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ואספקת התוצר  ðגרות  לביצוע עבודות    5/22  המועצה פרסמה מכרז פומבי מס' ו  הואיל :
  ; )העבודות-ו  המכרז ,המועצה -(להלן בהתאמה משרדי המועצהל

  
  ;בווזכה  במכרז  השתתףהקבלן ו  והואיל :  

  
בהתאם  העבודות  את ביצוע    מקבל על עצמו  והמועצה מוסרת בזה לקבלן והקבלן  והואיל: 

  ; על מסמכיהם וðספחיהם במכרז ובחוזה לקבוע
  

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הðוגע    והואיל : 
  חוזה זה;ה  ðושאלביצוע העבודות  

  
  

  : אי לכך הותðה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
  

  מבוא . 1
  

  אליו מהווים חלק בלתי ðפרד הימðו.   יםפהמצור יםהמבוא להסכם זה והðספח  1.1
  

  העבודותמצהיר ומאשר בזאת כי והוא מכיר את כל התðאים הקשורים בביצוע    הקבלן 1.2
 וðספחיו.  הסכם זהכמפורט במסמכי המכרז וב  אותןוביכולתו לבצע 

  
מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתðאים המפורטים   הקבלןלשם ביצוע העבודות   1.3

הכמויות,    יות כתב(לרב  המהווים חלק בלתי ðפרד מהסכם זהבמסמכי המכרז הðספחים  
 .המהווים כולם חלק בלתי ðפרד מהסכם זה) והתכðיותהמפרטים  

  



ידי    להתחיל  הקבלןעל   1.4 על  לו  שיימסר  עבודה  התחלת  צו  קבלת  עם  העבודה  בביצוע 
 חודשים. חודשים קלðדריים    3ולסיים את העבודות תוך   המועצה
  

את כל הðדרש לרבות אספקה, קבלן  יבצע ה  התמורה הðקובה בחוזה זה יובהר כי במסגרת   1.5
 וכל הוצאה אחרת.  ייבוא התקðה, הובלה, ייצור, 

 
פריטים וזאת בהתאם לשיקול    5  אשר יוזמðו מהזוכה  המועצה רשאית להפחית מהעבודות 1.6

 ת. ת לעדעתה הבלעדי ובהתאם לתקציבה מע
 

במסמכים  1.7 האמור  לבין  ההסכם  בגוף  האמור  בין  מקצועית  סתירה  של  מצב 
 ייגבר האמור במסמכים המקצועיים.  -המקצועיים(מפרטים/תכðיות/כתב הכמויות) 

  

  הגדרות . 2
  

  בחוזה זה תהיה למוðחים הבאים המשמעות כדלהלן : 
  

הדרושות       -העבודות הפעולות  עבודות    מכלול  ואספקת  לביצוע  משרדי  ל  התוצרðגרות 
ראשון לציון, לרבות התקðה וביצוע כל פעולה   7הדרור ברחוב  יםהðמצא המועצה

המפרטים,    כתב הכמויות,בהתאם להוראות הסכם זה לרבות    ðדרשת אחרת, הכל
ובתוך כך להעמיד את כל כ"א, הציוד  כל דין ותקן  ובהתאם להוראות    התכðיות

והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות ולבצע כל פעולה אחרת על  מðת  
  מן. להשלי

        
לחוזה      - הקבלן בהתאם  העבודות  ביצוע  את  עצמו  על  המקבל  המשפטי  הגוף  או      האדם 

  . ועובדיו ðציגיו לרבות   ומסמכיו                         
  

  עתידות להתבצע העבודות.  הםב  משרדי המועצה   -המשרדים האתר/\המתחם
  

המרכזית   - מדד הבסיס הלשכה  ע"י  המתפרסם  האחרון  הידוע  לצרכן  המחירים      מדד 
  במועד חתימת החוזה.   לסטטיסטיקה                           

  
  . ראשון לציוןהמעצה הדתית     - המועצה

  
  . ואו מי מטעמ המועצה   ראש - המועצהראש 

  
מטעם    - מפקח שהוסמך  זה המועצה.  מפקח  חוזה  פי  על  למפקח  המוקðית  סמכות       כל 

 . למועצהמוקðית גם                          
  

  הקבלןהצהרות  . 3
  

  מצהיר ומאשר בזאת:הקבלן 
  

 וסביבתו, את מהות העבודות הðדרשות בהתאם למסמכי המכרז  חםהמתכי בדק את שטח   3.1
 . וכי יש ביכולתו לבצען על הצד הטוב ביותר

 
עמו תוך עדכוðו באופן  3.2 יתבצעו מול האדריכל מטעם המועצה, בשיתוף מלא  כי העבודות 

גם  מוקðית  זה  הסכם  מכוח  למפקח  המוקðית  סמכות  כל  אישוריו.  קבלת  לרבות  שוטף 
  לאדריכל המועצה.

  
בהתאם להוראות המכרז   לביצוע העבודות כי יש בידו לבצע את מכלול הפעולות הדרושות   3.3

כך ובתוך  ולתכðיות  למפרטים  ובהתאם  והאמצעים    והחוזה  הציוד  כ"א,  כל  את  להעמיד 
 . הדרושים לביצוע ראוי של העבודות

  
 כי יש בידו לבצע את החוזה במומחיות ובמקצועיות.  3.4

 



 ט המצורף למכרז וכי לא תהא לו כל טעðה בקשר עמו. כי הוא בדק את תכðון הפרויק 3.5
  

להסכם   15ימציא למועצה את כל האישורים הðדרשים כמפורט בסעיף  כי עם סיום העבודות   3.6
   זה וכל אישור ðדרש אחר בין אם מצוין במפורש בהסכם ובין אם לא.

  
 עליו בלבד.   כי האחריות לטיב החומר והעבודות חלה 3.7

  
לא    והיאבסוף כל יום עבודה    לðעול את אתר העבודה  אין באפשרות המועצה כי ידוע לו כי   3.8

הðו ובאחריותו המלאה של הקבלן  באתר העבודה  תציב שם שמירה וכי הציוד אשר יישאר  
וכי ולא תישמע כל טעðה בקשר עם אובדן/גðיבת ציוד גרם ðזק וכיצ"ב. הקבלן יכול להציב  

 ותו בכפוף להסכמת המועצה בכתב.שמירה על חשבוðו ובאחרי
 

ככל שהמועצה תאשר לקבלן    בלבד כאשרהקבלן    היא עם  המועצההתקשרות    ידוע לו כי  כי 3.9
חלקן)  או  (כולם  העבודות  ביצוע  לצורך  משðה  קבלן  עם  קבלן   הביðאזי    להתקשר  לבין 

ומבחיðת   קשר,  כל  אין  קבלן המועצההמשðה  על  הבלעדי  אחראי  הוא  הזוכה  הקבלן   ,
 , עובדיו, טיב עבודותיו, האחריות וכיוצ"ב. המשðה

  
עוד מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי אין בחתימה על הסכם זה כדי לחייב את המועצה להזמין   3.10

ממðו עבודה כלשהי בהיקף כלשהו ומצב בו לא יהא למועצה תקציב לביצוע העבודות ðושא  
הוא מצהיר כי ידוע לו כי  ההסכם היא לא תבצען ולא תהא כל טעðה בקשר עם כך. כמו כן  

 המועצה רשאית לבצע את העבודות בשלים בהתאם לתקציבה כפי שיהיה מעת לעת. 
  

  הקבלן התחייבויות  . 4
  

הדרושות    הקבלן 4.1 העבודות  כל  את  לבצע  לו  מתחייב  שהוגדרו  כפי  העבודות  להשלמת 
 מכי המכרז. מסב

 
למפרטים 4.2 בהתאם  הðדרשות  העבודות  כל  את  לבצע  מתחייב  ולכתב ,  הקבלן  לתכðיות 

זה  הכמויות מהסכם  ðפרד  בלתי  חלק  תכולת    המהווים  את  לבצע  עליו  כי  לו  ידוע  וכי 
העבודות המופיעות הן בתכðיות והן בכתב הכמויות באופן שבו גם אם עבודה מסוימת 

  יהיה עליו לבצעה. -תופיע רק באחד המסמכים האמורים
  

ידי המפקח ובתיאום   על  להתחלת העבודהבודה במועד שייקבע יתחיל בביצוע הע הקבלן  4.3
 מלא עמו. 

  
ארגון ביצוע העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של  4.4

  במפורש במסמכי המכרז. מפקחואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהועðקו לקבלן  ה
  

ת, את ההשגחה  מתחייב לספק על חשבוðו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודו  קבלןה 4.5
 עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

  
מתחייב כי בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, רישיון או היתר לפי כל   הקבלן  4.6

להעסיק רק מי שרשום, בעל רישיון או    הקבלןדין או הוראה של רשות מוסמכת, חייב  
 בעל היתר כאמור. 

  

ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו,    הקבלןהצדדים כי עובדי    מתחייב כי מוסכם בין  הקבלן 4.7
של   ואחריותו  הכרוכות   הקבלן בלבד.    הקבלןביקורתו  ההוצאות  בכל  ישא  בלבד, 

פי מס על  עובדיווהקשורות בעבודות  ידי   על  וההסכם  ו/או קבלðי המשðה    מכי המכרז 
מו, לרבות  מראש ובכתב) וכל מי שבא מטע  כמת המועצהשיועסקו על ידו (אם ðתקבלה הס

תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כðדרש על פי דין  וכמקובל  
 בתחום זה. 

  
ש  הקבלן 4.8 בזה  ומוצהר  מוסכם  כי  כספק    הקבלןמתחייב  שבהסכם  התחייבויותיו  מבצע 

ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים    הקבלן לבין    המועצה/המועצהעצמאי ואין בין  
ו/או במסגרת   מטעמו  משתלבים  איðם  אלה  וכל  ומעביד,  עובד  יחסי  בשליחותו 



ועובדיה, על כל הכרוך והðובע מכך. הצדדים מצהירים מפורשות כי אין    המועצה/המועצה
ו/או    הקבלןבהסכם זה או בתðאי מתðאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכðות בין  

לבין   שיעסיק  המשðה  מקבלðי  מי  ו/או  מעובדיו  מתחייב    הקבלן.  המועצה/המועצהמי 
ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשוðה, בגין כל חיוב שיוטל   המועצה/המועצה לפצות את 

ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שוðה מהמוצהר   המועצה/המועצהעל  
 . בסעיף זה

 
  מתקן ל  לכל ðזק שייגרם לתשתיות ו/או המועצה/המועצהלבדו יהיה אחראי כלפי    הקבלן 4.9

ו/או פגיעה שתיג  כתוצאה מביצוע העבודות ג' לכל ðזק  רם לו כתוצאה  ובðוסף כלפי צד 
 .  מטיב העבודות של הקבלן

  
ידו בביצוע העבודה, ידאג    הקבלן 4.10 מיד    הקבלןמתחייב כי אם יתקלקל ציוד המופעל על 

שעות, יעמיד    4פרק זמן שלא יעלה על    לבצע את התיקון תוך  הקבלן לתיקוðו. לא עלה בידי  
תחתם ציוד חלופי, העוðה על  כל הדרישות המפורטות בהסכם ו/או בðספחיו לצורך ביצוע  

  .הקבלן לעמוד בלוח הזמðים העבודה. האמור בס"ק זה לעיל לא יגרע מחובתו של 
  

לעיל ציוד תוך פרק הזמן הðקוב   הקבלןמתחייב כי הוא מתחייב כי אם לא העמיד    הקבלן 4.11
את   המועצה/המועצהתהא    - ולחייב  ציוד  אחרים  ידי  על  ו/או  בעצמה  לשכור  רשאית 

  כהחזר הוצאות כלליות, מימון ותקורה.   15%בהוצאותיה, בתוספת  הקבלן
                      

למðוע    הקבלן 4.12 כדי  הדרושים  והבטיחות  הזהירות  אמצעי  בכל  לðקוט  עליו  כי  מתחייב 
 (ככל שðיתðו) למðיעתן.   מפקחתקלות בביצוע העבודה, ולמלא אחר כל הוראות ה 

  
מתחייב כי יעסיק עובדים, כלי עבודה, ציוד, חומרים ורכבים מתאימים בכמות   הקבלן  4.13

 מספקת לביצוע כל העבודות הðדרשות. 
  

יב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בהסכם זה בצורה מקצועית ויסודית  מתחי  הקבלן 4.14
  לאמור במסמך ב' למכרז זה. ל יומן עבודה בהתאם ולðה 

  
מעת    הקבלן 4.15 כי  המפקחמתחייב  שיקבע  כפי  ובשעות  בימים  ביקורת   ,לעת  סיור  יבוצע 

 באי כוחם.  או  הקבלןו בהשתתפות המפקח
 

על מהלך העבודות    מי עם המפקח וידווח לויעמוד בקשר הדוק יומיומתחייב כי    הקבלן 4.16
  ועל תקלות ככל שתהייðה כאלה.   

  
מתחייב למלא אחר כל הוראה של המðהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות   הקבלן 4.17

, אם לדעת המðהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, הקבלןשל כל אדם המועסק על ידי  
התðהג אותו אדם שלא כשורה, או שאיðו מוכשר למלא את תפקידו, או שהוא ðוהג מעשה 

להעסיקו    הקבלן רשלðות בביצוע העבודות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור  
 בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות על פי הסכם זה.

  
לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ולתקðים הðדרשים ולדאוג  מתחייב  לן  הקב 4.18

מטעמו,  העובדים  האדם,  כוח  הציוד,  החומרים,  עם  בקשר  ההיתרים  הרישיוðות,  לכל 
 ומי מטעמו.   עובדי קבלן

  

זה   הקבלן 4.19 שבהסכם  התחייבויותיו  יתר  כל  את  ולקיים  העבודות  את  לבצע  מתחייב 
דין   כל  להוראות  מתחייב  בהתאם   כן  מוסמכת.  התוצאות    הקבלןורשות  בכל  לשאת 

שתðבעðה  מהפרתה של התחייבות זו, לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המועסק 
 ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבהסכם זה.  הקבלןעל ידי 

 
וף לאישור לכך הקבלן מתחייב להביא לידיעת קבלðי המשðה את הוראות הסכם זה (בכפ 4.20

 שהמועצה אישרה את העסקת קבלðי המשðה). 
  
  
  



  ביצוע העבודות  מועד . 5
  
      ימים  60תוך  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות עם קבלת צו התחלת עבודה ולהשלימה    
  . קלðדריים  

  
 העסקת עובדים 

 
לרבות  מתחייב להעסיק על חשבוðו לצורך ביצוע חוזה זה עובדים בכמות הðדרשת  הקבלן   6.1

תהא רשאית לדרוש   המועצהו  אשר יהיה ðוכח באתר בכל עת ביצוע העבודות  מðהל עבודה
שהעמיד    הקבלןמ בצוות  שאין  לדעתה  חשבוðו, אם ראתה  על  הצוות  לתגבר את  עת  בכל 

אין באמור    ות, ðשוא המכרז באופן ראוי.כדי לבצע את העבודה או  קבוצת עבוד  הקבלן 
בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת הבטיחות בעבודה או מכל הוראות דין אחרת בקשר 

 עם בטיחות בעבודה וðוכחות אðשי מקצוע באתר העבודה.
 

כמו כן מתחייב הקבלן להעסיק ממוðה בטיחות אשר יבקר באתר העבודות פעמיים בחודש   6.2
 לכל הפחות. 

 
ע"י  הקבלן   6.3 יועסקו  אשר  העובדים  כי  עובדיו  הקבלן מתחייב  יהיו  זה,  חוזה  במסגרת   ,

 . הקבלןהשכירים של  
  

, בוגרים, בעלי  י המðהל יהיויאושרו ע"  הקבלןשיועסקו על ידי  הקבלן מתחייב כי העובדים   6.4
 ת.ז. ישראלית, או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף. 

  
בכל עת כי היא מתðגדת להעסקת   ספק רשאית להודיע ל  המועצהאמור לעיל,  מבלי לגרוע מה 6.5

 ימðע מלהעסיקו מיידית כאמור.  הקבלןמי מעובדיו לצורך ביצוע העבודות, ו 
 
מתחייב לקבל את הסכמת המפקח להחלפת מי מעובדיו וכן שעובדיו יגיעו לעבודה  הקבלן   6.6

  עם תעודה רשמית מזהה. 

 
  פיקוח  . 6

  
  למועצה בðוסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרטים ובחוזה זה, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי     7.1

  ולבדוק, בכל עת, את רמת ביצוע העבודות.  הקבלןזכות לפקח על עבודות 
  

מעת לעת הðחיות ו/או הוראות    ספק, לתת להאו המפקח מטעמ ו/המועצהבðוסף, מוסמכת    7.2
  מתחייב לפעול על פיהן במלואן.  הקבלןהעבודות, ו  עבודה, המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע

  
  הקבלןו/או המפקח מטעמה תהיה סופית ומכרעת, ו  המועצהמוסכם כי בכל עðיין, קביעת     7.3

  מתחייב לפעול על פיה. 
  

מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תðיח את דעתו של    הקבלן   7.4
  ולðהוג בהתאם להðחיותיו.  המפקח, וכן לציית להוראותיו

  
בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה     7.5

ו/או המפקח מטעמה לפסול עבודה שלדעתו איðה עוðה על תðאי החוזה. על    המועצהבידי  
  יהיה לבצע את התיקוðים הדרושים בהתאם לדרישות ללא תוספת תשלום.   הקבלן

  

  אום  תי . 7
  

ולמפקח על כל אירוע חריג, במיוחד בðוגע לחבלות, פגעי טבע, למועצה  חייב לדווח  הקבלן   8.1
הרס בידי אדם פגיעות בציוד וכו'. הדיווח ייעשה סמוך ככל האפשר למועד האירוע לאחר  

וערכו ייקבע  למועצה    הקבלן. התרשלות בדיווח תיחשב כגרימת ðזק ע"י  הקבלןשהבחין בו  
  . זה ויחולו לגביו הוראות סעיפי חוזה  המועצהעל ידי 

  
  



  תקופת החוזה  . 8
  

-להלן(השלמה    תעודת   קבלת   עם  סתיים י ו ________________    ביום  חתימתו   עם   יחול   זה   חוזה  
לגרוע מאחריות הקבלן בהתאם להוראות    ).החוזה    תקופת יובהר כי אין בתקופת החוזה כדי 

  הסכם זה או על פי כל  דין.
  

  

 חומרים ציוד ו . 9
 

 . עבודותההדרושים לביצוע  יספק את כל הציוד והחומרים הקבלן   10.1
 

  בכל הðוגע לאספקת הציוד והחומרים   ,  המועצהלקבלן לא יהיו טעðות ו/או תביעות כðגד   10.2
 כלולים במחיר ובתמורה לה הוא זכאי .  וכולם 

  
הישראלי  חומרים   10.3 התקðים  מכון  מטעם  תקðים  קיימים  ממפעלים י  -שלגביהם    ירכשו 

 בעלי תו תקן.  יצרðים ו
  

יציג   10.4 הקבלן  המועצה.  להוראות  ובהתאם  חשבוðו  על  מעבדה  בדיקות  יבצע  הקבלן 
  בקשר עם הבדיקות ככל שיתבקש לכך.  אסמכתאות/חשבוðיות

  
מתחייב להשתמש בביצוע העבודות רק בחומרים שðבדקו ואושרו לתפקידם על הקבלן   10.5

 ידי המפקח. 
  

מתחייב שכל חומר מסוכן מכל מין וסוג שהוא לא יגיע לידיים של צד ג'. כמו כן  הקבלן   10.6
לא    המועצה ועל    מתחייב שלא להשאיר כל חומר מסוגן מכל מין וסוג שהוא באתר    הקבלן 
 אחריות כלשהי בשל האמור בסעיף זה.   תחול 

 
 תמורה . 10

  
תהא  בהתאם להוראות החוזה  השיפוץ    בגין ביצוע עבודות  קבלןהתמורה לה יהא זכאי ה 11.1

לאחר הðחת  בכתב הכמויות   ותהיחידות המופיעמחירי  על במכרז  להצעת הקבלןבהתאם 
 .שיבוצעו בפועלובמכפלת הכמויות  הקבלן במסגרת המכרז 

  
למען הסר ספק מובהר כי התמורה תשולם אך ורק בגין ביצוע מלא של כל הוראות מסמכי   11.2

 החוזה.  
  

  לפי  המחיר  יקבעי  ,הכמויות  כתב/ במחירון   עבודה   או  ט פרי  של  חסר  ימצא   בו  מקרה  בכל 11.3
 . 15% של בהðחהללא תוספת קבלן ראשי   בðיה לעבודות  דקל מחירון

  
ו/או שוðה    11.4 ו/או לקוי  בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן חלקי  מוסכם 

 תהא רשאית לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה:  המועצה מהקבוע בחוזה אזי  
  

      למפקח לאישור. לאחר תיקון   הקבלן לאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש   11.4.1
   הקבלן שבוצעה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שוðה מהקבוע בחוזה יוציא  העבודה  

  בגובה הסכום שלא אושר לתשלום כאמור ויעבירו לאישור המפקח.  חשבון חדש 
  

ו/או  המועצה   11.4.2 מהתמורה  לðכות  רשאית  לקבלןתהיה  המגיע  תשלום  סך    מכל 
לעד       השווה 

  . דעת מðהל חברההכל על פי שיקול , ם המגיעמהתמורה ו/או מהתשלו 10% 
  

  ספק אחר את   בעצמה או באמצעות    הקבלן תהא רשאית לבצע על חשבון  המועצה    11.4.3
ידי    על  בוצעה  שלא  זה    הקבלןהעבודה  שביצוע  מבלי  וזאת  זה,  בחוזה  כקבוע 

את     ישחרר 
את    הקבלן  ותחייב  שבוצעה    הקבלןמהתחייבויותיו,  העבודה  עלות  בסכום 

  באזורו. 
  



  לא יהיו טעðות ו/או תביעות בקשר לאמור בס"ק זה. ספקל 11.5
  

על פי חוזה זה   המועצההאמור בס"ק זה איðו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לרשות   11.6
  ועל פי כל דין. 

  

 הגשת חשבוðות ואישורם מועדי תשלום,  . 11
  

 שבוצעו על ידו בחודש הקודם   העבודותבגין    מפורט   יגיש הקבלן חשבון   לכל חודש   5-עד ל 12.1
וכן    יצרף דף ריכוז כמויות בגין החומרים שסופקו על ידו על פי כתב הכמויות   אליו הוא 

לו בגיðם על פי המחירים   הðקובים בכתב הכמויות בðיכוי אחוז ההðחה  התשלום המגיע 
ודוח של   ,כן יצרף לכל חשבון לו"ז מעודכןאשר ðקב הקבלן במסגרת הצעתו במכרז. כמו  

  ממוðה בטיחות. אי צירוף כל המסמכים האמורים יוביל לאי בדיקת החשבון. 
  

וכðגד חשבוðית מס   ימים  45ייפרע בתðאי שוטף+חשבון מאושר על ידי המפקח,   12.2 ממועד 
 .  כחוק

 
ות חוק  יובהר כי אין באמור כדי מזכות המועצה לדחות את מועד התשלום בהתאם להורא 12.3

  . 2017-מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז
  

 להלן.  15המצאת כל האישורים המפורטים בסעיף יובהר כי חשבון סופי ישולם רק כðגד  12.4
  

  הגדלת ו/או הקטðת היקף החוזה  . 12
  

להקטין בכל שמורה הזכות הבלעדית להגדיל ו/או לשðות ו/או  למועצה  מוסכם בזאת כי   13.1
  .  עת את היקף העבודות

  
ורר בðוגע  תהיה הזכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת שתתע למועצה  מוסכם ומוצהר כי   13.2

  היðה סופית ומכרעת.  לשיðוי התמורה, וקביעתה
  

  אי קיום יחסי עובד ומעביד  . 13
  

כי   14.1 מפורשות  הצדדים  בין  ומוצהר  לגבי    הקבלןמוסכם  היðם  מועסקיו  ו/או  עובדיו  ו/או 
בי   ספקבגדר    המועצה ðקשרים  ואין  ואין    המועצהן  עצמאי,  ומעביד,  עובד  יחסי  לביðם 

כל תשלום ו/או זכויות שהן על    המועצהו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל מ  הקבלן
 פי כל דין וðוהג המגיעים לעובד ממעבידו.

  
כי   14.2 מפורשות  בזאת  הסוציאליות    הקבלןמוסכם  וההטבות  התשלומים  בכל  ישא  בלבד 

לא תישאðה בכל תשלום או הטבה    המועצהדיו ופועליו, ו המגיעות על פי כל דין וðוהג לעוב
  כאמור. 

  
יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין    הקבלןובðוסף     לעילמבלי לגרוע מהאמור   14.3

וðוהג בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מיðימום וכולל תשלום כל 
חייב   שמעביד  התשלומים  כל  וðיכוי  המעביד  ע"י  המשתלמים  הסוציאליים  התשלומים 

  בðיכויים משכר עובדיו. 
  

ו למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד  בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/א  המועצהתחויב   14.4
כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר   בבכל סכום בו תחוי  המועצהאת    הקבלןממעבידו יפצה  

  טרחת עו"ד. 
  

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או    הקבלןמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה,   14.5
 ðוהג בðוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מיðימום. 

  

  



  

  

  לידי המועצה העבודותהשלמת העבודות ומסירת  . 14
   

בכתב. במסגרת   למועצהלמפקח ו  הקבלןהושלמו כל העבודות ðשוא חוזה זה, יודיע על כך   15.1
ע"פ כל דין ביחס עם השלמת    האישורים הðדרשיםהקבלן את כל    השלמת העבודות יעמיד

   העבודות
  

ו/או   15.2 אתהמועצה  המפקח  יבדקו  מטעמם  מי  תוך   ו/או  קבלת    20העבודות  מיום  ימים 
(להלן: העבודה  - ההודעה  החוזה  בחיðת  לתðאי  מתאימה  העבודה  את  ימצאו  ואם   ,(
, בחיðת העבודהימים מיום גמר    7תעודת השלמה, בתוך    ספקתיðתן ל  -  ולשביעות רצוðם

  בכפוף לאמור להלן. 
  

כי העבודה איðה מתאימה    ,בבחיðת העבודהו/או מי מטעמם  ו/או מפקח    המועצהמצאו   15.3
רשימה של התיקוðים ו/או עבודות    ספקלתðאי החוזה ואיðה משביעה את רצוðם, ימסרו ל

חייב לבצעם תוך התקופה שקבעו.    הקבלןו ") הדרושים לדעתם,  התיקוðים":השלמה (להלן
  לעיל.  15.1יחול על העבודה האמור בסעיף   -ðסתיים ביצוע התיקוðים 

  
עבודה  למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקוðים ðכללת בתקופת הביצוע של ה 15.4

הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך   ספקהחוזה, ולא תיðתן ללפי  
ðים  וביצועם. בתיקו  

  
ו/או   15.5 לתת    ו/או המועצה  המועצההמפקח  על פי שיקול דעתם,  ו/או מי מטעמם רשאים, 

מ  ספקל בכתב  קבלת התחייבות  כðגד  התיקוðים,  ביצוע  לפðי  גם  ,  הקבלןתעודת השלמה 
ברשימה שמסרו לו  את התיקוðים המפורטים  , לשביעות רצוðם של המפקחשיבצע וישלים

  . בע לכך על ידי המפקחקבתוך התקופה שתי  המפקח
 

רשאית   15.6 כן,  מטעמם    המועצה כמו  מי  ו/או  המפקח  השלמה  ו/או  תעודת  להוציא 
או   זמן  כעבור  אלא  טיבן  את  להעריך  אפשר  שאי  ותיקוðים  עבודות  לגבי  בהסתייגויות 

  תקופת שימוש.  
  

, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק  ף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצהאין באמור בסעי 15.7
בעבודה, כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה  התיקוðים ולא ðיתðה תעודת  

מחובת   גורע  הדבר  אין  כן  עשתה  התקופה    הקבלןהשלמה.  תוך  התיקוðים  את  לבצע 
  כאמור.   המועצה שðקבעה לכך על ידי  

  
רשאית לבצע את    תהיה המועצהים תוך התקופה שðקבעה,  את התיקוð   הקבלןלא ביצע   15.8

תגבה     המועצה.  הקבלןמצא לðכון, על חשבון  יקוðים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתהת
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ðיכוי    17%הוצאות אלו, בתוספת  

יוצמדו   כאמור  הקיזוז  או  החיוב  בחישוב  אחרת.  דרך  בכל  או  החוזה  משכר  קיזוז  ו/או 
אות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב  ההוצ

או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל  
  . ספק כאמור לעיל על ידי המועצההתחייבות או הוראה שðיתðה ל

  
בויותיו לפי  מהתחיי  הקבלןאת  מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, איðו משחרר   15.9

  לרבות האחריות אליה הוא מחויב.  כל תðאי מתðאי החוזה
  

מי מטעמם כי הושלמה העבודה, או הושלם המועצה ו/או  ו/או  המועצה  קבעו מפקח ו/או   15.10
שעל   מהעבודה  מסוים  חייב    הקבלןחלק  מסוים,  במועד  להשלימו  למסור    הקבלןהיה 

איðו    הקבלןם מהעבודה, כאמור, הכל לפי העðיין, ו את העבודה או אותו חלק מסוי  למועצה
רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טעðות או  

  תביעות כלשהן שיש לו. 
  



להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבðים    הקבלןðיתðה תעודת השלמה לעבודה, חייב   15.11
עבור עודפי החומרים ייעשה   המועצההארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה 

  בהם כפי שתורה לו. 
  

תהא רשאית לעשות שימוש בסמכויותיה למתן    מען הסר ספק מובהר בזאת, כי המועצהל 15.12
  א, המוחלט והבלעדי.   תעודת השלמה לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקול דעתו המל

  
לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק מהן,    הקבלןתקבע, כי על    המועצה בכל עת ש 15.13

  כאמור, ובין היתר לפי הוראות סעיף זה. המועצהבהתאם להוראותיה של   הקבלןיפעל  
  

חשבון סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל איðם בגדר תעודת השלמה או תעודת   15.14
  ולא יבואו במקומם. סיום, 

  
עבודות או חלק מהן על  כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת   15.15

לא יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה, ולא    ידי המועצה
ימðעו מהמזמין לטעון כי העבודות לא בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראות החוזה, וזאת 

  לא ðכללו במסמכים הð"ל הסתייגויות כלשהן.אף אם 
 

 אחריות, תיקוðים, שירות ותעודת סיום  . 15
  

החוזה   16.1 העבודות לצורך  של  לטיבן  אחראי  יהיה  מיום    24של    לתקופה  הקבלן  חודשים 
יהיה אחראי לטיב העבודה ממועד מתן תעודת השלמה   הקבלןמהוצאת תעודת ההשלמה. 

לעיל, לפי המאוחר    15.2לכל העבודה ו/או ממועד ביצוע כל התיקוðים, כמשמעותם בסע'  
 ).תקופת הבדקאו   תקופת האחריות- (להלן

 
ת   לא  זו  אחריות  ð  שולםעבור  במכרז   ספת ותמורה  שהוגדרה  בתמורה  ייכלל  ומחירה 

  ובחוזה.
  

ו/או  בעבודות  ðזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות   16.2
שלא במתקðים   העבודה  מביצוע  תוצאה  הם  המפקח  לדעת  ואשר  החוזה  לפי  שבוצעו 

של   ו/או  המפקח  של  להוראותיו  בהתאם  שלא  או  לחוזה,  תוצאה  המועצה  בהתאם  או 
חייב לתקðם או לבצעם מחדש מיד    הקבלן משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יהא  

הוא הדין     המועצהולשביעות רצוðו  של המפקח או     המועצה הכל לפי דרישת המפקח או  
האחריות בכל תיקון שבוצע במסלול    לגבי ðזק או קלקול שðתהווה או ðתגלה תוך תקופת

ת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים  ואשר ðגרם, לדע  ו/או במתקðים
  פגומים. 

  
יחולו על  לעיל,   16.2- ו 16.1לפי סעיפים   הקבלןכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות   16.3

  . הקבלן
  

והפגמים, הליקויים והקל 16.4 ðיתðים לתיקון היה  לדעת המפקח, יהיה    קולים בעבודה איðם 
פיצויים    הקבלן בתשלומים  בהחלפת    למועצהחייב  או  המפקח  ידי  על  שייקבע  בסכום 

  .הקבלןהעבודה על פי שיקול  
  

הכרעת המפקח כי הדרישה לתיקוðים ðופלת במסגרת תיקוðי תקופת האחריות תהא סופית   16.5
 ומכרעת. 

  
לתקן ליקויים שðתגלו לאחר תקופות האחריות,    הקבלןאין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת   16.6

(לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של    הקבלןמקורם בהפרת החוזה ע"י  אם  
 בגין ליקויים אלה.    המועצההעבודות), או לפצות את 

  
בתקופות האחריות היא בðוסף לכל    הקבלןשל    כי אחריותו  למען הסר ספק מובהר בזאת 16.7

אחריות אחרת לפי הדין או החוזה, וכן בðוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר כלשהו  
 לפי תעודות האחריות.  

  



שהודיע   16.8 לאחר  זה,  חוזה  לפי  על    למועצה  הקבלןבתום תקופות האחריות לכל העבודות 
תמסור   ðשוא החוזה,  העבודות  (  ספק ל   המועצההשלמת  ") תעודת סיוםלהלן: "תעודה 

וכי כל  בדבר עבודות   סיום החוזה המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה 
של   הבדק המלא  רצוðה  ולשביעות  לחוזה  בהתאם  הן  אף  בוצעו  בהן   המועצהוהכרוך 

 .  והמועצה
  

 אשר ה לדעת כי כל העבודות  וðוכח  בתðאי ובכפוף לכך כי חברה  בדקהתעודה זו תימסר   16.9
  ועל פי החוזה. תעודה זו תיðתן לאחר תקופות האחריות. בוצעו כהלכה  הקבלן על ידי    בוצעו

  
הðובעת מהחוזה   מהתחייבות  הקבלןאיðה פוטרת את    ספקמסירת תעודת סיום החוזה ל 16.10

התעודה האמורה, לרבות ליקויים בעבודות אשר ðתגלו   אשר תחול  גם לאחר מועד מסירת
  לאחר מכן. 

  

  לרכוש ðזיקין לגוף או  . 16
  

בלבד יהיה אחראי לכל ðזק שיגרם לעובדיו ו/או למורשיו ו/או לרכושם וכן לכל ðזק   הקבלן 17.1
מחמת   ה לרכושו/או    למועצה שיגרם ע"י מורשיו ו/או עובדיו לצד ג' כלשהו ו/או רכוש ו/או  

  כל מעשה או מחדל הקשורים בביצוע עבודות האחזקה עפ"י חוזה זה. 
      

בגין כל ðזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל     צה המועמתחייב לפצות ו/או לשפות את    הקבלן  17.2
או שהן תהיðה חייבות לשאת בהם אף שטרם ðשאו  יהן ו/תשלום ו/או הוצאה שיחולו על

ו/או מחדל הקשורים בין במישרין או בעקיפין, בחוזה   זה בהם בפועל, מחמת כל מעשה 
קבלðי משðה ו/ו  ע"י  ו/או    ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  הקבלןה ע"י  ו/או באופן ביצוע עבודות

  .עובדיהם
  

עפ"י חוזה זה ישא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק,    הקבלןמאת    למועצהכל סכום שיגיע   17.3
  ועד תאריך התשלום בפועל.   הקבלןמ   המועצהמעת דרישתו ע"י 

  
ðזק   17.4 כגרימת  יחשבו  המפקח  והוראות  העבודות  מביצוע  והימðעות  התרשלות  כי  מודגש 

  יף זה.שעליו יחולו הוראות סע 
  

לא תהיðה אחראיות באופן כלשהו ובכל ðסיבות    סכם בין הצדדים מפורשות כי המועצה מו 17.5
  ולציודו ו/או לרכושו ו/או לציוד ו/או לרכוש של עובדיו.  הקבלןשהן לרכוש 

  

  פיצויים מוסכמים מראש . 17
  

בכלליו 18.1 לפגוע  יהיומבלי  המפקח  ו/או  המועצה  האמור,  לקזז להפחית    םרשאי  ת  ו/או 
), בכל מקרה שבו לא ביצע  פיצויים מוסכמים  -סכומים מהתמורה לה זכאי הקבלן, (להלן 

  הקבלן את השירות ðשוא חוזה זה במועד מהמועדים הקבועים בחוזה ו/או לא מילא    הקבלן 
 אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה כדלקמן: 

 
 הðושא / הליקוי  מס' 

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה
 סכום ש"ח

  שבועעבור כל  500 אי ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן שðקבע לכך  1
 איחור  

של הוראה ו/או התחייבות ðשוא החוזה  ה חמור הפרה 2
 שאיððה מוגדרת בטבלה זו. 

 3,000עד 

/או  המועצה/ המועצהביצוע העבודה שלא לשביעות רצון  3
 מי מטעמן

500 

 500 למפרט הטכðי ביצוע עבודות שלא בהתאם   4
של הוראה ו/או התחייבות ðשוא החוזה שאיððה   קלה הפרה 5

 מוגדרת בטבלה זו 
 1,000עד 

 עבור כל ליקוי  500   אי תיקון ליקוי בטיחותי 6
העסקת קבלן משðה ללא אישור המועצה או ללא סיווג    7

  קבלðי מתאים או ללא אישור לביצוע העובדות להן ðדרש 
5,000    



  
 

לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים    ספק רשאית לקזז ולðכות מהתמורה המגיע ל   המועצה  18.2
שלדעת   כל סכום  ו/או  שלהלן,  בטבלה  מי     המועצה המוסכמים מראש המפורטים  ו/או 

ו/או לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע    למועצה  הקבלןמטעמן מגיע מ
  .   המועצהבכל סעד או תרופה להם זכאית 

 
  מקרה של אי תשלום שכר מיðימום לעובד. בגין כל   -ורהמהתמ  5%הפחתה של  18.3

  
ויהיו צמודים למדד הבסיס   18.4 זה איðם כוללים מע"מ  כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף 

  כמפורט לעיל. 
  

לא   ספקו/או מי מטעמן כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ול  המועצהקביעתם של   18.5
 בשל כך. המועצה  ו/או המועצהתהא כל תביעה ו/או טעðה מכל מין וסוג שהוא כðגד  

  
על פי חוזה זה המועצה ו/או של המועצה  של    ןאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה 18.6

 ועל פי כל  דין. 
  

  ביטוח: . 18
  

על הקבלן יחולו   כי  דין מובהר  כל  פי  על  ו/או  פי הסכם זה  על  לגרוע מחבות הקבלן  מבלי 
  ממðו . הוראות ðספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי ðפרד 

  
הדתית  לעðיין סעיפי האחריות, השיפוי והבטוח בחוזה זה, שם המזמין ייקרא : המועצה  

 .ראשון לציון
  

  ערבות ביצוע   . 19
  

  למועצהמתחייב להמציא    הקבלןעל פי חוזה זה,    הקבלן להבטחת קיום התחייבויותיו של   20.1
לפקודת   בðקאית  ערבות  זה  חוזה  על  החתימה  אוטוðומית  המועצהעם  מותðית,  בלתי   ,

 מהצעתו במכרז (כולל מע"מ).  7.5%וצמודה למדד המחירים בסך של  
  

חודשים ממועד חתימת החוזה והמועצה רשאית    6לתקופה של    התעמוד בתוקפ   תהערבו 20.2
  להאריכה מעת לעת. 

  
לחלט את הערבו   חברה 20.3 כל אימת שתסבור כי הופר  ת  יותהיה מוסמכת  אוטוðומי,  באופן 

  תðאי או הופרו תðאים בחוזה זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת. 
  

 עקב ובגין ההפרה.   חברההאמור לעיל איðו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות   20.4
  

 ערבות בדק/טיב  . 20
   

ו/או כל דין, ימסור    אחריות הקבלן לפי הוראות חוזה זהבמסגרת    העבודותלהבטחת טיב  21.1
הביצוע,במעמד    למועצה  הקבלן ערבות  קבלת  וכðגד  ההשלמה  תעודת  ערבות    קבלת 

אוטוðומית בלתי מוגבלת בתðאים אוטוðומית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך בðקאית  
  . )ערבות בדק-(להלן בדק תקופת הל(כולל מע"מ)  מהצעתו במכרז  2.5% של

  
יובהר כי אין .  קבלת תעודת השלמהחודשים ממועד    24תהא לתקופה של    הבדק   ערבות 21.2

  במועדי ערבות הבדק כדי לגרוע מאחריות הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה.
 

ו  למועצה  21.3 ðוספת  לתקופה  הבדק  תקופת  את  להאריך  הזכות  חייב    הקבלן קיימת  יהא 
  להעמיד ערבות לתקופה הðוספת בהתאם לאמור לעיל.

, בכתב, על ידי המפקח,  ספקביצוע הðחיה שהועברה ל אי  8
 בדבר תיקון לקוי על פי המפרט

עבור כל הðחיה   300
 שלא בוצעה 



  
מו  21.4 כי    הבדק  ערבותסמכת לחלט את  חברה  תהיה  אוטוðומי, כל אימת שתסבור  באופן 

  הופר תðאי או הופרו תðאים בחוזה זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת. 
  

לרשות   21.5 שיעמדו  סעד אחר  או  זכות  בכל  לפגוע  בא  איðו  לעיל  ובגין     חברההאמור  עקב 
 ההפרה. 

  
ערבות   12בתום   21.6 תופחת  הוראות למחצית    הבדק  החודשים  בשיðויים    ויחולו  זה  סעיף 

   המתחייבים.
  

  קיזוז  . 21
  

על פי חוזה זה,  ספק רשאית לקזז כðגד כל סכום המגיע ממðה ל המועצהמוסכם בזאת כי   22.1
שביðה לבין   (לרבות חוזה אחר  זה או מכל מקור אחר  פי חוזה  על  כל סכום המגיע לה 

  . הקבלן) מאת הקבלן
  

גורעות מזכותה של   22.2 זה איðן  לגבות את הסכומים המגיעים לה     המועצה הוראות סעיף 
  בכל דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בðקאיות.  הקבלןמאת 

  

  היתרים ורישיוðות  . 22
להעסיק רק מי שרשום   הקבלןבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב  

 כבעל רישיון כאמור. 
  

  הוראות כל דין . 23
  

  . פ"י חוזה זה על פי הוראות כל דיןמתחייב למלא את התחייבויותיו ע הקבלן
  

  הפרת החוזה ובטלותו . 24
  

ביצוע   25.1 רצון    ותעבוד ה אי  לשביעות  שלא  ביצוע  או  בביצוע  התרשלות  או  זה  חוזה  לפי 
ו   המועצה תהא רשאית לבטל את החוזה לאלתר לאחר   המועצהייחשב כהפרת החוזה 
הודעה על כך ובקשה ממðו לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה    ספקשðתðה ל

עובדים ו/או קבלðים אחרים   הקבלןלעדי ו/או ולהעסיק על חשבון  על פי שיקול דעתה הב
ו/או    ספק לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת החוזה  ו/או לעכב כל תשלום המגיע ל

  לחלט את הערבות שðיתðה להבטחת ביצועו של החוזה. 
  

כמי שהפר את החוזה הפרה    הקבלןמבלי לפגוע ובðוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב   25.2
  סודית בקרות אחד מן האירועים הבאים: י

  
יום   20והעיקול לא יוסר תוך     המועצהמן    ספקאם יוטל עיקול על כספים המגיעים ל  .א

  מיום החלתו. 
צו   הקבלןאם    .ב ðגד אחד מיחידיה של השותפות  או  ðגדו  וייðתן  שותפות  הוא אדם או 

  לקבלת ðכסים. 
  הוא תאגיד ויחלו ðגדו בפעולות לפירוק או כיðוס ðכסים.  הקבלןאם   .ג
בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד ðאמן, מðהל עזבון או כל אדם הממוðה    .ד

 . הקבלןעל ðכסי 
או    .ה המכרז  במסגרת  הðדרשות  מהעבודות  עבודה  לביצוע  מורשה  לא  קבלן  העסקת 

 העסקת קבלן משðה ללא אישור המועצה. 
  

ההסכם   פעמים, יהווה הדבר הפרה יסודית של  3-הפר הקבלן את הוראות ההסכם יותר מ 25.3
ויקðה למועצה את האפשרות לבטל את ההסכם עם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר  

  המוקðה לה בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין. 
  

 עקב ובגין ההפרה.   המועצההאמור לעיל איðו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של   25.4
  



  העברת זכויות וחובות . 25
  

להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי  חוזה זה    ספקאסור ל מוסכם במפורש בין הצדדים כי  
כולן או מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם קבל את הסכמת  

  לכך בכתב ומראש.   המועצה
  

  שיðוי החוזה  . 26
  

  . אין לשðות כל הוראה בחוזה זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טעðה על שיðוי בעל פה או מכללא
  

  ויתור והימðעות מפעולה  . 27
  

על     המועצהיתור  ו , לא ייחשבו כו  המועצהכל ויתור, הימðעות מפעולה במועדה או מחדל מצד  
  על כך בכתב ומראש.  המועצה זכויותיה, אלא אם כן ויתרה 

  

  כתובות והודעות . 28
  

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה.  29.1
 

הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו ðמסר  כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי   29.2
  -שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם ðמסרה ביד  72לתעודתו תוך  

ואם בדוא"ל אז באופן    בעת שיגורה בפקסימיליה  -בעת מסירתה, ואם ðשלחה בפקסימיליה
 . מיידי

  
  ולראיה   באו   הצדדים   על   החתום:

  
 ________________              ________________  

  המועצה                                                                                      הקבלן         
                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    ) 1(ג ðספח 
  
  

  : לכבוד

  ראשון לציון המועצה הדתית 

  
  ,ð.ג.א
  

  ויתור  כתב:  הðדון
  
  

  תביעה  כל  על  מראש  מוותרים  אðו  כי  ראשון לציוןהמועצה הדתית    כלפי  ומתחייבים  מצהירים  הððו
  מכוðות  או/ו   עבודה  לכלי  ðזק  או/ו  אובדן   כל  בגין  מטעמכם  הפועלים  כל  או/ו  מכם  דרישה  או/ו
  בסעיפי  כמתחייב ")  הציוד: "להלן(   הðדסי  מכðי  ציוד   וכל   רכב   כלי  לרבות  מתקðים   או/ו  ציוד   או /ו

  :להלן  וכמפורט............... מיום בחוזה והביטוח האחריות

  מי ידי    על  או/ו  ידיðו  על  שהובאו  אחר  ורכוש  ציוד  וכל   מתקðים,  מכוðות,  עבודה  כלי ,  ציוד,  לכלים
)  מהפרויקט כחלק  ומהווה  לאתר  המובא וציוד  חומרים למעט(  לאתר או מקבלðי המשðה  מטעמיðו

,  מעמיסים,  משא   מעליות,  הרמה  מתקðי ,  עגורðים,  מðופים  לרבות ,  האמור  מכלליות   לגרוע   ומבלי 
  .הפרויקט מעבודות  כחלק מהווה  איðו ואשר אחר  הðדסי ציוד וכל  מערבלים, טרקטורים

  
  או/ו  ספקים  באמצעות  לרבות(  לאתר  כלשהוא  מðועי  רכב  כלי  וðביא  ככל  כי  כלפיכם  מתחייבים  הððו

  ðזקי   בגין  ביטוח,  כחוק  חובה  ביטוחי,  היתר  בין,  הרכב  לכלי  קיימים  כי  תחילה  ðוודא)   משðה  קבלðי
  מðועי  רכב  כלי  לאותו  שייגרם  ðזק  וכל,  לחוזה"  הביטוח"  בðספח  כמתחייב  ורכוש  גוף"  שלישי  צד"
  או /ו  תביעה  כל  על  מראש  מוותרים  ואðו  הבלעדית  אחריותðו  ועל  בלבד עליðו  יחול  הðדסי   ציוד  או/ו

  . ביטוחיכם שיתוף או/ו  מכם דרישה
  
  

                             
                                      ____________________         _______________________ 

   חותמת כולל חתימה –  הקבלן חתימת                                     הקבלן  מðהל של אישית  חתימה
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) 2(' גðספח 



  



  )3(גðספח 

  אישור עריכת ביטוחים 

              

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  )4(גðספח 
  
  

  ðוסח ערבות בðקאית לביצוע החוזה 
  
  

  תאריך __________ 
  לכבוד

  ראשון לציוןהמועצה הדתית 
  
  

,.ð.א.ג  
  

  
  מס'________ כתב ערבות הðדון: 

  
(פ.ח______________________________     בקשת  פי  על  _____________ : להלן. 
כולל  (מהצעתו במכרז  5%  של לסך עד  סכום כל  לסילוק כלפיכם  בזאת ערבים אðו") הקבלן"

ולהבטחת    ðגרות ואספקת ריהוטלביצוע עבודות    וזאת בקשר  אשר יגיע לכם מהקבלן  )מע"מ
  . 5/22מילוי תðאי החוזה שðחתם ביום …………. ובהתאם לדרישות מכרז מס' 

  
יום מקבלת דרישתכם   14אðו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הð"ל תוך  

בתהליך   דרישתכם  את  לðמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אליðו,  שתגיע  בכתב  הראשוðה 
כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל  

כם טעðת הגðה כלשהי שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב כלשהו  דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפי
  כלפיכם.  

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתðו את תשלומו של הסכום הð"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הð"ל בלבד. בתðאי שסך דרישותיכם לא יעלה על  

  הסך הכולל הð"ל. 
  

  זרת ובלתי תלויה ולא ðיתðת לביטול. ערבותðו זו היðה בלתי חו
 

ערבותðו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
 ביום חתימת החוזה. 

  
  חודשים ממועד חתימת החוזה ועד בכלל.  6ערבותðו זו תישאר בתוקף למשך 

  
  דרישה שתגיע אליðו אחרי ......................... לא תעðה. 

  
  אחר יום ..................... ערבותðו זו בטלה ומבוטלת. ל
  

  ערבות זו איðה ðיתðת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
  

  דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לעðיין כתב ערבות זה.
  
  

  _________________תאריך ________________                                                      בðק 

  
  
  
  
  
  



  5' גðספח 
  

  
  ðוסח ערבות בðקאית להבטחת טיב/בדק          

  
  תאריך __________ 

  לכבוד
  ראשון לציוןהמועצה הדתית 

  
  

,.ð.א.ג  
  

  
  כתב ערבות מס'__ הðדון: 

  
  

") אðו ערבים בזאת  הקבלןעל פי בקשת _______________  ח.פ. ________________ (להלן : "

וזאת  )  כולל מע"מ(מהצעתו במכרז    5%של    בערבות אוטוðומית לסילוק כל סכום עד לסך כלפיכם  
ולהבטחת טיב העבודות שבוצעו עפ"י החוזה שðחתם    ðגרות ואספקת ריהוטבקשר לביצוע עבודות  

  .4/22ביום _______________ ובהתאם לדרישות מכרז 
  

תוך   הð"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  דרישתכם    14אðו  מקבלת  יום 
הראשוðה בכתב שתגיע אליðו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לðמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  
או באופן כלשהו או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,  

  טעðת הגðה כלשהי, שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.   ומבלי לטעון כלפיכם

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתðו את תשלומו של הסכום הð"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הð"ל בלבד. בתðאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

  הð"ל. 
  

  ובלתי תלויה ולא ðיתðת לביטול. ערבות זו היðה בלתי חוזרת  
  

ערבות  זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד תחילת תקופת הבדק כפי שפורסם  
 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  
  ועד בכלל.  חודשים מיום הðפקתה) 24( ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום .............

  
  ............. לא תעðה. דרישה שתגיע אליðו אחרי 

  
  לאחר יום .............  ערבותðו זו בטלה ומבוטלת. 

  
  ערבות זו איðה ðיתðת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

  
  דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לעðיין כתב ערבות זה.

  
  תאריך ________________                                 בðק _________________ 

  

 שלאחריה תופחת הערבות למחציתהחודשים  12, במשך חודשים 12ום בת .  


