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אספקה התקנה ותחזוקה שירותי למתן   24 / 2019 פומבי מס'מכרז  פרסמה מועצהוה הואיל

, והקבלן הגיש "(שירותים" -)להלן  מועצההבאתרי  מכשירי הדפסה משולביםשל 

 האמור; המכרז הצעה במסגרת מועצהל

 

 ם כאמור שירותיההחליטה לקבל את הצעת הקבלן ולמסור לו את אספקת  מועצהוה והואיל

)להלן  המכרז וביתר מסמכי, במפרט הטכני ונספחיו, בכפוף למותנה בחוזה זה, בנספחיו

 "(;מסמכי החוזה" -ביחד 

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים, כותרות הסעיפים והגדרות .1

 

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

 

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

 החוזה.

 

מכשירי הדפסה משולבים בעלי יכולות הדפסה, של להצבה מהות התקשרות זו הינה  1.3

"(, אשר המכשירים" -)להלן סים כ"א צילום וסריקת מסמכים, שכפול, ומשלוח פק

 . המכשירים שיוצבו יהיו באחריותמועצהבאתרי ב יחליפו את המכשירים הקיימים

ציוד הקצה רשת נתונים ו/או , יסומנו, יארזו, יובלו, יוטמעו, ויסונכרנו על ידו עם הקבלן

 . מועצהם במיהקיי

 

תינתן זכות שימוש בלתי הדירה,  מועצההמכשירים שיסופקו יהיו בבעלות הקבלן, ול 1.4

 בלתי מוגבלת, ולא מסויגת  בהם משך כל תקופת ההתקשרות. 
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 חתימת קבלן: __________________

תקינים, מתוחזקים, ועובדים כראוי משך שיציב שהמכשירים  אלוודבאחריות הקבלן  1.5

 מועצההן בחצרי ה ,תוך עמידה במדדי שירות ואיכות לוהכו, כלל תקופת ההתקשרות

. במסגרת ההתקשרות יעניק הקבלן את השירותים והן באמצעות תמיכה מרחוק

 ."(השירותים)להלן: " החוזה, בהתאם להוראות הטכני ובנספחיו המפורטים במפרט

 

 לצורכי חוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצדם: 1.6

 

 ו המוסמכים.לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו ומורשי - " פירושוהקבלן" (א)

 

ו/או כל אדם אחר  מועצהב המחשוב אחראי  - םפירוש "הממונהאו " "המנהל" (ב)

לכל דבר וענין  מועצה, שהיא תודיע עליו בכתב לקבלן, אשר ישמש כנציג ההמטעמ

 נשוא חוזה זה ובקיום התחייבויות הקבלן על פיו. השירותיםהקשור במתן 

 

, לכתב ההוראותכנספח "א" כלל המפרט הטכני והמקצועי המצורף  -"המפרט"  (ג)

או מי מטעמה, לקבלן, לביצוע  מועצהובכלל זה כל הוראה שניתנה בכתב על ידי ה

 בכל שלב משלבי ההתקשרות. 

 

וכן כל המסמכים המפרט ונספחיו, בצירוף , זה לרבות כל נספחיו חוזה -" החוזה" (ד)

  .לתי נפרד ממנו, המהווים חלק בשיצורפו לו בעתיד

 

  .מועצהמועד חתימת החוזה על ידי ה -" מועד חתימת החוזה" (ה)

 

. למען חוזההוראה בכתב לקבלן המורה לו להתחיל בביצוע ה -" צו תחילת עבודה" (ו)

 .מועצההסר הספק, צו התחלת עבודה ייחתם על ידי המורשים להתחייב בשם ה

 

את רמת  ותמגדירההוראות במפרט  –" SLA"" או "נספח רמת השירות  (ז)

בכל מגוון השירותים כמפורט  מועצההשירות אותה מתחייב הקבלן לספק ל

  .במפרט ובחוזה

 

השירותים הנדרשים מהקבלן במסגרת התקשרות זו, בהתאם כל  - "השירותים" (ח)

  . הםזה, על נספחי חוזהלמפרט ול

 

עד  במכשיר ו/או בתפעולותיקון של ליקוי או פגם שהתגלה  -" טיפול בתקלה" (ט)

 .לעבודה תקינה ולהחזרת

 

   פרשנות ועדיפות בין המסמכים .2

 

ונספחיו יפורשו, ככל הניתן, בהרחבה, באופן שיתיישבו זה עם זה וישלימו זה את  חוזהה 2.1

וסדר במספר מקומות שונים במסמכי הזה. מוסכם בזאת, כי במקרים בהם נושא 

וכמיועדים  ,פורשו כחלופיים זה לזה, כבאים להשלים זה את זהיהמכרז, אזי ההסדרים 

  את מירב היתרונות. מועצהללהעניק 

 

 

  , ייקבע סדר העדיפויות ביניהם כדלקמן:חוזהבמקרה של סתירה בין מסמכי ה 2.2
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 חתימת קבלן: __________________

 

  ;חוזהה (א)

 (;SLAנספח רמת השירות )ו המפרט (ב)

  מסמכי המכרז; (ג)

 .הצעת הקבלן (ד)

 

, חייב חוזהבכל מקרה של סתירה בין הוראות שבמסמכים השונים המהווים את ה 2.3

לכך מיידית עם גילוי הסתירה האמורה,  מועצההקבלן להסב את תשומת לבה של ה

  ולקבל את הוראותיה.

 

כאלה, לא ישפיע קיומן של סתירות בין המסמכים השונים, כאמור לעיל, אם ישנן או יהיו  2.4

על התמורה. על הקבלן להביא בחשבון תמיד שעליו לבצע את השירותים בהתאם 

  לאפשרות היקרה יותר מבחינתו.

 

 הצהרות הקבלן .3

 

 הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן:

 

נשוא חוזה זה, כפי  םשירותיההוא עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה למתן  3.1

, ובהתאם להצהרותיו בכתב במכרז כתב ההוראות למשתתפיםל 5 שפורטו בסעיף

 ההצעה.

 

במספר  עובדיםיש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות,  3.2

נשוא חוזה זה, וכן  שירותשיונות הנדרשים על פי כל דין למתן שירותי היהנדרש, כל הר

נשוא חוזה זה בהתאם  שירותאת שירותי ה מועצהכל יתר הדרוש על מנת לספק ל

 למסמכי החוזה ועל פי כל דין.

 

נהירים לו כל תנאי החוזה, כי בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים במתן  3.3

נשוא חוזה זה ו/או הנובעים מהם, וכי יש ביכולתו לקיים התחייבויותיו  שירותשירותי ה

 אלה בהתאם לכל הדרישות והתנאים הקבועים במסמכי החוזה.

 

הקבלן לא הפר או לא יפר זכויות כלשהם של צד ג' כלשהו,  ,מועצהבהתקשרותו עם ה 3.4

לא  על ידוותים בעת ביצוע השיר, ולרבות זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני כלשהם

 .כלשהו ג'ות צד יובזכ ויפגע

 

זה, לא קיים כל איסור, הגבלה או מניעה, לרבות מכוח דין,  חוזהנכון למועד חתימת  3.5

זה ולביצוע מלוא  חוזהכללי ניגוד עניינים, להתקשרות הקבלן ב חמכולרבות 

תיו על פיו או בביצוע התחייבויו חוזההתחייבויותיו על פיו. כמו כן, אין בחתימתו על ה

 וכן כל דין.  ,או התחייבות אחרת כלשהי של הקבלן חוזהמשום הפרה של 

 

, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשור בביצוע מועצהקיבל מה 3.6

 בקשר אתם.  מועצההתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי ה
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 חתימת קבלן: __________________

עקב אי ידיעת ו/או  מועצהתביעות כספיות ו/או אחרות כלפי הלא יהיה רשאי לבסס שום  3.7

ובקיום התחייבויותיו  שירותאי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים במתן שירותי ה

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

 

 השירותים .4

 

 םמשולביו ,במפרט התואמים את הקבועמכשירים  מועצהיציב ברחבי הויערך הקבלן  4.1

נציגי מערך המחשוב של . תהליך ההערכות וההצבה ילווה ע"י מערכת בקרת הדפסותב

הוביל, אחריות הקבלן ל, שיהיו אחראיים לתאם את הפעילות מול הממונה. במועצהה

כלל  , וכן לדאוג לחיבורהציב את המכשירים במקום אותו קבע הממונהלספק ול

באמצעות ההתקנה וזאת  הקיים במקוםהמתאים לרשת ו/או לציוד הקצה  המכשירים

 המכשיר עובד באופן ללא תקלות.בתום ההתקנה , ולוודא שכבלים ומחברים שיספק

 

נוגע בוהעושים שימוש במכשיר בנוגע לדרך תפעולו,  מועצהעובדי ההקבלן ידריך את   4.2

חיות בסיסי נמכשיר דף הסבר וההקבלן יתלה מעל כל  זיהוי תקלות שכיחות ותיקונן.ל

  בשפה העברית הנוגע לאופן תפעולו.

 

של כלל המכשירים  נהוהתקי ההקבלן יהא אחראי לפעולתם הסדיר ,במסגרת השירותים 4.3

 , בהתאם לנקוב בנספח רמת השירות. שהציב

 

 ישא, למען הסר ספק יובהר בזאת, כי במסגרת התחייבויותיו לאספקת השירותים 4.4

אמצעי ו/או ציוד הנדרשים לשם כל הקבלן באחריות לבצע את כל הפעולות וכן לספק 

עמידה בהתחייבויותיו על פי החוזה, שביצוען ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבען של 

השירותים ו/או לשם ביצועם ברמה הנדרשת בחוזה, גם אם הביצוע ו/או האספקה 

על מנת להבטיח את אספקת השירותים, האמורים אינם נדרשים במפורש בחוזה, והכול 

במלואם ובמועדם. מובהר בזאת, כי פעולות כאמור תיחשבנה כחלק מאספקת 

השירותים, לכל דבר ועניין, והן יתבצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, ללא כל תמורה 

  נוספת לזו הנקובה בחוזה זה.

 

צו " -)להלן  תחילת עבודהצו  מועצהזה, יקבל הקבלן מידי ה חוזהבסמוך לאחר חתימת  4.5

קבלן בשלב של . לאחר קבלת צו תחילת עבודה על ידי הקבלן, יתחיל ה"(תחילת עבודה

וזאת אספקתם והתקנתם בפועל , לאספקת המכשיריםהיערכות , לימוד סביבת המחשוב

עם סיום תקופת . "(תקופת התארגנות" -)להלן  ימים( שלושים) 30של לפרק זמן 

 .ספק את השירותיםהקבלן לחל ההתארגנות, י

 

מוקד שירות לנהל ולתפעל באחריות הקבלן החל מסיום תקופת ההתארגנות ואילך,  4.6

 . "(המורשים" -)להלן  מועצהמורשים מטעם היעניק שירותי תמיכה לש, טלפוני

 

בנושאים של  המורשיםיהווה נקודת קשר יחידה לפניות מוקד השירות טלפוני  (א)

מוקד  הדרכה./המכשיריםות, לרבות סיוע בתפעול טיפול בתקלות ובבקשות שיר

סוף נתונים אוי ,פתרון מהיר לבעיות שמגיעות לפתחוייתן  השירות הטלפוני

 המסופקת, כדי לאפשר שיפור מתמיד המכשיריםשיאפשרו ניתוח בעיות בתפעול 

 .  מועצהלמשתמשי ה

 



- 5 - 

 חתימת קבלן: __________________

לסגירת ישא באחריות לטיפול בתקלה ממועד הפניה עד  מוקד השירות הטלפוני (ב)

התקלה ואישור המשתמש על הסגירה כאמור, תוך עמידה ברמת השירות 

 הנדרשת, כולל רישום מלא של כל התהליך.

   

יאויש על ידי הקבלן באופן שיבטיח עמידה בדרישות  מוקד השירות הטלפוני (ג)

יטפל בכל סוגי הפניות,  מוקד השירות הטלפוניהמוגדרות בנספח רמת שירות.  

 . ורשים, שיתקבלו מהמהנוגעות למכשירים תקלות או בקשות שירות

 

המוקד הטלפוני ו/או  תהדרכבאמצעות  תגלתהלא ניתן לתקן בעיה שהשויסתבר היה  4.7

יבצע הקבלן את העבודה שנדרש להחליף ו/או לתקן פרט ציוד תקול,  היה ויסתבר

 המכשירעד להחזרת יספק את החלקים הנדרשים לכך, , מועצההנדרשת בחצרי ה

היה ויסתבר כי  , והכל בכפוף למדדי השירות הקבועים בנספח רמת השירות.לכשירות

בעל מפרט פי זהה או התיקון במכשיר במקום, יתקין הספק מכשיר חלו לא ניתן לבצע את

 .סיום התיקוןתחת המכשיר התקול, עד ל זהה

 

 נותיקוהחלפתו ו/או ישמשו להחלקים ששבכפוף לאמור במפרט, למען הסר ספק מובהר,  4.8

 תחליפיםולא  חדשים ומקורייםחלקים יהיו  ,ע"י הקבלןיסופקו שוכל פריט ציוד תקול 

המתאימים  חלקים ו/או חלפיםעל הקבלן להחזיק מלאי או משומשים או מחודשים. 

כדי לעמוד במדד  לוהכו, במגוון ובכמות מספיקה, ציוד המפורט במפרטתיקון הל

   השירות הקבוע בנספח רמת השירות.

 

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, במקרה בו הקבלן יפר  מועצהמבלי לגרוע מזכויות ה 4.9

, מביצוע שירות בהתאם להוראות את התחייבויותיו לפי חוזה זה וימנע, מכל סיבה שהיא

בשיעורים הנקובים פיצוי קבוע, מוערך ומוסכם מראש,  מועצהלעיל, יהיה עליו לשלם ל

הפיצוי מכל סכום אותו תימצא חייבת זכות לקזז את  מועצהבנספח רמת השירות, ול

 לקבלן מפעם לפעם.

 

 התחייבויות הקבלן .5

 

הקבלן יבצע את השירותים כנדרש, באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות ותוך  5.1

קיום כל נהלי מתן השירותים ועמידה בדרישות הבטיחות והביטחון, אבטחת המידע 

  זה, לרבות המפרט. חוזהוכיו"ב המתחייבים מכוח הדין ומכוח 

 

יתאימו להוראות כל דין והוא מתחייב הקבלן מתחייב, כי השירותים הניתנים על ידו  5.2

  למלא הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים.

 

ספקי ציוד ושירותים התקשרויות שונות עם ספקי שירותים, לרבות  מועצהמובהר, כי ל 5.3

הקבלן מתחייב, כי  .חוזה זה ינשואהמכשירים המשיקות עם  למערכות מחשוב שונות

כפי שיורה  להכותבחר לעבוד אתו,  מועצהשוב אחר שהישתף פעולה עם כל קבלן מח

המנהל, ובכלל זה יסייע ויעניק לכל קבלן אחר את כל המידע וההדרכה הנדרשים על מנת 

, והכל לפי הנחיות מועצהב מערך המחשובכלל רכיבי התקינה של  םפעילות להבטיח את

  המנהל וללא כל תמורה נוספת. 
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 חתימת קבלן: __________________

, המלאה והיעילה ביותר האפשרית עם כל הגורמים הקבלן ישתף פעולה בצורה הטובה 5.4

, בכל שלב של מתן השירותים ולאחריהם. מועצההמעורבים בביצוע השירותים מטעם ה

, מסמכים ונתונים הנוגעים לשירותים מועצהבכלל זה, יעביר הקבלן, לפי הנחיית ה

  וישתתף בפגישות עבודה ובפגישות תיאום. 

 

תבקש לבצע רכישות מכל סוג  מועצההאמור, הרי שבמידה והמבלי לגרוע מכלליות  5.5

)לרבות חומרה, תוכנה ותקשורת( ו/או תבקש בה שהוא והנוגעות למערך המחשוב 

, מתחייב הקבלן להעניק, מועצהלהתקין ו/או לתחזק פונקציות שונות במערך המחשוב ב

ין סביבת העבודה, כל סיוע סביר ו/או הסבר נדרשים, לרבות בעני המנהל,מיד עם דרישת 

הממשקים השונים, תיעוד, הדרכה וכיו"ב. מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה 

  ., לבד מהאמור בחוזה זהנוספת כלשהי בגין ביצוע האמור

 

ולטובת  חוזהזה, יפעל הקבלן בנאמנות עבור ה חוזהבביצוע התחייבויותיה על פי  5.6

הקבלן, כי גם עובדיו וכל המועסקים על האינטרסים שלה בלבד. כמו כן, יקפיד ויוודא 

ולטובת האינטרסים שלה  חוזהידו במסגרת ביצוע השירותים, יפעלו בנאמנות עבור ה

 בלבד

 

, כי בכל תקופת ההתקשרות לא יתקשר בחוזה ו/או התקשרות אחרת הקבלן מתחייב 5.7

ם בין מי מטעמו שירותים שיהיה בהם כדי לגרום לניגוד ענייניהוא ו/או ו/או לא יבצע 

הקבלן וכן מי מטעמו מתחייבים ו. זה לבין פעילויות האחרת של חוזהב והתקשרות

, ללא דיחוי, על כל עניין בו יתעורר או שניתן יהיה להסיק כי עלול חוזהלהודיע ל

 להתעורר, ניגוד עניינים כאמור.  

 

  (SLAרמת השירות ) .6

 

זה הינה למתן שירותים אשר יעמדו ברמת שירות  חוזההתחייבות הקבלן במסגרת  6.1

מוגדרת, כמפורט בנספח רמת השירות. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים בכמות וברמת 

רמת  חוזההמקצועיות הנדרשים על מנת לעמוד בזמני תגובה וברמת השירות כאמור ב

  השירות, ולפחות במספר כמפורט במפרט.

 

רמת השירות הנדרשת לגבי שירותי הקבלן, אופן , תקלותמני תגובה של הקבלן לתיקון ז 6.2

בעניין זה, מפורטים  מועצהמדידת עמידת הקבלן ברמת השירות הנדרשת והדיווחים ל

  בנספח רמת השירות. 

 

מוסכם, כי בכל מקרה שהקבלן אינו עומד בלוחות הזמנים המוסכמים לתיקון תקלות,  6.3

לצורך תיקון התקלה, וזאת לפי שיקול להזמין אנשי מקצוע חיצוניים  מועצהרשאית ה

דעתה הבלעדי, כאשר הוצאות תיקון זה יחולו על הקבלן. בוצע התיקון כאמור, לא יגרע 

זה, ולא תשמע מפיו טענה לגבי טיב התיקונים  חוזהכוח מ הקבלן הדבר מהתחייבויות של

לכל  לתיקון עצמי כאמור תהיה בנוסף מועצהשבוצעו כאמור. למען הסר ספק, זכות ה

  כל דין. חמכוסעד אחר או נוסף 
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 חתימת קבלן: __________________

לא עמד הקבלן ברמת השירות הנדרשת בהתאם לנספח רמת השירות, יראו בכך הפרה  6.4

תהיה רשאית, בין היתר, לבטל את  מועצהזה, וה חוזהשל התחייבויות הקבלן בהתאם ל

ההתקשרות עם הקבלן ו/או לחלט את הערבות, וזאת בנוסף לתשלום הפיצויים 

  .חוזהבהתאם לדין ו/או ה מועצההמוסכמים ו/או יתר הסעדים העומדים לרשות ה

 

היה ויסתבר שלצורך עמידה באיכות השירות ו/או ברמות השירות המפורטות בנספח  6.5

הקבלן להוסיף אמצעים ו/או כוח אדם ו/או משאבים אחרים  רמת השירות, יידרש

כלשהם ביחס לאלה המפורטים במפרט או למפורט בהצעתו למכרז, תעשה ההוספה על 

  זה. חוזהחשבונו וללא כל תוספת לתמורה המפורטת ב

 

היה וחלק מהשירותים אינו מתבצע על ידי הקבלן עקב מעשה או מחדל שלו, באופן מלא  6.6

או חלה ירידה באיכות השירות ו/או ברמת השירות, יפעל הקבלן באופן מיידי או חלקי, ו/

ורצוף, לתיקון הליקויים ולהשבת איכות ורמת השירות לנדרש בנספח רמת השירות 

ובכלל זה, יספק הקבלן על חשבונו את האמצעים, כוח האדם והמשאבים הנדרשים לשם 

  כך.

 

 אנשי הצוות מטעם הקבלן .7

 

עסיק בביצוע השירותים כוח אדם מתאים, מוכשר, מיומן, מקצועי, הקבלן מתחייב לה 7.1

 הנדרש את לבצע מתאימים בעלי ניסיון, ידע, יכולת וכישורים ובעלי רישיון או הסמכה

 תוך ,חוזהה פי על במועדן התחייבויותיו מלוא לביצוע הנדרש ובהיקף ובמפרט, זה חוזהב

 מפורט במסמכי המכרזהשירות, וכהשירות המוגדרים בנספח רמת  במדדי עמידה

היה ויחסר לקבלן ידע כלשהו ו/או מומחים, הדרושים לביצוע השירותים, . במפרטו

מתחייב הקבלן להשלים את החסר על ידי צירוף מומחים חיצוניים מתאימים לצוות 

 מראש ובכתב. מועצההקבלן, באישור ה

 

על מנת להבטיח ביצוע צוות הקבלן יכלול לפחות עובדים במספר ובסוגים, והכל  7.2

להבטיח עמידה במדדי השירות  השירותים בצורה ובאופן המושלמים ביותר וכן על מנת

  זה. חוזהמסמכי המכרז ובהמוגדרים 

 

 תקופת החוזה ותקופות אופציה .8

 

)שבעה(  7( חודשים, שתחילתה בתוך שלושים ושישה) 36ל תוקפו של חוזה זה לתקופה ש 8.1

 "(.חוזהתקופת ה" -)להלן  מסירת ההודעה לספק בדבר זכייתו במכרזימי עבודה ממועד 

 

בלבד הזכות להביא חוזה זה לידי סיום,  מועצהלעיל, שמורה ל 8.1על אף האמור בסעיף  8.2

לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת החוזה, בהודעה בכתב 

הודעה כאמור לא יהיה  עצהמו)שלושים( יום מראש. מסרה ה 30שתמסור לקבלן לפחות 

הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת השירותים כאמור 

שסופקו על ידו  שירותו/או להבאת החוזה לקצו, פרט לתשלום המגיע לו בגין שירותי ה

 מועצהלפי הענין, ובכפוף לזכויות המוקנות ל -קודם מועד סיום החוזה  מועצהבפועל ל

 י חוזה זה ועל פי כל דין.על פ
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 חתימת קבלן: __________________

ובכפוף לכל דין  , לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטחדשבלבד מוקנית הזכות ל מועצהל 8.3

)שנים עשר(  12תקופות נוספות בנות  (שתי) 2-, את תוקפו של החוזה, לולכל היתר נדרש

"(, בהודעה בכתב שתמסור לקבלן לפחות תקופת האופציה" -חודשים כל אחת  )להלן 

לפי הענין. לא  - שבתוקף )שישים( יום קודם תום תקופת החוזה או תקופת האופציה 60

הודעה כאמור לקבלן, יגיע החוזה לקיצו בתום תקופת החוזה או תקופת  מועצהמסרה ה

 לפי הענין. - שבתוקף האופציה

 

לעיל יחולו ההוראות  8.3 הודעה על מימוש האופציה כאמור בסעיף מועצהמסרה ה 8.4

 הבאות:

 

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

 בנקאית לתקופת האופציה, כנדרש בחוזה זה.

 

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

 . תקופת האופציה

 

בכפוף להוראות פסקה זו לעיל, יהיו המחירים קבועים וסופיים במהלך תקופת  (ג)

 האופציה.

 

 התמורה .9

 

וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה,  מועצהשיספק להשירותים  תמורת 9.1

בכתב ההצעה כנקוב תמורה בשיעור מחירה של פעימת מונה  לקבלן מועצהתשלם ה

כלל ב הבשימושבפועל  מועצהבמכפלת כמות הפעימות שצרכה הזה, מכרז בשהגיש 

  "(.התמורה" -)להלן שהציב  מכשיריםה

 

 םשינויים ושיפורים במערך המחשוב ובגינ מועצהתבצע ההיה ובמהלך תקופת החוזה,  9.2

יציב הקבלן את המכשירים המבוקשים המוצבים בה,  מכשיריםמספר להגדיל את  שיידר

זולת  ,, על חשבונו וללא כל תמורה נוספתבאופן התואם למפרט ולהוראות חוזה זה

מספר המכשירים בהצורך  יקטןוהיה  .הגדלת נפח שימוש במכשירים המוצבים

מסך המכשירים שהוצבו לאחר צו תחילת העבודות,  5%בשיעור שלא יעלה על  ,מוצביםה

, על חשבונו עם מתן הוראה בכתב על כך, ללא דיחוי יפנה הקבלן את המכשירים העודפים

 וללא כל תמורה נוספת.

 

 .מס ערך מוסף כולליםהמחירים  9.3

 

כלשהי  הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת .כולל, קבוע וסופי סכום התמורה יהיה 9.4

ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או  לעיל 9.1מעבר לתשלום התמורה כאמור בסעיף 

השירותים, לרבות בגין הוצאות בלתי צפויות לתשלומים 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 אחרת.חתי

 

 



- 9 - 

 חתימת קבלן: __________________

מתחייב הקבלן להגיש למועצה דו"ח מפורט של השירותים  יקלנדארבתום כל חודש  9.5

. הדו"ח יוגש בצירוף לחשבונית מס "מקור", ערוכה שסופקו על ידו במהלך אותו חודש

ר לעניין זה, כי יכול והמועצה יובה. לכל חודש עוקב 5 -כדין לתשלום, וזאת לא יאוחר מה 

הרלוונטיים לחיוב, תורה על עריכת חשבונית מס ע"ש התאגיד העירוני בו המכשיר/ים 

 , והקבלן יעשה כן.מוצב/ים בפועל

 

אם ועד כמה  -שולם וי, לחודש 15 -או מי מטעמו עד ה  על ידי הממונה קייבדחשבון ה 9.6

)שלושים( יום מתום החודש הקלנדרי  30על ידי המועצה לקבלן תוך  -שיאושר כאמור 

חשבון שלא יתקבל עד המועד הנקוב בס"ק  "(.30שבמהלכו בוצעו השירותים )"שוטף + 

 לעיל, יועבר לטיפול בתשלום בחודש שלאחר מכן, ולקבלן לא תהא כל טענה בגין כך. 6.4

 

)חמישה עשר( יום בתשלום התמורה לפי חוזה זה לא יהווה הפרה מצד  15איחור של עד  9.7

 המועצה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהמועצה. 

 

 איסור הסבת זכויות .10

 

הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו  10.1

 .בכתב ומראש מועצהת הו/או מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ללא הסכמ

 

אין הקבלן רשאי למסור לצד ג' כלשהו את ביצוען של השירותים, כולן או מקצתן, אלא  10.2

תהיה רשאית לסרב ליתן את הסכמתה  מועצהבכתב ומראש. ה מועצהבהסכמת ה

כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה. מוסכם ומובהר בזה, כי 

זה, כמוה כהמחאה  חוזהדי הקבלן בביצוע השירותים נשוא העסקת קבלן משנה על י

 .מראש ובכתב מועצההדורשת הסכמת ה

 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. 10.3

 

 על אחריותו וחשבונו של הקבלן םשירותיהאספקת  .11

 

על אחריותו, על  שירותאת שירותי ה מועצהמוצהר ומוסכם בזה, כי הקבלן מספק ל 11.1

וישא בכל ההפסדים והנזקים  ,חשבונו ומימונו הבלעדיים והוא בלבד זכאי לרווחים

שיהיו כרוכים בכך. למען הסר ספק מובהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או 

 לצורך אספקת השירותים.  מועצהעזרה כספית מה

 

 מועצהמעביד בין ה-ימים, בכל עת שהיא, יחסי עובדמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קי 11.2

לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של קבלני המשנה ו/או מי 

 זה.  חוזהמטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות הקבלן לפי 

 

קבלן עצמאי וכי כל העובדים מטעמו, של זה הינו  חוזההקבלן מצהיר, כי מעמדו ב (א)

והקבלן ישא באופן בלעדי  ,בלבד ווייחשבו כעובדים המועסקים מטעם ועל יד יהיו

או מטעמו במסגרת  ,בכל האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו

, לרבות בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או נוסף שחל חוזהה

רבות הזכויות או יחול בגין העסקת עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין, ל

 .הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים וכיו"ב
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 חתימת קבלן: __________________

 

אם יקבע, מסיבה כלשהי ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת והמפורטת לעיל, כי  (ב)

, קיימים יחסי עבודה, אזי מתחייב הקבלן מועצהבין הקבלן או מי מטעמו, לבין ה

ה כאמור או ולפצותה בגין כל הוצאה שתגרם לה בשל קביע מועצהלשפות את ה

המבוססת על ההנחה בדבר קיומם , כתוצאה מטענה של מי מהמועסקים מטעמו

ממועד דרישתה  מיםי )שבעה( 7, וזאת בתוך מועצהיחסי עבודה בינם לבין השל 

 בכתב. מועצהשל ה

 

ו/או מי מטעמה לבין  חוזהבין ה, מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא 11.3

 חוזההקבלן ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם תושת על ה

ו/או מי מטעמה עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה הציג עצמו הקבלן כסוכן, 

  בגין כל עלות כאמור. חוזה, ישפה הקבלן את החוזהכשלוח או כנציג של ה

 

שימצאו שייכים לקבלן בות שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים א תחוב בחול מועצהה 11.4

 או במקום אחר.   מועצהבחצרי ה שהותיר הקבלן או מי מטעמוו/או 

 

 בנזיקין אחריות .12

 

הקבלן יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף  12.1

לפי חוזה זה ו/או  שירותו/או למשתמשים בשירותי ה מועצהובין נזקי רכוש, שייגרמו ל

לכל צד שלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ושל כל המועסק על ידו ו/או 

ו/או בביצוע התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה,  שירותפועל בשמו במתן שירותי ה

נזק, אבדן והקבלן ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, 

 והוצאה כאמור.

 

 , עובדיה, שלוחיהמועצהבחתימתו על חוזה זה הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את ה

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

מובהר שהאמור בדבר פטור מאחריות לא  אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

או בשליחותה ביצע היזק  מועצהיחול, עת יוכיח הספק מעבר לכל ספק, שמי מטעם ה

 בזדון.

 

י עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו במתן הקבלן ישא באחריות המלאה כלפ 12.2

ו/או בביצוע התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה, בגין  כל תאונה ו/או  שירותשירותי ה

חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם 

 לפי חוזה זה. שירותבמהלך ו/או כתוצאה ממתן שירותי ה

 

, עובדיה, שלוחיה מועצהחתימתו על חוזה זה הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את הב

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

מובהר שהאמור בדבר פטור מאחריות לא  אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

או בשליחותה ביצע היזק  מועצהמטעם היחול, עת יוכיח הספק מעבר לכל ספק, שמי 

 בזדון.

 

ו/או את הניזוק/ים, לפי הענין, ו/או לשפותם, מייד  מועצההקבלן מתחייב לפצות את ה 12.3

 עיפיםעם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהקבלן אחראי להם, כאמור בס
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 חתימת קבלן: __________________

שלום אחר תאלץ לשלם פיצויים ו/או ת מועצהלעיל, ובכל מקרה שה 12.2ו/או  12.1

מתחייב הקבלן  -כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהקבלן אחראי להם כאמור 

לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה 

  וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך.

 

של  לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש ו/או לציוד מועצהה 12.4

, ובחתימתו ו/או כתוצאה מביצועם שירותבמהלך ביצוע שירותי ה עובדיוו/או של  הקבלן

על חוזה זה הקבלן מוותר בזה בויתור מלא, סופי ומוחלט על כל תביעה וטענה כלפי 

 כל אובדן ו/או נזק כאמור.בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מ מועצהה

 

 ביטוח .13

 

זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה  חוזהפי -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על 13.1

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

אישור על " - בלתי נפרד ממנו  )להלן ומהווה חלק לחוזה "א"נספח כהמצ"ב  ביטוחים

 (. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד."קיום ביטוחים

 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שנספח אישור הביטוח המצורף, כלשונו, חתום על ידי                      13.2

על ידי במזמין( הוא                    חברת הביטוח ללא שינויים או מחיקות )אלא אם אושרו בכתב 

חוזה זה. הקבלן יודע כי המזמין מוכן להתקשר  איתו על סמך הצהרה  ןתנאי מהותי לעניי

 .זו

 

המוקדם מביניהם,  לפי בפועל,מתן השירותים מועד תחילת בזה או במועד חתימת חוזה  13.3

ידי חברת ביטוח -את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על מועצהלימציא הקבלן 

 בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. 

 

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום  13.4

או מי מטעמה להיקף וגודל  מועצההם ואין בהם משום אישור של מזערייביטוחים, הנם 

יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן 

 .ולצד שלישי כלשהו  מועצההסיכון על מנת למנוע הפסד לו, ל

 

 חוזהכל קבלני המשנה שיועסקו על ידו )ככל שיתיר זאת שהקבלן מתחייב לגרום לכך  13.5

יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויותיהם בכדי למנוע הפסד או אובדן לקבלן ולצד שלישי זה( 

 .מועצהלשהו לרבות הכ

 

סעיף  אשר קשורים לנשוא החוזה, יתווסף ,בכל הביטוחים הנוספים שיערוך הקבלן 13.6

 .ההבאים מטעמ וכל מועצההבדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי 

 

ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הקבלן  14 13.7

על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו שוב את האישור  מועצהל

 :". אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמןתחת הכותרת "
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 חתימת קבלן: __________________

במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן  13.8

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

 .חוזהור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא היחז

 

כאמור לעיל, אין  יםביטוח על קיום כי בהמצאת אישור ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים 13.9

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

אישור ביטוח לידי הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת 

אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו  מועצההכאמור לעיל אין בה כדי להטיל על  מועצהה

 של הביטוח.

 

תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום  מועצההמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  13.10

 ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך.

 

תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן  מועצההמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  13.11

. הבקשה חוזהאת האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ה

לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב 

 אחריות כלשהי.   מועצההכך על 

 

 חוזהה נשוא םהשירותי וסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצועמוצהר ומ 13.12

הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם  ישאעקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, 

 עקב כך. 

 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  13.13

הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום  כלשהי.ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה 

 ההשתתפויות העצמיות המקוזזות מסכום השיפוי או הפיצוי.

 

הקבלן לבדו יהיה אחראי להשלמת סכום כל שהוא אם יקוזז על ידי חברת הביטוח   13.14

מהשיפוי או מהפיצוי בגין חוב פרמיות שהוא חב לחברת הביטוח הקבלן מתחייב להעביר 

פוי או הפיצוי שיוכר על ידי חברת הביטוח, לתיקון הנזקים את מלוא ערך סכום השי

שבגינם התקבל , גם אם עוקל או שועבד סכום זה או חלק ממנו על ידי גורמים שלישיים 

 ובכללם בנקים או ספקים.

 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  13.15

 בפוליסות.

 

 שער האזורית המועצה תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי מצהירהקבלן  13.16

 פוטר הוא, ל"הנ הביטוחים י"עפ לשיפוי זכאי שהוא נזק בגין המטעמ הבאים או/ו הנגב

לא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או  ,כאמור לנזק אחריות מכל םאות בזאת

והבאים מטעמה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי  מועצההאחרות, כלפי 

שביצע  אדםכלפי  יחול לא מאחריות פטור בדבר לעיל האמור. והבאים מטעמה מועצהה

 נזק בזדון.
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 חתימת קבלן: __________________

זכאית,  מועצההלא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה  13.17

אך לא חייבת )וככל שתוכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל 

לכל  מועצההחשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של 

ומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במק

 .חוזהבמהלך תקופת ה

 

)סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן  האמור בסעיף זה 13.18

מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח  חוזה. בחתימתו על המועצההבחצרי 

 זה . חוזההנדרש על פי 

 

 . חוזהשל ה יסודיתתהווה הפרה  ח(,)סעיף ביטוהפרה של סעיף זה  13.19

 

 סודיות .14

 

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם ו/או  14.1

, הכולל מועצההגוף כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, מידע הכלול בבסיס הנתונים של 

מידע עסקי, מסחרי, מקצועי, תפעולי ושיווקי, טכני ו/או אחר לרבות נתונים על שיטות 

שרטוטים, נוהלים,  ,ipקשרויות, תקציב, תמחיר, כתובות עבודה, לקוחות, ספקים, הת

, 1999 -התשנ"ט ,לחוק עוולות מסחריות 5וכן "סוד מסחרי" ו"סוד" כהגדרתם בסעיף 

או בכל  תגראפיבין בכתב ובין בעל פה, מצולם, מוקלט, ניתן לקריאה ולפענוח בצורה 

מישרין או בעקיפים אופן אחר, לרבות תוכנות מחשב וחומר ממוחשב כלשהו, הקשור ב

לביצוע השירותים, או שהגיע לידי הקבלן או מי מטעמו או הופק על ידו עקב, תוך כדי 

או אגב ביצוע השירותים או בקשר לשירותים, וכל תיאור, תכנית, שרטוט, רשימה, 

מפרט, סיסמה, חשבון, סמל, נוסחה, חפץ, או חלק מהם, המכילים ידיעה, או עשויים 

לצורך קיום התחייבותו יחתום הקבלן על נוסח הסודיות המצ"ב  ה.לשמש מקור לידיע

 זה.  חוזהל  "ב" נספחכ

 

בכתב עם עובדיו וכל אדם מטעמו בנוסח המבטיח את  חוזההקבלן מתחייב כי יהיה לו  14.2

כי ידוע לו שאי מילוי  קבלן מצהיר בזאתה. זה חוזהשמירת הסודיות במידה הקבועה ב

כן, , ו1977 - מהווה עבירה לפי סימן ה' בפרק ז' לחוק העונשין, התשל"זהתחייבותו 

הנדרשים על מנת  מתחייב הקבלן, כי יאכוף על עובדיו וקבלני המשנה שלו את הצעדים

 .זה חוזהלקיים את התחייבויותיו לשמירת הסודיות על פי 

 

הקבלן לא יעשה שימוש במסמך מסוג כלשהו או במידע מסוג כלשהו שהגיע לידיו או  14.3

ובמידה הנדרשת לביצועו  חוזהזה, אלא למטרות ה חוזהנוצרו על ידו במהלך או בקשר ל

 זה. חוזהשל 

 

לעיל הינן מעיקרי חוזה זה, והפרתן תהווה הפרה יסודית  ף זההתחייבויות הקבלן שבסעי 14.4

 שלו.

 

 רוחני ןקניי .15

 

של  המחשובהקבלן מצהיר, כי ידוע לו שכל המידע המופק על ידי מערכת או תשתית  15.1

 . מועצהן של הוכן כל תוצרי השירותים, הינו ייחודי לחוזה ומהווה קניי מועצהה
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 חתימת קבלן: __________________

לקבל, לכל צד שלישי שהוא, לרבות הוא עצמו או הקבלן מתחייב שלא לתת ו/או לאפשר 

מי מטעמו, מידע כלשהו בנוגע למערכת, לתשתיות או לכל חלק מהם, לרבות כל מידע 

 המופק מהם, אלא למטרות החוזה ובמידה הנדרשת לביצועו של חוזה זה.

 

לעשות בתוצרי השירותים, כל שימוש שהוא, לפי ראות עיניה, ללא  זכאית מועצהה 15.2

כלשהן, ומבלי שהקבלן יקבל עבור זאת כל תמורה נוספת מעבר למפורטת  הגבלות

מבלי ללא הסכמת הקבלן ואף ללא ידיעתו, ו, והכל בהסכם זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי

  שהקבלן יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין זאת.

 

רישיון שימוש בלתי חוזר, ובלתי ניתן לביטול, הניתן להעברה  מועצההקבלן מעניק בזה ל 15.3

לצד שלישי, בכל הרכיבים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם הינן בבעלות הקבלן כאמור 

 .ואשר הקבלן או מי מטעמו יעשו בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים

  

הן בבעלותו, ו/או זה חוזה הקבלן מתחייב, כי כל התוכנות בהן הוא יעשה שימוש לצורך  15.4

צורך ביצוע יש ברשותו הסכם חוקי ותקף ו/או רישיון המתיר לו להשתמש בהן ל

 .השירותים

 

תהיה רשאית, בעצמה או באמצעות כל גורם אחר מטעמה, לעשות כל שינוי  מועצהה 15.5

 או מי מטעמו בתוצרי השירותים ללא הסכמת הקבלן ואף ללא ידיעתו, ולא תהיה לקבלן

 .  בכל אופן כי יש בשינויים כאלו כדי לפגוע בו כל זכות לטעון,

 

 הפרת החוזה וסעדים .16

 

בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים ייחשב הקבלן כמי שהפר את החוזה בהפרה  16.1

 יסודית:

 

 13, 11, 10 ,9, 8, 7, 6 ,5 ,4.1, 3, 2.2, 2.1הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים:  (א)

 .)ג( להלן 17 -לעיל, ו 14-ו

 

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

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

 

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

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

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

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

 ביצועם.

 

בעבירה  אם הקבלן ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או השותפים בו יורשע (ד)

 .שירותפלילית שיש עמה קלון ו/או בעבירה הקשורה במתן שירותי 

 

בחוזה  מועצהבמקרה של הפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית ל 16.2

 רשאית לבטל את החוזה לאלתר. מועצהו/או בדין, תהיה ה
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 חתימת קבלן: __________________

קבועים, מקרה של הפרה יסודית של החוזה פיצויים גין כל ב מועצהכן ישלם הקבלן ל

, בצרוף הפרשי הערבות שהופקדה לקיום החוזהמוערכים ומוסכמים מראש בסכום 

 הצמדה למדד המחירים לצרכן על סכום זה, מחושבים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד

 מועצההחדש שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים האמורים בפועל על ידי הקבלן ל

, מועצהמכל זכות ו/או סעד להם זכאית הלעומת המדד הבסיסי, וזאת מבלי לגרוע 

 לרבות זכותה לבטל את החוזה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

 

 16.1הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים  16.3

לעיל, והוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור  16.2-ו

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

  לעיל.16.2בסעיף 

 

לא תהיה מנועה מלתבוע מהקבלן סכומים נוספים כלשהם מעל לסכומים  מועצהה 16.4

בהתאם להוראות חוזה זה, ובהתאם להוראות  לעיל, אם יגיעו לה 16.2הנקובים בסעיף 

 .ושיעורי הפיצוי הנקובים בו למפרטהמצ"ב  SLA -ה 

 

לבין הקבלן, מכל סיבה שהיא, בין אם עקב  מועצההבמקרה של הפסקת התקשרות בין  16.5

, ובין אם עקב סיום תקופת ההתקשרות, יעביר הקבלן מועצההביטולה או סיומה על ידי 

, החוזהבמהלך תקופת  ואו למי מטעמה, את כל הידע והמידע שנצברו אצל מועצהל

רצון טוב, הקבלן מתחייב לגלות . באופן שמאפשר המשך מתן השירותים ללא כל פגיעה

העברת  או מי מטעמה לממש את הצלחת מועצהלשתף פעולה באופן מלא ולסייע ל

האחריות בכל דרך שתידרש, לרבות העברת כל המסמכים, המידע, הנהלים, ופירוט כל 

 מועצה, באופן ובדרך שיאפשרו לחוזההשירותים שנעשו על ידי הקבלן במסגרת ה

או לצד שלישי, עליו תורה,  מועצהלהמשיך את השירותים ללא עיכוב. כל האמור יועבר ל

  ה.יזמנים קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות בלוח

 

 ערבות לקיום החוזה .17

 

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

, במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאית, ללא מועצהאחת מהן לחוד, ימציא הקבלן ל

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

 בתנאים ובעלת תוקף לפרק זמן כדלקמן: ,₪( חמישה עשר) 15,000 בסכום של, מועצהה

 

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

 

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

 

תהיה רשאית  מועצהלמימוש בבת אחת או לשיעורין, וההערבות תהיה ניתנת  (ג)

לא עמד הקבלן  מועצהלהפעיל את הערבות או חלק ממנה בכל מקרה שלדעת ה

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

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

 הודעה על הפעלת הערבות. מיום קבלת ה

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

 לעיל. 16יסודית של החוזה ויחולו הוראות סעיף 
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 חתימת קבלן: __________________

 

הפר הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי  17.2

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

רשאית  מועצהאת הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה, תהיה ה מועצהלא שילם ל

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

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

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

 .  מועצההנזקים, האובדן, ההפסד, הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו ל

 

המצאת הערבות הינה תנאי עיקרי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה  17.3

 לעיל. 16ות בסעיף את הזכויות המפורט מועצההמקנה ל

 

 הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות בהתאם לחוזה. 17.4

 

 תנאים כלליים .18

 

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

, ולא מועצהעפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות ה מועצהה

 .מועצהם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי היהיה לה

 

לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  מועצההסכמה מצד ה 18.2

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

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

 .מועצהנעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי ה

 

זה מותנה בכך, שהקבלן יקיים תחילה  חוזהעל פי  מועצההיצוע כל אחת מהתחייבויות ב 18.4

זכאית,  מועצהוהזה שעליו לקיימן עד לאותו המועד,  חוזהאת התחייבויותיו הוא על פי 

ב את ביצוע כל התחייבות מהתחייבויותיה עד זה, לעכ חוזהמבלי לפגוע בהוראה אחרת ב

 .לאחר שהקבלן יקיים את התחייבויותיו כאמור

 

פי דין, תהיה -פי חוזה זה ו/או על-לכל סעד על מועצהמבלי לפגוע בזכויותיה של ה 18.5

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

מהקבלן, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או  מועצהשיגיעו ממנה לקבלן כל סכום שיגיע ל

 .לרבות באמצעות מימוש כל ערבות ,שיפוי

 

על אף האמור בכל דין, לא תהיה לקבלן זכות לקזז מתשלומים בהם הוא חב כלפי  18.6

  חברה, כל תשלום המגיע לו מאת החברה.ה

 

 

 

זה. לקבלן לא  חוזה, לא יחולו על 1974 -לחוק חוזה קבלנות, תשל"ד 5הוראות סעיף  18.7

תהא זכות עיכבון ו/או כל זכות שהיא על המסמכים ו/או על כל ציוד וחומרים, כלים, 

או  מועצהמתקנים, תוכניות, תוצרים אחרים של השירותים ועל נכס כלשהו השייכים ל
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 חתימת קבלן: __________________

זה, אף אם מגיעים לקבלן סכומים  חוזהשיגיעו לידי הקבלן בשל כל דבר ועניין הקשור ל

 .זה חוזהעל פי  המועצכלשהם מן ה

 

סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו,  18.8

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

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

 מך במחוז הדרום.לבית המשפט המוס

 

הקבלן  מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא  18.9

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

 

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא,  18.10

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

ונתקבל על  - במהלך יום עבודה בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה

 במועד שידורה. תחשב כאילו הגיעה לתעודתה -כך אישור טלפוני 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 ____________________                       ____________________ 

 ה ק ב ל ן               המועצה           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 לחוזה "אנספח "
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 חתימת קבלן: __________________

 

 אישור עריכת ביטוחים
 

 לכבוד

 מועצה אזורית שער הנגב

     78100ד.נ. חוף אשקלון 

 "( המועצה" - )להלן

 

 

   ______________ח.פ. של  _______________אישור על קיום ביטוחים הנדון: 

  "(קבלןה)להלן "

 

 
מאשרים בזאת כי ומצהירים  ,לביטוח בע"מ חברה________________________ ,אנו הח"מ

 :להלןאת הביטוחים  קבלןהערכנו על שם 

 

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

מורחב לשפות את המועצה והישובים בתחום המועצה במידה ויחשבו כמעביד של מי מהמועסקים על 

 ידי הקבלן. 

 

כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות   קבלןשל ה ולביטוח אחריות - ביטוח אחריות כלפי צד שלישיפוליסה ל

  .לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח₪   1,000,000 ולות אחריות של בגב המועצה, 

 

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

וכל הבאים המועצה, הישובים בתחום המועצה את  לכלולורחב מהביטוח  דמי ביטוח עבור עובדיו.

  בכל הקשור בחוזה בלבד.לרבות נבחרי המועצה ועובדיה,  ,מטעמם

 

מהמבוטחים סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד בפוליסה יש 

  על פי פוליסה זו.

 

 . 2013נוסח הפוליסה הנו ביט 

 

המבטחת את אחריות הקבלן  - פוליסה לביטוח אחריות מוצראו  עיתאחריות מקצו פוליסה לביטוח

₪  2,000,000 בגבולות אחריות שלעל פי דין בגין מעשה או מחדל  או טעות או השמטה של הקבלן 

הביטוח על פי פוליסה הנו בגין אספקת מדפסות  לאירוע אחד ובמצטבר במשך תקופת ביטוח שנתית.

 ואחזקתן.

 

ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור לאחר שנים עשר חודשים לתקופת גילוי של תקופת הביטוח תוארך 

ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי 

 הפוליסה שפקעה. 

 

שה או מחדל של הפוליסה מורחבת לשפות את המועצה והישובים בתחום המועצה בגין אחריותם למע

הקבלן וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין אחריות הקבלן כלפי המועצה והאחרים ובכפוף 

 לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד. 



- 19 - 

 חתימת קבלן: __________________

 

 ₪ . 20,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 

 

 לפוליסות לעיל:בהתייחס 

 

 . 2013נוסח פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי ואחריות בגין מוצרים פגומים הנה ביט  .1

לא  ,כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר .2

 פי-הביטוח עלהם, , ולגביהםוכלפי מבטחיהמועצה, הישובים בתחום המועצה  יופעל כלפי ,

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות אותם הוא "ביטוח ראשוני", המזכה  ההפוליס

להשתתף בנטל החיוב כאמור הם מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם, טוחייהשתתפות בב

ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח  .1981-תשמ"א, ההביטוח חוזהלחוק  59בסעיף 

 .הם מבטחי וכלפיהם כפל כלפי

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח  .3

 יום מראש. 60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה לפחות 

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הקבלן בלבד. .4

וכל הבאים מטעמם תחום המועצה , הישובים באנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה  .5

 .לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון. הוויתור לרבות נבחרי המועצה ועובדיה 

 

 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     

 

 

  מתאריך עד תאריך מס'פוליסה 

ביטוח אחריות    

מקצועית או אחריות 

 מוצר

כלפי ביטוח אחריות    

 צד שלישי

 ביטוח חבות מעבידים   

 

 :פרטי סוכן הביטוח
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 חתימת קבלן: __________________

 ______________טלפון _  ;____________________כתובת _  ;___________שם _______

 

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 

 
 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך מספר פוליסה

ביטוח אחריות    

מקצועית או אחריות 

 מוצר

ביטוח אחריות כלפי    

 צד שלישי

 ביטוח חבות מעבידים   

 

 

 בכבוד רב,

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

 

___________      ______   ___         _________ __________________ 

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

 
 " לחוזהבנספח "

 

 לכבוד

 מועצה אזורית שער הנגבה

  78100ד.נ. חוף אשקלון 

 

 א.ג.נ.,

 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות הנדון:            

 

 

כתובת:  ______________________, נושא ת.ז. מספר ____________אני הח"מ, __

._____________________________________ 

 

 מצהיר ומאשר בזה כדלקמן:

 

למערך בתפקיד הקשור  "(מועצהה" -)להלן  אזורית שער הנגבה מועצהבאפעל אני  הואיל 

 "(;התפקיד" -)להלן  מועצהההמחשוב של 

 

 ;מועצהלי גישה למאגרי המידע של התינתן ובמסגרת התפקיד  והואיל 

 

 מן:קלפיכך הריני מתחייב בזה כלפיכם כדל

 

 המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. . 1

 

 בכתב זה יהיה למונחים המנויים להלן הפירוש המפורט לצידם: . 2

 

כל המידע, הידע, הנתונים, החישובים, התחשיבים, הנוסחאות,    -" מידע" 

או כל חלק מהם הנוגעים השרטוטים, התרשימים, הדגמים, הרעיונות 

 לרבות לעובדיה ולתלמידיה. מועצהל

 

כל מסמך הכולל את המידע, כולו או מקצתו, לרבות כל הניירות,   -" מסמכים" 

התרשימים, השרטוטים, החשבונות, המפרטים, התדפיסים, הדיסקטים, 

הסרטים המגנטיים, ניירות עבודה וכל מסמך ו/או מאגר מידע הכולל את 

ו או מקצתו, לרבות תעתיק, העתק או צילום של אלה או המידע כול

מקצתם בין שהוכנו על ידכם ובין על ידי צד ג' או על ידי צד ג' מטעמי ו/או 

 עבורי ובין בכל דרך אחרת.

 

 הנני מתחייב בזה כלפיכם כדלקמן: . 3

 

לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות ולא לאפשר לצד ג' כלשהו גישה למידע ו/או  א.  

 למסמכים או כל חלק מהם, בין במישרין, בין בעקיפין ובין בכל דרך אחרת.
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 חתימת קבלן: __________________

לא לעשות במידע או בכל חלק ממנו שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהם, באופן כלשהו,  ב.  

 מלבד השימוש הדרוש לצורך מילוי תפקידי.

 

 שהיא.לא לפרסם או לאפשר פרסום של המידע או כל חלק ממנו בכל דרך  ג.  

 

לא להעתיק, לא לצלם, לא לשכפל ולא ליצור בכל דרך אחרת העתקים למסמכים או כל  ד.  

חלק מהם מלבד הדרוש למילוי תפקידי. כל המסמכים הכוללים את המידע או כל חלק 

 ממנו ו/או הקשורים בו יהיו וייחשבו לכל צורך וענין ובכל עת כרכוש שלכם.

 

לשמירת הסודיות וקיום כל התחייבויות על פי כתב  לנקוט בכל הצעדים הדרושים ה.  

 התחייבות זה.

 

 .מועצהב , ובהרשאתיבמקומי ,ו/או מי מטעמי שיפעל בשמיו/או שליח להחתים כל עובד  ו. 

 

 שבכתב זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן גם לאחר סיום תפקידי. יהתחייבויותי . 4

 

הריני מאשר בחתימתי מטה שקראתי בעיון את ההוראות שבכתב זה לעיל וכי נהירות וברורות  . 5

 לי ההתחייבויות המפורטות בו שנטלתי על עצמי.

 

 ____________ ביום ___________ -ולראיה באתי על החתום ב

 

 

 

 

  ________________ 

           חתימה


