
 

 

  0918/ 'חוזה מס

  

  ________  בשנת ______חודש ל_____שנער� ונחת� ביו� 

  

  בי�

  מ "אחוזות החו� בע

  תל אביב , 6גרשו� ' מרח  

  03$7610333:  פקס03$7610300: טל

  מצד אחד          )"אחוזות החו�" או "החברה "–להל� (      

  

    לבי�   

      ____________________________  

  ___________________________מ      

  __________: פקס_________ : טל

  מצד שני              ")הקבל� "–להל� (      

  

מעוניינת ") העיריה: "להל�(אשר הנה תאגיד עירוני של עיריית תל אביב יפו , ואחוזות החו  :הואיל

: להל� (והספקת מוצרי אבטחת מידע) חומת אש (Firewallפרויקט שדרוג של מערכת ה ביצוע ב

  ;")הפרויקט"

 8/2009' מכרז מסזכתה בביצוע הפרויקט והצעתו הנו בעל ידע ויכולת לצור! מצהיר כי והקבל�   :והואיל

והקבל� מעוניי� להתקשר ע) החברה לביצוע העבודות ") מכרזה: "להל�(פרסמה החברה אשר 

  ;הכל בתנאי) ובמועדי) המפורטי) בחוזה זה, כהגדרת� להל�, האמורות בחוזה זה

ולמועדי) המפורטי) בחוזה זה ה מוכנה להתקשר ע) הקבל� והכל בהתא) לתנאי) והחבר  :והואיל

  ;להל�

  

  :בי� הצדדי� כדלקמ�הותנה והוסכ� , לפיכ� הוצהר

  

  מבוא נספחי� וכותרות .1

 .המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה .1.1

 ישמשו לצורככותרות הסעיפי) מובאות לש) נוחיות בלבד וה� אינ� מהוות חלק מהחוזה ולא י .1.2

  .פירושו

וכל האמור בו במי� , א ברבי) במשמע וכ� להיפ!,  בלשו� יחידהוראות הכלליותכל האמור ב .1.3

  .א במי� נקבה במשמע וכ� להיפ!, זכר
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   הגדרות .2

  :בחוזה זה תהיה למונחי) הבאי) המשמעות כדלקמ�

 ;זה על כל נספחיו ומסמכי המכרזחוזה    –" החוזה" .2.1

 (Firewall)הספקה והטמעת מערכת חומת אש ל 8/2009' מסמכרז סגור    ," המכרז" .2.2

  ;אשר פרסמה החברה, והספקת מוצרי אבטחת מידע

או /לרבות מי שהוסמ! על ידו ו, או כל מי שיבוא בשמו ומטעמו/ל החברה ו"מנכ   – "המנהל" .2.3

  .הפועל מטעמו לצור! חוזה זה או חלק הימנו

 או כל חלק עבודות  לפקח על ביצוע הול ידע, מזמ� לזמ�, מי שנקבעהמנהל או     – "המפקח" .2.4

  .�מה

2.5. "�שלוחיו וכל מי הפועל מטעמו בביצוע העבודות נשואות , עובדיו, לרבות נציגיו   – "הקבל

  .חוזה זה

  .יפו,אביב,עיריית תל   – "העירייה" .2.6

,  שפרסמה החברהמכרזהמערכת שעל הקבל� לספק ולבצע בהתא) להצעתו ב   , "מערכת" .2.7

 .כולל מלוא מרכיביה, קטלצור! ביצוע הפרוי

והספקת מוצרי אבטחת ) חומת אש (Firewallפרויקט שדרוג של מערכת ה   , "הפרויקט" .2.8

 .מידע

 ,מכרז ההפעולות והשירותי) שעל הקבל� לבצע בהתא) להוראות, כל העבודות   – "העבודות" .2.9

לצור! הקמת המערכת , במכרזוהצעת הקבל� המיוחד  החוזה והמפרט הטכני

 .ספקת הציוד הנדרש לביצוע�הלרבות , קטוביצוע הפרוי

המכשירי) והחומרי) אות) התחייב הקבל� לספק בהתא) , כל האביזרי)   – "הציוד" .2.10

המכשירי) והחומרי) הנחוצי) , חוזה וכ� כל האביזרי) והמכרזלהוראות ה

 .חוזה והמכרזלקבל� לצור! ביצוע התחייבויותיו בהתא) להוראות ה

  .)למכרז" ה"נספח  (לחוזה זה' נספח אצור להמ –"  המיוחדהמפרט הטכני" .2.11

  נספחי� .3

, בי� א) מצורפי) בפועל ובי� א) אינ) מצורפי) לו, מכרזהמסמכי) המפורטי) להל� וכ� כל מסמכי ה

  :מהווי) חלק בלתי נפרד מחוזה זה ומחייבי) את הקבל� לכל דבר ועניי�

  ; המיוחדהמפרט הטכניכולל , המכרזמסמכי  – 'נספח א �

  ;כתב כמויות ומחירי) , מכרזהצעת הקבל� ב – 'נספח ב �

  ;נוסח הערבות הבנקאית לחוזה  – 'גנספח  �

 ;לחוזה עריכת ביטוח נוסח אישור – 'דנספח  �

  . הצהרת סודיות– 'נספח ה �

  ;שירות ותחזוקה, אחריות חוזה – 'ונספח  �

  ;עריכת ביטוחנוסח אישור  – 1נספח 

  ;קה ותחזונוסח הערבות הבנקאית לאחריות – 2נספח 
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  . הצהרת סודיות– 3נספח 

  ).בהתא) להצעת הספק במכרז( כתב כמויות ומחירי) – 4נספח 

  ת הקבל�והצהר .4

   :הקבל� מצהיר בזה כי

 ובאפשרותו לבצע את כל �הסכי) לבצע, ותהבי� את מהות העבוד, קרא את כל מסמכי החוזה .4.1

 . התנאי) המפורטי) בחוזה זה

כי , פרטיה� ואת ותהנדרשהעבודות את היק  ,את פרטי המערכת, החברהבדק את הנחיות  .4.2

המשפטיי) והאחרי) בקשר , ההנדסיי), התכנוניי), מצויי) בידיו כל הנתוני) העובדתיי)

ברמה מקצועית גבוהה העבודות  והוא מסכי) לקבל על עצמו את ביצוע עבודותאו ל/לחוזה זה ו

  .ביותר

הקבל� . הינ) נכוני) ומדויקי), חיה)על נספ, או המסמכי) אשר צורפו לחוזה זה/כל הפרטי) ו .4.3

מתחייב להודיע מיידית למנהל על כל שינוי שיחול בפרטי) האמורי) ולהמציא למנהל העתקי) 

וזאת מיד , א) ייחתמו, ממסמכי התקשרות מהותיי) לביצוע החוזה אשר ייחתמו על ידו בעתיד

  .ע) חתימת)

כושר ויכולת לבצע , מומחיות,  בעל ידעוכי הינושיונות המתאימי) על פי כל די� יהינו בעל הר .4.4

, ברשותו המשאבי) והאמצעי) הכספיי), ברמה מקצועית גבוהההעבודות על פי חוזה זה 

 של המערכת תחזוקההפעלה ו, הקמה, הספקהוכוח אד) מקצועי ומיומ� ל, הטכניי) והארגוניי)

מעות לכל הוראות באמינות ובמיומנות מרביי) תו! היש, וכי הוא יבצע את החוזה בדייקנות

 .המנהל

בעל הסמכות כי הנו  ו והציוד על פי חוזה זהכי הנו ספק מורשה מטע) היצר� של המערכת .4.5

  .טכניות להתקנה ותחזוקת הציוד והמערכת על פי חוזה זה

, לרבות התקנת הציוד, כל העבודות והפעולות המוטלות על הקבל� בהתא) להוראות חוזה זה .4.6

� שהוא יתחזוקה וכל פעולה אחרת מכל סוג ומ, הדרכה, בלההו, ספקהה, הפעלת כוח האד)

  . יבוצעו על ידי הקבל� ועל חשבונו, הנדרשי) לביצוע החוזה

, או כל חוזה להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע האמור בו/או הגבלה על פי כל די� ו/אי� כל מניעה ו .4.7

בהתא) להוראות חוזה או העלולי) להשפיע על התקשרותו /וכי בדק את כל הגורמי) העשויי) ו

  .זה

4.8.   האו השימוש בה אינ/המערכת על כל רכיביה ו,  לעיל4.7 מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעי

, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  בדר! כלשהי זכות קניי� רוחני של צד שלישי כלשהוהמפר

  . בי� של הקבל� ובי� של כל גור) אחר, או התחייבויות חוזיות/ג) וזכות יוצרי) ומד, פטנט

ידוע לו שאי� בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינת� על פיו כדי לשחררו מכל חובה או  .4.9

תשלומי חובה , אגרה, היטל, היתר או רשות או מ� הצור! לשל) מס, צור! לקבל כל רשיו�

  .כל די�או / וחוזה זההמוטלי) עליו על פי , ב"וכיו
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  בשלבי�הזמנה .5

או הציוד /או חלקי המערכת ו/החברה תהא רשאית לפצל את הזמנת המערכת ו, כאמור במכרז .5.1

, ובי� היתר, לפי שיקול דעתה,  לכמה הזמנות שונותקבל�או העבודות מאת ה/או הפרויקט ו/ו

ה חודשי) בתנאי שההזמנות כאמור תוצאנה בתו! שש, וזאת, משיקולי תקציב וצרכי החברה

 .זהממועד החתימה על חוזה 

, יחולו הוראות חוזה זה וחוזה האחריות, כמפורט בסעי זה לעיל, במקרה של פיצול ההזמנות .5.2

  .השירות והתחזוקה על כל אחת ואחת מ� ההזמנות

  ההקמת המערכת והפעלת .6

הכל בתנאי) ובמועדי) המפורטי) במפרט , על כל חלקיההקבל� מתחייב להקי) את המערכת  .6.1

  . לחוזה זה וביתר הוראות חוזה זה והכל לשביעות רצונו המלאה של המנהל,  המיוחדהטכני

הא) הקמת המערכת הושלמה בהתא) להצעת הקבל� , דיעלפי שיקול דעתו הבל, המנהל יקבע .6.2

 , המערכת סופי שלשיידרשו טר) אישורכולל בדיקות הקבלה , כנדרשהמיוחד  ולמפרט הטכני

 ולקבל� לא תהא  המיוחד והמפרט הטכנימלא בהתא) להוראות החוזהוא) הנה מופעלת באופ� 

 .כל טענה בקשר לקביעת המנהל כאמור

 .  הקבל� יסייע בידי המנהל ויספק לו כל מידע שיידרש על ידו באופ� מיידי .6.3

  .ידוע לקבל� כי עמידה קפדנית במועדי) האמורי) בחוזה הינה תנאי יסודי בחוזה זה .6.4

ובמידת , על ידי הקבל� באמצעות אנשי מקצוע מיומני), בוצעת הת של המערכת והפעלההקמת .6.5

הצור! בעלי הסיווג המתאי) לביצוע העבודות על פי הדי� והכל תו! נקיטת כל אמצעי הזהירות 

  .או מפגע/והבטיחות הדרושי) ומניעת כל מטרד ו

ערכת או ההיתרי) הדרושי) על פי החוק לש) הקמת המ/הקבל� יפעל לקבלת כל הרשיונות ו .6.6

 .הוהפעלת

מובהר בזאת על הקבל� בלבד תחול האחריות להשיג את , מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל

הרשיונות וההיתרי) האמורי) מכל הרשויות המוסמכות ולבצע את כל התיאומי) , האישורי)

 .הנדרשי) לש) כ!

המפקח בכל הקשור או /או מי מטעמו יישמעו ויצייתו לכל הוראות המנהל ו/או עובדיו  ו/הקבל� ו .6.7

 .לביצוע תפקידיה) על פי חוזה זה

 משתמש או קבל� וכ� לבדוק את טיב החומרי) שההעבודות ביצוע פקח עלרשאי ליהיה המפקח   .6.8

מובהר בזאת כי אי� בזכות ,  למע� הסר ספק.עבודותה ואופ� ביצוע עבודותישתמש בה) וטיב ה

כדי ואו המנהל /או המפקח ו/רה והחבטיל אחריות כלשהי על כדי לההפיקוח כאמור לעיל 

זה או על פי כל חוזה על פי הקבל� של ובהתחייבויותיו אחריותו או לפגוע ב/או לשחרר ו/וצמצ) ל

   .די�
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,ז"התשל, לרבות הוראות חוק העונשי�, יפעל הקבל� בהתא) להוראות כל די�, בביצוע החוזה .6.9

; 1911חוק זכויות יוצרי) ; רי)פקודת זכויות יוצ; 1981,א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות; 1977

 וכל חוק אחר שיש להוראותיו נגיעה לביצוע התחייבויות הקבל� 1967 ,ז "התשכ, חוק הפטנטי)

  .נשוא החוזה

או לשאר /ו, על כל היבטיה, כי המערכת תהא מותאמת לעבודה, על חשבונו, הקבל� ידאג  .6.10

 . המיוחדאו המערכות הכל כמפורט במפרט הטכני/מרכיבי) ו

את נציגי החברה בכל הקשור לדרכי פעילותה , על חשבונו, ידרי! הקבל�,  הפעלת המערכתטר) .6.11

או /שיהיה דרוש לחברה ו, הנתוני) שנית� לקבל ממנה אופ� הפיקוח וכל מידע אחר, של המערכת

למע� הסר ספק מובהר בזאת כי .  זהחוזהלעירייה לש) ביצוע פיקוח יעיל על ביצוע הוראות 

כאי לתשלו) נוס בגי� ההדרכות וכי אלו כלולות בהצעת המחיר שלו כפי הקבל� לא יהא ז

  .מכרזשהוצעה ב

 . יחולו על כל חלקי המערכת, על נספחיו, מובהר בזאת כי כל הוראות חוזה זה .6.12

  הכנות לביצוע .7

 וכ� עבודותבדק את המקו) לביצוע הש מי כבל�רואי) את הק, כול� או חלק�, בכל הנוגע לעבודות .7.1

 והתקשרותו בחוזה מכרזהגשת הצעתו בהשיג כל מידע אחר העשוי להשפיע על בח� ו, כמי שבדק

  .זה

להכיר את התנאי) הפיסיי) ואת הפעילות במקו) ביצוע מובהר בזאת כי הקבל� מתחייב  .7.2

הקבל� ולא תוכר תביעה כלשהי של העבודות ואת המגבלות שבה� יהיה עליו לבצע את , העבודות

 .או במגבלות כאמור/ ויסיי)הכרה בתנאי) פ, הנובעת מאי

  דר� ביצוע ולוח זמני� .8

, Detail design)(מסמ! תכנו� מפורט , ימת חוזה זה יו) ממועד חת21בתו! , הקבל� יעביר לחברה .8.1

לצור! ביצוע העבודות והקמת , במפרט הטכני המיוחדאת כל האמור , בי� היתר, אשר יכלול

תכנית עבודה מפורטת , כי התכנו� הפרטניי)יחד ע) מסמ, יציג הקבל� לחברה,  כמו כ�.המערכת

(SOW). 

 לפני  מסמכי התכנו� הפרטניי) וכ� תכנית העבודה המפורטת יאושרו מראש על ידי החברה .8.2

 . על פי חוזה זהאיזו מ� העבודותתחילת ביצוע 

אישור מסמכי התכנו� הפרטניי)  יו) לכל היותר ממועד 30המערכת תוק) על ידי הקבל� בתו!  .8.3

  . על ידי החברההעבודה המפורטת ותוכנית 

הקבל� ימציא , דרכי ביצוע ולוח זמני) מפורט ומחייבהמיוחד הטכני  במפרט וא) לא נקבע .8.4

הצעה בכתב , בהתא) להוראות המנהל, לאישור המפקח תו! התקופה המתאימה להיק העבודה

בצע את לרבות הסדרי) ושיטות אשר לפיה) יש בדעתו ל, בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמני)

פרטי) נוספי) ועדכוני) בכתב , לפי דרישתו מזמ� לזמ�,  למפקחבל�כ� ימציא הק. עבודותה

המצאת המסמכי) ואישור) על ידי המפקח אינה . בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמני) האמורי)

  .  מאחריות כלשהי המוטלת עליובל�פוטרת את הק

  .זמני) על ידי המפקח ויחייב את הקבל� ייקבע לוח הלעיל לוח זמני) כאמור בל�לא המציא הק .8.5
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בהתא) להוראות החוזה הקבל� יעדכ� את לוח הזמני) לפי דרישת המפקח או בתדירות אחרת  .8.6

יעודכ� לוח הזמני) על ידי המפקח והעדכו� יחייב , לא עדכ� הקבל� את לוח הזמני). או המנהל/ו

  .את הקבל�

בנסיבות , או בעדכונו על ידי המפקח/ וההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמני) על ידי המפקח .8.7

יחולו על הקבל� וינוכו מכל סכו) שיגיע לקבל� בכל עת או ייגבו ממנו בכל דר! , כמפורט לעיל

שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה .  לרבות באמצעות חילוט ערבויות, אחרת

 .סופית

ישל) , ה שאיננה נובעת מכוח עליו�בשל סיב, לא יעמוד הקבל� במועדי) המפורטי) בחוזה .8.8

בגי� כל שבוע ) חמשת אלפי) שקלי) חדשי)( 1  5,000 ,ס! בשקלי) השווה ל, הקבל� לחברה

או /וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לחברה על פי החוזה ו, איחור בלוח הזמני)

 .הדי�

  התחייבויות כלליות .9

  .עבודותהות בכל עת למקו) בו מבוצעשאי) להיכנס ר, המפקח ומי מטעמ)או /המנהל ו .9.1

, נזק, הלי!, דרישה,  על כל חיוב הנובע מתביעהה ויפצה אותחברההקבל� ימנע כל נזק מה .9.2

, סודות מסחריי), מדגמי), ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטי)"היטל וכיו, הוצאה

או / ובמתקני)או /עבודות ותו! כדי ביצוע ה, או זכויות דומות בדבר השימוש, סמלי מסחר

  . במהל! העבודותבחומרי) שיסופקו על ידי הקבל�או /בתוכנות ואו /או במכשירי) ו/ובמכונות 

בחומרי) המיועדי) או /בתוכנות ואו /או במכשירי) ו/ובמכונות או / והקבל� ישתמש במתקני) .9.3

מובהר , מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל. על נספחיו, בחוזהבהתא) לאמור עבודות לביצוע ה

 לדרישות התקני) ומתאימי) חדשי)או חומרי) כמפורט לעיל יהיו /בזאת כי המתקני) ו

  .)יהרלוונטי

   עבודותהשלמת הביצוע מועד  .10

וימשי! בביצוע בקצב הדרוש להשלמת�  ע) החתימה על חוזה זה  עבודותהקבל� יתחיל בביצוע ה .10.1

  . הקבוע בותו! התקופה שנקבעה ובהתא) ללוח הזמני)

 תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוי) לעילת סעי הוראו  .10.2

אמור להיות העבודות היה הביצוע של . תו! התקופה המסוימת שנקבעה בחוזהמהעבודות 

 . עיל ל10.1 התחלתו והשלמתו כאמור בסעי , יבצע הקבל� כל שלב, בשלבי)

 העבודותישתנה המועד להשלמת ,  או קוצר המועד להשלמת�עבודותניתנה ארכה להשלמת ה  .10.3

  .בהתא) לכ!

  הפסקת עבודה .11

על הפסקת  שעות 48בהודעה מוקדמת של ,  להודיע לקבל�תיה רשאיתה חברהמוסכ) בזה כי ה  .11.1

או כל הפרויקט או /לגבי כל העבודות או חלק� ו ,באופ� זמני או לצמיתות,  זהחוזהפעילות על פי 

 לפרש ולנמק את עילת ההפסקה ת חייבתהיה חברהוזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שה, חלקו

 חברהמוסכ) ומוצהר כי לא תהא לקבל� כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי ה. כאמור

  . זהחוזהבקשר ע) הפסקת פעולתו על פי 
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והקבל� החל בביצוע חתימת חוזה זה י אחר, לצמיתות, � או מקצת�כול, הופסק ביצוע העבודות  .11.2

 יהיה הקבל� זכאי לקבל מהחברה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד –העבודות בפועל 

 וזאת לסילוק סופי ומוחלט של ,  להל�11.3 למועד הפסקת העבודה וכ� לפיצויי) כמוגדר בסעי

, לרבות הוצאותיו והפסד רווחי), ללא יוצא מ� הכלל, בגי� הפסקת העבודה כאמורכל תביעותיו 

או ביצוע /למעט במקרה בו הופסק ביצוע הפרויקט ו,  זאת. להל�11.5  בכפו לאמור בסעי

  .או הציוד שסופק על ידו/דו ואו בטיב העבודות שבוצעו על י/העבודות בשל נימוק התלוי בקבל� ו

11.3.    מער! העבודות שלא 20% ,יהיה סכו) שווה ל 11.2 פיצוי בגי� הפסקת עבודה כאמור בסעי

לא ,  מהיקפו או יותר75%כי א) בוצע החוזה בשיעור של , מוצהר בזה, למע� הסר ספק. בוצעו

  . פיצויי) כלשה)יהיה הקבל� רשאי לקבל

א! הקבל� טר) החל , אחרי חתימת החוזה, לצמיתות, כול� או מקצת�, הופסק ביצוע העבודות  .11.4

 לא ישול) לקבל� פיצוי כלשהו והקבל� מוותר בזה על כל תביעה או –בביצוע העבודות בפועל 

לקבל� דרישה לפיצויי) ואול) א) הקבל� יוכיח לשביעות רצונו של המנהל שבאופ� סביר נגרמו 

 משווי 10% סכו) שלא יעלה על חברהשל) לו הת, הפסדי) בעקבות הכנותיו לתחילת העבודות

  . בהתא) לנזק שנגר) בפועלהחוזה

ישולמו לקבל� בכפו לכ!  שיגיש חשבו� סופי לא  , הסכומי) שיגיעו לקבל� לפי סעיפי) קטני)   .11.5

  . יו) מיו) הפסקת העבודה21 ,יאוחר מ

12. �  הדרכה ורענו

או מי מטעמה הדרכה פרונטלית ומעשית לרבות לווי ושילוב נציגי /ערו! לעובדי החברה והקבל� י .12.1

 . והטמעת המערכתהתקנההחברה בכל שלבי ה

 40או מי מטעמה הדרכה נוספת בהיק /בגמר הספקת המערכת יערו! הקבל� לעובדי החברה ו .12.2

  .שעות

   .א) לדרישת החברה יערו! רענו� לעובדי החברה ואו למי מטעמה מעת לעת ובהתהקבל� .12.3

 מסירת המערכת .13

בדיקות , הגדרות, סיו) הפרויקט וקבלת המערכת יאושר רק לאחר סיו) בדיקת אינטגרציה .13.1

הכל בהתא) , קבלה ותיעוד מלאי) ולאחר אישור תקינות הציוד והמערכת על ידי החברה

 .להוראות המפרט הטכני המיוחד

את החלקי) , בי� היתר, שיכלול, מערכתכתנאי למסירת המערכת יכי� הקבל� תיק תיעוד של ה .13.2

נהלי תחזוקה וטיפול , נהלי הפעלה, תצורה כללית של המערכת, הסברי) על המערכת: הבאי)

, תיעוד ציוד טכני, נהלי) לטיפול במכשירי), נהלי עבודה מול המוקד, פרטי נות� השירות, מונע

 .הכל כמפורט בהוראות המפרט הטכני המיוחד, תיעוד יצר�

  אחזקה ותחזוקה, שרות, תאחריו .14

רות יש, אחריות על ידי החברה יחתו) הקבל� על החוזה למת� הע) סיו) התקנת המערכת וקבלת

 שירות והתחזוקה יהיה בהתא) ה, אחריות אופ� מת� ה. לחוזה זה'וכנספח ותחזוקה בנוסח המצור

  .לחוזה זה' ונספח ,  ותנאיולקבוע בחוזה השרות והתחזוקה
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  ההתמורה ותשלומ .15

לרבות ביצוע , במלוא� ובמועד�, תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבל� על פי מסמכי החוזה .15.1

יהא זכאי הקבל� לשכר אשר ישול) לו בהתא) ובכפיפות לתנאי) ולהוראות , העבודות

 )."שכר החוזה "–להל� (המפורטי) להל� 

 .מכרזהשכר החוזה ישול) לקבל� בהתא) להצעת המחיר שהוגשה על ידו במסגרת  .15.2

מאת פקיד השומה על שיעור בתוק אישור , מעת לעת ועל פי דרישתה, חברהימסור להקבל�  .15.3

 מהתשלומי) המגיעי) חברהנכה הת, לא יומצא אישור פקיד שומה כאמור. ניכוי מס במקור

  . את סכומי מס הכנסה על פי די�קבל�ל

חלטת עבור מילוי כל סופית ומו, הוא מהווה תמורה מלאה, הינו קבוע וסופי, שכר החוזה .15.4

א ווה, לרבות בגי� עבודה וחומרי), במלוא� ובמועד�, התחייבויות הקבל� על פי מסמכי החוזה

או /אגרות ו, לרבות מסי), כלליות ואחרות, מיוחדות, ת כל ההוצאותא, למע� הסר ספק, כולל

ובביצוע יתר ת ביצוע העבודוהכרוכות ב, בי� קיימות ובי� עתידיות, מכל מי� וסוג שה), היטלי)

או הפרשי) כלשה) מכל /ולא יתווספו לו תוספות ו, החוזהבהתא) להוראות הקבל� התחייבויות 

  .אלא א) נאמר מפורשות אחרת בחוזה זה, סוג ומי� שהוא

15.5.   בכתב הכמויות מחירי היחידות המפורטי),  לעיל15.4 מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעי

משינוי , בי� היתר, והחברה לא תית� כל תוספת עליה) כתוצאה, יישארו קבועי), והמחירי)

, תשלו) תוספות יוקר, הוצאות ייצור, עליה במטבע חו3, מדד, עליית שכר עבודה, היק העבודה

  .או מכל סיבה אחרת שהיא/עליה במחיר מוצרי) ו, עליה במיסי)

ביודע) את ,  הצדדי) מצהירי) ומסכימי) בזאת, לעיל15.4 ור בסעי מבלי לפגוע מכלליות האמ .15.6

כי שכר החוזה לא ישתנה , אי הוודאות השוררת במשק בתקופת חתימת החוזה והצפויה בעתיד

מדדי) , בעשערי מט, במחירי עבודה, במחירי חומרי), ג) בגי� שינויי) כלשה) שיחולו במשק

תשלומי חובה קיימי) או , ארנונות, מכסי), היטלי), מסי), ביטוח, הוצאת הובלה, שוני)

 .ללא כל יוצא מ� הכלל, או מכל סיבה אחרת שהיא, חדשי)

 :אבני הדר! לתשלו) הנ� .15.7

,  בפועל מער! המערכת והציוד שסופקו25% –ע) סיו) הספקת המערכת והציוד  .15.7.1

 .בהתא) למחירי כתב הכמויות

בהתא) לתנאי החוזה ,  המערכת והציודקבלת בדבר  מאת החברהסופי אישורמת� ) ע .15.7.2

  .יתרת התשלו) –המיוחדוהמפרט הטכני 

  .החברהיו) מיו) אישור החשבו� על ידי ) שישי) (60+  שוט התמורה תשול) לקבל� בתנאי .15.8

� לידי יגיש הקבל, לידי החברה ימי) ממועד מסירת המערכת) שלושי)( יו) 30 ,מלא יאוחר  .15.9

ישול) החשבו� הסופי . בצרו כל המסמכי) הרלוונטיי) המפורטי) להל�, סופי החברה חשבו� 

איחר הקבל� . החברהיו) מיו) אישור החשבו� הסופי על ידי ) שישי) (60+ שוט לקבל� בתנאי 

יתווס לפרק הזמ� שנקבע , חברהבהגשת החשבו� או בהגשת מסמ! הקשור בו לבקשת ה

אותו פרק זמ� שבו איחר הקבל� בהגשת החשבו� או , חברה הסופי על ידי הלתשלו) החשבו�

  .המסמ! כאמור לעיל
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 ,יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניי) ששולמו, תשלו) שכר החוזה לידי הקבל� כפי שנקבע לעיל .15.10

 ובקיזוז כל סכו) אחר ששול) ,החל ממועד תשלומ) לקבל� ועד למועד החישוב, ככל ששולמו

ובניכוי וקיזוז כל סכו) המגיע לחברה ,  א) שול)–ה שעה על חשבו� שכר החוזה לקבל� עד אות

או מכל סיבה , או על פי כל די�,  לבי� הקבל�חברהאו לפי חוזה אחר בי� ה, מהקבל� על פי החוזה

  .אחרת

הצהרה על חיסול כל תביעותיו : חברההחשבו� הסופי ישול) לקבל� לאחר שימציא הקבל� ל .15.11

או מעניי� כלשהו /או דרישות כלשה� בקשר לחוזה ו/לא יהיו לקבל� תביעות וואישור כי אי� ו

וכ� ערבות בנקאית לתקופת , אישורי מסירת עבודות מכל הגורמי) הרלוונטיי); הנובע ממנו

  .חברה של ההלהנחת דעתאחריות ה

  שלילת יחסי עובד מעביד .16

 עצמאי ובלתי קבל� כל�קבפועל ה, מוסכ) ומוצהר בזה כי בהתקשרותו ע) החברה בחוזה זה .16.1

לבי� או המפקח /או המנהל  ו/או העירייה ו/ו חברהלא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בי� ה. תלוי

או מי מטעמו לא יהיו זכאי) לכל /או עובדיו ו/ והקבל� ואו הבאי) מטעמו/או עובדיו ו/ וקבל�ה

  . ברהאו זכויות של עובדי) כלפי מעביד) מטע) הח, או הטבות, פיצוי, תשלו)

או כלפי עובדיו /כלפיו ו, מכל אחריות שהיאאו העירייה /ו חברה פוטר בזה מראש את ההקבל� .16.2

 .הנובעת מיחסי עובד ומעביד, או כלפי כל הבאי) מטעמו/ו

בקשר ע) העסקת) של , ההוצאות והמסי), ישא בכל התשלומי)הוא בלבד יקבל� מתחייב כי ה .16.3

או /מס בריאות וכל מס ו, ביטוח לאומי,  מס הכנסה,לרבות שכר עבודה, או מי מטעמו/דיו ובעו

ואי� לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה , או כל תשלו) סוציאלי אחר/או מלווה ו/היטל ו

או לעובדי) מטע) /ו, להדרי! או להורות לקבל�, לרבות לפקח, או למנהל הפרוייקט/לחברה ו

ולא , ביצוע הוראות חוזה זה במלוא�או למי מטע) הקבל� אלא אמצעי) להבטחת /ו, הקבל�

כל זכויות של עובד המועסק על ידי , או לכל מי מטעמו/או לעובדי) מטעמו ו/תהיינה לקבל� ו

או זכויות של עובד כלפי מעבידו , או הטבות, פיצויי), החברה וה) לא יהיו זכאי) לכל תשלומי)

 .מטע) החברה

מתחייב הקבל� לשל) , על הקבל� כמעבידא) תידרש החברה לשל) איזה מ� תשלומי) החלי)  .16.4

. או לשפותה בגי� תשלומי) אלו ככל שבוצעו על ידה/מיד ע) דרישת החברה ו, כל סכו) כזה

החברה תהא רשאית לקזז כל סכו) שכזה מתו! התקבולי) , מבלי לגרוע מ� האמור לעיל

  . המגיעי) לקבל� כאמור בחוזה זה

או כל מי , או עובדי) של הקבל�, כי עובד, או בית די�/יקבע בית משפט ו, היאשיה ומכל סיבה ה .16.5

כי אז מתחייב הקבל� , בי� ביחד ע) הקבל� ובי� בנפרד, מטע) הקבל� הנ) עובדי) של החברה

, ללא יוצא מ� הכלל, על כל סכו), מייד לפי דרישתה הראשונה, לפצות ולשפות את החברה

לרבות כל ההוצאות , ביעה וקביעה כזואו גו בקשר ע) כל ק/שהחברה תידרש לשל) לכל אד) ו

  .ל"המשפטיות הקשורות לנ

17. �  עובדי הקבל

 . הקבל� יעסיק כוח אד) מקצועי ומיומ� לקיו) כל הוראות חוזה זה .17.1
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נציג הקבל� ייצג אותו "). נציג הקבל�: "להל�(___________ נציג הקבל� לצור! חוזה זה הינו  .17.2

יחייבו את ,  הקבל� וכל הסיכומי) שיושגו איתוכל ההודעות שימסרו לנציג. בלעדית בפני החברה

  . הקבל�

לדרוש את החלפתו המיידית של כל אחד מעובדי , בהתא) לשיקול דעתו הבלעדי, המנהל רשאי .17.3

ללא צור! במת� התראה מראש והקבל� מתחייב בזאת , או מי מטעמו/או נציגיו ו/הקבל� ו

תו! נשיאה , מיד ע) דרישת המנהל, למי מטעמו כאמור לעי/נציג/להחלי על חשבונו את העובד

מובהר בזאת כי דרישת המנהל . ככל שייגרמו, או נזקי) שיגרמו לו/או הפסדי) ו/בכל ההוצאות ו

  .אינה חייבת להיות מנומקת

  איסור קבלת טובות הנאה .18

,  לחוק העונשי�290כהגדרת) בסעי , "עובדי ציבור"או מי מטעמו יחשבו /או עובדיו ו/הקבל� ו .18.1

' סימ� ה', ויחול עליה) מכלול האיסורי) הקבועי) בפרק ט, לצור! עבירת השוחד, 1977 ,ז"תשל

בהקשר של קבלת טובת הנאה כלשהי מלקוחות בקשר לביצוע , 1977 ,ז"תשל, לחוק העונשי�

 . חוזה זה

או מי מטעמו תיחשב /או עובדיו ו/והפרתה על ידי הקבל� ו, הוראה זו הינה הוראה יסודית בחוזה .18.2

 . יסודית של החוזההפרה 

יודיע , או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל/או מי מטעמו תשלו) ו/או מי מעובדיו  ו/קיבל הקבל� ו .18.3

או טובת ההנאה או למי שהחברה /ויחזיר מיד לנות� התשלו) ו, על כ! הקבל� לחברה לאלתר

פי שתורה הכל כ, או את שוויה של טובת ההנאה, או את טובת ההנאה/את התשלו) ו, תורה לו

  . החברה

או טובת הנאה ולא /או מי מטעמו קיבלו תשלו) ו/או עובד מעובדיו ו/נודע לחברה כי הקבל� ו .18.4

 או טובת ההנאה כדי לגרוע /לא יהיה בהשבת התשלו) ו, לעיל 18.3 פעלו בהתא) לקבוע בסעי

 . טי נגד הקבל� בגי� הפרת חיובו כאמור לעילמזכות לחברה לנקוט בכל צעד משפ

18.5.   . זו בחוזה ההעסקה שבינו לבי� עובדיו18 הקבל� מתחייב לעג� הוראות סעי

  איסור ניגוד ענייני� .19

  . הקבל� מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד ענייני) בי� עניינו הוא לבי� עניינה של החברה .19.1

, לא יכה� בהנהלתו ולא יהיה בי� בעליו, הקבל� מתחייב כי בכל עת, מבלי לגרוע מ� האמור לעיל .19.2

  .נושא משרה בחברה או אד) המכה� בתפקיד בעירייה, בשכר או שלא בשכר, או בי� עובדיו/ו

זה בדבר איסור  19או עובדיו את תוכ� סעי /או בעליו ו/ מתחייב להביא לידיעת מנהליו וקבל�ה .19.3

יאסור עליה) לנהוג בניגוד ענייני) כלפי , יורה לה) לפעול על פיו ובי� היתר, וד הענייני)ניג

  .או העירייה וכ� יאסור עליה) לשמש כנושא משרה בחברה או לכה� בתפקיד בעיריה/החברה ו

   סודיות ושמירה על הפרטיות, בעלות על מידע .20

20.1. הינו קניינה ) "המידע": להל�(לחוזה זה ייווצר או יגובש על ידי הקבל� בקשר , כל מידע שייאס

אשר רשאית לעשות במידע זה , של החברה והוא מוחזק על ידי הקבל� בנאמנות עבור החברה

  . כרצונה במגבלות הדי�
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או כלכלי או כל זכות אחרת /זכות לפיתוח מסחרי ו, זכות יוצרי), לקבל� אי� כל זכות קניי� .20.2

מפעילותו במהל! תקופת ההתקשרות וכתוצאה ממנה או נוצר על ידו כתוצאה /במידע שנאס ו

אלא , והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על פי החוזה

  . באישור מראש ובכתב של החברה

או על פי דרישה של החברה יעביר הקבל� את כל המידע שברשותו לרשות /ע) סיו) ההתקשרות ו .20.3

גיבוי או חלקי) מ� המידע , ולא ישמור ברשותו עותק, רה לו במפורשהחברה או מי שהחברה תו

אלא א) נית� על כ! אישור מפורש ובכתב של , שנאס על ידו במהל! תקופת ההתקשרות

  . החברה

ולהימנע מלהעבירו לרשותו של אד) שאינו , על הקבל� לשמור את המידע באופ� שנית� להג� עליו .20.4

לא א) כ� ניתנה על כ! מראש הסכמתה המפורטת והכתובה של א, קשור ישירות בביצוע חוזה זה

  . החברה

או ללקוחות שהגיע /או לעירייה ו/הקבל� מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע הנוגע לחברה ו .20.5

וכ� מתחייב להחתי) את עובדיו ומנהליו על הצהרה בדבר , לידיעתו אגב ביצועו של חוזה זה

 . שמירה על סודיות המידע האמור

נספח  בנוסח המצור כעי זה מתחייב לחתו) על הצהרת סודיות למילוי אחר הוראות סהקבל� .20.6

 על או הפרויקט/עבודות ולהחתי) את עובדיו וכל הבא מטעמו לצורכי ביצוע ה, לחוזה זה 'ה

 שנחתמה צהרהכל ה, )לפי דרישת, או למנהל/אחוזות החו והתחייבות בנוסח דומה ולמסור ל

  .כאמור

  . או לעירייה/ודיות לא תחול על מסירת מידע לחברה והצהרת הס .20.7

  . הצהרת הסודיות החתומה תהווה נספח לחוזה ההעסקה שבי� הקבל� לבי� עובדיו .20.8

הקבל� מתחייב לדאוג לכ! שעובדיו יחתמו על הצהרה בדבר סודיות ולשמור על פרטיות) של  .20.9

על משמעות הדרישות כחלק מחוזה העסקה שבי� הקבל� לבי� עובדיו ולהעמיד) , הלקוחות

 . הנובעות מחוק הגנת הפרטיות

, לחוק העונשי� 118או למי מטעמו כי הוראות סעי /קבל� מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיו וה .20.10

 . חלי) על חוזה זה,1977ז "התשל

  אחריות .21

או למי /שייגר) לו ו, מכל מי� וסוג, או הפסד/ ואו הוצאה/הקבל� יהא אחראי בלעדי לכל נזק ו .21.1

או / והאו הפעלת/ והאו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהקמת/או לעירייה ו/או לחברה ו/דיו ומעוב

  .או ביצוע העבודות על פי חוזה זה/או מת� השירותי) ו/ וה או חלקהכול,  של המערכתהתחזוקת

בגי� כל או העירייה /ואו ישפה את החברה /הקבל� יפצה ו, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .21.2

או הקשורה להקמת /הנובעת ו, או כנגד העירייה/או עתירה שתוגש נגדה ו/ תביעה ואו/דרישה ו

או ביצוע העבודות על פי /או מת� השירותי) ו/ והלתחזוקתאו / והאו להפעלת/על ידו ות המערכ

לרבות תביעה מלקוחות ולרבות תביעה שענינה הפרת פטנט או הפרת זכות קני� רוחני , חוזה זה

 . אחרת כלשהי
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או /או העירייה דרישה ו/בכל מקרה בו תוגש כנגד החברה ו, י לפגוע בכלליות האמור לעילמבל .21.3

על כל המצור , או העירייה רשאיות לעשות שימוש בחוזה זה/יהיו החברה ו, או עתירה/תביעה ו

או התנגדות לשימוש /או העתירה ולקבל� לא תהא כל טענה ו/לצור! הדיפת התביעה ו, אליו

  .  האמור

קבל החברה תביעה או דרישה לפיצוי או לתשלו) דמי נזק בגי� נזקי) שבאחריות הקבל� א) ת .21.4

כל . תודיע החברה על כ! לקבל� ותאפשר לו להתגונ� כנגד אותה תביעה או דרישה, לפי חוזה זה

הסכמה מפורשת או משתמעת ע) בעל התביעה שיש בה משו) הודאה מפורשת או משתמעת של 

תחייב הסכמת , הצהרתית או אחרת, בי� א) כספית, בות כלשהיאו העירייה בח/החברה ו

  . או הפיצוי האמורה לעיל/החברה מראש ובכתב וזאת מבלי לגרוע מחובת השיפוי ו

 ע) בעל חוזהתהא החברה רשאית לבוא לידי , א) לא יפעל הקבל� לסילוק התביעה או הדרישה .21.5

 חוזהה את כל הסכומי) שתשל) בגי� והקבל� יחזיר ל, בתנאי) שייראו לה, התביעה או הדרישה

 .  ימי) ממועד קבלת דרישת תשלו) ממנה7תו! , כאמור לעיל

, על התביעה או הדרישה,  להל�22 בהתא) לסעי  , א) ימנע הקבל� מלהודיע לחברת הביטוח .21.6

 . תהא החברה רשאית להודיע לה על כ! בעצמה

 ביטוחי� .22

 לפני מועד הקבל�מתחייב , או על פי כל די�/ זה וחוזה על פי הקבל�מבלי לגרוע מאחריותו של  .22.1

לערו! ולקיי) במש! כל , או עבורו/או מטעמו ו/ זה על ידו וחוזה י נשואביצוע העבודותתחילת 

 חבות המוצר חודשי) לאחר מכ� לעניי� ביטוח 6 זה וכ� למש! תקופה נוספת של חוזהתקופת 

)  חוזהל' נספח דבהתא) לתנאי) המפורטי) ב, את הביטוחי)).  לאישור עריכת הביטוח4סעי

מורשית  טוחיאצל חברת ב, ")אישור ביטוחי הקבל�: "להל�(זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

 .כדי� בישראל

 את הציוד וכל ביצוע העבודותהקבל� יבטח על חשבונו הוא למש! כל זמ� , בנוס לאמור לעיל .22.2

או אבד� /במלוא ערכ) מעת לעת בפני כל נזק ו, ביצוע העבודותחר שהובא על ידו לצור! רכוש א

 .או על פי כל די�/ זה וחוזהאשר הקבל� אחראי לה) לפי תנאי 

החברה , הקבל�משנה של  קבלני) וקבלני, הקבל�את אחריות בי� היתר ג)  ו יכסי הקבל�טוחיב .22.3

המפורטי) הבטוח  פרקי ויכלול את ,")מבוטחיחידי ה: "להל�(או מנהליה /לרבות עובדיה ו

 .בנספח אישור ביטוחי הקבל�

במש! ,  זהחוזה נשוא עבודותהנדרשי) בקשר ע) ה להחזיק בתוק את כל הביטוחי) הקבל�על  .22.4

על הקבל� להחזיק , אחריות מקצועית ביטוח את, ע) זאת.  זה בתוקחוזהכל  התקופה בה יהיה 

 .תיישנות על פי די�בתוק כל עוד לא תמה תקופת הה

יכללו ויתור על כל זכות , ביטוחי הקבל� הנערכי) המפורטי) בנספח אישור ביטוחי הקבל� להל� .22.5

 ובלבד שהאמור בדבר הוויתור מנהליה ועובדיה , של מבטחי הקבל� כלפי החברה) שיבוב(תחלו

 .על זכות התחלו לא יחול לטובת אד) שגר) לנזק מתו! כוונת זדו�



, 13 –  

 

כפופות על פי העניי� ) למעט ביטוח אחריות מקצועית(ריות הנערכות על ידי הקבל� פוליסות האח .22.6

 על פיו יראו את הביטוחי) כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי " אחריות צולבת"לסעי

 .המבוטח

מתחייב , ל"או משלימי) לביטוחי) הנ/ יש צור! בעריכת ביטוחי) נוספי) והקבל�היה ולדעת  .22.7

שבכל ביטוח רכוש , או המשלימי) ולגרו) לכ!/ ולקיי) את הביטוחי) הנוספי) ולערו!הקבל� 

סעי בדבר ויתור על זכות , נוס או משלי) אשר יערו! מעבר למצוי� לעיל ייכלל בהתאמה

כי הביטוח יורחב , או בביטוח אחריות לגרו) לכ!/מנהליה ועובדיה ו, החברההתחלו כלפי 

 .י אחריות צולבתבכפיפות לסע לשפות את החברה 

 צמצ) את היקפ)או ל/ יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל) והקבל�ביטוחי  .22.8

 . יו) מראש על כוונתו לעשות זאת60 הודעה בכתב בדואר רשו) לחברהאלא א) מסר 

 ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינ) קודמי) לכל ביטוח הנער! על ידי הקבל�ביטוחי  .22.9

 לרבות כל .החברה מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתו ביטוחי הקבל�וכי מבטח  החברה

  .1981 ,א " ביטוח התשמחוזה לחוק 59טענה או זכות המפורטי)  בסעי

מהתמורה ) סעי ביטוח( על פי תנאי סעי זה ת זכאיא לקזז כל סכו) לו הית רשאיהיה תהחברה .22.10

 .הקבל�דת לזכות מוהע

או תביעה כנגד החברה בגי� נזק שהוא /או דרישה ו/ לא תהיה לו כל טענה וכי, הקבל� מצהיר .22.11

על פי הביטוחי) שנערכו לפי , לרבות ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, זכאי לשיפוי עבורו

אול) . והוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזק כאמור, נספח אישורי ביטוח הקבל�

 . שגר) למקרה הביטוח בזדו�הפטור כאמור לא יחול לטובת אד)

, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ות כלשונ�פוליסוראות ה ה ולקיי) את כל מתחייב למלאהקבל� .22.12

לשל) את דמי הביטוח , לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח

 וע העבודותביצה בתוק במש! כל תקופת ינ תהיותבמלוא) ובמועד) ולדאוג ולוודא כי הפוליס

 . זהחוזהנשוא 

תנאי מ ה בתו) לב של תנאי נקבע כי הפר, בנוס לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .22.13

על פי ביטוחי)  החברה לא תפגע בזכויות או עובדיו/מנהליו ו ,הקבל�ת הביטוח על ידי ופוליס

 .אלו

,  זהחוזה נשוא ותביצוע העבוד לא יאוחר מיו) תחילת החברה מתחייב להמציא לידי הקבל� .22.14

 זה חוזההמצור ל" אישור עריכת ביטוח"ל בהתא) לנוסח "אישור בדבר עריכת הביטוחי) כנ

 .כשהוא חתו) כדי� על ידי המבטח, "ד"נספח ומסומ� 

 . זהחוזה  על פיהקבל�לא תפגע בהתחייבויות , המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור .22.15

, במועדי) הנקובי),  זהחוזה עריכת הביטוח נשוא  מתחייב לחזור ולהפקיד את אישורהקבל� .22.16

  . זה בתוקחוזהתקופת ביטוח וכל עוד תו) מדי 
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 י)ומקד  תנאי מתלהו הינ,כאמור" י הקבל�אישור ביטוח" מצהיר כי ידוע לו שהמצאת הקבל� .22.17

 כאמור ביצוע העבודותתחילת  הקבל� למנוע מ� ת זכאיתהיה והחברה ביצוע העבודותלתחילת 

 .המוסכ)מועד ב לא הומצא , כאמור,אישורבמקרה שה

או אי בדיקת) על /או בבדיקת) ו/מוסכ) בזה במפורש כי אי� בהמצאת אישור ביטוחי הקבל� ו .22.18

, תוקפ), טיב), כדי להוות אישור בדבר התאמת) של ביטוחי הקבל� למוסכ), ידי החברה

אחריות כלשהי על או כדי לגרוע מאחריותו של הקבל� או כדי להטיל /היקפ) או היעדר) ו

 .או מנהליה ועובדיה/החברה ו

לא תפגע , לעיל 22.14  למע� הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הבטוח במועד כאמור בסעי .22.19

לביצוע כל תשלו) , ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות,  זהחוזהפי  ,  עלהקבל�בהתחייבויות 

   ממנוומנעי ג) א) יחוזה מתחייב לקיי) את כל התחייבויותיו על פי הוהקבל�, הקבל�שחל על 

  . בשל אי הצגת האישורי) במועדביצוע העבודותלהתחיל 

 צורה ב כדי לצמצ) או לגרועהקבל�ל על ידי "בהקשר זה מובהר כי אי� בעריכת הביטוחי) הנ

 . זהחוזה בהתא) להקבל�ת יוכלשהי מהתחייבו

 זה ובאישור חוזהמע� הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבי) מ� האמור בל .22.20

ועל הקבל� לבחו� את , הינ) בדבר דרישה מזערית המוטלת על הקבל�, עריכת ביטוחי הקבל�

הקבל� מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע . חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתא)

 .או דרישה כלפי החברה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריי) כאמור/מלהעלות כל טענה ו

 הקבל�או את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי / רשאית לבדוק את אישורי הביטוח והחברה .22.21

 מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על מנת להתאימ) להתחייבויותיו והקבל�כאמור לעיל 

 . זהחוזהנשוא 

 ביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות וזכותה החברהיב כי זכות הביקורת של  מצהיר ומתחיהקבל� .22.22

 או מי מטעמה החברהאינה מטילה על , לבדוק את הפוליסות ולהורות על תיקונ� כמפורט לעיל

או , ותוקפ), היקפ), טיב), כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור

 . זהחוזה על פי הקבל�גרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ואי� בה כדי ל, לגבי היעדר)

, הקבל� מתחייב לשל) את פרמיות הביטוח בגי� הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבל� .22.23

וכל תשלו) אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר לה� במועד ולמלא אחר כל הוראות 

ר על הוראות הבטיחות והזהירות לשמו, ל כלשונ� ומבלי לפגוע בכלליות האמור"הפוליסות הנ

לשל) את דמי הביטוח במלוא) ובמועד) ולדאוג ולוודא כי , הנכללות בפוליסות הביטוח

 . זהחוזה נשוא ביצוע העבודות בתוק במש! כל תקופת ינה תהיותהפוליס

הקבל� יהיה אחראי לשפות את החברה באופ� מלא בגי� כל נזק אשר ייגר) לה עקב אי , כמו כ� .22.24

או /מנהליו ואו על ידי / והקבל�הפוליסות על ידי מי מתנאי מתנאי  ביטוחי הנובע מהפרת כיסוי

 .עובדיו

מתחייב הקבל� למלא אחר כל דרישות ,  זה לעילחוזהבנוס ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו) ב .22.25

, ובעיקר, ל"שהותקנו לפי החוק הנ, התקנות וכדומה, והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווי)
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 נשוא ביצוע העבודותבאופ� שכל העובדי) שיועסקו ב,  מבלי לפגוע מכלליות האמור לעילא!

יהיו בכל עת ובמש! כל , משמשיו ואלה שיועסקו באופ� מקרי או זמני, לרבות שליחיו,  זהחוזה

 .ל"זכאי) לכל הזכויות שעל פי החוק הנ,  זהחוזהתקופת 

 בדבר אחריותו חוזהע מכוח) של הוראות הכל הוראה בסעי זה בקשר לביטוח אינה באה לגרו .22.26

 .או על פי הדי�/ זה וחוזההבלעדית של הקבל� לנזקי) בא) יגרמו כאמור בסעיפי) אחרי) ב

  ערבות .23

בויות יאו התחי/ו, להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבל� על פי חוזה זה במלוא� ובמועד� .23.1

 ):"הערבות"להל� (בות כדלקמ� ערבמועד החתימה על חוזה זה ,  ימציא הקבל� לחברה,עתידיות

 מהיק הצעתו של 10% , בשקלי) השווה לבס! , צמודה למדד, ערבות בנקאית בלתי מותנית

 .  יו) ממועד חתימת חוזה זה180 שתוקפה עד ,מ"לא כולל מע, הקבל� במכרז

אוטונומית , של אחד הבנקי) המסחריי) הגדולי) בישראל, הערבות תהא ערבות בנקאית צמודה .23.2

 .   לחוזה'גבנספח בתנאי) ובנוסח הקבוע , י מותניתובלת

או בהגדלת היקפה /או בגבייתה ו/או בהארכת תוקפה ו/ערבות והההוצאות הקשורות במת� כל  .23.3

  .יחולו על הקבל� וישולמו על ידו, לפי העניי�

או פיצוי /או נזק ו/לכיסוי כל הוצאה ו, כולה או חלקה, החברה תהא רשאית לחלט את הערבות .23.4

או /לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שלקבל� תהיינה טענות ו, בעי) מהפרת חוזה זההנו

  .או תביעות כלשה� כנגד החברה בשל כ!/דרישות ו

על החברה כדי לגרוע מחיוביו של הקבל� כלפי החברה או במימושה על ידי /ערבות והבמת� אי�  .23.5

או /לתבוע כל סעד המגיע והחברה ע מזכויות או בכדי לגרו/או על פי הוראות כל די� ו/פי החוזה ו

  .או על פי כל די�/שיגיע לו על פי החוזה ו

מובהר בזאת כי כל סכו) שיחולט ייהפ! לקניינה הגמור של החברה והקבל� ישלי) את סכו)  .23.6

הערבות לסכו) המקורי להבטחת המש! עבודתו לפי החוזה ומבלי שיהא בכ! כדי לחייב את 

  .  עמוהחברה להמשי! ולהתקשר

תקבע החברה על פי שיקול דעתה , בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי החברהמובהר  .23.7

 .הבלעדי את סדר זקיפת הסכומי)

  הפרת חוזה .24

  . יחול על הוראות החוזה1970 , א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(החוזי) חוק  .24.1

 הינ) סעיפי) יסודיי) 29 , 25  ,23  ,22  , 21 , 20 , 19 , 18 , 16 , 14 , 13 , 11 , 10 , 8 , 6 , 5 , 4 סעיפי)  .24.2

 . בחוזה זה

ולא תיק� ההפרה תו! פרק זמ� סביר , שאינו תנאי מהותי, הפר הקבל� תנאי מתנאי החוזה .24.3

 .יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה, בהודעה בכתב, י החברה"שנקבע ע

לבטל את החוזה ללא התראה תהיה החברה רשאית , הפר הקבל� אחד או יותר מסעיפי) אלה  .24.4

  . או על פי הדי�/מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי החוזה ו, מוקדמת וזאת
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מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת , תהיה החברה רשאית, לא קיי) הקבל� הוראה מהוראות חוזה זה .24.5

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כולו או חלקו, לחלט את סכו) הערבות, לפי הדי� או לפי חוזה זה

לכ! ומבלי שתהיה לו זכות כלשהי לבוא כלפי החברה בטענות כלשה� מבלי שהקבל� יוכל להתנגד 

  . בקשר לכ!

בכל , או לעירייה על פי הדי�/העומדת לחברה ו, אי� באמור לעיל כדי לגרוע מכל תרופה אחרת .24.6

   .מקרה של הפרה מצד הקבל�

ילו ייחשב הקבל� כא, בקרות אחד או יותר מהמקרי) הבאי), מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .24.7

 : הפר את החוזה הפרה יסודית ויחול האמור לעיל

 ימי) ממועד 30הוטל עיקול על חשבו� התמורה לקבל� והעיקול לא הוסר בתו!  .24.7.1

 ;הטלתו

או / יו) או כשמונה לו מפרק ו30הוגשה נגד הקבל� בקשה לפרוק אשר לא בוטלה תו!  .24.7.2

  ;כונס נכסי) על נכסיו

כי בכוונת , בהתא) לשיקול דעתה, הקבל� הסתלק מביצוע החוזה או נראה לחברה .24.7.3

 ;הקבל� להסתלק מביצוע החוזה

שהקבל� עשה או ניסה לעשות פעולה שיש , להנחת דעתה, כשיש בידי החברה הוכחות .24.7.4

מתנה או טובת הנאה , מענק, או שהציע לאד) כלשהו שוחד, בה הונאה של החברה

 .כלשהי בקשר לחוזה או כל דבר הכרו! בביצועו

  חאתוהסבת החוזה או המ .25

או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכ� אי� הוא רשאי /אינו רשאי להסב והקבל�  .25.1

 החברהאלא בהסכמת , להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי החוזה, להעביר

 כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי ה לסרב לית� את הסכמתתהא רשאיהחברה ת. מראש ובכתב

או המחאה שתבוצע שלא על /כל הסבה ו. מצא לנכו�תהסכי) בתנאי) שאו ל, הלנמק את החלטת

  .החברהפי האמור לעיל לא תחייב את 

הגדלת הו� , בקבל� בי� באמצעות העברת מניות) ישירה או עקיפה(בבעלות או בשליטה שינוי  .25.2

 וההוראות, או בכל דר! אחרת תחשב כהעברת זכויות לעני� סעי זה/או הקצאת מניות ו/מניות ו

 .דלעיל תחולנה ג) על שינויי) מסוג זה

לרבות על פי עסקה של מיזוג , כול� או חלק�, הסבה או העברת זכויות כאמור, על א האמור לעיל .25.3

לא תהווה , או חברה אחות של הקבל�/או חברת בת ו/לחברת א) ו, או העברת תחו) פעילות

 יו) מראש ) שלושי) (30תנאי שהקבל� הודיע על כ! לחברה לפחות ב,  לעיל25.1 הפרה של סעי

  .ואותו גור) יקבל על עצמו את מילוי כל התחייבויותיו של הקבל� כלפי החברה על פי חוזה זה

ה או חובותי/ וה המוחלט להעביר את זכויותיה בכל עת ועל פי שיקול דעתתהא רשאיתהחברה  .25.4

ישא בכל התחייבויות , ו לו הזכויות והחובות כאמורעל פי חוזה זה לאחר ובלבד שמי שהועבר

או חבות כאמור על ידי / הקבל� מסכי) להסבת זכויות ו.כלפי הקבל� על פי חוזה זההחברה 

  .החברה
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 היחתו) הקבל� ישירות ע) הגור) אליו הועברו זכויותיהחברה כי לבקשת , כ� מוסכ) בזאתכמו 

 ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ועל כל מסמ! על חוזה חדש בגי�, החברה של האו חובותי/ו

  .שיידרש בקשר לכ!

  סעדי� .26

או / וחברהעל פי די� או על פי החוזה כלפי ה מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבו�הקבל�  .26.1

  .העירייה

שתהיינה לו , מכל סוג שהוא, תביעה או דרישה, מצהיר ומתחייב בזה כי לעני� כל טענההקבל�  .26.2

סיו) ההתקשרות ע) הקבל� בקשר ל, במישרי� או בעקיפי�, ו או בקשר אליולפי חוזה זה או מכוח

, ולא יהיה זכאי, הוא מוותר, בחוזה זהכאמור על ידו ביצוע העבודות או סיו) /או הפסקה ו/ו

צו , צו אל תעשה, בדר! של צו עשה, בי� זמניי) ובי� קבועי), לזכות עכבו� או לכל סעד או תרופה

  .כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזהצו מניעה או , עיכוב

 , כאמור בחוזה זה,  מכל סיבה שהיא,או סיו) עבודתו/סיו) ההתקשרות ע) הקבל� ושל במקרה  .26.3

  .לא יהיה הקבל� רשאי למנוע מסירת ביצוע העבודות לאחר

  סמכות שיפוט .27

כל כי לבית המשפט המוסמ! בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית לדו� ב, מוסכ) בזה במפורש

  .ביצועו וסיומו, פרשנותו, בקשר ע) חוזה זה, או הסכסוכי) שנתגלו בי� הצדדי)/המחלוקות ו

  הדי� החל .28

  .ללא כללי ברירת הדי� שלו, החל על חוזה זה הינו די� מדינת ישראלהדי� 

  ישיפו .29

 ,או העירייה/ והחברהאת , באופ� מלא ומיד ע) קבלת דרישה בכתב, או לפצות/מתחייב לשפות והקבל� 

א) ומיד , מכל עילה שהיא שתוגש, בגי� כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, האו שלוחי/ והאו עובדי/ו

, או כנגד כל מי מעובדיה)/או נגד מי מה) ו/נגד) ו, בלי יוצא מ� הכלל, על ידי כל אד), כאשר תוגש

לרבות , ו על פי  הדי�א/על פי חוזה זה והקבל� או מחדל לו אחראי /בגי� כל מעשה ו, שלוחיה) ושולחיה)

או בכל סכו) אשר ייפסק /במלוא� ואו לעירייה /ו חברהד וההוצאות המשפטיות שייגרמו ל"ט עו"שכ

שהחברה תודיע , אחראי לה) על פי חוזה זה ובתנאיהקבל� אשר ,  בקשר לנזקי)הבפסק די� לחובת

 הזדמנות להתגונ� כנגד) ל�לקבונתנה , על המקרי) המנויי) מעלה, מיד ע) קבלת הודעה על כ!, לקבל�

  .באותה תביעה' או שנשלחה אליה הודעת צד ג, וכנגד תביעה כאמור

  ויתור או שינוי .30

של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוי) לא תהווה תקדי) ולא ילמדו ממנה גזירה הסכמה  .30.1

 , בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוי))לא השתמש מי מהצדדי. שווה למקרה אחר

אי� לראות בכ! ויתור על אות� זכויות במקרה אחר ואי� ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על 

  .זכויות וחובות לפי חוזה זה

לא יחשבו כויתור של צד על זכות , או ארכה שתינת�, או הימנעות מפעולה במועדה, ויתורשו)  .30.2

  .ת שימצא לנכו�כול� או מקצת� בכל ע, מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו

  תיקו� לחוזה .31
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לא יהא לה) כל , שא) לא כ�, כל תיקו� או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדי)

  .תוק

  קיזוז .32

כנגד או על פי חוזה זה /ומוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל די� הקבל�  .32.1

  . וכנגד העירייההחברה

או לגבות כל סכו) / והאו לעכב תחת יד/ לקזז ותהא זכאית חברההמסכי) בזאת כי הקבל�  .32.2

  . מהקבל� על פי חוזה זההאו שיגיע ל/שמגיע ו

  שונות .33

או הנובעות /למע� הסר ספק מובהר בזאת כי הקבל� ישא בכל הוצאות הכרוכות בביצוע החוזה ו .33.1

  . תפעוליות ואחרות והכל על חשבונו בלבד, לרבות הוצאות משרדיות, ממנו

יוחזר לחברה מאת , י החברה"שחובת תשלומו על פי חוזה זה חלה על הקבל� ושול) ע,  סכו)כל .33.2

בתוספת ריבית , י החברה ועד למועד ההחזר"ממועד תשלומו ע, כשהוא צמוד למדד, הקבל�

 .ד"שנתית כמקובל בבנק הפועלי) לגבי משיכות חריגות מחשבונות חח

  כתובות .34

 הנ� כמפורט במבוא ,ות משלוח הודעות בקשר ע) חוזה זהלרב, לצור! חוזה זהכתובות הצדדי)  .34.1

  .לחוזה זה

חשב כמתקבלת בעת י ת, עיל לנמע� המצוי� ל, הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו כל  .34.2

  .מסירתה

חשב י ת,לעיל ותו! ציו� הנמע� המצוי� לעיל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוי� כל  .34.3

א) ההודעה נשלחה ביו) עסקי) ובשעות העסקי) , שלחהית הכמתקבלת על ידי הצד השני בע

והכל בתנאי שברשות השולח ,  תיחשב כמתקבלת ביו) העסקי) העוקב,המקובלות וא) לא 

  .אישור בכתב על קבלתה

  :ולראיה באו הצדדי� על החתו�

  

_______________ _______________ 

 החברה הקבל�

 

  אישור
  

ת בזה כי /מאשר__________, ________, מרחוב , )______. ר.מ(ח "רו/ ד "עו, _____________ מ"אני הח
גברת /על ידי מר") הקבל� "$ להל� (__________ __________בש)  זהחוזה  נחת) בפני ___________ביו) 

______________, . ז.ת ת/נושא___________ גברת /ומר___________ . ז.ת ת/נושא___________ 
  .לכל דבר ועניי�הקבל� ועל פי כל די� לחייב בחתימת) את הקבל� פי מסמכי היסוד של המוסמכי) על 

  

_________________  
  ח"רו/ ד"עו                    
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  0918/' חוזה מס
  

  לחוזה' נספח א

   המיוחדטכניהמפרט הכולל , המכרזמסמכי 
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  0918/' חוזה מס
  

  לחוזה' נספח ב

  )כרזמעל פי הצעת הקבל� ב(כתב כמויות ומחירי� 
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  0918/' חוזה מס
  

  לחוזה' גנספח 

  

   לחוזהנוסח ערבות בנקאית

  
  

  לכבוד

  מ" בעאחוזות החו� 

  6גרשו� ' רח

  תל אביב

  

�  ' __________ערבות מס: הנדו

  

  

אנו ערבי) כלפיכ) ") המבקש: "להל� (______________________________________לבקשת  .1
)  שקלי) חדשי): .......................................במילי)( 1 .................... לסילוק כל סכו) עד לס! של

שתדרשו ,  להל�2אשר יהא צמוד בהתא) לתנאי ההצמדה המפורטי) בסעי , ")הסכו) הבסיסי: "להל�(
  .18/09'  למילוי התחייבויות המבקש כלפיכ) על פי חוזה מסבקשרהמבקש מאת 

  

2.   יהיה צמוד למדד המחירי) הכללי לצרכ� כאשר המדד הבסיסי  לעיל1הסכו) הבסיסי האמור בסעי
שנת  .......בגי� חודש )  נקודות________דהיינו  (.........שנת  ....... לחודש 15הוא המדד שפורס) ביו) 

א) המדד שיפורס) לאחרונה לפני יו) ביצוע התשלו) לפי ערבות "). המדד הבסיסי: "להל� (...............
נשל) לכ) את הסכו) הבסיסי כשהוא מוגדל , יהיה גבוה מ� המדד הבסיסי") המדד החדש ":להל�(זו 

א) יתברר כי "). סכו) הערבות: "להל�(בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי 
 .לא יחול כל שינוי בסכו) הערבות, המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמו! הימנו

  

 ימי) מיו) קבלת 7תו! ל "של) את סכו) הערבות הנל,  באופ� מוחלט ובלתי חוזר,בזאתאנו מתחייבי)  .3
זו או לדרוש תחילה את סילוק סכו)  מבלי להטיל עליכ) לנמק דרישתכ) ,דרישתכ) הראשונה בכתב

  .הערבות האמור מאת המבקש
  

לקס או מברק ט, אי� פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסימיליה, דרישה בכתב כאמור בערבות זו .4
  .ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא) לערבות זו

  

  . ועד בכלל_____ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו)  .5
  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .6
  

  

  _____________________חתימה    _________________________תארי!
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  'דנספח 

  אישור עריכת ביטוח
  לכבוד

  מ"אחוזות החו בע

  6רחוב גרשו� 

  .תל אביב

  ")החברה:"להל� (

  

  ,.נ.ג.א

 )"חוזהה":  להל�  (__________מיו)  18/09' מס חוזהאישור עריכת ביטוח על פי   : הנדו� 

  )"הקבל�": להל� (______________________ביניכ) לבי� 

  

  כמוגדרהקבל�ערכנו על ש) ____________ועד ליו) ____________ הננו מאשרי)  בזאת כי החל מיו) 

  :את הביטוחי) המפורטי) להל� ,  שבנדו�חוזהב

  

  ' _______________ פוליסה מס) אש מורחב(רכוש טוח יב .1

 ובבעלותאו ציוד המשרת את הקבל� /ביטוח אש מורחב במלוא השווי ובער! כינו� מלא של רכוש הקבל� ו  
 מורחב ומבלי לגרוע הסיכוני) המקובלי) בביטוח אשכנגד , תו לרבות מלאי מכל סוג שהואאו באחריו/ו

, שביתות, פרעות, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עש�, אבד� או נזק עקב אשלרבות , מכלליות האמור
, פגיעה תאונתית,  צינורותנזקי נוזלי) והתבקעות, שיטפו�, סופה, סערה, נזק בזדו�, מהומות, השבתות

  . ושודפריצה, שבר זכוכית ,י כלי טייס"פגיעה ע, פגיעה על ידי רכב, ")אימפקט("התנגשות 

או /או מנהליה ו/החברה ואו שיבוב כלפי / תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו וכוללהבטוח   
  .זדו�באו השיבוב לא יחול לטובת אד) שגר) לנזק /ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלו ועובדיה 

  ' ____________________צד שלישי פוליסה מס .2

או רכושו של כל /ו פגיעה או נזק לגופו, על פי די� בשל אובד�הקבל� ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגי� חבות   
ס! שאינ) פחותי) מבגבולות אחריות  שבנדו� חוזה בקשר ע) העבודותבכל הקשור לאו כל גו שהוא /אד) ו

  . שנתיתבר לתקופת ביטוחלמקרה ובמצט, )ב"של ארהדולר  חמש מאות אל�במילי)  ($ 500,000 –של 

פריקה , מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, אש: ביטוח זה אינו כפו לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ   
או קבלני משנה /קבלני) ווכלפי  בגי� הקבל�חבות ,  ברישיו�נשיאת או החזקת נשק,  של כלי רכבוטעינה

הרעלה כל דבר מזיק במאכל או , השבתהשביתה ו, מתקני) סניטאריי) וחשמליי) פגומי), ועובדיה)
למקרה ובמצטבר  $ 150,000מוגבל עד לס! , ד"למעט חבות המכוסה על פי חוק הפלת(חבות בגי� רכב , משקה

וכ� תביעות תחלו ) מעבר לגבולות האחריות המקובלי) בפוליסת רכב סטנדרטית, לתקופת ביטוח שנתית
  ). חייב לשל) בגינ) דמי ביטוח לאומישהקבל� למעט לגבי עובדי)(מצד המוסד לביטוח לאומי 

  .ייחשב לצור! ביטוח זה כרכוש צד שלישי, החברהבפוליסת הביטוח מצוי� במפורש כי רכוש   

או מחדלי / למעשי ו שעלולה להיות מוטלת עליהבגי� אחריותהחברה הביטוח כאמור הורחב לשפות את   
צולבת לפיו נער! הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי  וזאת בכפו לסעי אחריות מנהליו ועובדיו הקבל�

  .המבוטח

  ' ____________________חבות מעבידי� פוליסה מס .3

י חוק האחריות למוצרי) "או עפ/ו) נוסח חדש(י פקודת הנזיקי� " עפהקבל�ביטוח חבות מעבידי) בגי� חבות   
 בגי�  שבנדו�חוזהבקשר ע) ה העבודותבביצוע מועסקי) על ידו עובדי) הכלפי  כל ה 1980,)"התש, פגומי)

בביצוע  בכל הקשור או עקב עבודת)/תו! כדי ומקצועית העלולה להיגר) למי מה) או מחלה /ופגיעה גופנית 
 $ 5,000,000למקרה ושל  $ 1,500,000 שאינ) פחותי) מס! שלבגבולות אחריות ,  נשוא החוזההעבודות

  .  שנתיתבמצטבר לתקופת ביטוח

או קבלני משנה / כלפי קבלני) והקבל�חבות , ינו כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה ומנוחהביטוח זה א  
  .פיתיונות ורעלי) וה� בדבר העסקת נוער המועסקי) על פי החוק, ועובדיה)



, 24 –  

 

כי , או מחלה מקצועית כלשהי/ונטע� לעניי� קרות תאונת עבודה והיה החברה ביטוח זה הורחב לשפות את   
  .ות מעביד כלשה� כלפי מי מעובדי הקבל�הינה נושאת בחוב

  ' ____________________ פוליסה מסהמוצרחבות  .4

או דרישה אשר הוגשה לראשונה / תביעה ועל פי די� בגי� אחריות הקבל� המבטח את חבות המוצרביטוח   
ו נמכר א/או סופק ו/ ו�או תוק/או הורכב ו/ ו�או הוכ/שיוצר ו מפג) במוצר כתוצאהבמש! תקופת הביטוח 

 ,לחברהאו גו כלשהו לרבות /או מי מטעמו לכל אד) ו/או טופל בכל דר! אחרת על ידי הקבל� ו/ ו3או הופ/ו
למקרה ) ב" של ארהדולר חמש מאות אל�: במילי)  ( 500,000$ ס! שלשאינו פחות מבגבול אחריות 

  . ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית

  .אימות המוצר לייעודו התפקודיאי תינו כפו לכל הגבלה בדבר איטוח זה ב  

י  הוצאות שהוצאו על ידלכסותורחב ימוסכ) ומוצהר בזה כי הכיסוי לפי הפוליסה , בנוס לאמור לעיל  
 הצד השלישי שלבעקבות טענה ,  צד שלישי כלשהושננקטו כלפיו על ידי  בקשר להליכי) משפטיי) הקבל�
  .סימו� מסחריפטנטי) ו, יוצרי) בדבר פגיעה בזכויות הקבל�כנגד 

 עקב מעשה או מחדל עליה בגי� אחריות אשר עלולה להיות מוטלת החברה לשפות את הורחבביטוח זה   
 וזאת בכפו לסעי אחריות צולבת לפיו נער! הביטוח בנפרד עבור כל או עובדיו/מנהליו ו הקבל�רשלני מצד 

  . החברה כלפי הקבל�חבות ביטוח מבלי לגרוע מ,  ובנוס לאמור לעילאחד מיחידי המבוטח

שאינו  ...............מיו) טרואקטיבי רמוסכ) בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול בי� היתר מועד תחולה   
  .ביצוע העבודות תחילת מאוחר ממועד

בתנאי כי לא נער! על ,  חודשי) לאחר תו) תקופת הביטוח6פת גילוי של וקתכמו כ� תכסה פוליסת הביטוח   
חבות  ביטוח �לעניי עריכת הביטוחיטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור  בהקבל�ידי 

  .המוצר

י על יד ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנ� קודמות לכל ביטוח הנער!"הננו מאשרי) בזאת כי הפוליסות הנ .5
 טענה או זכות  לרבות כל. החברהוכי אנו מוותרי) על כל דרישה או טענה בדבר שיתו ביטוחיהחברה 

  .1981 ,א " לחוק חוזה ביטוח התשמ59המפורטי)  בסעי

, הננו מאשרי) כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו) פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבל� בלבד .6
 .ובכל מקרה לא על החברה

 או עובדיו/ומנהליו , הקבל�ת הביטוח על ידי ותנאי פוליסמ ה בתו) לב של תנאי הפרהננו מאשרי) כי  .7
או /מנהליו ו, או אי הגשת תביעה שנעשו בתו) לב על ידי הקבל�/אי מת� הודעה ו, א! לא מוגבל, לרבות
 .החברה על פי ביטוחי) אלו בזכויות נהלא תפגעעובדיו 

אלא , במש! תקופת הביטוח, ל לא יצומצמו וג) או לא יבוטלו"כמו כ� הננו מאשרי) בזאת כי הביטוחי) הנ .8
  . יו) מראש60הודעה כתובה בדואר רשו) לחברה א) תימסר 

  

  .אישור זה כפו� לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה� עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל

  

________________________      __________  

  תארי�      חתימה וחותמת החברה המבטחת
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  'הנספח 

  הצהרת סודיות
  

  לכבוד
   מ"בעאחוזות החו

  
      

                ,.נ.ג.א
  

  התחייבות לשמירת סודיות: הנדו�

  
בשמי ובש) חברת , מאשר ומתחייב כלפיכ)________________ . ז.ת_____________ מ "אני הח

שהנני מורשה לחתו) ' _____________ מרח___________________, . פ.ח___________________ 

  : כדלקמ�, ת זובשמה ולחייבה בחתימתי על התחייבות לשמירת סודיו

או / ו, ")החברה"להל� (, מ" בעחברת אחוזות החואני מאשר כי ידוע לי שכל מידע שיימסר לנו בקשר לחברת  .1

הינו מידע סודי השיי! לאחוזות החו באופ� , פ ובי� בכתב" בי� בע,")להל� העירייה(, אביב יפו, עיריית תל

 ער! כלכלי רב וכי הנכ) מקפידי) על שמירת בלעדי וישאר קניינה הבלעדי של החברה ואשר הינו בעל

סודיותו על מנת להבטיח את היתרו� המסחרי הגלו) בשימוש בו וכי אי� במסירת המידע כדי להקנות לי או 

 . למי מטעמי כל זכות במידע זה

י� ב, בי� בעל פה ובי� בכתב, אני מתחייב לשמור בסודיות גמורה את המידע שיימסר לי ולא להעביר את המידע .2

וכ� לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת להבטיח כי מידע ' לכל צד ג, ולכל מטרה שהיא, במישרי� או בעקיפי�

 .  ללא אישור החברה מראש ובכתב, זה לא יגיע מרשותי אל כל גור) אחר

או /או לשכפל ו/או לצל) ו/או להעתיק ו/מבלי לגרוע מ� האמור בהתחייבותי זו אני מתחייב שלא לפרס) ו .3

 . או חלק ממנו, להעביר בכל אופ� שהוא את החומר הכתוב שנמסר לי

, אני מתחייב להשיב לכ) מיד ע) דרישתכ) הראשונה כל מסמ! מהמסמכי) שנמסרו לי והמצוי ברשותי .4

 . תהא צורת אגירתו או רישומו אשר תהא

או קשר עסקי או אחר אליה /או גו שיש לי עני� ו/לרבות חברה ו, התחייבות זו תחול עלי ועל כל גור) מטעמי .5

 . ואני מתחייב לדאוג שכל אד) מטעמי אשר יעיי� במידע יחתו) על כתב התחייבות בנוסח הזהה לכתב זה

 . התחייבות זו הינה בלתי חוזרת והיא תחול בי� א) תצא העסקה לפועל ובי� א) לאו .6

בכל עיסוק או תחו) פעילות , בעצמי או באמצעות אחרי), במישרי� או בעקיפי�, אני מתחייב שלא אעסוק .7

 . או אשתמש בו כדי להתחרות בכ)/המבוסס על המידע הסודי ו

או למא� דהוא עלולי) להסב לכ) נזקי) כבדי) /ידוע לי כי חשיפתו או גילויו של המידע או מקצתו בפני ו .8

מהפרת כתוצאה , בי� נזק ישיר ובי� נזק עקי, והנני מתחייב לפצות אתכ) בגי� כל נזק שייגר) לכ)

 . או כל חלק ממנה/התחייבותי זו ו

אני מצהיר כי מילוי התחייבויותיי על פי כתב זה אינו מפר ולא יפר כל הסכ) או התחייבות אחרי) לשמירת  .9

סודיות או אי תחרות שאני צד לו או שהייתי צד לו קוד) להיכרותנו ולא התקשרתי ולא אתקשר בכל הסכ) 

 . ל ובכתב זהפ או בכתב הסותר את האמור לעי"בע

  
  .הריני מצהיר בזה שהבנתי את טיב התחייבויותיי ועמדתי על תוכנ� .10
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  :ולראיה באתי על החתו�
  
  
  
  
  

 .)ז.ת(+ ש) מלא וחתימה   תארי!
  
  
  
  
  
  

 .)פ.ח(+ש) מלא וחתימה  תארי!
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  'ונספח 

  חוזה התחזוקה
  

  


