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 חוזה
 כפר יונה בעירייתנערך ונחתם ש

 2020 ________לחודש  ________יום ב

 -ב  י  ן      -
 

 כפר יונה עיריית

או  "העירייה" להלן:)
 ("המזמין"

 מצד אחד;

 -לבין-

________ ________ 

 ________ח.פ.  ________ ת"ז:

 ________, ________מרחוב:  ________, ________מרחוב: 

על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב  "(הקבלן)להלן: "
 :בשמה כדין

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 

 מצד שני;"( הקבלן)להלן: "

עבודות "( אשר עניינו ביצוע המכרז)" 04/2020פרסמה מכרז פומבי מספר  העירייהו :הואיל
שטח בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך ברחבי העיר בתחומי 

, אשר הינם בנספחיוהכל כמפורט במסמכי המכרז ו כפר יונה, עירייתהשיפוט של 
   " לפי העניין(;העבודות" ו/או "השירותיםחלק בלתי נפרד מהסכם זה )"

בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  במכרז הוכרזה כהצעה הזוכה והצעת הקבלן :והואיל

, והקבלן מתחייב ומוכן לבצע את המכרז ________אשר נתכנסה ביום  העירייה
כאמור בחוזה זה ובהתאם לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד 

המפרט הטכני המצורף  לתו, לרבות דרישותהימנו על מפרטיו, טפסיו, נספחיו וכל תכו
  ;למכרז ונספחיו

וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע למתן  :והואיל
 ההרשאה וקבלת השירותים נשוא חוזה זה;

  לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

  כללי .1

מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי  המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו 1.1
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  1.2
 החוזה. 
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במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל  1.3
רשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפו

 תהיינה הוראות חוזה זה עדיפות.

 כולל את מנהליו הקבלן 1.4

יורשיו,  עובדיו, נציגיו, ,כולל אף את מנהליוזה  לצורכי חוזה הקבלןלמען הסר ספק, 
לענין מסירת ההוראות  הקבלןבאופן אישי, ודינם יהיה כדין , המוסמכים ושלוחיו

  הקבלן.של לעובדיו ו/או שליחיו 

 מהות החוזה; .2

העירייה מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע את כל העבודות נשוא המכרז  2.1
 לביצוע עבודות שיפוצים ובדק במבני חינוך וציבור ברחבי העיר כפר יונה. 

העירייה תמסור לקבלן עבודות נוספות בהתאם לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  2.2
 עבודה שתימסר לו.והקבלן מתחייב לבצע כל 

הכלולות  עבודות אותן לביצוע נוסף קבלןהקבלן יודע כי בכוונת העירייה להתקשר עם  2.3
בחוזה זה )"הקבלן הנוסף"( והעבודות יחולקו בין הקבלנים ככל הניתן באופן שווה 
בהתאם לצורכי העירייה ולשיקול דעתה הבלעדי ולקבלן לא יהיו טענות בקשר עם חלוקת 

 לבין הקבלן הנוסף.העבודות בינו 

 תקופת ההסכם .3

 12, ויבוא לסיומו בתום העירייההסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי  3.1
 "(.  התקופה הראשונה)" חודשים מיום חתימתו

 חודשים כל אחת 12פות נוספות של תקו לארבע הסכם זה יוארך באופן אוטומטי 3.2
בהודעה אלא אם כן תודיע העירייה ( ןהעניי", לפי תקופות נוספות" או "תקופה נוספת)"

לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה או תקופה התקשרות נוספת  ימים 10בכתב עד 
  .כי היא מעוניינת שלא להאריך את ההסכם לתקופה נוספת, כלשהי, לפי העניין

אינו  והקבלןבלבד  עירייההזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למובהר בזה כי  3.3
במשך ו/או בסיום כל תקופה שהיא, כי ההסכם יוארך למשך  ,היה זכאי לדרושולא י

 ככל העירייהכל טענות כנגד  לקבלןולא תהיינה  תקופה או תקופות נוספות כלשהן
 תוקף החוזה, כאמור. שלא להאריך את העירייהשתבחר 

בלעדי, רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט וה העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  3.4
לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי 

 העירייהימים לפחות, מבלי ש 30משלוח הודעה מוקדמת בכתב לספק, בהתראה של 
תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות. 

תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם, שלטענתו לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש  לקבלן
 בזכותה על פי סעיף זה. העירייהנגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש 

נוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות וההתחייבויות התקופת התקשרות במשך  3.5
להפסקת החוזה  העירייההקבועים בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, לרבות זכות 

 יום מראש, כאמור לעיל. 30בהודעה של 

 הצהרות הקבלן  .4

  הקבלן מצהיר ומאשר בזה:

עבודות בינוי, לביצוע כי הינו בעל ותק, ניסיון מוכח ומיומנות בכל הקשור הקבלן מצהיר  4.1
ומתן השירותים פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך ברחבי העיר 
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האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין בקשר עם והעבודות נשוא הסכם זה ובידיו כל 
 ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

לאחר שקרא את כל תנאי המכרז כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי  4.2
אין מבחינתו כל מניעה והוראותיו, לרבות הדרישות המקצועיות במפרט הטכני והבינם, 

 במועדים כמפורט בחוזה זה ובאיכות מעולה. ו/או מגבלה לבצע את העבודות,

לקבלן ברור וידוע כי תנאי לקיום החוזה בהיקף כלשהו לרבות העברת התמורה בגין  4.3
ולקבלן לא תהיה כל דרישה או טענה  העירייההעבודות הינו קבלת תקציב מאושר לידי 

מועד בגין עיכוב בהעברת התמורה בשל אי אישור התקציב או העברתו ב העירייהנגד 
 לידיה.

ברשותו ציוד ומכשירים תקינים ובמצב מעולה, ועובדים מיומנים הקבלן מצהיר כי  4.4
ובביצוע כל התחייבויותיו על פי ו/או השירותים הבקיאים היטב במלאכת ביצוע העבודות 

 חוזה זה.

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי הקבלן מצהיר  4.5
המונעת את  , לרבות העדר ניגוד עניינים,חוזית ו/או אחרת יעה חוקית,אין כל מנ

 התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

וכי אינו מצוי בהליכים  העירייההקבלן מצהיר כי אין לו חובות מכל סוג שהוא כלפי  4.6
 משפטיים כנגדה.  

ל מקרה שהקבלן לא יעמוד ובכתנאי חוזה זה הנם הכרחיים כי הקבלן מצהיר  4.7
 תוזכאי תרשאייו, לרבות אי עמידה בלוחות הזמנים כמפורט בהסכם זה, תיובהתחייבו

וזאת מבלי לגרוע  לבטל לאלתר חוזה זה מבלי שלקבלן תקום זכות פיצוי כלשהי העירייה
 .מכוח הסכם זה ומכוח הוראות כל דין עירייהמכל זכות אחרת העומדת ל

קלון ו/או עבירות עמן  שיש בעבירות הורשעו לא או עובדיו הואכי הקבלן מצהיר  4.8
נשוא  ו/או העבודות השירותיםן מתן יש קשר בינן לביאשר עבירות ובכל פיסקאליות 

 .כאמור שהורשע עובד להעסיק שלא מתחייב והוא זה הסכם

רות מין לפי יאישור ממשטרת ישראל על היעדר עבהקבלן מצהיר בידו או בידי עובדיו  4.9
-התשס"א –יני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ימניעת העסקה של עברחוק 
2001. 

, הצורה והקצב בהם מבוצעות להעסיק הקבלןח האדם שעל ווכ כל הציודידוע לו כי  4.10
והוא מצהיר כי כל  העירייה ה שליהיו כאלה אשר יניחו את דעתעל ידי הקבלן העבודות 

על ניסיונו, הציוד שברשותו, ויכולתו לבצע את  הפרטים שמסר בהצעתו ובכלל זה פרטים
 העבודות, הינם מלאים ונכונים. 

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט על היקפי השירותים  העירייהידוע לקבלן כי  4.11
ו/או העבודות להרחיב או לצמצם את שרותיו של הקבלן כמפורט בתנאי המכרז ללא מתן 

 נימוקים. 

 התחייבויות הקבלן  .5

דרשים, על פי מסמכי המכרז, בלן מתחייב לבצע העבודות ולספק את כל המוצרים הנהק 5.1
לרבות המפרט המקצועי, על כל חלקיהם, בדייקנות, ביעילות, במומחיות, במקצועיות, 

במסגרת המועדים הקבועים בהסכם  העירייהבמיומנות ובאיכות מעולה לשביעות רצון 
, האו מי מטעמ העירייהוהמיוחדות, של להוראות הכלליות ולהנחיות זה, ובהתאם 

 ובשים לב להוראות כל דין.

ולמלא אחר דרישות ו/או ואספקת המוצרים הקבלן מתחייב לדאוג לביצוע העבודה  5.2
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מלא עם תיאום ו/או מי מטעמה, כפי שיינתנו מעת לעת, וכן לפעול ב העירייההנחיות 
לבצע כל פעולה אשר אינה לצורך ביצוע מתן השירותים נשוא הסכם זה וכן,  העירייה

דורשת מאמץ יתר, לשם השלמת השירותים ו/או העבודות לשביעות רצונה המלא של 
 .העירייה

הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות ב ומלא את התחייבויותילמתחייב  הקבלן 5.3
 לביצוע העבודות ו/או השירותים. במישרין ו/או בעקיפין 

ים ו/או העבודות במסגרת לוח הזמנים אשר קיבל הקבלן מתחייב להשלים את השירות 5.4
 .העירייהמאת 

בקשר עם מתן השירותים ו/או העבודות  העירייההקבלן מתחייב לפעול בתום לב כלפי  5.5
נשוא הסכם זה וכי כל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, לרבות מתן המלצה ו/או ייעוץ 

 שיקולים זרים אחרים.  בלבד ולא משיקולי רווח או  העירייהיינתנו משיקולי טובת 

הקבלן לא יהא רשאי להעביר זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה לאחר, כולן ומקצתן  5.6
 כלל וכלל.  העירייהוכל העברה שכזו לא תחייב את 

בכל הנוגע למסירת נתונים, מידע )בכתב או  העירייההקבלן מתחייב לשתף פעולה עם  5.7
נוגעים לעניין ביצוע ההסכם והוא ימסרם  בעל פה( ו/או מסמכים המצויים בידו ואשר

 .  העירייהמיד עם דרישת 

מתחייב לשאת בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם  הקבלן 5.8
זה. עוד מתחייב הקבלן לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור והחלפה מייד 

 על חשבון הקבלן., בדבר הצורך בכך והעירייהעם קבלת הודעה מאת 

על כל תקלה שהיא ו/או כל מצב אחר אשר בעטיו עלול  עירייההקבלן מתחייב להודיע ל 5.9
להיגרם שיבוש למהלך העבודה התקין באתר העבודה ו/או תקלה אשר יש בה כדי להוות 
מפגע ציבורי ושיבוש כלשהו בסדר היום של הציבור. הודעה כאמור תינתן תוך זמן סביר 

ר ימנע את שיבוש מהלך העבודה התקין ו/או התקלה. הקבלן מתחייב מראש ובאופן אש
לשאת בנזק אשר ייגרם בגין אי מתן הודעה, אשר היה בה כדי למנוע את קרות הנזק 

 כאמור. 

וככל  העירייהדוחות ביצוע בהתאם לדרישות  העירייההקבלן מתחייב למסור לידי  5.10
אוחר משני ימי עבודה ממועד שיידרש.  הקבלן מתחייב להמציא דוחות כאמור לא י

 הדרישה.

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע למידע אשר יתקבל בקשר עם ביצוע  5.11
 .העירייההתחייבויותיו נשוא הסכם זה, אלא אם כן קיבל היתר מפורש בכתב מאת 

בצע באופן מושלם את כל העבודות )כולל השגת האישורים הנדרשים מתחייב ל הקבלן 5.12
 הטכני אשר צורף למכרז אור העבודות, למפרטינוגעות בדבר(, בהתאם לתמהרשויות ה

ו/או  העירייהמהנדס לתנאי חוזה זה, ובהתאם להנחיות ולהוראות הכלליות של ובהתאם 
המפקח ו/או מי מטעמם ובהתאם להוראות והנחיות כל רשות מוסמכת ובשים לב 

 להוראות כל דין.

דין, כפי שיהיו מעת לעת, בכל הנוגע לביצוע  כי יקיים את הוראות כלהקבלן מתחייב  5.13
 העבודות, או בקשר לכך.

כי כל הפעולות הנחוצות לביצוע העבודות בהתאם לדרישות החוזה הקבלן מתחייב  5.14
תעשנה באופן שלא יפריעו שלא לצורך, או בצורה בלתי נאותה, לנוחיות הציבור או 

  וש בהם ולא לתפיסתם.לגישה לדרכים ולשבילים פרטיים או ציבוריים, לא לשימ

כי יעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז צוות עובדים בעלי נסיון הקבלן מתחייב  5.15
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 תשלומיםכל השא ביי הקבלן מוכח, מיומנות, מומחיות וכישורים מקצועיים הולמים.
, הכל בהתאם אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות עובדיו, החלים על מעסיק כלפי 

 .החוקלהוראות 

 -כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והקבלן מתחייב ומצהיר  5.16
  ן שכר מינימום.ייבענ 1976

כי הינו עומד בתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי הקבלן מתחייב ומצהיר  5.17
 . 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

וד ו/או האביזרים ו/או הכלים הנדרשים כי יספק על חשבונו את כל הציהקבלן מתחייב  5.18
  לצורך ביצוע נאות של העבודות.

לביצוע  הקבלןכי כל הכלים, האביזרים והחומרים אשר ישמשו את הקבלן מתחייב  5.19
העבודות הינם באיכות ובטיב מעולים, והכל במספר, ברמה הדרישה לצורך מילוי כל 

  התחייבויותיו על פי חוזה זה.

צב לצורך ביצוע עבודות דחופות אשר יש בהן כדי להציל רכוש או הקבלן מתחייב להתיי 5.20
מנהל אגף שפ"ע נפש גם בימי חירום ובשעות בלתי שגרתיות על פי קריאה דחופה של 

נוספת תמורה לקבלן . מוסכם, כי עבור קריאות דחופות תשולם בעירייה ו/או מי מטעמו
 על פי הסכמת הצדדים ובהתאם להיקף העבודה והדחיפות.

 ביצוע העבודות  .6

צרכיה  ל פילקבלן מדי פעם, ע עירייהה תגישבמשך תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה,  6.1
בכתב  צווי התחלת עבודה/הזמנותקביעתה הבלעדית, ל פי וע הכספיותומגבלותיה 

בטרם  מנהל אגף שפ"עתהיינה חתומות על ידי אשר , העבודות ו/או השירותים לביצוע
 ."(צווי עבודה" / "הזמנותירותים )"העבודות ואספקת הש ביצוע

אינם נכללים בהסכם זה ואשר אשר תוספת ו/או שינוי כלשהם, מובהר בזה כי כל  6.2
זמנה נפקת המהווים תוספת כספית לתמורה המגיעה לקבלן עפ"י הסכם זה, מחייבים ה

העבודות ו/או השירותים תוך בטרם ביצוע אספקת  מנהל אגף שפ"עחתומה בכתב על ידי 
 .תוספת התמורה אשר אינה נכללת במסגרת הסכם זה ציון

למניעת כל ספק מובהר בזאת, כי לא ישולם סכום כלשהו לקבלן, אשר אין לגביו הזמנה,  6.3
 העבודותכאמור לעיל, וביצוע אספקת אשר מהווה תנאי לתוקפה של התחייבות כספית 

 , במקרה זה יהיה על אחריות הקבלן ועל חשבונו.השירותים ו/או

כהזמנה עצמאית ת עבודה ו/או שירות ך חוזה זה, תחשב כל הזמנה לביצוע אספקלצור 6.4
ונפרדת וכל תנאי והוראות חוזה זה, יחולו במלואם על ביצוע כל אחת מפעולות אספקת 

 , כאמור.עירייה, שתבוצענה על ידי הקבלן עפ"י הזמנת ההעבודה

העבודות גי וכמויות וכן סו העבודות ו/או השירותיםמספר ההזמנות לביצוע אספקת  6.5
במשך תקופת ההתקשרות אינו ידוע מראש ויהיו בהתאם לצרכי  עירייההנדרשות ל

, הכל במסגרת התקציבית המיועדת לביצוע , תכניותיה ושיקוליה הבלעדייםעירייהה
אינה מחויבת ואינה מתחייבת להזמין מהקבלן מספר  עירייהה . עבודות נשוא מכרז זה
, בכל עת שהיא, והקבלן אינו ולא יהא רשאי ודות ו/או שירותיםעבו/או היקף כלשהו של 

שיוזמנו  העבודות ו/או שירותיםלהעלות כל טענה, מכל סוג שהוא, לגבי מספר ו/או היקף 
 ממנו, בכל עת שהיא.

, יהא בתוקף עד העבודות ו/או השירותיםלרכישת  עירייההמחיר הרשום בהזמנת ה 6.6
ולא יהיה ואישור המפקח,  עירייהנה המלא של ההעבודות לשביעות רצולמועד אספקת 
לא תשלם לקבלן כל תוספת עבור התייקרות, אלא אם כן הוסכם  עירייהניתן לשנותו. ה

 במפורש ובכתב אחרת.

 תיאור ביצוע העבודות .7
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תיאור ביצוע העבודות הינו כמפורט בנספחים בחלק ג' המצורפים להסכם זה ומהווים  7.1
 חלק בלתי נפרד הימנו.

להקפיד הקפדה יתרה, בין השאר, בכל הנוגע למניעת הפרעות ומטרדים  מתחייב הקבלן 7.2
תקנות למניעת מפגעים לרבות מניעת רעש וביצוע העבודות בהתאם להוראות  לתושבים,

 . 1992 –)מניעת רעש( התשנ"ג 

שמירה על תשתיות קיימות )תשתיות כבלים, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך  7.3
 . ז, ביוב, טלפון, חשמל ועוד(בזק, מים, ניקו

הקבלן לא יהיה רשאי להותיר אחריו בתום יום העבודה אתר עבודה ובו פסולת, גזם,  7.4
בורות, עודפי עפר והקבלן מתחייב לפנות את הפסולת ו/או עודפי עפר עם סיום יום 
העבודה, על חשבונו, ולהשאיר את אתר העבודה נקי מכל פסולת או חפץ. פינוי ייעשה אך 

 רק  לאתר פסולת מורשה.ו

 הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו לא יבצעו את העבודות נשוא המכרז בימי 7.5
 .מנוחה ובמועדי ישראל

 ניקוי אתר העבודה או פינויו .8

במהלך העבודות ובהתאם להוראות המפקח מזמן לזמן, יסלק הקבלן מאתר העבודה  8.1
וחומרים אחרים שלא ישתמשו בהם, ומכל שטח שיורה אליו המפקח כל פסולת אשפה 

ובעת גמר העבודות יפנה את האתר מכל אדם וחפץ ויסלק ממנו כל ציוד וחומרי בניה, 
חומרים עודפים, לכלוך, ומבנה ארעי מכל סוג, וישאיר את אתר העבודה במצב נקי 

 ומסודר להנחת דעתו של המפקח. 

 ועל חשבון הקבלן. פינוי כל פסולת ולכלוך תעשה לאתר פינוי מוסדר ומאושר 8.2

לא פינה הקבלן את אתר העבודה כאמור לעיל אזי המזמין יהיה רשאי לפנות בעצמו ו/או  8.3
על ידי אחרים על חשבונו של הקבלן ויהיה זכאי לנכות ו/או לקזז מהקבלן את ההוצאות 

 הנ"ל בכל דרך העומדת לו.

ופקו לו הם רכוש למען הסר ספק, מוסכם ומובהר, כי כל עודפי העפר ו/או החומרים שס 8.4
המזמין ו/או מי מטעמו, והקבלן יעבירם וירכזם במקום שיורה לו המזמין ובכל מקרה 

 הקבלן אינו רשאי למכור את עודפי העפר כאמור.

פינוי אתר העבודה הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת הקבלה ו/או אישור מהמפקח  8.5
 לסיום העבודות.

 בעלות בחומרים ובציוד .9

מבנים הארעיים והחומרים שהקבלן יספק יחשבו עם היותם מובאים כל ציוד ההקמה, ה 9.1
לאתר כנתונים לבעלותו של המזמין, והקבלן לא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב 
של המפקח. יראו את המזמין כפי שהרשה לקבלן להשתמש בכל ציוד הבניה, המבנים 

הם תהיה למזמין הזכות הארעיים והחומרים לביצוע העבודות והשלמתן, פרט למקרים ב
 לסלק את ידי הקבלן מהאתר, או למקרה שהקבלן נטש אתה עבודות.

לא יוסרו מהאתר שום חומרים, ציוד, מבנים זמניים וכל דבר דומה אחר ללא הסכמתו  9.2
בכתב של המפקח, אבל רשאי המפקח להתיר או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע 

ומרים שלא השתמשו בהם או ציוד או מבנים העבודות או עם גמירתן לסלק מהאתר ח
 זמניים וכן ציוד ודברים אחרים, והקבלן ימלא אחר הוראת המפקח כאמור לאלתר.

תחזור הבעלות בדברים שסופקו ע"י הקבלן לקבלן,  -עם סילוק הדברים שהמפקח הורה  9.3
ין והדברים שסופקו ע"י המזמין יוחזרו ע"י הקבלן על חשבונו לאותם מחסנים של המזמ

שמהם נלקחו או למקום כזה בתחום מתקני המזמין אשר בהם מתבצעות העבודות כפי 
 שיורה המפקח.

אם לא יסיר ויסלק הקבלן את כל הדברים שסופקו בשעתו ע"י הקבלן, או כל חלק מהם,  9.4
יהיה המזמין רשאי לסלק אותם, לטפל בהם או למוכרם לפי שיקול דעתו כשהוא זכאי 
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אם היה כזה( את כל הוצאות שנגרמו בקשר לסילוק, מכירה או לנכות מפדיון מכירתם )
 טיפול.

הוראות סעיף זה לא תתפרשנה כמשנות או גורעות מן החובות או הזכויות של הקבלן או  9.5
של המזמין הכל לפי המקרה, בכל הנוגע למיסים ואגרות המוטלות או שיש לשלמן ו/או 

 מה ועל חומרים שדן בהם סעיף זה.ביטוח ו/או רישוי, החל על העבודות, על ציוד הק

לא פינה הקבלן את אתר העבודה כאמור לעיל אזי יבצע המזמין את הפינוי בעצמו ו/או  9.6
 על ידי אחרים על חשבונו של הקבלן וינכה ממנו את ההוצאות הנ"ל בכל דרך העומדת לו.

 ת.פינוי אתר העבודה הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת הקבלה מהמפקח לסיום העבודו 9.7

 עירייהרכוש ה .10

מוסכם על הצדדים כי הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמין המצוי באתר העבודה לרבות  10.1
 כל החומרים ו/או הציוד השייכים למזמין והנמצאים באתר העבודה.

הקבלן ישא לבדו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות במקרה של אבדן ו/או גניבה ו/או  10.2
 השחתה של הרכוש כאמור.

 סירתןהעבודות ומ .11

לאחר שהקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות חוזה זה יודיע על כך בכתב למזמין  11.1
יום מיום קבלת הודעתו  14ולמפקח. המפקח יקבע מועד לבדיקת העבודות שיהיה תוך 

 הנ"ל של הקבלן ויודיע בכתב לקבלן על מועד הבדיקה.

ככל שהוא ימצא כי הן במועד שנקבע יבדקו המפקח והיועצים / מתכננים את העבודות ו 11.2
בוצעו במועד והושלמו כמפורט בתנאי חוזה זה והנספחים לו ונתקבלו אישור היועצים / 
מתכננים לכך הוא יאשר זאת בכתב )להלן: "תעודת קבלה"(, ותאריך מתן תעודת הקבלה 

 והוא בלבד יחשב לצורכי חוזה זה כתאריך סיום העבודות ומסירתן למזמין.

יש עוד צורך בביצוע עבודות כלשהן שלא בוצעו ו/או בשינויים /  ככל שהמפקח ימצא כי 11.3
תיקונים כלשהם, ידרוש המפקח מהקבלן לבצען תוך תקופת זמן שתקבע על ידו ותאריך 
מסירת העבודות ידחה עד שהקבלן יוציא לפועל את כל העבודות ו/או השינויים / 

 ות המפקח.תיקונים הנ"ל שלא בוצעו, הכל בהתאם לנספחי החוזה והורא

ככל שעדיין נותרו ליקויים ואלו אינם מונעים שימוש במבנה המזמין יהיה רשאי  11.4
 להשתמש במבנה תוך מתן אפשרות לקבלן לבצע את התיקונים.

  מוסכם כי אין בשימוש כאמור משום אישור על קבלת העבודות. 11.5

 דיעבד )ב ולמפקח תכניות עירייהם סיום העבודה ולפני בדיקות הקבלה, ימסור הקבלן לע 11.6

(AS MADE מתארות את מצב העבודות כפי שבוצעו בפועל, וכן כל מסמך אחר שיידרש
 ו/או המפקח. עירייהע"י ה

תכניות תכלולנה את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע ה 11.7
 וסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת או כפי שיורה המפקח. נ

ד או נוסף כלשהו עבור הללו והתמורה עבורן כלולה לא תשלם תשלום נפר עירייהה 11.8
 תמורה הכוללת. ב

מותנה, בין היתר, באישור הסופי של  עירייהמוסכם כי ביצוע התשלום האחרון ע"י ה 11.9

וכמפורט בנספח התמורה והמפרטים  AS MADEמפקח, ומסירתן של תכניות ה
 הטכניים.

 יאומים ושעות עבודה:ת .12

הקשורים למקום העבודה, כגון:  הקבלן עם כל הגורמים יצוע העבודות יתואם  על ידיב 12.1
שראל, משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה, י חברת החשמל, "בזק", משטרת

שונים, האחראים למקום בו ההעירייה  חברת הטלוויזיה בכבלים, מחלקות ואגפי 
 מבוצעת העבודה וכד'. 
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ם יפנה הקבלן תחילה לגורמי -כל מקרה בו ידרשו עבודות חפירה או חציבה או מעבר ב 12.2
 שיונות ו אישורים או היתרי מעבר.יבלת רקהמוסמכים, לשם 

או מערכת חליפית, עד לתיקון התקלה או השלמת העבודה  חיבורים זמנייםהקבלן יבצע   12.3
 תוספת תשלום בגין קיום סעיף זה. א תשולם לקבלן כללבמקום. 

ל פיקוח נפש ובטיחות, יבוצעו, ככל ל העבודות, שאינן קשורות עם עבודות חירום או שכ 12.4
בשעות אשר לא יפריעו למהלך התקין של הפעילות וחיי התושבים והאפשר, בזמנים 

ומבלי לגרוע בהוראות חוקי העזר העירוניים  מוקדמות(ה)רצוי בשעות הלילה או הבוקר 
 .והוראות כל דין

רענה לפעילות השוטפת קבלן יוודא כי העבודות והפעולות שיבוצעו על ידי עובדיו לא תפה 12.5
מקום העבודה וכי ההפרעה למנוחת השכנים תהיה מזערית וקצרה ככל לשתיערך בסמוך 

 ., זאת מבלי לגרוע מהוראות חוקי העזר העירוניים והוראות כל דיןהאפשר

 צב ביצוע עבודות:ק .13

קבלן מסכים ומאשר, כי קצב או זמן ביצוע עבודה ו/או תיקון תקלה יקבע בלעדית ע"י ה 13.1
החלטתו לא   תהיה ניתנת לערעור. במידה וקצב העבודה לא ישביע רצונו ויג המזמין נצ

שאי לדרוש מהקבלן לתגבר צוות העובדים והאמצעים רשל נציג המזמין יהיה האחרון 
קבלנים אחרים. הקבלן מתחייב למלא בו/או להרחיב היקף שעות העבודה, ו/או להיעזר 

 ישתו הראשונה. אחר הוראות נציג המזמין מיד, עם דר

 א תשולם כל תוספת בגין המשתמע מהאמור בסעיף זה.ל 13.2

 התמורה ותנאי תשלום .14

לקבלן תמורה על פי הצעת  העירייהתמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, תשלם  14.1
 "(.התמורה)" אשר צורפה למכרזנספח ג' למסמכי המכרז, המחיר 

בגין כל  לקבלןת והסופית המגיעה מוסכם  בין  הצדדים כי התמורה הינה התמורה הכולל 14.2
לפי ההסכם לרבות שכר עובדים,  נסיעות רכב שרות, חלקי חילוף הכלולים  והתחייבויותי

   יוצ"ב. וכ , הוצאת אישוריםבהוראות יצרן לרבות חומרים מתכלים, רווח קבלני

התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים המגיעים  14.3
לא תהיה חייבת  העירייהבקשר עם העבודות ומתן השירותים נשוא הסכם זה, ולקבלן 

 בתשלום נוסף כלשהו לקבלן כנגד ביצוע התחייבויותיו הנובעות מהסכם זה.  

התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין, אשר תונפק על ידי הקבלן בהתאם להזמנות  14.4
 חתומות כדין על ידי מורשי החתימה של העירייה.

יבדוק ויאשר את החשבון ויהיה ו/או המפקח  "(המנהלהאגף שפ"ע בעירייה )"מנהל  14.5
רשאי להפחית לפי העניין, את הסכום לפי שיקול דעתו הבלעדי, בגין עבודות שטרם 

ו/או  מוצרים שלא סופקו ו/או לא הוזמנוו/או בגין  העירייההושלמו בהתאם לדרישות 
אשר סופקו באופן אשר לא השביע את לקויים ו/או ביצוע עבודות או מתן שירותים 

 . העירייהרצונה של 

 התשלום אינו צמוד למדד כלשהו ולא ישא הפרשי ריבית. 14.6

התמורה המשולמת לקבלן כוללת הוצאות, שכר עובדים וזכויות עובדים לרבות עובדי  14.7
ספק משנה, נסיעות, צילומים וכל הוצאה אחרת הנובעת מביצוע העבודות ומתן 

 סכם זה .השירותים נשוא ה

 מיום אישור החשבון על ידי המנהל.  45+ שוטף מועד תשלום דמי התמורה יהיו  14.8
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 העברת התמורהעיכובים ב בגין עירייהלאו טענות ו/לא תהיינה כל דרישות  לקבלן 14.9
אינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון, ו/או ו אשר הגיש הקבלן הנובעים מדו"ח

בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא ו/או  מכיםפרטים לא נכונים ו/או חוסר במס
וכן ככל , הסופי ואישורם לתשלום ע"י המנהל עד לבירוראשר תשלומם יעוכב מאושרים, 

, אשר העירייה, כגון בהעברת תקציב בלתי רגיל לידי עירייהשחל עיכוב, אשר אינו תלוי ב
 .מהווה תנאי לקבלת השירותים נשוא ההסכם ולהעברת תמורה בגינם

 קבלן עצמאי –הקבלן  .15

ין לרבות ומבלי לגרוע יעצמאי לכל דבר וענ קבלןהינו  שהקבלןמוצהר ומוסכם בזה במפורש 
 , כמפורט להלן:בהסכם זה מכלליות האמור

ועל אחריותו כשהוא  לקבלןהנראות העבודה  העבודות תבוצענה בהתאם לשיטות 15.1.1
ן בסעיף זה כדי לגרוע . מובהר בזה, כי איכפוף להוראות חוזה זה ונספחיו בלבד

 . 22מחובותיו של הקבלן לציית להוראות המפקח בהתאם לסעיף 

וכל אדם שיועסק על  העירייהלא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם  לקבלן 15.1.2
 ;ייחשב כעובדו בלבד הקבלןידי 

לקבל על עצמו מטעם  הקבלןת שום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כמסמיך א 15.1.3
 ;איזו שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא האו בשמ העירייה

קבל תשא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשורים לתקבולים שיי הקבלן 15.1.4
לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס  העירייה

נדרשות לצורך ביצוע וכן בכל העלויות ה הכנסה, מע"מ ובטוח לאומי
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 העדר יחסי עובד מעביד .16

ו/או עובד לקבלן ו/או מי מטעמה,  העירייהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין  16.1
ו לפי הסכם זה אינם יוצרים ו/או כל אדם אחר מטעמ וו/או ספק משנה מטעמ ומעובדי

חס שבין מזמין לקבלן המספק שירותים, ככל , אלא יאו יחסי שותפות יחסי עובד מעביד
, הבאים מכוחה או המועסקים על ידה כלפי העירייהשמדובר באחריות וחובות של 

 הקבלן והמועסקים על ידו.

מובהר בזה כי הקבלן הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה,  16.2
ומי המס החלים עליו במע"מ ובביטוח לאומי והקבלן יהיה אחראי ויישא בכל תשל

 כעצמאי והנובעים מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי בכל תקופת מתן השירותים הוא רשום  16.3
ו/או יהיה רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח לאומי, והוא מתחייב 

את כל התשלומים המתחייבים לאור מעמדו כעצמאי ו/או לשלם למוסד לביטוח לאומי 
 כחברה בע"מ לפי שיקוליו הבלעדיים. 

עובדי הקבלן וכל מאן דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים נשוא  עוד מובהר כי כל 16.4
הסכם זה יהיו וייחשבו עובדי הקבלן בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים 

לא תהא חייבת  העירייהתחול על הקבלן בלבד ו והתביעות הנובעים מיחסיו איתם
בתשלום כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, ביטוח לאומי, 

 ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות.

 העירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על  16.5
ונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לקבלן ו/או למי כל אחריות בגין מחלה, תא

מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים 
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לא תהא  העירייהו/או מביצוע כל אחת מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. כמו כן, 
   לן.חייבת בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות עבור הקב

ככל שיחול על התקשרות זו צו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים(,  16.6
, באופן שהחובה לתשלום ביטוח לאומי תחול על הקבלן, ינוכו דמי הביטוח 1972-תשל"ב

הלאומי וישולמו על ידי הרשות המקומית כמתחייב על פי הצו, אולם לא יהיה בכך כדי 
 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין. לשנות את מעמדו של הקבלן כ

מעביד בין  -ככל שיקבע מסיבה כלשהי כי למרות כוונת הצדדים, בדבר העדר יחסי עובד  16.7
, כפי שבאה לידי ביטוי בצורה מפורשת בהסכם זה, יש לראות העירייההקבלן לבין 

בהעסקתו של הקבלן והפועלים מטעמו כהעסקת עובד וכי על העסקתו חלים הדינים 
אזי מוסכם ומותנה בזה, בין הצדדים להסכם זה, כי במקרה כזה  –על עובד אשר חלים 

במקום התמורה ששולמה לקבלן מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים, יהיה זכאי הקבלן 
התמורה לעובד בתפקיד דומה בותק של הקבלן )" עירייהלתמורה בשיעור המקובל ב

 "(.המופחתת

התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור, אם ייקבע כי  16.8
תחשב  עירייה, כאמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים כי התמורה ששולמה לעירייהל

כמשכורת ברוטו וככוללת תשלומי מסים, ביטוח לאומי, קצובת נסיעות, ביגוד, הבראה, 
בלן .  ככל שיהא הקעירייההפרשה לפיצויי פיטורין וכל יתר הזכויות להם זכאי עובד 

על חשבון  8.33%זכאי לפיצויי פיטורים, יבואו מלוא תשלומי הרשות המקומית בשיעור 
 העירייהובמקום פיצויי הפיטורים, ובתשלומים אלו יהא כדי קיום מלוא חבותה של 

לתשלום פיצויי פיטורים, בגין תקופת מתן השירותים על פי הסכם זה.  למקרה שלמרות 
ם זה וכל האמור בו, יקבע כי התקיימו יחסי עובד כוונת הצדדים בחתימתם על הסכ

, מסכימים הצדדים לפנות יחדיו לקבלת אישורו של שר עירייהומעביד בין הקבלן ל
   .1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 28העבודה כנדרש בהתאם לסעיף 

בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה  העירייההקבלן ישפה את  16.9
ו דרישה או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. א

תהא רשאית  העירייהלכך.   העירייהשיפוי, כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של 
 לקזז כל סכום שיגיע לה מהקבלן לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה. 

 אחריות הקבלן כלפי עובדיו    .17

חייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים הקבלן מת 17.1
הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או 
כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או 

 אלו. יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים

ותנאים לביטוח, בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות מתחייב  הקבלן 17.2
העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי ובטיחות לשמירת בריאות 

 .1954-שיידרש על ידי המנהל על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד

ידו לכל -ב הקבלן לקיים לגבי העובדים שיועסקו עלמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחיי 17.3
 אורך תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:

 ;1945יד )הודעה(, –פקודת תאונות ומחלות משלח  17.3.1

 ;1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 17.3.2

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  17.3.3

 ;1951-י"אחוק חופשה שנתית, התש 17.3.4
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 ; 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג 17.3.5

 ;1953-חוק החניכות, התשי"ג 17.3.6

 ;1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד 17.3.7

 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 17.3.8

 ;1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח 17.3.9

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  17.3.10

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  17.3.11

 ;1967-זחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ" 17.3.12

 ;1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 17.3.13

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  17.3.14

 ;1988-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  17.3.15

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 17.3.16

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  17.3.17

 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 17.3.18

 ;1996-ת ולעובד, התשנ"ו חוק שכר שווה לעובד 17.3.19

 ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 17.3.20

 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  17.3.21

  ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 17.3.22

הקבלן ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי חוזה זה, מדי חודש בחודשו,  17.4
 . 1958-כר בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"חתלוש ש

הקבלן ימציא לכל עובד מעובדיו, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל  17.5
לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד, בהתאם להוראות 

, ויבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב
 נדרש על פי חוק. כ

הקבלן יהיה אחראי לעובדיו לפי חוזה זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את  17.6
שכרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה ההפרשות וההוצאות 
הנלוות, לרבות תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, 

כר שעות עבודה נוספות, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה, קרנות ביטוח בריאות, ש
עובדים וכל תשלום מס, היטל או תנאים סוציאליים שיחולו על הקבלן בגין עובדיו, תנאי 
עבודתם, העסקתם, וביטחונם הסוציאלי, בהתאם להוראות כל דין או הסכם החלים על 

 הקבלן ועל עובדיו. 

אחת לרבעון, אישור בדבר עמידתו בכל החובות  יהעיריהקבלן מתחייב להמציא ל 17.7
והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה כלפי 
עובדיו המועסקים על ידו בביצוע השירותים. על האישור להיות חתום בידי הקבלן או 

 מורשה חתימה מטעמו ומאושר על ידי רואה חשבון.



 4/2020מכרז מסגרת פומבי מס' 
 לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך

 בשטח שיפוט עיריית כפר יונה 
 הסכם התקשרות  –פרק ב' 

 

 

בלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה הקבלן יהיה האחראי ה 17.8
ועובדיהם, לנזק ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם 

 ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

 מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן .18

אופן "( אשר יהא אחראי ויפקח על מנהל עבודההקבלן מתחייב למנות מנהל מטעמו )" 18.1
ביצוע העבודות ומתן השירותים נשוא הסכם זה, בהתאם למפורט במפרט הטכני אשר 
צורף למכרז ויוודא כי השירותים והעבודות הנדרשים במסגרת הסכם זה מתנהלים 

 .העירייהלשביעות רצונה המלא של 

מנהל העבודה יהיה המפקח שהוצע על ידי הקבלן במכרז ואושר טרום ההתקשרות. ככל  18.2
 יבקש להחליף מנהל עבודה עליו לקבל את אישור העירייה לכך מראש ובכתב. שהקבלן

על מנהל העבודה להיות נוכח בכל שעות העבודה המקובלות באתרי העבודה ולהיות זמין  18.3
 לכל פניה וצורך על בסיס יום יומי קבוע ולתת מענה בתוך זמן סביר.

גורמים המקצועיים בה , ההעירייהאיש קשר של הקבלן למול ישמש כמנהל הפרויקט  18.4
והמחלקות השונות בה, בכל עניין הנוגע למתן השירותים וביצוע העבודות נשוא הסכם 

 זה. 

 סודיות  .19

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או המסמכים ו/או מידע  19.1
ו/או מי  ההעירייאשר יגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי 

 מטעמה ובין על ידי גורם אחר אגב ביצוע העבודות כמפורט בחוזה זה.

חובתו של הקבלן ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר  19.2
בגין כל נזק שיגרם לה בשל  העירייהסיומו של הסכם זה.  הקבלן ישפה ו/או יפצה את 

 עם דרישתה הראשונה. הפרת חובותיו כאמור בסעיף זה וזאת מיד

 סנקציות בגין רשלנות הקבלן .20

הקבלן או מי מטעמו נהגו  מי מטעמה כילו/או  עירייהבמידה ויוכח למוסכם על הקבלן כי  20.1
, אשר בגין כך נגרם נזק לצד ג' ו/או למהלך העבודה רשלנות ו/או חוסר מקצועיותב

תמורה המגיעה מה 25%להטיל קנס בשעור  העירייהתהא רשאית  העירייההתקין של 
 מכל סוג שהוא.  דרישות או/ו טענות או/ו תביעות כל תהיינהלקבלן ולקבלן לא 

 ובדק; ערבות ביצוע .21

הקבלן לרבות מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא מילוי כל התחייבויותיו של להבטחת  21.1
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, חוזה זה ימציא הקבלן עם מועד חתימת החוזה 

בסך של , "(ובדק ערבות ביצועלמכרז )" 1ב'נספח שצורף בנוסח  העירייהרוכה לטובת ע
כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית ש"ח  000100,

ין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון ילסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לענ
 .מכרזין בשיעור כמצובסכום/להגשת ההצעות למכרז ושתהיה 

כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי כהגדרתה במכרז ו הביצוע מסירת ערבות 21.2
שתחילתה  ההתקשרותתוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת  חוזה זה. וקפולת

בהתאם לכל תקופת והיא תוארך  שלושה חודשים מיום חתימה על הסכם ובתוספת
 .התקשרות נוספת וככל שיידרש

חודשים מסיום ההתקשרות לצורך תקופת הבדק  12תהיה בתוקף למשך ר הערבות כאמו 21.3
בדבר סיום מתן  העירייההמנהל או מי מטעם ע"י  אישורקבלת לאחר ותוחזר לקבלן רק 
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 .העירייההשירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל לשביעות רצונה המלא של 

בכל מקרה של תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה  העירייה 21.4
הפרה יסודית של החוזה מצד הקבלן, ובלבד שניתנה לקבלן התראה בכתב של שבוע ימים 
לתיקון ההפרה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור. הסכום 

 שיחולט יחשב כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.

 העירייהלגרוע מכל זכות של אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי  21.5
לתבוע פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן 
ההפרה או מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין בשל הפרת 

 .1970-החוזה, לרבות מכוח חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

חלק ממנו, ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד חולט סכום הערבות או  21.6
, אי השלמת סכום הערבות העירייהגובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת 

כאמור יהווה הפרה מהותית של חוזה זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לקבלן 
 על פי חוזה זה. 

ות הביצוע כאמור, וכן כל הוצאה הוצאות ביחס לערבלמען הסר ספק מובהר בזה כי  21.7
   בלבד.  הקבלןכלשהי, תהיה על חשבון 

 תקופת הבדק ואחריות הקבלן .22

מוסכם ידוע ומוצהר, כי הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לטיב העבודות  22.1
אשר בוצעו על ידו, והקבלן מתחייב בזה לתקן על חשבונו הוא את כל המגרעות ו/או 

חודשים  12במשך ים שיתהוו או שיתגלו בעבודות או בחלק מהן הפגמים ו/או הליקוי
מסירת העבודות למזמין וכן לכל תקופת האחריות הקבועה בחוק המכר )דירות(  מיום

וזאת גם אם הוראות החוק הנ"ל אינן חלות על הקבלן )להלן: "תקופת הבדק 
תאם לתעודות והאחריות"( והכל בנוסף ומבלי לגרוע מהאחריות הקבלן ו/או היצרן בה

 האחריות ספציפיות ככל שתהיינה בהתייחס לפריטי הציוד השונים נשוא המכרז.

המפקח יקבע בכל מקרה אם הקבלן אחראי בעד המגרעות ו/או הפגמים ו/או הליקויים  22.2
הנ"ל. במידה והקבלן לא יתקן את המגרעות ו/או הפגמים ו/או הליקויים הנ"ל תוך לא 

לעשות כן, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות לטיב  ימים מיום שנדרש 7 -מיאוחר 
ובדק ו/או לבצע את התיקון ו/או הביצוע מחדש בעצמו ו/או באמצעות אחר/ים על 
חשבונו של הקבלן ולנכות את ההוצאות הכרוכות בכך מכל כספים שהם שיגיעו ממנו 

רבות מימוש לקבלן באותו זמן ו/או לגבותם בכל דרך אחרת כפי שהמזמין ימצא לנכון ל
 הערבות הבנקאית לתקופת הבדק כאמור בהסכם זה לעיל.

מוסכם כי אם לדעת המפקח ישנם ליקויים בעבודות ואשר תיקונם יארך מעבר לתקופת  22.1
 ערבות הביצועתוארך תקופת הבדק הקבלן יאריך את תוקף  -תוקף ערבות הטיב והבדק 

 בתקופה/ות נוספת/ות לפי קביעת המפקח.

תוארך תקופת הטיב והבדק  -בוצע עבודת תיקון בתקופת הטיב והבדק בכל מקרה שבו ת 22.2
חודשים נוספים מיום סיום ביצוע עבודות התיקון וערבות  12לגבי עבודה זו לתקופה של 

 והאחריות תוארך בהתאם. הביצוע

מוסכם ומוצהר בזאת, כי תקופת הבדק והאחריות תתחיל רק עם מועד סיום ביצוע  22.3
 נשוא המכרז, וקבלת תעודת קבלה מהמפקח במסמכי המכרז. מושלם של כל העבודות

בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבויות הבנקאיות ו/או איזה מהן ו/או שפג תוקפם  22.4
ימים מיום עשית  7-של הערבויות הנ"ל מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

בשיעורה לערבות השימוש בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ו
 בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה.

 פיקוח, בקרה ודיווח .23

מפקח ו/או כ במסמכי המכרז, םכהגדרת המפקח המנהל ו/אוממנה בזה את  העירייה 23.1



 4/2020מכרז מסגרת פומבי מס' 
 לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך

 בשטח שיפוט עיריית כפר יונה 
 הסכם התקשרות  –פרק ב' 

 

 

 )המנהל והמפקח יקראו להלןנשוא המכרז ו/או מתן השירותים על ביצוע העבודות מנהל 
 יה סמכות בענייני כספים, תמורה, תקציבלא תה נהללמיובהר, כי  .("המנהל": בסעיף זה

 בלבד. העירייה יתגזבריתמראש ובכתב של  באישורוכי נושאים אלה יהיו , וכיו"ב

 או מתן השירותים במהלך ביצוע העבודות ימסרוהנחיות והוראות המנהל לקבלן אשר  23.2
 הקבלןעילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של בשום מקרה לא יהוו  םבהתייחס לביצועו

 במכרז. הקבלןוהתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של 

, העירייההקבלן יהא עצמאי בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה, אך יהיה כפוף להוראות  23.3
המנהל או נציג אחר מטעמה, וזאת ככל שהוראות אלה קשורות לעניינים אשר מצויים 

 .העירייהבאחריות 

להוסיף עליו בעלי תפקידים נוספים, למנות רשאית להחליף את המנהל מטעמה,  העירייה 23.4
לו עוזרים לצורך פיקוח על פי חוזה זה, הכל לפי ראות עיניה וכל אימת שתמצא זאת 

 לנכון. 

או מי מטעמה שהוגדר לצורך תפקיד זה, תהא  העירייהלמנהל אשר ימונה מטעם  23.5
מבוצעים הסמכות המכרעת לקבוע אם השירותים ו/או העבודות הניתנים על ידי הקבלן 

 כראוי על פי תנאי חוזה זה ונספחיו.

 ביקורות ואישורי ביצוע: .24

לפחות, בתאריכים שיקבעו ע"י המזמין, תיערך ביקורות ובדיקות ביצוע  לשבועחת א 24.1
שחלף. בביקורות ישתתפו נציג המזמין וצוות מטעם הקבלן,  חודש העבודות אחזקה של 

  שיהיה מצויד באמצעים לבדיקה, כגון: 

וצ"ב. כל ההערות לי רכב, סולמות ואמצעי טיפוס, מנוף, מכשירי מדידה, כלי עבודה וכיכ                 
ימים מהמועד בו נערכו  7רשמו ביומן העבודה והקבלן יתקנם תוך שיתגלו בביקורות י

 הביקורות.

חת לחודש לפחות בתאריכים שיקבעו ע"י המזמין, יערכו סיור לילה בהשתתפות נציג א 24.2
קבלן, ובמסגרתם יבדקו תקינות מערכת התאורה והפנסים, איכות ה נציגהמזמין ו

ירשמו כל ההערות ביומן העבודה של הקבלן  סיוריםההתאורה, מפגעים וכיוצ"ב. בתום 
סוג הזימון, כפי שיפורט ל/או בהתאם ווהן תטופלנה במסגרת עבודות האחזקה השוטפת 

 להלן.

ם תום ביצוע עבודה כלשהי, יפעיל הקבלן המתקנים, יבדוק תקינותם, פעולתם ע 24.3
התאמתם לדרישות החוק והתקנים )לרבות ביקורת בודק מוסמך, והמושלמת, בטיחותם 

מזמין לשם בדיקה. רק אישור חתום ע"י נציג הבמידה ונדרש ע"פ החוק( ויזמן נציג 
עבודה וכאסמכתא להגשת הל סיום המזמין, ללא הסתייגות, ישמש כתעודה המעידה ע

 חשבון ע"י הקבלן.

קיום הביקורות, הבדיקות והסיורים הנ"ל, ותיקון כל הליקויים, יהוו תנאי להגשת  24.4
 חשבון חודשי בגין האחזקה השוטפת.

אם יימצא אי תאימות בין הדיווח לביצוע בפועל העירייה תהיה רשאית לקזז מכל תמורה  24.5
 כל סעד אחר העומד לטובתה.שהיא בהתאם זאת מבלי לגרוע מ

 אחריות ושיפוי בנזיקין .25

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או  העירייהלבדו יהיה אחראי כלפי  הקבלן 25.1
ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו  עירייההפסד העלולים להיגרם ל

בדיהם ו/או למי מטעמם, ו/או לעובדי הקבלן ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן  ו/או לעו
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בקשר 



 4/2020מכרז מסגרת פומבי מס' 
 לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך

 בשטח שיפוט עיריית כפר יונה 
 הסכם התקשרות  –פרק ב' 

 

 

 שמספק ומתקין.  למתקניםלציוד ו/או שירותים ו/או לעבודות ו/או 

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  העירייההקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי  25.2
 .ל ידי מי מטעמוהנמצא או שהובא על ידו ו/או ע

ו/או עובדיה או מי מטעמה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם  העירייההקבלן פוטר את  25.3
באחריותו כאמור, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, ומתחייב בזה לפצות ולשפות את 

על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור  או מי מטעמה תוך שבעה ימים העירייה
אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי  על כל נזק או לרבות

אדם כלשהו, נגדה או נגד מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטעמה, בגין כל אבדן, חבלה או 
נזק שהם באחריות הקבלן על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות 

או דרישה כאמור ותאפשר לו  תודיע לקבלן על כל תביעה העירייהשיגרמו עקב כך. 
 להתגונן מפניהם, על חשבונו. 

רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  העירייה 25.4
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  העירייהסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מ

מחמת  עירייהרמו למחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנג
 מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

 ביטוחים .26

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח  26.1
המצורף ואישורי הביטוח אשר יחולו על הקבלן הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח 

 לתי נפרד הימנו.', ומהווה חלק ב2ב'להסכם זה כנספח 

מוסכם בין הצדדים כי הוראות הביטוח שיחולו על הצדדים בקשר עם הסכם זה הינן  26.2
' המצורף להסכם זה ועל הקבלן להמציא את נספח הביטוח 2ב'בהתאם להוראות נספח 

 כשהוא חתום בידי מבטחה טרם תחילת השירותים נשוא הסכם זה. 2ב'המסומן 

הסכם זה ו/או עפ"י דין, ומבלי שהמזמין נוטל אחריות בלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י מ 26.3
כלשהי כלפי הקבלן ו/או מי מטעמו, ירכוש הקבלן בקשר עם העבודות, מיום תחילת 

 ההתקשרות בין הצדדים, פוליסה לביטוח עבודות קבלניות. 

"ביט"   -היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הידועה כ 26.4
ליסת העבודות"(. פוליסת העבודות תכסה את עבודות החוזה, לרבות שווי )להלן: "פו

החומרים, על בסיס ערך כינון. כן תכלול פוליסת העבודות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
 וחבות מעבידים. 

בנוסף למזמין, תכלול גם את הקבלן ו/או קבלני משנה כמבוטחים  –פוליסת העבודות  26.5
 נוספים. 

מטעמו מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין הקבלן ו/או מי  26.6
טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא באשר לתוכן ו/או היקף פוליסת העבודות 
ו/או טיב המבטח/ים. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף פוליסת העבודות 

ו/או לערוך את הביטוח הנוסף או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב הקבלן להוסיף 
 כאמור, על חשבונו.

מוסכם כי אין באמור לעיל, לרבות בעריכת פוליסת העבודות על ידי הקבלן, כדי לגרוע  26.7
ו/או להפחית מהתחייבויות הקבלן על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, ואין בעצם עריכת 

ריותו של הקבלן לשיפוי פוליסת העבודות כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויותיו ומאח
 בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש, שייגרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על פי ההסכם.

הקבלן ו/או מי מטעמו פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק  26.8
 בר כיסוי על פי פוליסת העבודות.
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ין, מתחייב הקבלן לערוך מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי ד 26.9
ולקיים ביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים למקום העבודות ו/או המשמשים לביצוע 
עבודות החוזה וביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות 

 -למקרה, ולרבות את הביטוחים כדלקמן: ₪ 500,000אחריות שלא יפחתו מסך של 

דסי לכל הציוד המכני ההנדסי המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביטוח ציוד מכני הנ 26.10
ביצוע העבודות, כמפורט באישור הביטוח, והכולל ביטוח צד שלישי רכוש וגוף בגבול 

 .₪מיליון  2 -אחריות שלא יפחת מ

 ביטוח חבות מעבידים, כמפורט באישור הביטוח. 26.11

ח זה יהיה בתוקף החל מקצועית, כמפורט באישור הביטוח. ביטו-ביטוח אחריות מוצר 26.12
מיום תחילת מתן השירותים נשוא ההסכם, לאורך כל תקופת מתן השירותים נשוא 

שנים נוספות, לפחות, מתום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה,  7ההסכם ולמשך 
 וכל עוד קיימת לקבלן ו/או מי מטעמו אחריות לפי דין.

ם ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה הקבלן מתחייב, כי בהסכמי ההתקשרות שלו עם יועצי 26.13
ו/או כל גורם חיצוני אחר במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )ככל 
שיתקשר עם גורמים כאמור וככול שהדבר מותר לו על פי ההסכם(, יופיעו דרישות ביטוח 

BACK TO BACK  .לדרישות הביטוח על פי הסכם זה 

בלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ביחס למען הסר ספק מובהר בזאת כי הק 26.14
לשירותים נשוא הסכם זה במלואן, לרבות במפורש שירותים שנמסרו לביצועם של כל 
גורם חיצוני כאמור והוא יהיה אחראי לשפות את המזמין בגין כל אובדן ו/או נזק 

 שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב השירותים כאמור.

 ים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין. ביטוחי הקבלן יהיו ראשוני 26.15

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות/תנאי הכיסוי כמפורט בסעיף ביטוח זה,  26.16
מזערית המוטלת על הקבלן. לקבלן לרבות באישור עריכת הביטוח, הנה בבחינת דרישה 

בכל הקשור ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו 
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח 

 שהוצא על ידי הקבלן.

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  26.17
מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם לביצוען ו/או לכל תשלום על חשבון 

ורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כן מתחייב הקבלן התמ
לגרום לכל שינוי שיידרש על ידי המזמין ו/או מי מטעמו באישורי עריכת הביטוח, על מנת 

 להתאימם לדרישות הסכם זה. 

אין בעריכת ביטוחי הקבלן וביחס לאישורי עריכת הביטוח כאמור ו/או לפוליסות  26.18
טות בהסכם זה, טיבם, היקפם, תוקפם או היעדרם, כדי לגרוע ו/או הביטוח המפור

 להפחית מאחריות הקבלן ו/או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

הקבלן מתחייב לוודא כי ביטוחיו, לפי העניין, יחודשו מעת לעת ויהיו בתוקף לאורך כל  26.19
יא לידי המזמין אישור עריכת תקופת ההסכם. מיד בתום כל תקופת הביטוח, הקבלן ימצ

ביטוח מעודכן בגין הארכת תוקף האישור לתקופת ביטוח נוספת ומידי תקופת ביטוח, כל 
 עוד הסכם זה בתוקף. 

מבלי לגרוע מהאמור, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה  26.20
ף והקבלן מתחייב )ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר(, הללו יוחזקו בתוק

במועדים כאמור ולמשך התקופות הנוספות כמפורט  –להציג אישורי עריכת ביטוח בגינם 
 בהסכם.
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הקבלן פוטר את המזמין והבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא  26.21
לאתר ו/או לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך ביצוע השירותים לרבות במפורש כלי רכב 

הווה חלק מהעבודות, ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ורכוש המ
 הנ"ל בגין כל אבדן או נזק כאמור. 

מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן פוטר את המזמין  ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או  26.22
לא אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש והצמ"ה )או שהיה זכאי לשיפוי אלמ

ההשתתפות העצמית ו/או הפרת תנאי הפוליסות ו/או ביטוח חסר( ולא תהיה לו כל טענה 
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אבדן או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור 

 מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 של ההסכם.סעיפי הביטוח לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה  26.23

 ביטול התקשרות עם הקבלן .27

 לפי ההתקשרות את להפסיק הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית העירייהמובהר בזה כי  27.1
 שבוע של לקבלן הודעה באמצעות עת וללא כל צורך במתן נימוק כלשהו, בכל זה הסכם

מראש ובכתב.  במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום שבוע הימים ממתן  ימי עבודה
תשלם לקבלן רק את התשלומים המתייחסים לביצוע  העירייהה כאמור, וההודע

העבודות ו/או מתן שירותים שביצע הקבלן עד למועד הביטול ולקבלן לא תהיה כל טענה 
ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו  העירייהו/או תביעה כנגד 

 של הסכם זה לידי סיום.

 ההסכםלבטל את  תרשאי תהא העירייהלעיל,  27.1האמור בסעיף מבלי לגרוע מכלליות  27.2
אחר או בכל דרך  ספקאו באמצעות  הבעצמ ו/או השירותים ולהשלים את העבודות

, או בכל וכוח האדם הנדרש אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים
 48או מתן השירות תוך של מסירת הודעה בכתב על הפסקת העבודה בדרך  חלק מהם,

 מקרים המנויים להלן:ב מראש שעות

או שהפסיק את ו/או מתן השירותים לא התחיל בביצוע העבודות  הקבלן 27.2.1
, המנהלטעם בכתב מאו הנחיות להוראות  שעות 24, ולא ציית תוך םביצוע

או מתן  העבודות לא שלמ ביצוע כהגדרתו בהסכם זה, אשר ניתנו בקשר עם
  השירותים בהתאם למכרז זה;

איטי מדי כדי  או מתן השירות כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות 27.2.2
במועד הקבוע בחוזה או  העבודות או קבלת השירות להבטיח את השלמת

להוראה בכתב שעות  24לא ציית תוך  והקבלןבמועד שהוארך להשלמתו 
כרים בהוראה שמטרתם להבטיח את נקט באמצעים הנזולא  מאת המנהל,

במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך  והשירותים השלמת העבודות
 להשלמתו.

יו על פי ההסכם במסגרת הזמן שניתן תיולא תיקן הפרת התחייבו כשהקבלן 27.2.3
לעניין סעיף זה יראו את הקבלן  .שקיבל על כך בכתב התראהלו בהתאם ל

שעות מהיום שנשלחה אליו  48בור כמי שקיבל את ההתראה בדבר ההפרה כע
ההתראה בפקס למשרדו הרשום של הקבלן וקבלת אישור טלפוני בדבר 

 הגעתו.

מתרשל בביצוע החוזה  שהקבלן ההוכחות להנחת דעת העירייהכשיש בידי  27.2.4
 לא נתנה תוצאות רצויות. לקבלןלאחר שהתראה בכתב 

ספק ו/או  קבלןהסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק  הקבלן 27.2.5
  מראש ובכתב. העירייהבלי שניתנה לו הסכמת ממשנה בביצוע העבודות 
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נכסים או כשעשה סידור  כינוספשט את הרגל או כשניתן נגדו צו  כשהקבלן 27.2.6
)פרט לפירוק ללא חיסול  -עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

או חיסול עסקים מסוג כלשהוא, ו/ -עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר( 
באופן אחר ו/או הוגשה כנגדו תובענה לצו פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו 

 .כינוס נכסים קבוע ו/או זמני

או אדם אחר בשמו של  שהקבלן ההוכחות להנחת דעת העירייהכשיש בידי  27.2.7
או טובת הנאה כלשהיא  שינתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק,  הקבלן

 בר הכרוך בביצוע החוזה.בקשר לחוזה או לכל ד

החליטה על פי שיקול דעתה להפסיק את עבודות הקבלן מכל  העירייהכש 27.2.8
או משינוי מדיניות  העירייהסיבה שהיא הנובעת מסדרי עדיפות בעבודת 

 ביחס לעבודות המכרז. העירייה

את הערך המשוער של  בהודעה לקבלןהמנהל  יציין ,כאמור את החוזה העירייה ביטלה 27.3
מתן הודעה המוקדמת בדבר הביטול ועד מועד שליחת מועד מ ודות שבוצעחלק העבו

  הודעה סופית זו.

 איסור העברת החוזה והעסקת קבלני משנה .28

משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים  קבלניאינו רשאי להתקשר עם  הקבלן 28.1
זה והזכויות  לביצוע איזו מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה וכן איננו רשאי להעביר חוזה

והחובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה והוסכם הדבר בכתב 
 מראש ובכתב. העירייהלו זאת  הובמפורש ו/או אם אישר

נתן, לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו י, אם יהעירייהאישור  28.2
 לבדו. הקבלןתחול תמיד על הקבלן  של קבלן המשנה האחר, והאחריות לכל התחייבויות

לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני  הקבלןמובהר, למען הסר ספק, כי  28.3
 המשנה הפועלים מטעמו.

 הפרת חוזה ופיצוי מוסכם .29

מידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ חוזה זה, יהיה המזמין רשאי לנקוט באחת ב 29.1
, זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות השמורה לןהדרכים המפורטות להמאו בכמה 

 :לעירייה  על פי כל דין

מראש מבלי שלקבלן תהיה  ימים 7הפסיק החוזה תוך מתן הודעה מוקדמת של ל 29.1.1
 כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה .

 -זמן קבלן אחר לשם ביצוע או השלמת העבודה. כל ההוצאות הנוספות ל 29.1.2
תיגרמנה למזמין עקב כך, יחולו וישולמו ע"י הקבלן, ש -הישירות והעקיפות 

 כל סעד ו/או פיצוי לו זכאית העיריה.בנוסף ל וזאת

 לעיל. 21חילוט הערבות בהתאם להוראות סעיף  29.1.3

 אי עמידה בלוחות זמנים 29.2

 עירייהבמקרה של אי עמידת הקבלן במועד שנקבע בהזמנת המובהר כי בכל  29.2.1
דית עפ"י דרישתה, י, מיעירייהם הקבלן ל, ישלהעבודות ו/או השירותיםלאספקת 

עבור כל יום איחור ללא כל הוכחת  ₪ 2,500סך של פיצוי מוסכם וקבוע מראש, 
 נזק. 

 עירייהיגרמו לאשר  בכל ובמלוא עלויות והוצאות נוספות,בנוסף שא יהקבלן י 29.2.2
, בתוספת תקורה בשל הוצאות כלליות בשיעור עקב אי עמידה במועדי ההזמנה
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. במקרה זה, הקבלן לא יהא זכאי לטעון כי המחירים לפיהם הזמנהמסך ה 15%
,  מהקבלן האחר, כאמור, השירותים ו/או העבודותעבור רכישת  עירייהשילמה ה

תהיה רשאית לקזז את  עירייההינם מוגזמים, בלתי סבירים או שיש להפחיתם. ה
וכן תהא  כל סכום העלויות, ההוצאות והתקורה מכל סכום שתהיה חייבת לקבלן

רשאית לחלט סכום כאמור מכתב הערבות של הקבלן המצויה בידיה באותה 
 .העת

מזמין יהיה רשאי לקזז ו/או לנכות הפיצויים ו/או התשלומים הנוספים מכל תשלום ה 29.3
ו )במידה  ויהיה זכאי לתשלום( ו/או לחלט את ערבות הביצוע לשהקבלן יהיה זכאי 

גרוע מזכותו של המזמין לתבוע קיום למבלי שתופקד, כאמור, בידי המזמין, וזאת, 
 ע"פ כל דין.ו/או כל סעד לו זכאי המזמין החוזה ו/או תשלום הפיצויים וההוצאות 

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם  29.4
 הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 20והעיקול לא יוסר תוך    העירייהים לספק מן אם יוטל עיקול על כספים המגיע 29.4.1
 יום מיום הטלתו. 

 אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  29.4.2

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם  29.4.3
 הממונה על נכסי הספק. 

בטיב הנאות תהא לא ביצע הספק את התיקונים הדרושים או שלא ביצעם   29.4.4
יום מיום שהוגשה לו  14ולאחר שניתנה לספק ארכה מתאימה לבצעם, תוך 

 דרישה לכך.

את השירותים כולם או   עירייההספק החליט באופן חד צדדי להפסיק לספק ל 29.4.5
 מקצתם לפי חוזה זה על נספחיו. 

 הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה 29.5
זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד 

 התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הספק עד להפסקת תוקפו כאמור. 

ימים מסיבות של אי שביעות  7רשאית לבטל חוזה זה בהודעה מוקדמת של   העירייה 29.6
האפשרות לתקן את  רצון  מעבודתו של הספק ממעשיו ו/או מחדליו ולאחר שניתנה לו

סעיף זה לא יחול מעבר לשתי הודעות מוקדמות כאמור  הגורם לאי שביעות הרצון.
תהא רשאית לבטל חוזה זה ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן מיידי בכל הפרה   העירייהו

 מעבר לשתי הפרות כאמור לעיל.

 יזוזק .30

גד כל סכום המגיע לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנ רשאית העירייה 30.1
, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לקבלןממנו על פי חוזה זה 

. הוראות סעיף זה אינן לקבלן העירייהוכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן  הקבלןלבין 
אינן פוגעות הן לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ו העירייהשל  הגורעות מזכות

 כלפי הקבלן העירייהרעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות ו/או גו
 מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.

 השתק -מניעות  -ויתור  .31

כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של  31.1
פורש ונחתמו כדין ידי חוזה זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במ

 הצדדים.
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הצדדים לחוזה זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג הסכמות והתחייבות בכתב ובע"פ  31.2
 וכו' שאינם נכללים במפורש בחוזה זה.

 לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה. 31.3

ה זה במקרה מסויים, לא או המנהל לסטות מתנאי חוז העירייההסכמה כלשהיא מצד  31.4
תהווה תקדים כלשהוא, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל 

 ו/או המנהל בזכויות המסורות לו עפ"י חוזה זה. העירייהשתמש תמקרה בו לא 

 םהעדר ניגוד ענייני .32

הקבלן מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא  32.1
עמיד את הקבלן או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בקשר עם ת

התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה וביצועו, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר 
הנובע ממצבו של הקבלן, מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו וכי אם קיים חשש כאמור, הצהיר 

 עליו במפורש במסגרת ההצעה.

כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת  העירייהיב להביא לידיעת הקבלן מתחי 32.2
קיומו של חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת באופן מיידי 

 עם היוודע לקבלן דבר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור.

לאור ניגוד עניינים של הקבלן בעת תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון  העירייה 32.3
 ביצוע עבודותיו ומתן השירותים בהסכם זה, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד  32.4
 . העירייהדעת בא/ת כוח חוות עניינים תכריע 

 שונות .33

מכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הא סי רכזנתניה ו/או במחוזי מבלבית המשפט  33.1
אין זכות להורות כיצד  לקבלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי סכם זההקשור לה

והיכן יתבררו מחלוקות שיהיו, אם יהיו, אלא זכות זו מוענקת באופן בלעדי ומוחלט רק 
  .עירייהל

ת החוזה וכי כל הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצוין בכותר 33.2
הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב 

עת מיידית בשעות מזמן המשלוח או  72 כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור
, אלא אם כן צוין אחרת או מיידית, עם קבלת אישור טלפוני בדבר מסירתה על ידי שליח

 מליה ובלבד שצוין שמו המלא של המאשר ושעת האישור. שליחת שדר במכשיר הפקסי

 __________________     __________________ 

 העירייהחתימת  חתימת הקבלן

 

 

 

 

 

 

 



 4/2020מכרז מסגרת פומבי מס' 
 לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך

 בשטח שיפוט עיריית כפר יונה 
 הסכם התקשרות  –פרק ב' 

 

 

 

 

 -להסכם   1נספח ב'   -

 לזוכה )צמודה( אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

 " ביצוע"ערבות 

  לכבוד

  עיריית כפר יונה

 

___________________ של  מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס'
בנק_______________ על פיו הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי 

 ₪ 100,000מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 
שייקרא להלן "החייב",  _____________ המגיע או העשוי להגיע לכם מאת: 

עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק צוע לבי 04/2002' מכרז פומבי מסעם בקשר 
 .בשטח השיפוט של עיריית כפר יונהבמבני ושטחי ציבור וחינוך ברחבי העיר 

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י 
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: הלשכה

שהתפרסם    2020_________   ות זו, יהא מדד חודש"המדד היסודי" לעניין ערב
 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______ נקודות. 15 -ב 

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת 
 דרישתכם על פי ערבות זו.

המדד החדש הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי 
עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש 
בין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם 
המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 

 בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום  אנו נשלם
הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש 
תחילה מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו 

 .₪ 100,000לא יעלה על סך 

סיום ממועד  חודשים 12 הבתוקפ תישאר זו עד ערבות ערבות זו תישאר בתוקפה
 . תקופת ההתקשרות

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד 
 הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק                 
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 -להסכם   2נספח ב'   -

 קיום ביטוחיםאישור על 

 

 :נספח ביטוח
לפי סעיפי  הקבלן מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות

המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי  הביטוח

המחייבות הן אלו המופיעות  לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוחהבטוח לאפשר לחברות 

דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את  ללמוד הקבלן לעיל. על

 .הסתייגויות הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא

על חשבון הקבלן, פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, -או עלהסכם זה פי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על

ביצוע מיום העמדת אתר הבניה לרשות הקבלן או מתן האישור להחל מורשית כדין, ח בחברת ביטו

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של ולמשך  )לפי המוקדם( עבודותה

למשך שבע שנים ככל שיידרש, )לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר,  )לפי המאוחר( אתרהקבלן מה

, לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק וכל עוד קיימת לקבלן חבות עפ"י דין( נוספות

אישור )"חלק בלתי ניפרד הימנו  יםומהוו המצורפים עריכת ביטוח יבאישורת ביטוח כמפורט ופוליס

( "אישור ביטוחי הקבלן" וכן פוליסות ביטוח כמפורט באישור ביטוחי הקבלן המצורף " )"עריכת ביטוח

 .", בהתאמהביטוחי הקבלןויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף _ להלן: "

 ביטוח עבודות קבלניות: -)רכוש( התנאות מיוחדות פרק א .1
 לכיסויים המפורטים באישור עריכת הביטוח(: בנוסף) את הכיסויים הבאיםכולל הביטוח 

ומחים לצורך מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומ ,תכנוןבגין הוצאות  1.1
 משווי העבודות )מעבר לסכומי הביטוח(. 7.5%בסכום של כינון הנזק 

 .₪ 200,000 הסופי בסכום של מהפרויקטמתקנים ומבני עזר שאינם חלק  ,קל ציוד 1.2

שווי מ 10% , חומרים ועבודה לקויים בסכום שללקוי תכנוןכתוצאה מנזק ישיר  1.3
 .העבודות

. )מעבר לסכומי ₪ 200,000בסך  דה בחגים וכד'להחשת הנזק ו/או עבו הוצאות מיוחדות 1.4
 הביטוח(

 

 ביטוח עבודות קבלניות: -)צד שלישי( התנאות מיוחדות פרק ב .2
 

 7.5%חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך הרחבה לכיסוי  2.1
 . ובסה"כ לתקופת הביטוח לאירוע  ₪ 200.000מינימום מגבול האחריות 

-פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת הנגרם עקבעקיף חבות בשל נזק סוי הרחבה לכי 2.2
 לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.   ₪ 500,000קרקעיים  בסך 

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  2.3

 

 ביטוח עבודות קבלניות:  -התנאות כלליות .3

i.  ו/או מדינת  המזמינה כות התחלוף כלפיעל זהפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור
ובלבד שוויתור כאמור לא ו/או מנהל עבודה ו/או המפקח  ןמוהבאים מטעישראל 

 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

ii.  הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן
מזמינה ל מסרהלביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנ
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 .יום לפחות מראש 60הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של 

iii.  ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף כי הפוליסה תכלול סעיף הקובע
 .מזמינהל מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט

iv. הארכת משך של במקרה הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש
 .תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת רךתואהעבודה, 

v.  במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל כי הפוליסה תכלול סעיף הקובע
 סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את

ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם המזמינה 
 .תהיה

vi. ( הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט בכפוף נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית
 בוטל.יחריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, לשינויים הנקובים לעיל. 

vii. לביטוח  במסגרת הפוליסה הנקובים האחריות בו סכומי הביטוח / גבולות במקרה
 כנגד שהוגשה תשלום תביעה עקב, בחלקם או במלואם, עבודות קבלניות ימוצו

לשאת על  הקבלן ו/או קבלני משנה )מכל דרגה(, מתחייבהמזמינה  ו/או הקבלן
 חשבונו בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם.

זה, הסכם החתימה על  מועדמ ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מ ,המזמינה להמציא לידי הקבלןעל  .4
על ידי ם מיהביטוח חתו יכתער יאישוראת לאתר העבודה,  הקבלן ובכל מקרה טרם כניסת

בגין ביטוח עבודות הפוליסה , על הקבלן למסור העתק מן המזמינה לדרישת. מבטחת הקבלן
 . קבלניות
הפקיד הקבלן ל, על הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי )שבעה( ימים טרם  7-לא יאוחר מכמו כן, 

וכן נוספת  תקופהפו לכאמור לעיל בגין הארכת תוק יםביטוחהעריכת  י, אישורהמזמינה בידי

 . )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 את הביטוחים הבאים: לערוך הקבלןבנוסף, על  .5

 ;פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על ביטוח חובה 3.1

ו/או כלי צמ"ה החייבים  בכלי רכבעקב השימוש  רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין   3.2
 . בגין נזק אחד ₪ 500,000של סך בגבול אחריות ב בביטוח חובה

, בגין נזק אשר המזמינה או מי מהבאים מטעם המזמינה ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד

 המזמינה היה אמור להיות מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את

, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה המאו מי מהבאים מטעשראל ו/או מדינת י

 כאמור;

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על ידי  " ו/או "כל הסיכונים" ביטוח מקיף 3.3
הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך 

 להלן; 16במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף  ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה,

מזמינה ל ממועד מסירת העבודות או חלקן הפוליסה תחול ,ביטוח אחריות המוצר/מקצועית 3.4
שנים מתום  7ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי ההסכם או לפי כל דין, ולפחות 

 ביצוע העבודות. 
 

 הנה בנספח זה, לרבות אישורי עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת וסכםמ .6
 הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה בבחינת

מי ו/או ו/או מדינת ישראל המזמינה כלפי  דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו. זה ו/או לפי הדין
 היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות הקשור בכל המטעמ

 ידי הקבלן.  על שהוצא הביטוח הכיסוי

כלפי לתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .7
למעט כלפי אדם  ,/מנהל הפרוייקטוכן כלפי המפקח המי מטעמו/או ו/וא מדינת ישראל המזמינה 

 שגרם לנזק בזדון. 

בסכומי ההשתתפות העצמית ודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת קבלןעל ה .8
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המזמינה  . סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידיביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זההנקובים ב
 מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם טוחי הקבלן )לרבות ביתנאי כל קבלן לקיים את על ה .9
להאריך את פוליסות הביטוח (, וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה העבודותביטוח 

כל במשך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, 
עד למועד או  אתרודות ויציאת הקבלן מהתקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העב

תחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הובמהלך כל תקופת  ,תשלום חשבון סופי
שנים נוספות לאחר  7)לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך  זההסכם הקבועה ב

 .ת לפי דין(סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק, וכל עוד קיימת לו אחריו

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .10
הקבלן צמצם את אחריות או להמזמינה  על יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להבדבר התאמתם ו

 באישורי הביטוח או בהעתקיבמקרה של אי התאמה בין האמור  פי כל דין. ו עלאפי הסכם זה -על
ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת 

 להתאימם להוראות הסכם זה.

ו/או היקף ביטוחי קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות הככל שלדעת  .11
או וח הנוסף הביטלערוך  על הקבלן, או משלימים לערוך ביטוחים נוספיםהקבע של הקבלן או 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על  .ן הקבלןכאמור, על חשבוהמשלים 
, למעט /מנהל הפרוייקטוכן כלפי המפקח מםומי מטעו/או מדינת ישראל המזמינה  תחלוף כלפי

 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 יעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שליובאו לידפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .12
 . הקבלן

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן  .13
 לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. 

לכלול  קבלןבהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על ה .14
בהסכמי ההתקשרות עמם הוראות ביטוח "גב אל גב" לדרישות הביטוח על פי סעיף זה ו/או לכלול 

 בהתאמה כאמור. קבלןאת קבלני המשנה בביטוחי ה

ו/או  ביחס לשירותיםהמזמינה נושא באחריות כלפי  קבלןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה

, קבלןן אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם הובי הקבלן, בין אם בוצעו  באמצעות העבודה

בגין אובדן ו/או נזק שייגרם בשל המזמינה  ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את קבלןוה

 קבלןידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי ה-השירותים שבוצעו על

 ובין אם לאו.  קבלןו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם ה

כם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מוס

בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו  המזמינה לשפות את /הקבלןמי מטעמם, באחריות המבוטח

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

שם מניעת לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים ל ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .15
העבודות, ובמיוחד אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע פגיעה, 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על  .לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל 

צווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור ה
לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל 

   .הזכויות שעל פי החוקים לעיל

/מנהל את המפקחוכן  םומי מטעמו/או מדינת ישראל המזמינה  הקבלן פוטר במפורש את .16
העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל ביצוע באת כל הקבלנים הקשורים ו הפרוייקט

עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות ,לטובת הקבלן(
ודות, מטעם הקבלן )לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העב

לקבלן , או ששנערך על ידי הקבלן ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו וכן לנזק אשר לקבלן הזכות 
כל קבלן לא תהא לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולהזכות  הייתה

פטור מאחריות לא יחול לטובת ה , אולםטענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור
  דם שגרם לנזק בזדון.א



 4/2020מכרז מסגרת פומבי מס' 
 לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך

 בשטח שיפוט עיריית כפר יונה 
 הסכם התקשרות  –פרק ב' 

 

 

)רכוש  3.3-ו 3.2מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים  .17
למען הסר ספק וצמ"ה(, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו. 

רר את המבטח לא ישחעל ידי טוח ימוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב
טוח ילרבות במקרה שהב ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן הקבלן מן האחריות המוטלת ע

טוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או יאינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הב
המזמינה  לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,הנזק שנגרם

 . םמי מטעמו/או מדינת ישראל  ו/או

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה  .18
 שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

יחולו ההוראות , במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם .19
 הבאות:

)חמישה עשר( ימים, להתקשר  15תהא הזכות, לאחר שניתנה לקבלן התראה של מזמינה ל 18.1
בביטוח עבודות קבלניות תחת הקבלן, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי 

 הצמדה, לפי חוזי הביטוח.
 על פי האמור לעיל יחולו על הקבלן.המזמינה  כל הוצאות 18.2
 ראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל עלאין בהו 18.3

 חבות כשלהי.המזמינה 
היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה  .20

את אישור המבטח מזמינה לאשכול החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח ל
 ביצוע העדכון האמור.על 

, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור המזמינה לדרישת .21
קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מזמינה של כל גורם או בעל זכויות
 מקרה הביטוח, כמבוטח.

וד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו הקבלן יהיה אחראי, בלעדית, לכל אבדן, נזק או קלקול לצי .22
ואת  הם, את עובדי/או מדינת ישראל המזמינה בקשר עם ביצוע השירותים, והוא פוטר את

 מכל אחריות לאובדן ו/או נזק לציוד כאמור, בין אם נערך ביטוח ובין אם לאו. הםמנהלי

ם בתום לב על והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחי /הקבלןהפרת תנאי ביטוחי המבוטח .23
מבקש האישור ו/או המזמינה ו/או  ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות /הקבלןידי המבוטח

 .מפקח/מנהל הפרויקט לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור

על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .24
 של היום ממועד בקשת 10מועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו המצאת אישור הביטוח ב

 בכתב להמצאת אישור כאמור.המזמינה 
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 הצהרה

 תאריך:____________

 לכבוד:

 המזמין 

 א.ג.נ.

 הבהרה לעניין אישור ביטוח בפורמט "אישור ביטוח אחיד" הנדון:

 

לפי סעיפי הביטוח חייבויותיי התבא לצמצם את  ואינ שהוצגאישור הביטוח אני הקבלן מאשר כי 

הינה אך ורק כדי  שהוצגהביטוח  , ומתכונתו התמציתית של אישורבהסכם ההתקשרותהמפורטים 

הן  המחייבות הביטוח הוראותאני מאשר כי . עליהבהנחיות הפיקוח  לעמוד הביטוח לחברת לאפשר

באנשי נעזרתי  הצורךדרישות אלו מובנות לי, במידת . במסמכי ההתקשרות בלבד המופיעות ואל

  .הסתייגויותללא , ודרישות אלו הושמו בביטוח שהוצג על מנת להבין את הדרישות יביטוח מטעמ

, בחלקן או במלואן הפוליסות העתקי את עת בכל לקבל הזכות את ו לעצמ שומר, ידוע לי כי המזמין 

קיום תנאי  את לבחון שתוכל מנת על או/ו בפוליסות לתביעה להביא העלולות נסיבות גילוי של במקרה

 כאמור בחלקן או במלואן הפוליסות העתקי את עבירואני א, אחרת סיבה מכל או/והביטוח שבהסכם 

 הפוליסות את להתאים מנת על שיידרש תיקון או שינוי כל לבצע מתחייב אני. הדרישה קבלת עם מיד

 .הסכם ההתקשרות הוראות פי על להתחייבויותיי

 

לא לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  י זכותו של המזמין ,כ באני מצהיר ומתחיי

/ אישורי ת הביטוחוכל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליס םעל מי מטעמ אוהמזמין , על יטילו 

כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת  הביטוח

 ובין אם לאו. נבדקוובין אם לאו, בין אם התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם התקשרותי לפי הסכם העל

 

 .הסכם ההתקשרות של יסודית הפרההוראות ביטוח תהווה  בתנאי עמידה איאני מאשר כי 

 

 בכבוד רב,

 

 חתימה:_________________
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 יטוחב נספח

ביטוח עבודות קבלניות /  - אישור קיום ביטוחים
 בהקמה

 (DD/MM/YYYY) האישורהנפקת  תאריך

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
וליסת הביטוח יגבר האמור במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפכל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור נוסח הפוליסה המבוטח מבקש האישורמ

 שם
עיריית כפר יונה ו/או 

 מדינת ישראל

 שם
 למלא

מען הנכס 
המבוטח / כתובת 

 ביצוע העבודות
 

 כפר יונה
ביצוע עבודות 

יתוח, בינוי, פ
שיפוצים ובדק 
במבני ושטחי 
ציבור וחינוך 
 ברחבי העיר 

בתחומי עיריית 
 כפר יונה

 

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר: מזמין☒

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 , כפר יונה1רחוב שרת 

 מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / 
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

השתתפות 
 עצמית

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  מטבע סכום מטבע סכום
 ד'

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

 :הרחבות

שווי מלא    
של העבודה 

 למלא-
 
 

 אחריות צולבת -302    ₪

 שיפויהרחב  -304
 קבלנים וקבלני משנה -307

ויתור על תחלוף לטובת גורם  - 308
 מפקח הפרוייקט –אחר 

ויתור על תחלוף לטובת  -309
 מבקש האישור

כיסוי בגין נזק שנגרם  -312
 מצמ"ה

 נזקי טבע -313

 כיסוי גניבה, פריצה ושוד-314
 כיסוי רעידת אדמה -316

 -אחר –מבוטח נוסף  - 317
י משנה ו/או קבלנים ו/או קבלנ

 מפקח ו/א מנהל הפורייקט

 מבוטח נוסף מבקש האישור -318
 -מוטב לתגמולי ביטוח - 324

 מבקש האישור

 ראשוניות -328
 
 

מלוא סכום     ופריצה גניבה
 הביטוח

   

/רכוש עובדים עליו רכוש
 סמוך/ רכוש קיים

מערך  20%   
 העבודה

   

מערך  10%    בהעברה רכוש
 העבודה

   

מערך  20%    נוי הריסותפי
 העבודה

   

 -תקופת תחזוקה מורחבת
 חודשים 24

       

חומרים מסופקים ע"י 
 המזמין

    במלוא ערכם   

ציוד, כלי עבודה ומבני 
 עזר של הקבלן

    ₪    

        שבועות 4 -תקופת הרצה
נזק ישיר מתכנון לקוי 

 ועבודה לקויה
משווי  10%   

 העבודות
₪    

נזק עקיף מתכנון לקוי 
 ועבודה לקויה

מלוא סכום    
 הביטוח

   

רכוש מחוץ לאתר העבודה 
 ו/או רכוש במעבר

   700,000 ₪    

הוצאות אדריכלים, 
 מהנדסים ויועצים אחרים

משווי  7.5%   
 העבודות

₪    

    ₪ 500,000    הוצאות דרישת רשויות
        פרעות ושביתות

     ₪ 300,000    ת נזקהוצאות החש
     ₪ 300,000    הוצאות תיקון זמני

 צד ג'
 הרחבות:

 זיהום תאונתי
 הרעלה

נזקי גוף מרכב שאין חובה 
 לבטחו

   8,000,0000 
 
 
 

₪ 
 
 
 

  
 

 
 

 אחריות צולבת -302

 הרחב שיפוי -304
 קבלנים וקבלני משנה -307

ויתור על תחלוף לטובת  -309
 מבקש האישור
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 כיסויים
 מכשירי הרמה

 עבודה בגובה
 

נזק לפריטים תת 
 קרקעיים

 
החלשת משען ו/או 

 רעידות
 
 
 
 

כיסוי עודף מעבר לגבול 
האחריות התקני של 
-ביטוח רכב מנועי צד

 שלישי רכוש

 

 
 
 

1,000,000 
 

משווי  10%
העבודות, מינ' 

500,000 ₪  
 
 

2,000,000 

 
 

 
 
 
₪  
 

₪  
 
 

₪  

 

 
 
 
 

כיסוי בגין נזק שנגרם -312
 מצמ"ה

 יסוי לתביעות מל"לכ -315

 -אחר –מבוטח נוסף  - 317
קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או 

 הפרוייקט מפקח

 מבוטח נוסף מבקש האישור 318

מבוטח נוסף בגין מעשי או  -321
 מחדלי המבוטח )מבקש האישור(

מבקש האישור מוגדר כצד  -322
 ג'

 ראשוניות -328
רכוש מבקש האישור  -329

 ייחשב כצד ג

  ₪ 20,000,000    ידיםאחריות מעב
 

 הרחב שיפוי -304  
 קבלנים וקבלני משנה -307
עיריית כפר  –מבוטח נוסף  -317
 יונה

 מבוטח נוסף מבקש האישור -318

מבוטח נוסף היה וייחשב  -319
 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח

מבוטח נוסף בגין מעשי או  -321
 מחדלי המבוטח )מבקש האישור(

 וגדר כצד גמבקש האישור מ -322

 ראשוניות -328
אחריות מוצר/ 

 מקצועי
 
 
 
 
 
 
 

תאריך  
 רטרו:

 
_______

_ 

 אובדן מסמכים -301    ₪ 2,000,000 

 אחריות צולבת 302
 דיבה/ השמצה -303
 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור

 מבוטח נוסף מבקש האישור 318

מבוטח נוסף בגין מעשי  321
 מבקש האישור -מבוטחומחדלי ה

 מרמה ואי יושר עובדים -325
 פגיעה בפרטיות -326
 עיכוב/ שיהוי -327
 ראשוניות 328

 חודשים 6תקופת גילוי -332
 אחר

ביטול רשלנות 
 רבתי/חמורה

        

 

 

 :(ג'מתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות הפירוט השירותים 
 עבודות קבלניות -בנייה – 009
 קבלן עבודות אזרחיות – 069
 שיפוצים 074
 שירותי תחזוקה ותפעול 088

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
הודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 



 4/2020מכרז מסגרת פומבי מס' 
 לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך

 בשטח שיפוט עיריית כפר יונה 
 הסכם התקשרות  –פרק ב' 

 

 

 

 


