק מתוך כוונת זדון.

 

הביצוע בפועל של מועד תחילת באו  פוזה לתוקחוזה ימים לפני כניסת )ארבעה עשר(  14 15.4

או למי שהוסמך  גזבר המועצה, ימציא הקבלן להבמוקדם שבין מועדים אלהעבודות, 

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של -את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על לכך

 בו. רשומיםמדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח ה

 

ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, )ארבעה עשר(  14 15.5

את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו מועצה הקבלן לשוב ימציא 

 ". אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:בסיפא שלו תחת הכותרת "
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 

 מועצה הקבלן מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן לאם יחליף  15.6

תהליך זה יחזור על  את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש.

 .חוזהמתקיימת פעילות של הקבלן בביצוע העבודות נשוא העצמו כל עוד 

 

ביצוע ומקדמי להתחלת תנאי מתלה  לחוזה( מהווה 15קיום הוראות סעיף זה )סעיף  15.7

ו/או הכנסת נכסים כלשהם העבודות וקיום יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה 

 לתחום המועצה.

 

 מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש לפיו.ה חוזה זבחתימתו על  15.8

 

יסודית תהווה הפרה  )סעיף הביטוח( לחוזה 15ת הוראה כלשהי מבין הוראות סעיף הפר 15.9

 .של חוזה זה

 

כאמור לעיל משום  על קיום ביטוחיםבהמצאת אישור שאין מוצהר ומוסכם בין הצדדים  15.10

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

ועצה או התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המ

אחריות כלשהי לגבי היקפו  ועצהכאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המלידי מי מטעמה 

 וטיבו של הביטוח.

 

 יהיו רשאים, אך לא מחויבים,מועצה, או מי מטעמה, השמוצהר ומוסכם בין הצדדים  15.11

 לבדוק את האישור על קיום ביטוחים.

 

לבקש מהקבלן לשנות או לתקן  תרשאישהמועצה תהיה מוצהר ומוסכם בין הצדדים  15.12

. בקשה הקבלן לפי החוזהאת האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות 

ר על קיום ביטוחים ולא לא תהווה אישור לתקינות האישוכאמור שינוי ללתיקון או 

 אחריות כלשהי. ועצהתחול עקב כך על המ

 

עקב אי המצאת  העבודותאם יחול עיכוב בתחילת ביצוע שמוצהר ומוסכם בין הצדדים,  15.13

שא הקבלן יי ואי המצאת אישור על קיום ביטוחים בחוזה או אי הסדרת ביטוח כנדרש

 .שיו/או לצד שלי למועצה עקב כך מובכל הוצאה או נזק שיגר

 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  15.14

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  15.15

 בפוליסות.

 

 והבאים מועצהה כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לאש מצהירהקבלן  15.16

 מכל אותם בזאת פוטר והוא, ל"הנ הביטוחים י"עפ לשיפוי זכאי שהוא נזק בגין המטעמ

כלפי אדם שביצע נזק  יחול לא מאחריות פטור בדבר לעיל האמור. כאמור לנזק אחריות

 בזדון.
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 ועצההפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המ 15.17

הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה  יה, יההם מטעמוהבאי

 יה, והוא יההוהבאים מטעמ ועצהלו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המ

 .או מי מטעמה ועצהמנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המ

 

ועצה היה המתלא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו,  15.18

וכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של ת)וככל ש תאך לא חייב רשאית, 

של  ההקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכות

. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן לפי החוזה ו/או לפי דין לכל סעד אחר ועצההמ

 .חוזהל הביטוח במהלך תקופת התחול גם במקרה של ביטו

 

הקבלן מתחייב להודיע למועצה מיד עם אירוע נזק, תאונה או פגיעה כלשהם שאירעו  15.19

 טרת ישראלבמהלך ביצוע החוזה. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המועצה ועם מש

 בכל הקשור בטיפול בנזק, תאונה או פגיעה כאמור.

 

 וסעדים הפרות .16

 

חייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות אי בכל מקרה שהקבלן יפר הת 16.1

במועדים שנקבעו על ידי המועצה, מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל סעד אחר  מתן השירותים

המוקנה למועצה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה המועצה רשאית, לאסוף ולפנות את 

אחרים, לפי שיקול דעתה , בין בעצמה ובין באמצעות בכל דרך שתמצא לנכוןהפסולת 

בתוספת כל סכום שתוציא לשם כך, הקבלן מתחייב להשיב למועצה . הבלעדי והמוחלט

והמועצה תהיה רשאית לנכות  ,)חמישה עשר אחוזים( 15%הוצאות תקורה בשיעור של 

 .סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן לפי חוזה זה

 

ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצה  ,עילל 16.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 16.2

לפי חוזה זה ו/או לפי הדין, מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של הפרת החוזה כמפורט 

להלן מתחייב הקבלן לשלם למועצה, כפיצויים מוסכמים, קבועים ומוערכים מראש, 

 להלן:כמפורט  סכומים ללא צורך בהוכחת נזק,

 

ת כלשהי מבין התחייבויותיו הכלולות בחוזה זה התרשל הקבלן בביצוע התחייבו (א)

 .₪ 1,000-ל סכום השווה -או לא ביצען פעם אחת 

 

שנייה או לא ביצען פעם ה בביצוע התחייבות כלשהי יהתרשל הקבלן פעם שני (ב)

 .₪ 2,000-ל סכום השווה - ונוספת

 

יעלה  -לעיל ( ב)ה חזר הקבלן על הפרה כלשהי מבין ההפרות המפורטות בפסק (ג)

 .₪ 4,000-ום להסכ

 

חזר הקבלן והפר התחייבות כלשהי בפעם השלישית או יותר, בין ברציפות ובין  (ד)

שלא ברציפות, בין שניתנו לו התראות על ידי המנהל ובין אם לא, יחשב הדבר 

 להפרה יסודית של החוזה.
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 חתימת הקבלן: ______________

 

בקרות אחד או יותר מהמקרים לעיל,  16.2ו/או  16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  16.3

 ייחשב הקבלן כמי שהפר את החוזה בהפרה יסודית:הבאים 

 

 ,7.16, 7.8-7.9, 7.2-7.5 ,6 ,4.7, 4.5, 4.1 הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים: (א)

 לעיל. 15 -ו 14 ,12, 11, 10, 8

 

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

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

 

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

ו/או כונס נכסים זמני, או תבוצע כנגד הקבלן פעולה  ו/או נאמן זמני קדם מפרק

כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו הדרושים ו/או הקשורים לביצוע 

והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין התחייבויותיו שבחוזה זה, 

 )חמישה עשר( יום ממועד ביצועם. 15תוך 

 

ו/או  )דירקטורים ומנכ"ל( אם הקבלן ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו (ד)

השותפים בו יורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או בעבירה הקשורה 

 .םשירותיה אספקתב

 

החלטה על פירוק מרצון או שניתן נגדו צו פירוק או  קבלןנתקבלה על ידי האם  (ה)

שהוא הגיע לפשרה או סדור עם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען 

 קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.

 

 הסתלק מביצוע החוזה. קבלןהש נהלהוכח להנחת דעתו של המ (ו)

 

אחר מטעמו נתן או  או אדם קבלןהשהוכחות, להנחת דעתו,  נהלהמכשיש בידי  (ז)

לחוזה זה או  למכרז ו/או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר

 ביצועו.

 

 במכרז או שניתנה קבלןהצהרה מהותית של הש מנהלהוכח להנחת דעתו של ה (ח)

לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי  קבלןבמסמכי החוזה אינה נכונה או שה

 להשפיע על ההתקשרות עמו.

 

בחוזה ועצה במקרה של הפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למ 16.4

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או  רשאית לבטל את החוזה לאלתר. ועצהו/או בדין, תהיה המ

סעד המוקנים למועצה לפי החוזה ו/או לפי הדין אלא בנוסף לכל זכות וסעד כאמור, בכל 

חייב הקבלן לשלם למועצה פיצויים מוסכמים, מקרה של הפרה יסודית של החוזה מת

 ( ₪. ת אלפיםחמש) 5,000קבועים ומוערכים מראש, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך של 

 

עד  16.1הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על החוזה, שבחן היטב את כל הוראות סעיפים  16.5

ועים לעיל, לרבות סכומי הפיצויים המוסכמים, הקבועים והמוערכים מראש הקב 16.4

בהם, מצא שהם עומדים ביחס סביר לנזק שניתן היה לראותו בעת כריתתו של חוזה זה 

כתוצאה מסתברת של ההפרות, והוא מוותר בזה, בוויתור מלא, מוחלט ובלתי מסויג על 
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 חתימת הקבלן: ______________

 

כל טענה כנגד הוראה הכלולה בסעיף זה לעיל ו/או כנגד סכום כלשהו הנקוב בסעיף זה 

 לעיל, לרבות סבירותם.

 

לקזז לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למועצה בחוזה ו/או בדין, היא תהיה זכאית  מבלי 16.6

, לרבות הוצאות התקורה בשיעור הנקוב לעיל, הנזכרות בסעיף זה לעילהוצאותיה את 

מכל סכום שיגיע ממנה וכן את הפיצויים המוסכמים, הקבועים והמוערכים מראש, 

ו/או על פי כל דין, הכל לפי שיקול דעתה , או לגבותם בהתאם להוראות חוזה זה לקבלן

 הבלעדי.

 

מלתבוע מהקבלן סכומים נוספים  ועצהאין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע את המ 16.7

, אם יגיעו לה, ו/או לגרוע מזכותה לכל סעד על פי בהן כלשהם מעל לסכומים הנקובים

 חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 

 ערבות לקיום החוזה .17

 

המלא והמושלם של התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, כולן יחד וכל להבטחת ביצוען  17.1

בסכום  , במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאיתועצהאחת מהן לחוד, ימציא הקבלן למ

, ועצהללא תנאי )אוטונומית(, שהוצאה על ידו לטובת המ ,( ₪פיםאל חמשת) 5,000של 

 תוקף לפרק זמן כדלקמן:בתנאים ובעלת  ,הנהוג בבנקים מסחריים בישראלבנוסח 

 

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

מימשה המועצה את האופציה המוקנית לה להארכת תקופת החוזה, ימציא 

תקופת  מועד תחילת )חמישה עשר( יום לפני 15 הקבלן למועצה, לא יאוחר מאשר

 מכתב מהבנק המאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית לתקופת האופציה

 ( יום. שישים) 60ההארכה +  האופציה

 

לא המציא הקבלן למועצה מכתב כאמור, תהיה המועצה רשאית לממש את  (ב)

הערבות ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו של 

 יע למועצה על פי חוזה זה.הקבלן על פי חוזה ו/או לחלט ממנו כל סכום המג

 

 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, על בסיס המדד הבסיסי. (ג)

 

הערבות תשמש כבטחון לקיום ומילוי מדויק של כל מסמכי החוזה. מבלי לפגוע ו/או  17.2

כל נזק, הפסד ו/או הוצאה  לגרוע מכלליות האמור, תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של

או קיום של תנאי כלשהו מתנאי ו/או או בקשר עם כל הפרה ו/העלולים להיגרם למועצה 

בכל מקרה כאמור תהיה המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או  חוזה זה.

מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, 

 ם כאמור. ההוצאות והתשלומי

 

הפר הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי  17.3

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

רשאית  ועצהאת הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה, תהיה המ ועצהלא שילם למ

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

עפ"י החוזה ועל פי דין,  ועצהדעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למ
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 חתימת הקבלן: ______________

 

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

 .  ועצההנזקים, האובדן, ההפסד, הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו למ

 

לה הערבות, או חלק ממנה, מתחייב הקבלן לחדשה בהיקפה המלא ולמסרה הופע 17.4

)שבעה( ימים מיום קבלת ההודעה על הפעלת הערבות.  7לא יאוחר מאשר תוך  ועצהלמ

לא קיים הקבלן חובתו כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, ייחשב הדבר להפרה יסודית 

 לעיל. 16של החוזה ויחולו הוראות סעיף 

 

רבות הינה תנאי עיקרי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה המצאת הע 17.5

 לעיל. 16המקנה למזמינה את הזכויות המפורטות בסעיף 

 

 ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות בהתאם לחוזה.יהקבלן  17.6

 

 תנאים כלליים .18

 

מזכויותיה של שום ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות  18.1

, ועצהאו כפוגעים בזכויות המ רכוויתועפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו  ועצההמ

והאחרונה תהיה ועצה, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המ

רשאית להשתמש בזכויותיה, בכולן או בכל אחת מהן לחוד, הן לפי חוזה זה וכן לפי 

 לנכון ובאותו סדר שתמצא לנכון. הדין, בכל עת שתמצא

 

לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  ועצההסכמה מצד המ 18.2

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המזמינה לא יהיו בתוקף אלא אם  18.3

 .ועצהנעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי המ

 

מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה המועצה זכאית  18.4

בכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או מכספים שיגיעו ממנה לקבלן כל 

סכום כסף הדרוש לכיסוי כל אשר יגיע למועצה מהקבלן, לרבות כדמי נזק ו/או כפיצוי 

ששולם על ידי המועצה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של ו/או כשיפוי ו/או כהחזר קנס 

הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או בשליחותו, וכן 

פי דין, לרבות חוקי העזר -תשלום חוב שהקבלן חייב למועצה בתור רשות מקומית על

 שלה.

 

רבות בפרשנותו, יישומו, סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, ל 18.5

. על אף מרכזאכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

בלבד נתונה הזכות להגיש תביעה כאמור גם לבית  ועצההאמור ברישת סעיף זה לעיל, למ

 המשפט המוסמך במחוז הדרום.

 

ות החוזה והוא הקבלן  מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הורא 18.6

 מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.
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 חתימת הקבלן: ______________

 

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא,  18.7

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

ונתקבל על כך  - /דואר אלקטרוניינה בפקסימיליהבדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תק

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום  -אישור טלפוני 

 השידור.

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 ____________________                       ____________________ 

 ה ק ב ל ן                              ו ע צ הה מ               
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 נספח "א" לחוזה
 
 

 אומדן המועצה

 

 

 יצורף בנפרד
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 
 " לחוזהבנספח "

 
 מפרט שירותים

 

ומהווה חלק בלתי נפרד  במתן שירותי מנעולנותמפרט זה מתייחס לביצוע העבודות הקשורות  .1

 .המותקן בתחנות מהוראות, הנחיות היצרנים וספקי הציוד

 

 הוראות כלליות

 

הקבלן במתקני המועצה. מנעולים, מפתחות ומערכות אבטחה  תותחזוק תהתקנהקבלן יבצע  .2

 )עשרים וארבעה( חודשים 24משך  ם שהתקיןרכיבי ו/או מתקן ו/או יהיה אחראי על הציוד

)שישה(  6משך ממועד התקנתם. עת פעולת השירות הינה ביצוע עבודה, הקבלן יהיה אחראי 

 חלקיה בהתאמה.ביצוע הקבלן פעולה משולבת, יחול האחריות לפי  .תקינות עבודתוחודשים ל

 

, תהיה אחריות כוללת ותמשך בכל /או פריט ציודמתקן וכל אחריות הקבלן לתפעול ותחזוקת  .3

ובמשך כל שעות היממה ובכלל זאת שבתות, חגים ושעת חרום. אחריות זו משמעותה  הימים

גם לפני או לאחר שעות העבודה הרגילות  ציודאחראי לפעולה התקינה של ה היהכי הקבלן י

נוכחים באתר העבודה והוא יהיה זמין לתיקון תקלות גם לפני או אחרי שעות  בהם יהיו נציגיו

 את כל כח האדם והתשומות הדרושות. אלו, ויקדיש לשם כך

 

 לקמן:תהינה כד, הזמנות עבודהביצוע לשעות הפעילות השגרתיות  .4

 

 .7:00-17:00בין השעות : ה' -בימים א'  4.1

 

 .7:00-14:00בימי ו' וערבי חג: בין השעות  4.2

 

 מובהר שמפקח המועצה יתלווה לכל פעילות אחזקה שוטפת בציוד.

 

 , תהיינה כדלקמן:תגובה ומענה לקריאות בגין תקלהזמן  .5

 

 שעות. 24תוך : הגעה למקום תקלה רגילהת שירות בגין קריא 5.1

 

 .(2) תוך שעתיים: הגעה למקום או פריט ציוד של מתקןלקריאה בגין השבתה  5.2

 

כנדרש לביצוע  ,תתבצע בעזרת כח אדם מקצועי ובלתי מקצועיבאתרים פעילות הקבלן  .6

והמוסד  הכלכלהמספר העובדים בצוות העבודה, יהיה בהתאם לנוהלי משרד . העבודות

צוע מוסמך ונושא רישוי בתוקף בתחום בעל מקיהיה ובלבד שאחד מהם , לבטיחות וגיהות

  .השירות הרלוונטי

 

ככל שאופי הפעולה ידרוש זאת, הקבלן יצרף לצוות המקצועי עובד בעל כשירות ספציפית  6.1

 (.וכדומה רתך, חשמלאינדרשת )
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 חתימת הקבלן: ______________

 

אחזקה  בין היתר רכבוהציוד הדרוש, לרבות, ו הקבלן יספק על חשבונו את כל כח האדם 6.2

העובדים יהיו אזרחי מדינת ישראל  יבוצעו העבודות כמפורט להלן.בעזרתם , מסוג טנדר

 בשפה העברית. כאשר אחד מהם לפחות יהיה בעל שליטה מלאה

 

 , בנושא בטיחות כנדרש, בהתאם להנחיותןוריענועובדי הקבלן, יעברו הכשרה מקצועית  6.3

הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו באופן בטיחותי,  המשרד לבטיחות וגיהות.

המפקח יהיה . לכל דין גוף אחר, בהתאם/או כל אדם ושל שמירת שלומם של עובדיו ותוך 

לביצוע  רשאי להורות על הרחקתו של כל עובד, אשר לדעתו הבלעדית, אינו מתאים

 .צהמועהעבודה והקבלן ירחיק את העובד מביצוע כל עבודה עבור ה

 

 הטלפון יהיה זמין בכל שעות היממה וניתן יהיה להזעיק אותו באמצעותצוות הקבלן  6.4

 , במקרה חירום.שיוסכם כל אמצעי אחרבאמצעות או הסלולארי 

 

, יוד ו/או במתקןצבפריטי חריג, מכל סוג שהוא  עלאירואו חשד /חריג ו עאירובכל מקרה של  .7

ולפעול עפ"י  מפקחלהודיע מיד ל , ישבוהשימוש או לשיבוש או להשבתה להפסקה  םהגור

  הנחיותיו.

 

  ללא קבלת אישור בכתב מהמזמין. תקינות מתקןאין לבצע הפסקה יזומה של  7.1

 

הפרוק, מחוץ לאתר, אזי בציוד עצמו לתקן רכיבים במתקן ו/או את יש צורך עת ימצא ש 7.2

באתר יעשו ע"י הקבלן במסגרת תכולת וההרכבה מחדש  ,ההובלה לבית מלאכה

 .ללא עלות נוספתהעבודות בחוזה זה, וללא כל 

 

 בתקלה טיפול להשלמת עדבאופן רציף, הציוד הקבלן יצא יפעל עם קריאה להשמיש את  7.3

הקבלן  אם פתרון התקלה מחייב שימוש בבעלי מקצוע אחרים. לרבותשהיא,  סוג מכל

 היתר המפקח.יעזוב את המקום עם פתרון התקלה או ב

 

החורגת מתכולת העבודות עבודה נמצא כי פתרון התקלה ו/או ביצוע כל מטלה דורשת  7.4

, החורגת אישור עקרוני לביצוע העבודהבחוזה זה, נדרש הקבלן לפנות למפקח ולקבל 

 . לביצועהמטעמו תוך הצגת אומדן 

 

ש ובכתב. ביצועה בפועל של העבודה החורגת כפוף לקבלת אישור המועצה על כך, מרא

חריגה מנוהל זה ו/או מהוראות החוזה, לא תזכה את הקבלן בכל תמורה, אף אם בחר 

אינה חייבת למסור את המועצה כי  מובהר לבצע את העבודה החורגת ללא אישור.

לפעול בכל דרך שתראה לנכון לצורך  לקבלן והינה רשאיתהחורגות העבודות הבלתי 

 .ו/או ע"י אחריםבעצמה בצע את העבודות ול לפי שיקול דעתה המוחלט,ן, ביצוע

 

בכל הזק שהוא,  ויינזקעל הקבלן להגן על העבודות ועל הציוד בכל אמצעי סביר כך שלא  7.5

מבלי לפגוע בכלליות  גניבות שריפות וכיוב'., קורוזיה ,כתוצאה מתופעות מזג אויר לרבות

מהעבודה  כל שהואהאמור לעיל, הקבלן מתחייב למנוע את כיסוייו או הסתרתו של חלק 

 .מפקחההמפורשת של הסכמתו הודעה וקבלת שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא 
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 כתוב ובו פרוט השתלשלותפעולה דו"ח מפקח ל בכל מקרה של תקלה, יעביר הקבלן 7.6

האירוע, אופי הפתרון שניתן, וסטטוס הטיפול בתקלה )נפתר/לא נפתר לרבות, תחזית 

 מועד סיום הטיפול בתקלה.הדו"ח יועבר למחרת  .ביצוע(

 

העזר הדרושים לביצוע העבודות למעט ו/או מוצרי  הקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי .8

כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן  .זהשצוינו במפורש במפרט /מוצרים חומרים

הטכני ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות למפרט  לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים

יהיו אלה חומרים ומוצרים כאמור,  המעודכנים. בהעדר תקנים ולדרישות התקנים הישראליים

. הקבלן מפקחאירופאים או לדוגמאות שיאושרו על ידי ה שיתאימו לדרישות התקן או לתקנים

ובמוצרים שהשתמש בהם  יהא אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים

 וזאת מכל סיבה שהיא., לביצוע העבודה

 

 הקבלן יסלק מאתר ביצוע העבודה, את עודפי החומרים והפסולת, מפעם לפעם, ומיד עם גמר .9

 , ככל שנדרש, ויסלק ממנו אל כל המתקנים הארעיים,וסביבתה ביצועה ינקה את מקום העבודה

 .שיירי החומרים, הפסולת מכל סוג שהוא, לשביעות רצונו של המפקח

 

וכל הקשור  ןהניקיול נזק או קלקול שיגרם תוך כדי ביצוע עבודות הקבלן אחראי שכ 9.1

בהן ולרבות נזק לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל,  והכרוך

להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין  הטלפון וצינורות

הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה,  נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה שהנזק או הקלקול

באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או  יתוקן על חשבונו הוא

 הטיפול בהם. רשות המוסמכים לפקח על

 

מבלי לפגוע בחובה הכללית בדבר השבת מצב לקדמותו לאחר ביצוע העבודה, יובהר  9.2

יב את הקבלן בהשבת המצב קדמותו, כל פגיעה במהלך ביצוע העבודה תחי ויודגש כי

 .סיום העבודהימים לכל היותר ממועד  (חמישה) 5וזאת תוך 

 

תקנות למניעת הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בצורה שקטה תוך הקפדה על הוראות  9.3

 ומתחייב להימנע מהקמת רעש שיהא בו כדי להפריע, 1992-מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"ג

 לתושבים ומנוחתם.

 

מפקח. ה של המלאה רצונו לשביעות, כוןנ מקצועיפן באוה לחוז בהתאם תבוצענה העבודות .10

)לפי   מוסמכות רשויות מטעם הוראות או כלליםהוראות דין, תקנים,  קיימים שלגביהן עבודות

 לדינים וההוראות הללו., תבוצענה בהתאם ובכפוף העניין(

 

כל תקן חל ולפי המיתקנים יבוצעו ע"פ של הציוד ומונעת שוטפת  פעולות תפעול ותחזוקה .11

 .הקיים/מותקן באתרים הציודוספקי הוראות יצרני 

 

 

 

 מועצה אזורית שער הנגב 
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 "גנספח "
 

 תאריך: __________

 
 לכבוד

______________ 

______________ 

______________ 

 

 א.נ.,

 
 הזמנת עבודה מס'           הנדון:            

 
, המועצה מנעולים, מפתחות ומערכות אבטחה תותחזוק תהתקנבהתאם לחוזה לביצוע שירותי  .1

 "(: העבודות" -מזמינה ממך בזה את ביצוען של העבודות המפורטות בטבלה )להלן 

 

 כמות יחידת מידה העבודות רתיאו

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

מתבקש להגיע ביום ____, בשעה ____, במקום _________________________,  הינך .2

 וליצור קשר עמי בנייד שמספרו ____________________________.

 

 מידע נוסף: .3

 

לעיל הינן אומדן בלבד של כמויות העבודות.  1הכמויות הנקובות בטבלה שבסעיף  3.1

 שיבוצעו בפועל, ובהתאם להוראות החוזה.התשלום יבוצע בהתאם לכמויות העבודות 

 

 (.מחק את המיותרמפרט עבודות מיוחד: מצורף / לא מצורף )* 3.2

 

 מקום ביצוע העבודות: ________________________________________. 3.3

 

ימים  7תחילת ביצוע העבודות: בהתאם לחוזה תידרשו להתחיל בביצוע העבודות בתוך  3.4

הזמנת עבודה לביצוען / בתוך _____ ימים ממועד קבלת הזמנת עבודה ממועד קבלת 

 לביצוע העבודות / ביום ______ )*מחק את המיותר(.

 

לביצוע העבודות: בתוך _____ ימים מהמועד לתחילת ביצוע העבודות, לוח זמנים  3.5

 לעיל. 3.4הנקוב בסעיף 
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 הערות/מידע נוסף: 3.6

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

             בכבוד רב,
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 "דנספח "
 
 

 הצעת הקבלן במכרז )נספח "ד" לכתב ההצעה(

 

 

 יצורף בנפרד
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 "הנספח "
 

 אישור על קיום ביטוחים
 באישור זה אין לבצע שינוי או להוסיף מלל למעט במקומות המסומנים

 

 לכבוד

 המועצה האזורית שער הנגב

 " ( המועצה" - )להלן  78100 ד.נ חוף אשקלון

    

 ____________________________אישור על קיום ביטוחים של:  הנדון:

 "(הקבלן" - )להלן __________ (______ ./ ע.מח.פ)

 

 למתן שירותי מנעולנותחוזה חוזה בקשר ל

 

_______חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו _________אנו הח"מ, ______

 שם הקבלן את הביטוחים להלן: על

   

 הביטוח. ידו על המועסקים העובדים כל כלפי הקבלן חבות בגין - מעבידים אחריות לביטוח פוליסה

 .הקבלן ידי על מהמועסקים מי של כמעביד ותיחשב במידה המועצה את לשפות מורחב

 

לביטוח אחריותו של הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישיל פוליסה

 .  ₪ 1,000,000 המועצה בגבול אחריות של

, למעט כלפי מי שלא ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי

 שילם דמי ביטוח עבור עובדיו.

 .אזורית שער הנגב המועצה ההשיפוט של הביטוח על פי פוליסה זו חל בכל תחום 

נבחריהם וכל הבאים מכוחם או  ,מורחב לכלול את המועצה, הישובים בתחום המועצהשם המבוטח 

מחדל של הקבלן, ובכפוף לסעיף אחריות  טעות או מטעמם כמבוטחים נוספים בכל הקשור במעשה או

בפוליסה ח זה. צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטו

נכלל סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב כל מבטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד. הפוליסה אינה 

 מכסה תביעות הקבלן כנגד המועצה והבאים מטעמה.

 

 :כדלהלן ולתנאים להוראות כפופות תהינה לעיל הפוליסות

 

 נוסח הפוליסות הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח. א.

 

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר,  ב.

צה וכלפי מבטחיהם, ולגבי המועצה עכלפי הישובים בתחום המו,  לא יופעל כלפי המועצה 

פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה -צה, הביטוח עלועוהישובים בתחום המ

לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה לנו אותם במלוא השיפוי המגיע 

לחוק חוזה הביטוח,  59זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי  ,1981-התשמ"א

 מבטחיהם.

 כך על כתובה הודעה תישלח אם אלא, הביטוח תקופת במשך יבוטל ולא יצומצם לא הביטוח ג.

 .מראש יום 60 לפחות המועצה לידי רשום בדואר
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 חתימת הקבלן: ______________

 

 

 .בלבדקבלן ה על יחולו פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות ד.

 

 עובדיהם, נבחריהם ,המועצה בתחום הישובים ,המועצה כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו ה.

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי ולמעט מטעמם והבאים

 

והבאים  המועצהפגע בזכויות יבתום לב לא  הקבלןקיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי  אי ו.

 .המטעמ

 

לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ו/או איחור  הוהבאים מטעמ המועצה זכויות ז.

 בהגשת תביעה בתום לב על ידי הקבלן. 

  

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

 

 בכבוד רב,

 

  _______ _________________ ______________ ______________________ 

 חתימת וחותמת המבטח      תפקיד החותם                   שם החותם        תאריך    

 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעביד   

 

 :פרטי סוכן הביטוח

 

 ______________________ טלפון ______________ כתובת __________שם __________

 

 :אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן

 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך חתימה וחותמת חברת הביטוח

 צד שלישי   

 אחריות מעביד   

 

 רב,בכבוד 

 

 _______ _________________ ______________ ______________________ 

 חתימת וחותמת המבטח      תפקיד החותם                   שם החותם        תאריך    
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 חתימת הקבלן: ______________

 

_______________________ 


