
 שירותי אחזקה במערכות מיזוג אוויר   לביצוע חוזה
 

 שנערך ונחתם בשער הנגב ביום ________________

 

 אזורית שער הנגבהמועצה ה  :בין

    78100ד.נ. חוף אשקלון   

 מצד אחד          "(המועצה" -)להלן   

 

 ___________________________________ : לבין

 _____________________________ת.ז./ח.פ

 _________________________________-מ

 מצד שני       ("קבלןה" -)להלן 

 

לביצוע שירותי אחזקה "( המכרז" -)להלן  31/2019מכרז פומבי מס' פרסמה  מועצהוה הואיל

לרבות התנאים  ,זה ובנספחיו בחוזה יםהמפורט, בתנאים במערכות מיזוג אוויר

 ;מכרזובשאר מסמכי ה ,הכלליים המצורפים אליו

 

, הכל בכפוף למותנה להתקשר עמו כקבלן  החליטה  מועצהוה  למכרז  הצעה  הגישקבלן  הו והואיל

 ;בחוזה זה להלן

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי .1

 

 .לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו המבוא 1.1

 

 לנוחות ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות החוזה. מיועדותכותרות הסעיפים  1.2

 

, כתב ההצעה וכן כל יתר מסמכי המכרז על נספחיהן ההוראות למשתתפים במכרז 1.3

 .מחוזה זהמהווים חלק בלתי נפרד 

 

 ת לצדם:לצורכי חוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורש 1.4

 

, הנספחים לחוזה, המצורפים אליו התנאים הכלליים לרבותזה,  חוזה  -" החוזה"  

 מסמכיכל יתר ו בודותהעביצוע צורך ל שיוצאו לקבלן הזמנות עבודה

 ;לכתב ההוראות למשתתפים במכרז 10, כמפורט בסעיף המכרז

 

בתחומי  מבניםבלביצוע שירותי אחזקה במערכות מיזוג אוויר עבודות   -" עבודות"  

 ;לחוזה זה 4.1, בהתאם להגדרת סעיף מועצהה

 

ביצוע עבודות   לענין  ווכן כל מי שימונה על יד  ,מועצההשל    מנהל האחזקה  -" מונההמ"  

 ;מסוימות לפי החוזה
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 חתימת הקבלן: ______________

המועסקים בהעסקה ישירה ע"י )שני( עובדים לפחות,  2קבוצה בת   -" קבוצת עבודה"

, נושאים בכשירות של טכנאי מיזוג כמה מהםשאחד מהם או הקבלן, 

 אויר וחשמלי מוסמך. 

 

לכתב הצעתו של הקבלן  נספח "ד"ב השיעור )אחוז( ההנחה הנקוב  -" הנחת הקבלן"

 למכרז;

 

ו ומורשיו המוסמכים, ולרבות עובדיו וכל קבלן, יורשיהלרבות נציגיו של    -" קבלןה"

קבלן משנה וצד שלישי אחר הפועל בשמו, מטעמו או בשבילו בביצוע 

 ;עבודותה

   

 לחוזה. "דנספח "   -" נוהל בטיחות"

 

 קבלןההצהרות והתחייבויות  .2

 

 מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:קבלן ה

 

כתב ל 8סעיף שפורטו ב, כפי למכרז הוא עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה 2.1

; וכל הפרטים שמסר , ובהתאם להצהרותיו בכתב ההצעהבמכרז ההוראות למשתתפים

 בהצעתו הינם מלאים ונכונים. מועצהל

 

את תנאי החוזה על כל מסמכיו, לרבות ההוראות למשתתפים במכרז, ידועים  קרא 2.2

לקיים  בוהוא מתחייוברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבחוזה זה ובמסמכיו 

בהתאם לכל התנאים  שביצוען יוזמן ממנו התחייבויותיו שבחוזה ולבצע את העבודות

והדרישות הקבועים בחוזה זה ובמסמכיו בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, 

הכל בהתאם להוראות מסמכי  -ובמועדים אשר ייקבעו על ידה  מועצהלשביעות רצון ה

 החוזה.

 

יש לו את הידע, היכולת הארגונית והכספית, הכישורים, המיומנות, הציוד, הכלים,  2.3

לבצע את  וכל האמצעים האחרים הדרושים על מנת במספר מספיק, עובדים מקצועיים

התחייבויותיו שבחוזה זה ברמה גבוהה ולבצע את כל יתר    שביצוען יוזמן ממנו,  העבודות

ח האדם, הידע והאמצעים האחרים כאמור ימשיכו וובהתאם למסמכי החוזה, וכי כ

 להיות ברשותו עד לתום ביצוע מלוא התחייבויותיו שבחוזה זה.

 

 קבוצת עבודה בעלת כישורים מתאימים לביצוע העבודות. ,ישלח לכל קריאת שירות 2.4

 

עקב אי ידיעת  מועצהיעות כספיות ו/או אחרות כלפי הלא יהיה רשאי לבסס שום תב 2.5

בחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא  ו/או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים

 מוותר בזה על כל טענה כאמור.

 

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

 תקופת החוזה .3

 

  __________ )שנים עשר( חודשים, שתחילתה ביום  12של תוקפו של חוזה זה לתקופה  3.1

 "(.תקופת החוזה" -)להלן  __________וסופה ביום 

 

בלבד הזכות להביא חוזה זה לידי סיום,   מועצהלעיל, שמורה ל  3.1על אף האמור בסעיף   3.2

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

הודעה כאמור לא יהיה  מועצה( יום מראש. מסרה השישים) 60לפחות  ,ןקבלשתמסור ל

להבאת החוזה לקצו, פרט  בקשר זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או קבלןה

קודם מועד סיום החוזה, ובכפוף   שבוצעו על ידו בפועל  העבודות  לו בגין  ההמגיע  מורהלת

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין. מועצהלזכויות המוקנות ל

 

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

 -חודשים כל אחת  )להלן  )שנים עשר( 12תקופות נוספות בנות  ()שלוש 3-של החוזה, ל

)שישים( יום קודם  60לפחות ן לכל קבל "(, בהודעה בכתב שתמסורתקופת האופציה"

הודעה   מועצהלפי הענין. לא מסרה ה  -  שבתוקף  תום תקופת החוזה או תקופת האופציה

 - שבתוקף, יגיע החוזה לקיצו בתום תקופת החוזה או תקופת האופציה ןכאמור לקבל

 לפי הענין.

 

לעיל יחולו ההוראות  3.3 הודעה על מימוש האופציה כאמור בסעיף מועצהסרה המ 3.4

 הבאות:

 

)שלושים( יום מקבלת הודעתה כאמור, ערבות  30, בתוך מועצהימציא ל קבלןה (א)

ואישור על קיום ביטוחים לתקופת  ,לתקופת האופציה לקיום החוזה בנקאית

 .בתנאים הכלליים האופציה, כנדרש

 

על פיו יעמדו בתוקפם ללא שינוי במהלך   קבלןהכל הוראות חוזה זה והתחייבויות   (ב)

 . תקופת האופציה

 

 העבודות .4

 

 מועצה לשביעות רצונה המלאה של ה מקבל על עצמו ומתחייב להוציא לפועלקבלן ה 4.1

כדלקמן )להלן יחד ובשינויים עבודות השירותים ו אתמפרט הובהתאם להוראות 

 :"(העבודות" -המחויבים לפי הקשר הדברים 

 

כל עבודות האחזקה התקופתיות למניעת נזק ו/או שעיקרם  - שירותים שוטפים (א)

כל עבודות האחזקה ו ;מועצהתקלה במערכות מיזוג האוויר המרכזיות של ה

מרכיבים קיימים קון תקלות, מפגעים וליקויים שנתגלו בהנדרשות לצורך תי

 ;ועצהבממערכות מיזוג האוויר ב

 

רכיבים ומרכיבים נוספות של התקנות יזומות ביצוע עבודות  - עבודות יזומות (ב)

 בשירותים השוטפים.  יםנכלל ם, שאינבמועצהמערכות מיזוג אוויר חדשים ב
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 חתימת הקבלן: ______________

 - לחוזה כחלק בלתי נפרד הימנו )להלן  נספח "א"מפרט שירותים ועבודות מצורף כ

 למפרט. "1"אנספח המועצה מצ"ב כ שבידי"(. סקר מתקני מיזוג המפרט"

 

מעת לעת בתקופת החוזה,  מועצהיוזמן מהקבלן על ידי היזומות ביצוען של עבודות  4.2

לחוזה זה  "בנספח "בהתאם להזמנות עבודה חתומות על ידי הממונה בנוסח המצורף כ

. המועצה רשאית להזמין שירותים "(הזמנות עבודה" -פרד הימנו )להלן כחלק בלתי נ

 שוטפים בדרך של הפקת הזמנת עבודה.

 

השירותים השוטפים ו/או ועל ביצוע  בהעדר הוראה מפורשת אחרת בחוזה, יחולו עליו 4.3

הוראות המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה  ,לפיו היזומות עבודותה

הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ )להלן: 

מצהיר כי המפרט הכללי, במהדורתו המעודכנת, מצוי  קבלןה(. "המפרט הכללי"

כתבי הכמויות ו/או המפרטים המיוחדים ו/או  ברשותו. כן יחולו על ביצוע העבודות

 - )להלן  הזמנות העבודהל במצורףקבלן שימסרו ל תנאים המיוחדים ו/או התכניותה

 "(. יםהמפרט"

 

בהיעדר מפרטים מפרטים, ול  יהיו בהתאםכמויות  ופירוט ותאור העבודות, יחידות מידה   4.4

 מאת הממונה. קבלןבמקרה של עבודות דחופות בהתאם להוראות שיקבל האו 

 

אינן אלא אומדן בלבד של כמויות העבודות. הכמויות   מפרטיםב  שיהיו נקובות  הכמויות 4.5

 . ים בהתאם לשיטה המפורשת במפרט  הממונה שיבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה ע"י

 

 התמורה .5

 

 בהתאם להוראות חוזה זה, קבלןהיוזמן מ השביצועואלו , השוטפות ותעבודהתמורת ביצוע 

קבלן לשלם ל מועצה, מתחייבת הוהמפרט עפ"י החוזהקבלן וקיום כל יתר התחייבויותיו של 

 תמורה כמפורט להלן: המסגרת

 

ויחידות שתחושב על פי כמות המזגנים  ,עבור השירותים השוטפיםחודשית תמורה  5.1

העבודות היזומות שהוזמנו מהקבלן  בתוספתהמיזוג התקינים הפועלים במועצה, 

 האומדן מחיר במכפלת, )כמות ולפי סוגן( באמצעות הזמנות עבודההתשלום בחודש 

, הקבועה שעור ההנחה ובניכוי המתאים לשירות/לעבודה היזומה הספציפית שהוזמנה

 "(.התמורה" -להלן ) במכרז נקב הקבלן בנספח "ד" בכתב הצעתוש

 

מ, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום, כנגד התמורה תשולם בתוספת מע" 5.2

 אליה תצורף רשימת המזגנים המעודכנת., קבלןהחשבונית מס כדין של 

 

 מובהר בזה כדלקמן: 5.3

 

 המחירים ו/או התמורה לא יהיו צמודים למדד או למטבע כלשהו. (א)

 

 שלא ישתנו מכל סיבה שהיא. מחירים כוללים, קבועים וסופייםהמחירים יהיו  (ב)
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 חתימת הקבלן: ______________

 תנאי תשלום .6

 

-מה  עד לא יאוחר  מונה  יוגשו למ  חודשייםחשבונות  לתנאים הכלליים,    9בכפוף להוראות סעיף  

)ארבעים וחמישה(   45בכל חודש קלנדרי, שלאחר החודש שבגינו הם מוגשים, וישולמו בתוך    10

בחודש כאמור,   10-יוגשו לאחר הלכל חשבון חלקי. חשבונות ש  הממונה  יום ממועד מתן אישור

 יחשבו כאילו הוגשו בחודש הקלנדרי שלאחר מכן, וישולמו בהתאם.

 

 ערבויות .7

 

 10,000של  לתנאים הכלליים תהיה בסכום 17.1בהתאם לסעיף הערבות לקיום החוזה  7.1

 ₪. )עשרת אלפים(

 

בתקופה הבדק תהיה כמפורט  קבלן המסגרתהערבות לקיום התחייבויות ואחריות ה 7.2

 לתנאים הכלליים. 17.2בסעיף 

 

 :תנאים מיוחדים .8

 

ו/או  הוראות שיפורטו בהזמנות העבודההמועצה רשאית לאפיין את העבודות יזומות ב 8.1

 ., והן תתווספנה לקבוע במפרטיצורפו אליהן

 

. ת באמצעות מכולוייעשה , שוככל שיידרצוע העבודות פינוי אשפה במהלך כל תקופת בי 8.2

 הממונה. מיקום המכולות וריכוז חומרי הבניה יבוצעו בהתאם להנחיות

 

בתקופת ביצוע  עבודות מסוימות, יבוצעו הםב מיםתהיה רשאית לבצע במתח מועצהה .9

העבודות, עבודות שונות באמצעות קבלנים/ספקים אחרים, לרבות עבודות בניה, אספקת ציוד, 

 ראשי( בגין עבודות אלו.קבלן רווח קבלני )רווח  בלןקריהוט וכיו"ב. לא ישולם ל

 

, התנאים הכלליים, הזמנות העבודה, קבלןהשהגיש    כתב ההצעה  במכרז,  ההוראות למשתתפים .10

המפרטים, התוכניות, המפרט הכללי, נספח אישור על עריכת ביטוח עבודות קבלניות וכל מסמך 

מורים, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים הא

 זה.

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

___________________           ____________________ 

 קבלןה                           מועצהה             
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 חתימת הקבלן: ______________

   נאים כלליים לחוזהת
 אחזקה במערכות מיזוג אוויר עבודות   ביצועל

 

 שירותי אחזקה במערכות מיזוג אוויר לביצוע עבודות    הינם חלק בלתי נפרד מחוזהתנאים אלה   .1

 ."(החוזה" –)להלן 

 

 להלן יפורשו בהתאם למשמעות הניתנת להם בחוזה. תנאים אלהכל המונחים ב .2

 

מצהיר שברורים וידועים לו כל תנאי החוזה, וכי הוא בדק והבין את התנאים לפיהם קבלן ה .3

לשביעות   מועצהדות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה, קיבל מהיצטרך לבצע את העבו

רצונו כל מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודות וקיום יתר התחייבויותיו וכן 

 קבלןהיודע, בחן ובדק את כל הגורמים המשפיעים על ביצוע כל אלה וההוצאות הכרוכות בכך.  

יות או אחרות כלשהן עקב אי ידיעת או הכרת תנאי או לא יהיה רשאי לבסס תביעות כספ

 מסיבה כלשהם הקשורים בביצוע התחייבויותיו ו/או הנובעים ממנו.

 

כפי , מקבל על עצמו ומתחייב להוציא לפועל את העבודות קבלןהוקבלן מוסרת בזה ל מועצהה .4

 , הר בזהבהתאם להוראות החוזה. להסרת ספק מוב יוזמנו ממנו מעת לעת בתקופת החוזהש

אינן אלא  ן,קבלהזמנות עבודה שיימסרו למפרטים המצורפים לשיהיו נקובות ב שהכמויות

 ממונהידי ה-אומדן בלבד של כמויות העבודות. הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על

הזכות להגדיל או להקטין את   מועצה. כן שמורה לובמפרטים  בהתאם לשיטה המפורשת בחוזה

 היקף העבודות.

 

 מתחייב בזה כדלקמן: קבלןה .5

 

ברמה   ובמסמכיו  בנספחיו  ,לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה 5.1

מקצועית גבוהה, במומחיות, במיומנות, בדייקנות, ביעילות ובקצב נאות להשלמתן 

והוראות  הממונה ובהתאם להוראות מועצהבמועד, הכל לשביעות רצונה המלאה של ה

 כל דין ורשות מוסמכת.

 

למסור בכתב לממונה רשימה מעודכנת של שמות העובדים, ומספרי רישוי של כלי הרכב,  5.2

 המוצבים מטעמו לצורך ביצוע העבודות. 

 

לצורך קיום  , בין שמפורטת בחוזה ובין אם לאו.הממונה למלא אחר כל הוראה של 5.3

ת, התחייבויותיו לפי החוזה מתחייב הקבלן למנות איש קשר מטעמו, שיהיה זמין בכל ע

באמצעות טלפון/טלפון סלולרי שמספריהם יימסרו לממונה, לצורך היענות מהירה 

 ויעילה עבור הזמנות עבודות דחופות על ידי הממונה ו/או מי מטעמו.

 

שיונות, ההיתרים, האישורים ילהשיג בעוד מועד, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הר 5.4

 ופוליסות ביטוח חובה הדרושים לפי כל דין.

 

, להתקין ולהחזיק, על חשבונו, אמצעי זהירות ובטיחות לביטחון המתקנים לספק 5.5

ה, , עובדימועצהוהמערכות הקשורים בביצוע העבודות, לביטחונם ונוחיותם של ה

וכל צד שלישי ולמניעת פגיעה ברכושם, בכל מקום ובכל עת שיהיה צורך בכך  תלמידיה
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 חתימת הקבלן: ______________

 " בנספח "י נוהל הבטיחות המצורף כהקבלן יפעל לפ . הממונה ו/או שיידרש לכך על ידי

 לחוזה כחלק בלתי נפרד הימנו.

 

באתר ביצוע העבודות, במקום בולט, שלט  קבלןהיציב  אם יידרש לכך על ידי הממונה

 7. השלט יוצב כאמור לא יאוחר מאשר תוך מונהבנוסח שיאושר על ידי המו בגודל

 ה.בו יידרש לכך הקבלן על ידי הממונ )שבעה( ימים מהמועד

 

לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת כל נזק ו/או קלקול לכביש, דרך, מדרכה, שביל,  5.6

קרקעיים -יזיה וכבלים תתו, טלפון, כבלי טלומחשביםרשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, 

אחרים, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

 העבודות. 

 

בכל הצעדים הדרושים כדי לברר בעוד מועד קיומם של מתקן או ינקוט  קבלןה (א)

מערכת כאמור באתר ביצוע העבודות ובסביבתו הקרובה, ויתאם מראש עם 

הבעלים ו/או המחזיק במערכות ו/או במתקנים כאמור לעיל את  ו/או הרשויות

קבלן הביצוע העבודות, לרבות קבלת מפות ונתונים על המערכות. כן מתחייב 

ולקבל מראש את כל האישורים הנדרשים לפי כל דין מהרשויות, הבעלים  לדאוג

 והמחזיקים האמורים ולקיים את כל תנאי האישורים שיינתנו לו כאמור. 

 

שא באחריות לכל נזק ו/או קלקול כאמור, בין שהנזק או הקלקול נגרמו יי קבלןה (ב)

באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. כל נזק ו/או 

ועל חשבונו באופן היעיל ביותר ולשביעות  קבלןהקלקול כאמור יתוקנו על ידי 

  ושל כל רשות מוסמכת בקשר לתשתיות האמורות. מונהרצונם של המ

 

יהיה מנוע מלהעלות תביעות כלשהן עקב אי ידיעת קיומם של מערכות  קבלןה (ג)

 ו/או מתקנים כאמור לעיל.

 

לספק, על אחריותו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, כולל השגחה  5.7

 עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 

שיונות מתאימים, לשלם להם, יכישורים ור להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, בעלי 5.8

על חשבונו, שכר עבודה ותשלומים סוציאליים אחרים המגיעים להם לפי כל דין, הסכם, 

מנהג או נוהג, לנכות משכרם את הניכויים המחויבים והמותרים על פי דין ולהעבירם 

 לתעודתם במועד. 

 

, בכל צורה ואופן שהם, אינו רשאי להעסיק, במישרין או בעקיפין קבלןהמובהר, ש

עובדים פלסטינאים תושבי יו"ש וחבל עזה לצורך ביצוע העבודות, כולן או מקצתן. עוד 

מובהר, שהגבלות כלשהן על הבאת עובדים זרים לארץ לא יהיה בהן כדי לזכות את 

"כוח עליון" לכל דבר וענין -בהארכת תקופת ביצוע העבודות והן לא ייחשבו כ קבלןה

 זה ו/או בביצוע העבודות. הקשור בחוזה

 

לספק, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הציוד, הכלים, המכשירים, הרכב ואמצעים  5.9

 אחרים הדרושים לביצוע העבודות כשהם מתאימים לביצוע העבודות ותקינים. 
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 חתימת הקבלן: ______________

קבלן, על אחריותו ועל חשבונו, את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות הכן יספק 

האביזרים ו/או ותואמים את התקן הישראלי והוראות החוזה. כשהם ממין משובח 

החלקים בהם יעשה שימוש בביצוע העבודות יהיו חדשים ומקוריים בלבד. שימוש 

 מראש ובכתב. מועצהבאביזרים מחודשים ו/או תחליפיים יעשה בכפוף לאישור ה

 

ל , מתחייב קבלן המסגרת לנקוט בכמועצהאם יסופקו חומרים כלשהם על ידי ה

 ןקבלההאמצעים לשמירת תקינותם ולשמירתם בפני גניבה, נזק או קלקול; כן מתחייב 

להשתמש בחומרים אלה אך ורק לצורך ביצוע העבודות ולא להוציאם ממקום ביצוע 

 העבודות.

 

להיות אחראי לסימונים הנכונים והמדויקים הדרושים לביצוע העבודות ולנכונותם  5.10

 . הממונה שסומנה על ידיבהתחשב עם נקודת הקבע 

 

להיות אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים שהשתמש בהם  5.11

  הממונה   .הממונה  אף אם עמדו בבדיקות מכון התקנים ואושרו על ידי  ,בביצוע העבודות

אינם בטיב ו/או באיכות מתאימים ו רשאי לפסול בכל עת חומרים וציוד שלדעת היהי

מתחייב להחליפם, על חשבונו והוצאותיו,   קבלןהמתאימים מכל סיבה אחרת וו/או אינם  

 .ותוך מועד שיבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד מונהלשביעות רצונו של המ

 

ובהעדר קביעה כזו לא יאוחר   -  מונהלהתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע על ידי המ 5.12

, לבצען ברציפות, לו הזמנת העבודהבו תתקבל אצ )שבעה( ימים מהמועד 7מאשר תוך 

 מועצה ולמסור אותן ל בהזמנת העבודה להשלימן לא יאוחר מאשר תוך המועד הנקוב

" פירושה: השלמת כל העבודות השלמת העבודותלענין תנאים אלה, "  מייד עם השלמתן.

 ים החוזה, לרבות התנאים הכלליים, המפרט הזמנת העבודה, בהתאם להוראות

 הממונה המלאה של ועות רצונוהתכניות, לשבי

 

על הקבלן לשמור כי אתר העבודות יהא מאורגן, להשאירו בתום כל יום עבודה ללא  5.13

מפגעים, ולהשלים את העבודות, כששטח ביצוע העבודות, לרבות כל המיטלטלין שבו, 

מוחזר למצב שבו היה בקדמותו, מסודר ונקי. כל פגם ו/או נזק כתוצאה מביצוע העבודות 

הקבלן, או מי מטעמו, יתוקן על חשבון הקבלן, לרבות תיקוני מיטלטלין, בינוי,  על ידי

 צנרת, תשתיות וכיו"ב.

 

תפונה בסוף כל יום עבודה  םכל פסולת שתיווצר עקב ביצוע העבודות ו/או בקשר אליה 5.14

ובסיום העבודות כולן, לאתר מוכרז לסילוק פסולת או לאתר שיקבע הממונה. היה 

עליו לקבל על כך  - מועצהן לפנות את הפסולת למכולה שברשות הוברצונו של הקבל

אישור מראש ובכתב מהממונה. לא התקבל אישור כאמור, לא תפונה פסולת למכלי 

 .מועצהאצירה המוצבים בשטח 

 

העבודות   מונה אמורותעל ידי המ  אם בהתאם להוראות החוזה או הודעה שתשלח לקבלן 5.15

קבלן או קבלנים אחרים, התאום בין הקבלנים, הידי  להשתלב בביצוע עבודות אחרות על  

 הממונה  לרבות הפסקות שתידרשנה מפעם לפעם במסגרת התאום האמור, ייקבעו על ידי

 מתחייב לציית להוראותיו בענין זה.  קבלןהו

אין בהוראות פסקה זו כדי להאריך את התקופה הנקובה לעיל להשלמת ביצוע העבודות 

 האפשריות האמורות הובאו בחשבון.הואיל וההפסקות 
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 חתימת הקבלן: ______________

 

, מונהלשביעות רצונו המלאה של המבהתאם להוראות הממונה ו  לתקן, על חשבונו הוא, 5.16

באמצעות ציודו וחומרים שיירכשו על חשבונו, כל קלקול או פגם שיתגלו בעבודות תוך 

כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים  מונהתקופת הבדק ושנגרמו לדעת המ

 6" פירושה:  תקופת הבדקבציוד פגומים ו/או בלתי מתאימים. לענין תנאים אלה, "  אוו/

קבלן מתחייב לקיים ה. סיום החוזה( חודשים, שמניינה יתחיל ממועד ששה)

מהמועד שנדרש לכך על   )שבעה( ימים  7התחייבויותיו שבפסקה זו לא יאוחר מאשר תוך  

 .מונהאו תוך פרק זמן אחר שייקבע ע"י המ מונהידי המ

 

, מונהלעיל אינם ניתנים לתיקון לדעת המ 5.16 סעיףאם הקלקול או הפגם הנזכרים ב 5.17

 מונה.פיצויים בסכום שייקבע ע"י המ מועצהישלם קבלן המסגרת ל

 

( לאחר גמר תקופת 1) שנהתוך  ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יתגלה בעבודות שביצע 5.18

תקן לן קבלהמתחייב חוזה, התנאי הבדק, פגם הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם ל

 ; אםווכל הכרוך בתיקון יהיה על חשבונ מועצהשל ההמלאה ה את הפגם לשביעות רצונ

 הבגין כל הנזקים שנגרמו וייגרמו ל מועצהיפצה את הקבלן הפגם אינו ניתן לתיקון 

 .כתוצאה מהפגם האמור

 

 -הפעלת מוקד שירות  .6

 

תקופת האחריות, מוקד שירות טלפוני לצורך קבלת הקבלן מתחייב להפעיל, במהלך כל   6.1

"(, שיפעל בימים קריאת שירותקריאות שירות בנוגע לחוזה זה בשפה העברית )להלן: "

מוקד לפחות )להלן: " 7:30-14:00וביום ו' וערבי חג בשעות  7:30-17:00ה' בשעות -א'

ה כאמור בסעיף "(. בגין הפעלת מוקד שירות זה לא יתקבל תשלום מעבר לתמורהשירות

 לחוזה. 7.1

 

הקבלן מתחייב לכך שיהיה ניתן לפתוח קריאת שירות בכל עת, גם מעבר לשעות העבודה  6.2

 המקובלות של מוקד השירות.

 

לעיל, במקרה של קבלת קריאת שירות, יהיה על הקבלן  5.12על אף האמור בסעיף  6.3

ידת הדחיפות להתחיל לפעול לביצועה בהתאם למידת הדחיפות של קריאת השירות. מ

 של קריאת השירות תיקבע על ידי הממונה ועל פי שיקול דעתו ובלעדי כלהלן:

 

קריאת שירות בגין תקלת שבר, השבתה ו/או נזק למערכות החיוניות להמשך  (א)

, ו/או תקלה אשר עלולה ליצור בעיות בטיחות ו/או לגרום נזק מועצהפעילות ב

 -)להלן  יפות גבוהה ביותר, תחשב לבעלת רמת דחמועצהבלתי הפיך לרכוש ה

. קריאה זו תענה לכל המאוחר בתוך שעתיים מזמן "(קריאה דחופה ביותר"

 פתיחתה.

 

, מועצהקריאת שירות בגין תקלת שבר, השבתה או נזק למערכות תפעוליות ב (ב)

. קריאה זו תענה לכל ("קריאה דחופה"  -)להלן    תחשב לבעלת רמת דחיפות גבוהה

 )ארבע( שעות מזמן פתיחתה.  4המאוחר בתוך 

כל קריאת שירות אשר אינה נחשבת לקריאת שירות רמת דחיפות גבוהה ביותר,  (ג)

. (קריאה רגילה"" -)להלן  או רמת דחיפות גבוהה, תחשב לקריאת שירות רגילה
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 חתימת הקבלן: ______________

ביום  08:00)שמונה( שעות, או עד שעה  8קריאה זו תענה לכל המאוחר בתוך 

 מחרת.העסקים של

 

, מועצהפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש שישולמו ל מועצההקבלן מתחייב לשלם ל 6.4

, כמפורט מועצהבגין נזק שאיחור בטיפול בקריאות השירות המנויות לעיל עלול לגרום ל

 כדלקמן:

 

 500סך של ב בגין כל שעת איחור עבור טיפול של קריאה דחופה ביותר פיצויה )א(

 )שבע מאות וחמישים( ₪.

 

)שלוש  250בסך של  בגין כל שעת איחור עבור טיפול של קריאה דחופה פיצויה )ב(

 מאות( ₪.  

 

 )מאה( ₪. 100בסך של  בגין כל שעת איחור בטיפול של קריאה רגילה הפיצוי )ג(

 

למדד המחירים לצרכן ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה  לעיל    6.4המנויים בסעיף  הסכומים   6.5

על סכום זה, מחושבים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד החדש לפני תשלום הפיצויים 

 - לעומת המדד הבסיסי, ובתוספת מע"מ כדין  מועצההאמורים בפועל על ידי הקבלן ל

 תהיה חייבת בתשלומו. מועצהאם ה

 

שלמתו של התיקון הקבלן מתחייב להתמיד בביצוע תיקון כל תקלה, באופן רציף עד לה 6.6

, לשביעות יפותרציפעל בועת מתקן/רכיב מרכיבי מתקן המיזוג יושמש באופן מלא, 

  ובאישורו של הממונה. מועצהרצונה המלא של ה

 

בנוסף למפרטים שיצורפו להזמנות העבודה, יחולו על ביצוע העבודות הוראות המפרט הכללי  .7

משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון   הועדה הבינמשרדית בהשתתפות  תבהוצאלעבודות בנין  

(, ככל שיש בהן הוראות לביצוע עבודות מסוג העבודות שיוזמנו "המפרט הכללי"  -ומע"צ )להלן  

 מהקבלן. הקבלן מצהיר כי המפרט הכללי, במהדורתו המעודכנת, מצוי ברשותו. 

 

 -פיקוח הממונה  .8

 

רשאי להשגיח על מהלך ביצוע העבודות ולבדוק טיבן וטיב הציוד  היהי מונההמ 8.1

 ים.ואם הוא מפרש כהלכה את החוזה ואת המפרטקבלן הוהחומרים שמשתמש בהם 

  

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה  8.2

 כוחה של האחרונה עדיף.  -במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה 

 

 

 

 

בלעדית וסופית בכל  מונהנוסף לאמור לעיל ולכל סמכות שניתנה לו בחוזה, יכריע המ 8.3

קבלן שאלה לגבי אופן ביצוע העבודות, טיבן ומועדיהן, איכות וסוג הציוד והחומרים ש

עפ"י ן קבלהישתמש בהם ובכל שאלה אחרת הכרוכה בביצוע התחייבויות  המסגרת
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 חתימת הקבלן: ______________

 קבלןהלא יפטרו את    מונהמעשה או מחדל מצד המ  החוזה. שום דבר האמור בחוזה ושום

 מאחריותו לקיום התחייבויותיו שבחוזה.

 

 -תמורה ה .9

 

שבחוזה, מתחייבת קבלן התמורת ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של  9.1

חוזה, בתנאים ובמועדים ל 5סעיף את התמורה הקבועה בקבלן לשלם ל מועצהה

 (."התמורה" -)להלן  .חוזההקבועים ב

 

התמורה תהווה תמורה מלאה וכוללת עבור ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו  9.2

ועבור כל ההוצאות שעמד בהן בקשר עם קבלן  השבחוזה, לרבות עבור רווחקבלן השל 

חזה קבלן  ביצוע התחייבויותיו שבחוזה, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות מכל סוג, בין ש

 .וש ובין אם לאאותן מרא

 

בהעדר הוראה מפורשת אחרת בחוזה, התמורה הינה קבועה וסופית ולא תשתנה מכל  9.3

כלשהו ו/או במחירי עבודה ו/או  ו/או במטבע סיבה שהיא, לרבות עקב שינויים במדד

 ציוד ו/או חומרים ו/או שינויים בשיעורי/סכומי תשלומי חובה.

 

וזאת כתוצאה מאי קיום תנאי  ,קבלןל מועצההתעכב ביצועו של תשלום כלשהו מה 9.4

זכאי להפרשי קבלן ההיה לקיימו, לא יהיה  קבלןהמוקדם לביצוע התשלום שמחובת 

 הצמדה ו/או ריבית או לפיצוי אחר כלשהו בגין תקופת העיכוב.

 

עפ"י החוזה יתווסף מע"מ בשיעור שיחול בעת קבלן ל מועצהלכל תשלום שבו חייבת ה 9.5

 .מועצהל קבלן הד ובתנאי מוקדם להמצאת חשבונית מס כדין ע"י וזאת כנג ,התשלום

 

אלא אם נקבע קבלן חייב בביצועו עפ"י החוזה ייעשה על חשבונו של ה קבלןהכל דבר ש 9.6

גם בהוצאות כל  קבלןה איישבחוזה במפורש אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

שווה ערך שיאושר מראש ובכתב על או מכון    -הבדיקות שתבוצענה על ידי מכון התקנים  

ו/או שתקבענה על ידי  יםבקשר עם העבודות, בדיקות שנקבעו במפרט - מונהידי המ

 לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. מונההמ

 

 -חשבונות  .10

 

בכפוף לאישורו של החשבון על ידי ו, בהזמנת העבודה בהעדר הוראה מפורשת אחרת 10.1

 לחוזה.  6  ון כאמור תוך התקופה שנקבעה בסעיף, ישולם כל חשבמועצהה  גזברו  מונההמ

 

 

 

 

אישור תשלומים וביצועם של תשלומים אלה, כולם או מקצתם, לא יהיה בהם משום  10.2

לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות ו/או לאיכותם   מועצההסכמה או אישור מצד ה

לעמידתו   נכונות המחירים ו/אולשל החומרים שבהם נעשה שימוש בביצוע העבודות ו/או  

 מועצה בלוח הזמנים ו/או ויתור ו/או פגיעה בכל זכות ו/או סעד המוקנים לקבלן השל 

 לפי החוזה ו/או לפי דין.
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 חתימת הקבלן: ______________

 

פירוט , מפורטחשבון  מועצהלקבלן הרק אם המציא כראוי וגש מחשבון ייחשב כ 10.3

, דפי כמויות לכל סעיפי החשבון ומאזן חומרים הכולל פירוט היזומות עבודותה

, הסברים, הבהרות ונתונים מכל סוג (אם קיבל) מועצהקיבל מהקבלן ההחומרים ש

לחשבון האמור מפה בהתאם קבלן היצרף אם יידרש לכך  .מונהשיידרשו על ידי המ

 לעיל. 5.10להוראות סעיף 

 

 להסרת ספק מובהר בזה שאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות למשתתפים  10.4

 .מכרזב

 

 -שינויים  .11

 

על כל שינוי שהוא לגבי העבודות וכל   ,בכל עת שימצא לנכון  ,יהיה רשאי להורות  מונההמ 11.1

מתחייב למלא אחר הוראותיו של קבלן החלק מהן, לרבות הגדלתם או הקטנתם, ו

ולא ישמש  מועצהלא יחייב את העבודה )ככל שינוהל( . רישום כלשהו ביומן מונההמ

 בחתימתו.וף בציר ונההממ כראיה אלא אם אושר או נכתב על ידי

 

תוך  מונהערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם להוראה לשינויים ייקבע על ידי המ 11.2

הנחת הקבלן או  בניכוי בנספח "ד" לכתב ההצעה,הקבוע  יחידהההתחשבות במחיר 

לחילופין, המועצה רשאית לקבוע עלות   קבלן.ההנחה בשיעור גבוה יותר שהוצעה על ידי  

 שינוי לאחר ביצוע ניתוח מחירים רלוונטי.

  

 מונהסבור שהוראת השינויים מחייבת אורכה להשלמת העבודות, יגיש למקבלן ההיה  11.3

שעות ממועד  )שבעים ושתיים( 72בקשה בכתב לקבלתה וזאת לא יאוחר מאשר תוך 

כאמור, יהיה מנוע מלטעון כי הוראת  בקשהקבלן הקבלת הוראת השינויים. לא הגיש 

רכה, יודיע וסבור, לפי שיקול דעתו, שיש ליתן א  מונההשינויים מצריכה אורכה. היה המ

רכה שקבע להשלמת העבודות והמועד להשלמת העבודות יוארך ועל האקבלן בכתב ל

 בהתאם.

 

העבודה ולכל חריגה בכמויות  ,באחריות לכל סטייה מהוראות תנאים אלה איישקבלן ה 11.4

לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור קבלן  ה.  מונהאו בהוראות המ  בהזמנות העבודה  שנקבעו

. מהזמנות העבודה ו/או מהוראות הממונה  עבודות שביצע בחריגה מהוראות החוזה ו/או

הזמנת  לענין כמויות עבודה בסטייה מהוראות מונהבמקרה של מתן הוראות על ידי המ

 .הזמנת העבודה יהיה עדיף על פני הוראות מונה, כוחן של הוראות המהעבודה

 

 

 

עם דרישה ראשונה, בגין כל  מידומתחייב לפצותה ו/או לשפותה,  מועצהאחראי כלפי הקבלן ה .12

ו/או לעובדיה ו/או לכל צד שלישי,  מועצהנזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו ל

 "יאו בקשר אליהן ע ,ת בתקופת הבדקלרבו, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע התחייבויותיו 

 .קבלןהי עובדיו ועל ידי כל מי שנתון למרותו ו/או פועל בשמו ו/או מטעמו של ", עקבלןה

 

 -ביטוח  .13
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 חתימת הקבלן: ______________

בהתאם להוראות תנאים אלה, הוא יערוך על חשבונו קבלן המבלי לגרוע מאחריותו של  13.1

אישור על  , ביטוחים לכיסוי מלוא אחריותו בהתאם להוראות החוזה למשך כל תקופת

אישור על עריכת " -לחוזה  )להלן  ג"" המצורף כנספח עריכת ביטוח עבודות קבלניות

 "(.ביטוח

 

כשהוא  האישור על עריכת ביטוח , אתבמועד חתימת החוזה, מועצהימציא לקבלן ה 13.2

צורפים אליו העתקי פוליסות חתום על ידי חברת ביטוח המורשית לפעול בישראל, ומ

 הביטוח שאליהן מתייחס האישור. 

 

תום כאמור, לרבות אישורים על חידוש האישור על עריכת ביטוח, ח המצאת (א)

הביטוחים, תהווה תנאי מוקדם להתחלת ביצוע העבודות ולביצוע תשלום כל 

המצאתו במועד -ואיעפ"י החוזה  קבלן המסגרתל מועצהסכום שבו חייבת ה

 .תיחשב להפרה יסודית של החוזה

 

להתחיל בביצוע העבודות במקרה שאישור קבלן  התהיה רשאית למנוע מ  מועצהה (ב)

 כאמור לא יומצא במועד. 

 

עקב כך שלא  מועצהיהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד הקבלן המוסכם בזה כי  (ג)

יתאפשר לו להתחיל בביצוע העבודות בטרם המציא עותק הפוליסות או האישור 

 לפי רכה להשלמת קיום התחייבויותיוומנוע מלבקש א קבלןהאמור; כן יהיה כ

המצאת -חוזה זה עקב עיכוב שייגרם בהתחלת ביצוען של העבודות מחמת אי

 הפוליסות ו/או האישור כאמור.

 

לקיים במשך כל קבלן הביטוח, מתחייב  עריכתבנוסף לדרישות המפורטות באישור על  13.3

חי רכב לכלי הרכב המופעלים על ידו בקשר עם ביצוע תקופת ביצוע העבודות ביטו

 העבודות.

 

במועד או בהתאם להוראות חוזה  על עריכת ביטוח אישורהמובהר בזה, שאי המצאת  13.4

מתחייב לקיים את כל קבלן השבחוזה זה, וקבלן הזה, לא יגרע מהתחייבויותיו של 

הצגת אישור -ל איהתחייבויותיו שבחוזה זה גם אם יימנע ממנו ביצוע העבודות בש

 כמפורט לעיל.

 

האישור   וכן למי שימונה מטעמה יהיו הסמכויות, אך לא המחויבות, לבדוק את מועצהל 13.5

לבצע כל שינוי קבלן  ה. כמו כן מתחייב  על עריכת ביטוח ופוליסות הביטוח שיצורפו אליו

קבלן הלהתחייבויות של    האישור ו/או הפוליסות  או תיקון שיידרשו על מנת להתאים את

מכל אחריות לגבי טיב והיקף  מועצהמשחרר את הקבלן ה המפורטות בסעיף זה לעיל.

 הביטוחים. 

או מי מטעמה, אם ובמידה  מועצההביטוחים על ידי ה כי בבדיקתקבלן הכן מצהיר 

 בחוזה זה ו/או בדין.קבלן ה שתיעשה כזו, אין כדי לגרוע מכל חובה המוטלת על

 

יק כל ציוד, סחורה, כלים או חפצים אשר מטבעם ו/או מתחייב להימנע מלהחזקבלן ה 13.6

מאופיים הנם בבחינת חפצים מסוכנים )מעבר לאותם חפצים ו/או מלאים שהכרחיים 

מעשיית כל שימוש, מעשה או פעולה בחצרי קבלן הפי חוזה זה(. כן יימנע -לפעילותו על

 או דליקה./ו/או בסמוך להם העלולים להגדיל את הסיכון של התפוצצות ו מועצהה
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 חתימת הקבלן: ______________

 

ו/או לא ימציא קבלן ההמוסכם בזה שאם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי  13.7

עריכת ביטוח בקשר לעריכת ביטוחיו או איזה מהם ו/או חידושם   ר עלאישוהאת  קבלן  ה

 מועצהבמועד, או אם לא יתאים האישור שיומצא כאמור להוראות חוזה זה, תהיה ה

רשאית, אך לא מחויבת, לערוך את הביטוחים כאמור, כולם או מקצתם, על חשבונו של 

ו/או על מי מטעמה או  מועצה, מבלי שיהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על הקבלןה

 פי דין.-פי חוזה זה ו/או על-מאחריות כלשהי המוטלת עליו עלקבלן בלפטור את 

  

 מועצהעם דרישתה הראשונה, בכל סכום ששילמה ה מיד, מועצהישפה את הקבלן ה

כאמור. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע  קבלן המסגרתכדמי ביטוח עבור 

 וזה זה.      בהתאם לחקבלן המאת  מועצהל

 

 לעיל  11עפ"י סעיף קבלן הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריותו וחובותיו של ה 13.8

 .ו/או על פי כל דין

 

לכל סעד או תרופה אחרים או נוספים עפ"י החוזה ו/או עפ"י  מועצהמבלי לפגוע בזכותה של ה .14

, מיד עם דרישתה מועצהבגין כל הפרה יסודית של החוזה, מתחייב הקבלן לשלם ל דין,

הערבות שנקבעה , על סך  נזקהראשונה, פיצויים מוסכמים וקבועים מראש, ללא צורך בהוכחת  

  לחוזה זה.

 

 -ביטול החוזה  .15

 

תהיה קבלן כמי שהפר את החוזה בהפרה יסודית והייחשב  בכל אחד מהמקרים שלהלן 15.1

למסור לקבלן  )שלושה( ימים, 3רשאית, לאחר מתן הודעה בכתב ומראש של  מועצהה

קבלן הלתפוס את מקום ביצוע העבודות ולסלק ידו של  ו/או הודעה על ביטול החוזה

 מביצוע העבודות:

 

צו פשיטת רגל ו/או צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו קבלן  האם יינתן כנגד   (א)

ו/או מפרק זמני ו/או כונס נכסים זמני, או תבוצע כנגד  נאמן זמני בפש"רקבלן ל

פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו הדרושים ו/או הקשורים קבלן ה

לביצוע התחייבויותיו שבחוזה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו 

 )חמישה עשר( יום ממועד ביצועם. 15לחלוטין תוך 

 

קבלן וזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק הסב או המחה את החקבלן הכש (ב)

 מראש ובכתב. מונהמשנה בביצוע העבודות ללא הסכמת המ

 

סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמתן במועד  ממונהכשה (ג)

)שבעה( ימים  7לא ציית תוך קבלן האו במועד שהוארך להשלמתן ו לכך הקבוע

המפורטים בהוראה להבטחת השלמת   לנקוט באמצעים  ממונהלהוראה בכתב מה

 העבודות במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתן.

 

 שבהתייחס אליה נקבע בחוזה שהינה הפרה את החוזה בהפרהקבלן ההפר כש (ד)

תוך כלשהי מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה   אחרת הפר הוראה יסודית או
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 חתימת הקבלן: ______________

 שקבע , או תוך מועד אחרמונה)שבעה( ימים מהמועד שנדרש לכך על ידי המ 7

 או חזר על אותה הפרה. הממונה

 

מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען ואינו קבלן הכשאין  (ה)

להתחילן או להמשיכן או  מונה)שבעה( ימים להוראה בכתב מהמ 7מציית תוך 

 לחלוטין.מביצוען בכל דרך אחרת, בין באופן זמני ובין קבלן כשהסתלק ה

 

העבודות   מתרשל בזדון בביצוע  קבלןההוכחות להנחת דעתו ש  מונהכשיש בידי המ (ו)

החוזה ו/או אינו מסוגל לקיים את התחייבויותיו  ו/או התחייבויותיו לפי

 .האמורות

 

, או אדם אחר בשמו של קבלןההוכחות להנחת דעתה ש מועצהכשיש בידי ה (ז)

ק, דורון או טובת הנאה כלשהי , נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענקבלןה

 בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

 

 .)חו"ח( נפטרקבלן הכש (ח)

 

רשאית לבצע את  מועצה, תהיה הלעיל 15.1 עיףהתאם לסקבלן הסילקה ידו של  15.2

העבודות, כולן או מקצתן, בעצמה או באמצעות אחרים ולהשתמש לשם כך בכל הציוד 

מסילוק ידו של   מועצהוהחומרים שבמקום ביצוען. כל הוצאה, נזק ו/או אבדן שייגרמו ל

קבלן הייזקפו לחובת  -תהווה ראיה מכרעת לכך  מונהותעודה חתומה בידי המ - קבלןה

 עם דרישה ראשונה. מיד מועצהל והוא מתחייב לשלמם

 

קבלן חייבת לשלם ל מועצהמביצוע העבודות לא תהיה הקבלן הסילוק ידו של  משעת 15.3

סכום כלשהו בקשר עם תנאים אלה עד למועד סיום תקופת הבדק לאחר השלמת 

הוצאות השלמת העבודות וביצוען   מונההעבודות, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המ

על ידי דחיה במועד השלמת  מועצהוכן דמי הנזק, ההפסדים וההוצאות שנגרמו ל

וכן פיצויים אחרים כלשהם   מועצההעבודות, נזקים, הפסדים והוצאות אחרות שנגרמו ל

 חייב בתשלומם לפי החוזה. קבלןהש

 

הפסדים והפיצויים שאושרו היה וסכום הוצאות השלמת העבודות, הנזקים, ההוצאות, ה 15.4

בעבור ביצוע העבודות קבלן בתעודה כאמור, עולה על הסכום המגיע ל מונהעל ידי המ

תהיה זכאית לגבותו מכל  מועצהחייב בתשלום ההפרש שביניהם והקבלן הבפועל, יהיה 

 בכל דרך אחרת. קבלןהוכן לגבותו מקבלן סכום המגיע ממנה ל

 

, לא תישא לעיל 15.3 עיףסתאם לאמור בסיפא של בהקבלן היה ונותרה יתרת זכות ל 15.5

לא יהיה זכאי לפיצוי אחר כלשהו קבלן היתרה זו ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלשהם ו

 לעיל. 15.3 עיףבגין עיכוב ביצוע התשלום עד למועד הקבוע בס

 

עפ"י החוזה   מועצהאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל סעד אחר המוקנה ל 15.6

 עפ"י דין. ו/או

 

 -הפסקות בביצוע העבודות  .16
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 חתימת הקבלן: ______________

יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה קבלן  ה 16.1

בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בה, ולא יחדשן ללא הוראה  מונהבכתב מאת המ

באמצעים להבטחת ן קבלה. הופסק ביצוע העבודות כאמור, ינקוט מונהבכתב מהמ

 .מונההעבודות ולהגנתן לשביעות רצון המ

 

 מונה כתוצאה מהפסקה של ביצוע העבודות לפי הוראות המ קבלןהוצאות שנגרמו ל 16.2

לא יהיה רשאי לדרוש  קבלןובלבד שה מועצהדלעיל, תחולנה על ה 16.1עיף כאמור בס

, נתן מונה)שלושים( יום מיום קבלת הוראת המ 30א אם תוך תשלום הוצאות כנ"ל אל

דרישה מפורשת ומנומקת בכתב בציון סכום ההוצאות. סכום ההוצאות ייקבע  מועצהל

 הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו.קבלן לאחר שניתנה ל מונהעל ידי המ

 

כלשהן הוצאות  ן  קבללשלם ל  מועצהלעיל, לא תהיה חייבת ה  16.2  עיףלמרות האמור בס 16.3

 לעיל, במקרים הבאים: 16.1 עיףכאמור בס מונהעקב מילוי הוראות המ

 

 תקופות להפסקות בביצוע העבודות, כולן או מקצתן. בהזמנת העבודה נקבעו (א)

 

הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר העלולים לפגוע בבטיחותן   מונהנקבעו על ידי המ (ב)

 מונהאו בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן, או מחמת סיבות אשר לדעת המ

 .קבלןהנובעות מאשמת 

 

לצורך ביצוען התקין של העבודות או לצורך בטיחותן של מונה נקבעו על ידי המ (ג)

 העבודות, כולן או מקצתן.

 

 לתנאים אלה. 15.1 עיףו במקרים המפורטים בסהוראות סעיף זה לא יחול 16.4

 

 -ולתקופת הבדק ערבות לקיום החוזה  .17

 

במועד קבלן העפ"י החוזה, ימציא  קבלן המסגרתלהבטחת קיום כל התחייבויותיו של  17.1

להנחת דעתה של  צמודה כמפורט להלן, חתימת החוזה ערבות בנקאית ללא תנאי,

 ותוקפה למשך תקופת  ,לחוזה 7עיף . סכום הערבות יהיה הסכום הנקוב בסמועצהה

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כשהבסיס ( יום. שישים) 60+  החוזה

. כל למכרז להצמדה הינו המדד האחרון שפורסם לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

הערבות תהיה בלתי מותנית  .קבלןהההוצאות הכרוכות במתן הערבות יהיו על חשבון 

 . מועצהפי תנאיה, לחילוט על פי פניה חד צדדית של ה וניתנת, על

קבלן ל  מועצהשל כל תשלום יתר ששילמה ה  מועצההערבות תשמש גם להבטחת השבה ל

 על פי החוזה. מועצהלקבלן וכן ערובה לכל תשלום אחר שבו חייב ה

 

להמשיך להחזיק בתוקף את קבלן  ההסתיימה תקופת החוזה, מכל סיבה שהיא, מתחייב   17.2

עפ"י קבלן להבטחת קיום כל התחייבויותיו של לעיל,  17.1כאמור בסעיף  ,הערבות

  בגין כל  לעיל, 5.16, כאמור בסעיף ת הבדקותקופ כל עד תום החוזה בתקופת הבדק,

  לפי החוזה.הקבלן העבודות שביצע 
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 חתימת הקבלן: ______________

 מועצה הערבות הינה תנאי מוקדם לביצוע תשלום כל סכום שאותו חייבת ה המצאת 17.3

לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או לכל פיצוי אחר   קבלןה.  לפי החוזה  קבלןל

 בהתאם להוראות סעיף זה. מועצהעל כל סכום שעוכב על ידי ה

 

ו/או התקיים תנאי המזכה התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי החוזה  קבלן  ההפר   17.4

לא שילם   קבלןהעפ"י החוזה ו/או עפ"י דין ו  קבלןהבקבלת כספים כלשהם מ  מועצהאת ה

רשאית לממש את הערבות, כולה  מועצהעם דרישה הראשונה, תהיה ה מידאת הסכום 

להנחת דעתה, וזאת מבלי  מועצהאו חלקה, ולגבות לעצמה כל סכום אשר יפצה את ה

לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום הערבות לא יספיק  מועצהלגרוע מזכותה של ה

. מוסכם מועצהלכיסוי הנזקים, האובדן, ההפסד, הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו ל

 לא יוכל להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור.קבלן הבזה, ש

 

 מועצהלחדשה בהיקפה המלא ולמסרה ל  קבלןהערבות או חלק ממנה, יהיה על  ההופעלה  

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

 לעיל. 17.4 עיףחובתו כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, יחולו הוראות סקבלן ה

 

ערבות עפ"י  מועצהל יתנההתחייבות כלשהי אשר להבטחת ביצועה נ קבלןהלא סיים  17.5

לפני תום תוקף אותה ערבות, לא יאוחר מאשר )שלושים( יום    30הוראות החוזה וזאת עד  

בהיקפה  ותהערבאת אותה  קבלןה)חמישה עשר( יום מהמועד האמור יחדש  15תוך 

 )שלושים( יום. 30המלא עד למועד הצפוי להשלמת ביצועה של אותה התחייבות + 

 

לעיל,  17.4 עיףחובתו כאמור תוך הזמן הנקוב לעיל, יחולו הוראות ס קבלןהלא קיים 

עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין, ובכלל  מועצהוזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית ל

 זה מימוש אותה ערבות.

 

בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבויות וקיום יתר התחייבויותיו  איישקבלן ה 17.6

 שבסעיף זה.

 

מזכויותיו   לא יהיה זכאי למסור, להסב, להעביר או להמחות לאחר או לאחרים כל חלקקבלן  ה .18

בכתב ומראש; ואולם, העסקת עובדים  מועצהו/או מהתחייבויותיו שבחוזה, ללא הסכמת ה

בכפוף לקבלת  אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.

זכאי למסור ביצועה קבלן הבכתב כאמור ברישת סעיף זה לעיל, יהיה  מועצההסכמתה של ה

משנה, אך ורק בהתקיים התנאים המצטברים -קבלןן העבודות לשל עבודה מסוימת מבי

 הבאים:

 .מונהמשנה יהיה טעון אישורו המוקדם של המ-קבלןכל  18.1

 

משנה לא תפטור -קבלןל קבלןהמסירת ביצועה של עבודה כלשהי מבין העבודות על ידי  18.2

התחייבויותיו שבחוזה, מאחריותו ומהתחייבות כלשהי מבין  קבלןהולא תשחרר את 

באחריות לכל המעשים והמחדלים, השגיאות, ההשמטות, המגרעות  אייש קבלןהו

המשנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו ו/או מחדלו, ויהא -קבלןוהנזקים שיבוצעו על ידי  

 עצמו או נגרמו על ידו. קבלןהדינם כאילו נעשו על ידי 

 

המשנה תנאים המבטיחים תשלום שכר הוגן ותנאי -קבלןיתנה בחוזה שבינו לבין    קבלןה 18.3

 המשנה.-קבלןעבודה הוגנים לעובדיו של 
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 חתימת הקבלן: ______________

 

בלבד, פרט לקבלת הוראות על  קבלןהמשנה יתנהל באמצעות -קבלןכל משא ומתן עם  18.4

, לכשתינתן לכך הסכמה ממונההמשנה, אשר יהיה זכאי לפנות במישרין ל-קבלןידי 

 . מונהאת הממפורשת מ

 

 קבלן המשנה חתם על נוהל בטיחות. 18.5

 

לקיים את תקנות רישום קבלן הלעיל אלא בנוסף להן, מתחייב  18מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .19

. 1988-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל(, התשמ"ט

שיונו לאחר, לא יאו להסב ר שלא להעביר קבלןהמבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב 

שיונו ולא יסב, יעביר או ימסור עבודות שקיבל על עצמו בחוזה זה, ילהשתמש לרעה בר

 שאינו רשום בפנקס הקבלנים.   משנה-קבלןבשלמותן או בחלקן, ל

 

חוזה. כן לא תהיה ה, לא יחול על היחסים שבין הצדדים ועל 1974-חוק חוזה קבלנות, התשל"ד .20

 ון כלשהי על מקום ביצוע העבודות ו/או על העבודות עצמן.זכות עכבקבלן ל

 

עצמאי קבלן  מצהיר כי הוא מבצע את העבודות ואת יתר התחייבויותיו שבתנאים אלה כקבלן  ה .21

לבין מי  מועצהלבינו ו/או בין ה מועצהולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד שוררים בין ה

 מועצהמתחייב לשפות את הקבלן  החוזה.  בביצוע התחייבויותיו שב  קבלןהמהמועסקים על ידי  

לשלם עקב כל חיוב  מועצהעם דרישה הראשונה, בכל סכום שיהיה על ה מידו/או לפצותה, 

בקשר לתביעה כזו, ושיסודם נעוץ בקביעה כי  מועצהשיוטל עליה וכל ההוצאות בהן תישא ה

 המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

 

זכאית  מועצהלכל סעד עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין, תהיה ה מועצהמבלי לפגוע בזכויותיה של ה .22

ו/או כספים אשר יגיעו ממנה ו/או מאחרים  קבלןהבכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי 

, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או קבלןהמ מועצה, כל סכום כסף לכיסוי כל אשר יגיע לקבלןל

 שיפוי ו/או בכל דרך אחרת.

 

שום אורכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של  .23

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

 .מועצהלהם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי ה

  

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין בחוזה, תראינה  .24

 מועד מסירתן למשלוח בדואר. )שבעים ושתיים( שעות מ 72כאילו הגיעו לנמען בתום 

 

הודעה שנשלחה במברק או שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה 

 ביום העסקים הראשון שלאחר יום המשלוח/השידור.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

____________________           ____________________ 
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 חתימת הקבלן: ______________

 קבלןה            מועצהה

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח "א" 
 

 מפרט טכני לביצוע עבודות אחזקה, שרות תיקונים למזגנים 
 

הוראות מפרט זה יתווספו על ההוראות הנקובות בחוזה. ככל שתימצא סתירה בין ההוראות  .1

ספציפית, ותמצא השונות, יגבר האמור במפרט. ככל שתוצאנה הוראות פרטניות בהזמנת עבודה  

 בהן סתירה לנקוב במפרט, יגברו ההוראות בהזמנת העבודה.

 

 העבודות והשירותים בחוזה זה הינן כדלקמן: .2
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 חתימת הקבלן: ______________

אחזקה ותיקון של היחידות הפנימית והחיצונית של המזגן, על כלל  -שירותים שוטפים  2.1

, , שלטיםהחלקים והאביזרים הקיימים והמורכבים בהם, לרבות מפסקי הפעלה וכיבוי

, השלמת מסננים וכל אביזר אחר הנדרש לפעולתו התקינה של המזגן, לרבות אביזרי קבלים

חודשים לכל  6חשמל וצנרת; אספקת חלקי חילוף מקוריים נדרשים; ומתן אחריות למשך 

 מזגן שיתוקן ע"י הקבלן, מתום תקופת החוזה;

 

ינויים ושיפורים, נוספים שאינם ביצוע עבודות נוספות של התקנות, ש -עבודות יזומות  2.2

חודשים לכל מזגן שיתוקן ע"י   6קיימים ביחידות המיזוג המותקנות; ולמתן אחריות למשך  

 הקבלן, מתום תקופת החוזה. 

 

וכל למפרט. חרף הסקר הקיים הקבלן י "1אנספח "בידי המועצה סקר מיזוג המצ"ב והמסומן כ .3

)ארבעים  45ן את נתוני הנספח, וזאת לא יאוחר מתום כערוך סקר יזום מטעמו, יבדוק ויעדל

יהווה בסיס לחישוב ככל שיתבצע, וחמישה( ימים מהודעה על זכייתו במכרז. הסקר המעודכן 

 התמורה שתשולם עפ"י החוזה. 

 

העבודות/השירותים יכללו את כל המזגנים המותקנים במוסדות חינוך, מבני ציבור וכל מבנה  .4

י מטעמה התקינה מזגן. מזגן חדש שיותקן, יתווסף לרשימה בסוף תקופת אחר בו המועצה ומ

האחריות הניתנת למועצה ע"י היצרן/מתקין המזגן. מזגן שהופסקה פעולתו, יגרע מהרשימה. 

 . הקבלן וידווח למנהלעדכון הרשימה יעשה אחת לחודש ע"י 

 

ות הפעלה והוראות אחזקת על הקבלן להכין לכל מוסד ו/או לכל מבנה בו מותקן מזגן הורא .5

 הרכבה וניקוי מסננים ותדירות ביצוע, כל מזגן לפי דגם והוראות יצרן. -המזגן 

 

את כל התיקונים, טיפולים ועבודות האחזקה יש לבצע עלפי הוראות יצרן בלבד )של הדגם  .6

 חוק.המותקן(, להשתמש בחלקי חילוף מקוריים ובעלי תו תקן, כולל גז המותר לשימוש על פי 

 

השרות יכלול את כל העבודות כולל חלפים, חומרים, מילוי גז ואספקה, התקנה, תיקון או החלפה  .7

של כל חלק אחר הנדרש להפעלתו התקינה של המזגן, כולל חלקי מתכת, פלסטיק וצנרת למעט 

 נזק מוחלט למזגן כתוצאה מגנבה, שרפה או אובדן מוחלט שלא כתוצאה מעבודת אחזקה לקויה.

 

 

 

הקבלן יענה לקריאת תיקון או שירות עפ"י הרישום במוקד ו/או עפ"י הנחיית המנהל. כל תיקון  .8

יתועד בדוח יומי ויצורף לרישום החודשי המצורף לחשבון. בסיום התיקון ו/או השירות ידביק 

תאריך, שם הטכנאי,  -ס"מ בצד המזגן, המכילה את המידע להלן  5x5הטכנאי מדבקה )בגודל 

 טיפול שניתן וחתימת הטכנאי(.סוג ה

 

מעבר לקריאות תיקון המופיעות ברשימת המוקד ו/או המנהל, תבוצע בדיקה יזומה לכל מזגן  .9

(. הבדיקה היזומה תכלול ניקוי החלפה ו/או השלמת לפחות פעמיים בשנהבחילופי העונות )

כבלי חשמל ואביזרים,  פילטרים, בדיקת גז, ניקוי סוללות וצנרת, בדיקת בידוד וחידושו, בדיקת

 חיזוק, ניקוי והשלמת צינור ניקוז למי עיבוי, ובדיקה וניקוי משאבת מי עיבוי אם יש.

 

בגני ילדים ובמוסדות חינוך העבודות לא יבוצעו בשעות הלימודים אלא אם מנהל/ת בית הספר/גן  .10

 הילדים אישר/ה והעביר/ה את התלמידים לכיתה אחרת.
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 חתימת הקבלן: ______________

 

אית להוסיף או לגרוע כל כמות של מזגנים לאחזקה מעבר או מתחת לכמות המועצה תהיה רש .11

המזגנים המוערכת במכרז זה, כאשר המחיר שישולם או יגרע בעבור כל מזגן יהיה המחיר בו זכה 

 הקבלן, ללא כל שינוי במחיר היחידה.

 
 

 המועצה האזורית שער הנגב
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 חתימת הקבלן: ______________

 " 1נספח "א
 
 

 ( את המועצה  )לא מחייב  מתקני מיזוגרשימת 
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 חתימת הקבלן: ______________

 " בספח "נ
 

 תאריך: __________
 

 לכבוד

______________ 

______________ 

______________ 

 

 נ.,א.

 

 הזמנת עבודה מס'           הנדון:            
 
 -)להלן  ________בהתאם לחוזה לביצוע עבודות אחזקה למערכות מיזוג אוויר מיום  .1

ביצוע עבודות אחזקה למערכות מיזוג  31/2019( ולהוראות מסמכי מכרז פומבי מס' "החוזה"

מזמינה ממך בזה את ביצוען של העבודות המפורטות בטבלה   מועצה"(, ההמכרז"  -אוויר )להלן  

 "(: העבודות" -)להלן 

 

 כמות יחידת מידה העבודות רתיאו

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

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

 וליצור קשר עמי בנייד שמספרו ____________________________.

 

 מידע נוסף: .3

 

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

 ., ובהתאם להוראות החוזההתשלום יבוצע בהתאם לכמויות העבודות שיבוצעו בפועל

 

 (.מחק את המיותרמיוחד: מצורף / לא מצורף )*עבודות מפרט  3.2

 

 מקום ביצוע העבודות: ________________________________________. 3.3

 

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

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

 לביצוע העבודות / ביום ______ )*מחק את המיותר(.
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 חתימת הקבלן: ______________

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

 לעיל. 3.4הנקוב בסעיף 

 

 הערות/מידע נוסף: 3.6

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

             בכבוד רב,

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



- 25 - 

 חתימת הקבלן: ______________

 " ג" נספח
 

 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.מ /ח.פ)

 

 אחזקה במערכות מיזוג אווירשרותי אספקת לחוזה בקשר ל

 

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

 על שם הקבלן את הביטוחים להלן:

   

 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

 ₪.   6,000,000 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.

לל שיפוי בגין פגיעות גוף על ידי כלי רכב שאינו חייב בביטוח על פי חוק פיצויים לנפגעי הביטוח כו

 ₪ . 6,000,000בגבול אחריות של  1975-, התשל"התאונות דרכים

 .המועצה האזורית שער הנגב השיפוט של הביטוח על פי פוליסה זו חל בכל תחום 

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

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

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

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

 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

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

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.
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 חתימת הקבלן: ______________

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

 .מראש יום 60 לפחות המועצה לידי רשום בדואר

 

 .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. 

  

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

 

 בכבוד רב,

 

  _______ _________________ ______________ ______________________ 

 חתימת וחותמת המבטח      תפקיד החותם                   שם החותם        תאריך    

 

 הפוליסות:רשימת  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

 שלישיצד    

 אחריות מעביד   

 

 בכבוד רב,

 

 _______ _________________ ______________ ______________________ 

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

   "דנספח "
 

 כללי  - נוהל בטיחות בעבודה ותחזוקה 
 שירותים על ידי קבלניםלביצוע עבודות / אספקת 

 

 המטרה .1

 

"(, ולקבלנים השונים המבצעים מועצהה" -הלן ל) אזורית שער הנגב מועצהלספק ל 1.1

העבודות ו/או " -)להלן  מועצהו/או עבור ה מועצהבעבודות ו/או מספקים שירותים 

, מידע בדבר כללי הבטיחות והגהות המחייבים במהלך ביצוע העבודות ו/או "(השירותים

 ים על ידם.השירות

 

החתמת הקבלנים על כתב התחייבות, ליישם את כללי הבטיחות והגהות המחייבים לפי  1.2

  מסמך זה במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים.

 

 דגשים -כללי בטיחות  .2

 

 כללי 2.1

הקבלן יבצע את העבודות ו/או השירותים בהתאם להוראות כל דין ורשות  (א)

 באחריות המלאה והבלעדית להפרת הוראות אלה. אויישמוסמכת, 

הקבלן יבצע את העבודות ו/או השירותים בהתאם לכל הוראה, דרישה ותנאי  (ב)

הנוגעים לביצוען, אשר יפורסמו מעת לעת על ידי כל רשות מוסמכת, והקבלן, 

ו, הציוד, הכלים והחומרים שישמשו אותו בביצוע העבודות ו/או השירותים עובדי

 יעמדו בדרישות אלו.

עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות ו/או השירותים  (ג)

ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בהתאם להוראות פקודת הבטיחות 

ת תקנות הבטיחות בעבודה והתקנות לפיה, לרבו 1970-בעבודה ]נ"ח[, התש"ל

, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, 1997-)ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

וכל הוראה חוקית רלוונטית אחרת. כן יקפיד הקבלן לקיים את כל  2007-תשס"ז

ההוראות ונהלי הבטיחות שיידרשו ו/או ייקבעו מעת לעת ע"י היחידה והממונה 

 . הכלכלעל הבטיחות בעבודה במשרד ה

מובהר, שהוראות מסמך זה אינן ממצות את כל דרישות הבטיחות והגהות 

החלות על הקבלן, וכי עמידה בהוראות אלו אינה פוטרת את הקבלן מקיום 

 הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת. 

ו/או עם נציגי  מועצההקבלן יקפיד להיות בקשר עם ממונה הבטיחות מטעם ה (ד)

בכל  ןבודות ו/או השירותים וכן במהלך ביצוע, קודם תחילת ביצוע העמועצהה

 הקשור בשמירת הבטיחות והגהות, ויקפיד לקיים את הנחיותיהם.

הקבלן יקפיד לברר, קודם תחילת ביצוע העבודות ו/או השירותים, את כל  (ה)

הסיכונים הקיימים ו/או העלולים להיווצר במקום בו הוא אמור לבצע העבודות 

ולל כל המידע הנוגע למערכות תת קרקעיות כגון: כ ,ו/או השירותים, ובסביבתו

'. הקבלן ידריך את עובדיו בנוגע לסיכונים דמים, דלק, גז, ביוב, תקשורת וכ

 האמורים לפני תחילת ביצוע העבודות ו/או השירותים.
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 חתימת הקבלן: ______________

ו/או נציגי  מועצההקבלן יבצע תיאומי בטיחות עם ממונה הבטיחות מטעם ה (ו)

, לרבות: דרכי מועצהותו בשגרת הפעילות בבכל הדרוש לשילוב פעיל מועצהה

גישה, כבישים, אחסון חומרים, מסלולי נסיעה, הובלה ופריקה, סימון מערכות 

 חשמל, מים, ביוב, גז, אויר דחוס, תקשורת וכד'.

הקבלן יסמן באופן בולט מפגעים/מכשולים הנוצרים במהלך ביצוע העבודות ו/או  (ז)

 השירותים.

במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים ולאחר סיום ביצוען הקבלן יקפיד בכל עת   (ח)

 על שמירת סביבת העבודה נקייה ממכשולים ומפגעים.

 חל איסור להשאיר פתחים ללא כיסוי או גידור ושילוט. (ט)

הקבלן יבצע את העבודות ו/או השירותים באמצעות ציוד תקין ובטיחותי, העומד  (י)

ן, ויספק לעובדיו ציוד מגן אישי בכל התקנים הנדרשים ובהתאם להוראות כל די

 כנדרש על פי דין.

באחריות מלאה לשמירת בטיחות עובדיו ו/או כל הפועל בשמו או  איישהקבלן  (יא)

מטעמו, לרבות קבלני משנה, במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים, לתאום 

 ביניהם ולביצוע פיקוח נאות על עבודתם.

ו/או להנהלת  מועצהמטעם ה הקבלן ידווח באופן מיידי לממונה הבטיחות (יב)

על כל מפגע, אירוע/תאונה, וזאת בנוסף לדיווח שיעביר הקבלן למפקח  מועצהה

כנדרש על פי דין. בנוסף יגיש הקבלן לממונה  על העבודה במשרד הכלכלה

שעות, דוח ובו פירוט  72, בתוך מועצהו/או להנהלת ה מועצההבטיחות מטעם ה

 למניעת הישנותם בעתיד.תחקיר האירוע/תאונה, והמלצותיו 

 הקבלן ידאג לרכב פינוי אמבולטורי ומתן עזרה ראשונה לעובדים. (יג)

 מועצההקבלן יימנע מהפרעה לנוחיות הציבור ו/או הסטודנטים ו/או העובדים  ב (יד)

 בגין ביצוע העבודות ו/או השירותים.

ושל כל אדם  מועצההקבלן יקפיד על שמירת שלמותו של כל ציוד ורכוש של ה (טו)

ועל חשבונו כל נזק ו/או  מידיתביצוע העבודות ו/או השירותים, ויתקן במהלך 

 אבדן שייגרמו בגין ו/או בקשר ו/או במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים. 

יהיו רשאים לדרוש  מועצהו/או הנהלת ה מועצהממונה הבטיחות מטעם ה (טז)

ת מהקבלן להפסיק לאלתר עבודות ו/או שירותים שמתבצעים בניגוד להנחיו

 הבטיחות בכלל, ובמקרים בהם קיימת סכנה לגוף ו/או לנפש בפרט.

השירותים מפגע/סיכון בטיחותי, תופסק או /ו במהלך ביצוע העבודות רייווצאם  (יז)

עבודת הקבלן לאלתר עד להסדרת הסיכון/המפגע, על אחריותו ועל חשבונו של 

 הקבלן.

פרק זמן סביר שיקבע ע"י אם לא יסיר הקבלן את המפגע/סיכון )מתן פתרון( תוך  (יח)

ההתקשרות עם הקבלן  רשאית לסיים לחלוטין מועצה, תהיה המועצההנהלת ה

העבודות ו/או השירותים על ידי הקבלן, מבלי שהאחרון יהיה זכאי  לביצוע

 לתשלום כלשהו בקשר לכך.

לא מאושרים בשטח  / חל על הקבלן ועובדיו איסור לנוע במקומות לא מורשים (יט)

 .מועצהה

ות עתירות סיכון, יבוצעו הערכת סיכונים וניהול סיכונים על  ידי הקבלן בעבוד (כ)

. תוכנית יישומית, למזעור הסיכונים תוגדר במקרה זה מועצהבתאום עם נציגי ה

 השירותים.או /ו ותהווה תנאי לביצוע העבודות
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 חתימת הקבלן: ______________

השירותים והגישה אליהם נשמרים או /ו הקבלן יוודא שאזורי ביצוע העבודות (כא)

וחופשיים מסיכונים פוטנציאליים העלולים לנבוע מקיומם )עבודה  נקיים

בתהליך, אי סדר בחומרי עבודה וכלים, כבלים לא מסודרים, חומרי הדבקה לא 

 מסומנים  ולא מאוחסנים כהלכה וכדומה(.

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נפרד ו/או לתוספת תשלום כלשהם בגין העמידה  (כב)

קיום התחייבויותיו לפיו, לרבות כל ההוצאות, מכל מין  בדרישות מסמך זה ו/או

וסוג שהוא, בהן יהיה עליו לשאת לצורך כך, הכלולות כולן בתמורה עבור ביצוע 

 .השירותיםאו /ו העבודות

 

 התאמת העובדים והכשרתם 2.2

הקבלן אחראי להבטיח שעובדיו כשירים ומתאימים מבחינה גופנית ורפואית  (א)

רותים, וכי הם עברו הכשרה מקצועית והדרכה השיאו /ו לביצוע העבודות

 השירותים. או /ו מתאימה לביצוע העבודות

השירותים יהיה על הקבלן לתאם עם ממונה או /ו קודם לתחילת ביצוע העבודות (ב)

ביצוע הדרכה לעובדים בנושא כללי הבטיחות בסביבת  מועצההבטיחות מטעם ה

 .מועצההעבודה ב

ד מטעמו, שלא השתתף בהדרכת בטיחות הקבלן לא יהיה רשאי לאפשר לעוב

 השירותים.או /ו כאמור, להשתתף בביצוע העבודות

הקבלן יביא לידיעת עובדיו את הסיכונים בעבודה ובסביבתה, וכן את האמצעים  (ג)

והשיטות בהם נקט לצורך מניעת פגיעתם במהלך ביצוע בעבודה, כנדרש בהתאם 

-מידע והדרכת עובדים( התשנ"ט לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת 

1999. 

בכל מקרה בו נדרשת על פי כל דין ו/או הוראה של רשות מוסמכת החזקה ברישיון  (ד)

ו/או היתר לביצוע עבודה מסוימת ו/או להפעלת מכונה ציוד מסוים, יחזיקו עובדי 

הקבלן ברישיון ו/או היתר תקפים בכל עת במהלך ביצוע העבודה עבורה עם 

 לפי דרישתו. מועצהלנציג ה/מועצהלממונה הבטיחות מטעם ה נדרשים, ויוצגו

 

 ציוד מגן אישי 2.3

כל ציוד המגן האישי, בו ישתמשו עובדי הקבלן, יהיה תקין ושלם ויעמוד בכל  (א)

הדרישות הקבועות בדין ובהוראות הרשויות המוסמכות ובדרישות התקנים 

 הישראליים הרלוונטיים.

גן אישי כמתחייב על פי כל דין והוראת הקבלן יעמיד לרשות עובדיו כל ציוד מ (ב)

או /ו רשות מוסמכת, ויוודא את השימוש בו בכל עת במהלך ביצוע העבודות

 השירותים.

 

 ציוד המחייב בבדיקות תקופתיות של בודק מוסמך 2.4

הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח, על חשבונו, שכל המכונות, האביזרים  (א)

לביצוע בדיקות תקופתיות על ידי בודק מוסמך, והציוד, שחלה לגביהם חובה 

 יעבור את הבדיקות האמורות בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.

המכונות והציוד שימצאו בלתי כשירים יתוקנו ויעברו בדיקה חוזרת, ולא יעשה  (ב)

 בהם כל שימוש עד לאחר קבלת אישור בדבר תקינותם.

מכונות, הציוד, והאביזרים הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח שכל ה (ג)

שנעשה בהם שימוש במהלך ביצוע העבודות/השירותים ייבדקו מידי יום ע"י מי 

 שמוסמכים לכך מקצועית, לצורך וידוא תקינותם ובטיחותם.
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 חתימת הקבלן: ______________

כל את  מועצהנציג ה/מועצההקבלן יציג בפני ממונה הבטיחות מטעם ה (ד)

 ה לעיל.האישורים/תזכירים הנוגעים לקיום התחייבויותיו בסעיף ז

 

 ("חמ"ס"שימוש בחומרים מסוכנים ) 2.5

הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח שכל מי שישתמש, יטפל, ויאחסן חמ"ס  (א)

 יבצע עבודתו בהתאם לכללי הבטיחות והנחיות יצרן החומר הספציפי.

הקבלן יבטיח שכל עובדיו, שישתמשו בחמ"ס במהלך עבודתם, יצוידו וישתמשו  (ב)

 אים.בציוד מגן אישי תקין ומת

  תחום ו/או לא ייעשה בו שימוש ב מועצהה תחוםחומר מסוכן לא יוכנס ל (ג)

, בכתב  מועצה, מבלי שינתן לכך אישור ממונה הבטיחות מטעם המועצהה

 ומראש.

 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים, ומערכות חשמליות ניידות 2.6

תיעשה  מועצהחיבור הציוד ו/או המכונות של הקבלן למערכת החשמל של ה (א)

 ולאחר קבלת אישורו לכך. מועצהבתיאום עם ממונה הבטיחות מטעם ה

 כל המכונות, והציוד יהיו מוגנים לבטח. (ב)

 כל המכונות, הציוד והכלים החשמליים, יהיו מובטחים בפני התחשמלות. (ג)

כלי היד החשמליים יהיו בעלי בידוד כפול. הפעלתם דרך מפסק מגן לזרם דלף  (ד)

 )פחת( ומגן לעומס יתר.

כל עובדי הקבלן שיועסקו בביצוע עבודות חשמל, יהיו בעלי תעודת חשמלאי  (ה)

בדרגה המתאימה לביצוע העבודה. רישיונות אלה יוצגו לממונה הבטיחות מטעם 

 לפי דרישתו. מועצהלנציג ה/מועצהה

הקבלן מתחייב שכל עבודות החשמל שיבוצעו על ידו, יתבצעו בהתאם לדרישות  (ו)

 חוק החשמל ותקנותיו.

ודה בקרבת מוליכים חיים או במתקני חשמל תבוצע עפ"י הוראות הבטיחות, העב (ז)

 חוק החשמל ותקנותיו.

מכונות הרמה, מנופים, מלגזות וכד' יופעלו אך ורק ע"י מי שהוסמך וברשותו  (ח)

 תעודה מתאימה.

על כל תקלה או שינוי  מועצההקבלן מתחייב להודיע לממונה הבטיחות מטעם ה (ט)

 נות שיגרמו תוך כדי עבודתו.במערכות החשמל או במכו

 

 שימוש במערכות ריתוך בקשת חשמלית וגז 2.7

 מערכות ריתוך בהן ייעשה שימוש יהיו בעלות תו תקן ישראלי. (א)

מפעילי המרתכות יהיו בעלי תעודות הכשרה בריתוך המוכרות ע"י משרד  (ב)

 .כלכלהה

צורך . במקרים מיוחדים בהם קיים מועצהה אתריחל איסור לעבוד באש גלויה ב (ג)

לבצע עבודה באש גלויה על הקבלן לבקש היתר מיוחד מממונה הבטיחות מטעם 

 , ותאם את ביצוע העבודה עם שירותי הכבאות.מועצהה

 

 

 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה, עבודות בנין וביוב 2.8
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 חתימת הקבלן: ______________

באחריות מוחלטת לבצוע עבודות בגובה, בהתאם לחוקים ולתקנות,   איישהקבלן   (א)

-לרבות: תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(, התשס"ז

 של עובדיו בפני נפילה. אבטחה מוחלטת, ויהיה אחראי לוודא 2007

 הקבלן יספק לעובדים ציוד תקני: (ב)

 סולמות, ופיגומים )בטוחים ותקניים(; -

יוד מגן אישי הכולל חגורות ורתמות בטיחות, ויחייב את העובדים צ -

 להשתמש בהם.

העבודה על גגות הבנויים מחומרים שבירים )פיברגלס, לוחות גבס, רעפים וכד'(  (ג)

תתבצע בהתאם להוראות כל דין והרשויות המוסמכות, תוך שימוש באמצעים 

 המוגדרים בהן.

אם להוראות כל דין והרשויות כל עבודות החפירה והתיעול תבוצענה בהת (ד)

המוסמכות, תוך שימת דגש לאבטחת עובדים בעבודה בתוך תעלות/חפירות מפני 

סכנת מפולת, לאבטחת עובדים בעבודה על כלונסאות, לרבות ביצוע חסימות 

 , על מנת לאפשר עבודה בטיחותית.מועצהמתואמות עם ה

ת המוסמכות בנוגע ל עבודות הביוב תבוצענה בהתאם להוראות כל דין והרשויו (ה)

עבודה "במקומות מוקפים" )חדר, מיכל, בור, תעלת בטון/מתכת או חלל מוקף 

, הכוללות הליך לקבלת היתר מיוחד כלכלהאחר( וכן בהתאם להנחיות משרד 

 ממנהל המפעל.

 

 עבודות במתקני לחץ גבוה 2.9

שהעבודה תבוצענה בעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים משאבות וכד'( על הקבלן לוודא  

 עפ"י הוראות היצרן ודרישות הבטיחות.

 

 גהות תעסוקתית 2.10

וציוד מגן  העומדים בכל דרישות הבטיחות והגהות,הקבלן יבטיח תנאי עבודה  (א)

 אישי לעובדיו על מנת למנוע מחלות מקצועיות.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים מבחינת חומרים, ציוד, תנאי סביבה וכד'  (ב)

 על בריאות עובדיו הנמצאים בסביבתם. על מנת להגן

 הקבלן יידע את עובדיו בנוגע לכל הסיכונים האפשריים בעבודתם. (ג)

 

 תנאים עיקריים בהתקשרות עם הקבלן .3

 

לבין הקבלן,  מועצההוראות מסמך זה לעיל מהוות תנאים עיקריים בהתקשרות בין ה 3.1

ים על קיומן המלא והקבלן נדרש להקפיד בכל עת במהלך ביצוע העבודות ו/או השירות

 והמושלם של כל ההוראות והדרישות שבמסמך זה.

 

הפרת התחייבויות הקבלן לקיים במלואן ובשלמותם את הוראות מסמך זה, כאמור  3.2

את הזכות לבטל  מועצהלעיל, תהווה הפרה יסודית מצד הקבלן, ותקים ל 3.1בסעיף 

 לאלתר את ההתקשרות עמו.

 

* * * 

 

 

 אישור הקבלן
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 חתימת הקבלן: ______________

 

הח"מ, _______________________________, מס' ת.ז./תאגיד __________________ אני 

כתובת __________________________________________, מצהיר, מאשר ומתחייב 

 כדלקמן:

 

זה לעיל,  "דנספח "ב  ותמאשר בזאת בחתימת ידי, שקראתי את כל הנחיות הבטיחות, המפורט .1

נציג /מועצההספציפיים שקבלתי מממונה הבטיחות מטעם הוכן ואת ההנחיות והמפרטים 

 , הבנתי אותם כראוי ואני מתחייב להקפיד על קיומם המלא והמושלם.מועצהה

 

רואה בהקפדה על הוראות מסמך זה לעיל, ואני   מועצההובהר לי ואני מודע לחשיבות הרבה שה .2

את כל הנדרש למניעת מתחייב  להקפיד הקפדה יתירה על שמירת הבטיחות והגהות ולעשות 

 תאונות ונזקים לגוף או לרכוש. 

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

 היום ______________

 

 

 (* נא למלא) ____________שם/שמות החותם/חותמים __________________

 

 

 ____________________         תפקיד _______________________

         חותמתחתימה +                      

 

 

 

 (* נא למלא) מועצהפרטי מעביר תדריך הבטיחות מטעם ה

 

 

 ____________________   חתימה       ____________________ שם 

  

 


