
 

 

  1018/' חוזה מס

    2010שנת _____ לחודש____ שנער� ונחת בתל אביב ביו
  

  מ"אחוזות החו� בע    :בי�

  אביב�תל, 6מרחוב גרשו� 

  03 � 7610333:  פקס03 � 7610300: טלפו�

  )"החברה" או "המזמי�": להל�(
��מצד אחד  

  ___________________________    :לבי�

___________________________  

___________________________   

  )"הקבל�": להל�(    
��מצד שני  

  
") העירייה: "להל�(יפו �והחברה הנה חברה עירונית בבעלות ובשליטת עיריית תל אביב  :הואיל

 ובי� ,תחומה המוניציפאלי של העירייה ותחזוקת חניוני! בהפעלה, האחראית בי� היתר על ניהול

: להל�( בתל אביב יפו 7' המצוי ברחוב ברקובי%, המנהלת ומפעילה את חניו� גולד, היתר

  ;")החניו�"

 כמפורט בחוזה ,בחניו�צביעה גראפית והחברה מעוניינת להתקשר ע! קבל� לצור) ביצוע עבודות   :והואיל

 הכהגדרת, של העבודות' לרבות האופציה לביצוע שלב ב, )"העבודות "� להל� (זה על נספחיו 

  ;להל�

והצעת הקבל�  ")המכרז: "להל�(לביצוע העבודות  8/2010' פומבי מס מכרז והחברה פרסמה  :והואיל

  ;כהצעה הזוכה במכרזנבחרה 

 הקבל� במכרז והצעת זהבחוזה  קבל� על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של ה� חברהוברצו� ה  והואיל

כל  ואת )כהגדרת� להל�(העבודות את ביצוע ,  לקבל על עצמוקבל�וברצו� ה, קבל�למסור ל

במכרז והכל בהתא! ובכפיפות לתנאי! ולהוראות המפורטי! , ההתחייבויות הכרוכות בכ)

  ;זהחוזה בו

הרשיונות , והקבל� מצהיר כי הינו רשאי על פי כל די� לבצע את העבודות וכי הינו בעל הכישורי!  :והואיל

ני והפיננסי הארגו, הטכני, הידע המקצועי, המיומנות, והאישורי! המתאימי! לביצוע העבודות

האמצעי! וציוד הדרושי! לצור) ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה , וברשותו כוח האד!

  ;ברמה גבוהה ביותר ועל פי לוח הזמני! וכי הוא מעוניי� לבצע את העבודות

הכל כמפורט לעיל ולהל� , וברצו� הצדדי! להגדיר ולהסדיר את היחסי! המשפטיי! ביניה!  :והואיל

  ;בחוזה זה

  

  :הותנה והוסכ כדלקמ�, לפיכ� הוצהר

 ;המבוא לחוזה זה יחד מהווה חלק בלתי נפרד מ� החוזה .1

 ;הנספחי! לחוזה זה מהווי! חלק בלתי נפרד הימנו .2
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 ;כותרות הסעיפי! בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו .3

 

 הגדרות .4

אלא א! תוכ� הדברי! ,  לשמאל!הפירוש המופיע, בחוזה זה ובנספחיו יהיו למונחי! בצד ימי� להל�
 :והקשר! מחייב אחרת

 או" אתר העבודות" .4.1

או /או מעליה! ו/מתחת! ו, דרכ!, המקרקעי� אשר בה!  "מקו ביצוע העבודות"
לרבות כל מקרקעי� אחרי! , בסביבת! יבוצעו העבודות

שיועמדו לרשות הקבל� לצור) ביצוע התחייבויותיו על פי 
  .תבוצענה עבודות בהתא! לחוזהכל מקו! אחר בו , החוזה וכ�

4.2. "� . בתל אביב יפו7' המצוי ברחוב ברקובי%, חניו� גולדה  "החניו

כל אד! אחר אשר או /אחוזות החו0 ומנהל אג0 התפעול ב  " מנהלה" .4.3
 ;המנהלאו /יוסמ) לכ) על ידי המזמי� ו

לפקח על ביצוע , שימונה מעת לעת ובכתב על ידי המזמי�מי   "המפקח" .4.4
 ;�ל חלק מהאו כ/העבודות ו

במידה , של העבודות' כולל שלב ב, צביעה גראפיתעבודות   "העבודות" .4.5
 והמפרט כתב הכמויותובמסמכי המכרז כמפורט ב, והוזמ�
   . לחוזה זה'ג  נספחהטכני

 ;יפו�עיריית תל אביב  "העירייה" .4.6

4.7. "�, מנהליו,  לרבות נציגיו של הקבל� ___________________  "הקבל
, מעת לעת, כי! או מי שהוסמ) על ידומורשיו המוסמ, שלוחיו

ולרבות כל קבל� משנה מטעמו הפועל בשמו או , לעניי� חוזה זה
א! המזמי� התיר , עבורו בביצוע העבודות או כל חלק מה�
 ; ואישר לקבל� להעסיק קבלני משנה כאמור

נספחי .5 

 . מסמכי המכרז והצעת הקבל� במכרז– 'נספח א .5.1

 'בנספח  .5.2

 ;בודות לע ומחירי!כתב כמויות .5.2.1

 .)אופציה (של העבודות' כתב כמויות ומחירי! לשלב ב .5.2.2

 . מפרט טכני– 'נספח ג .5.3

 ; נוסח אישור ביטוחי!–' דנספח  .5.4

 ; בנקאית נוסח ערבות – 'הנספח  .5.5

 סיומו וביטולו, אופציה להרחבתו, תקופת החוזה .6

 )."תקופת החוזה: "להל� (העבודותבצוע מועד השלמת תקופת החוזה הנה מיו! חתימתו ועד ל .6.1
מועד ": להל�(הקבל� מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה 

 ממועד חודשי!) שני (2להתקד! בו ולהשלימו באופ� שוט0 ורצו0 תו) , )"התחלת ביצוע העבודות
ידוע לקבל� כי החברה מייחסת ) "מועד סיו ביצוע העבודות": להל�(התחלת ביצוע העבודות 

ללא דחיות או , ת להשלמת ביצוע העבודה במועד המדויק הקבוע בלוח הזמני!חשיבות מרבי
 .ארכות

 הזמני! והקבל� מתחייב לפעול לפי ותהא רשאי לבצע שינויי! בלוחי המזמי�מוסכ! בזאת כי  .6.2
 .ני! הזמני! המתוקותלוח

יהיה כל אימת ש,  ואשר לא נקבע לה! מועדבעבודותהקבל� יבצע כל שלב או כל שירות הכלולי!  .6.3
 או שלבי! אחרי! העבודותאשר יבטיח את ביצוע כל , דרוש מבחינה מקצועית ובמש) זמ� סביר

  .בהתא! ללוח הזמני!, הקשורי! בשלב מסוי!
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לסיי! , ומכל סיבה שיראה בעיניוהא רשאי בכל עת המזמי� י, על א0 האמור לעניי� תקופת החוזה .6.4
 הבלעדי והמוחלט בהודעה וי שיקול דעתלפ, כולו או מקצתו, או להשהות ביצועו של חוזה זה

  .צטר) לתת נימוקי! לצעד זהימבלי ש, ! וזאתמי י7מראש לקבל� של 

 בחוזה זה ואו בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו ל/ בסמכות כלשהי מהסמכויות והמזמי�השתמש  .6.5
כל  לקבל�לא תהיה , כולו או מקצתו, וביטל את החוזה או השעה את ביצועו, או על פי הדי�/ו

, הפסד, לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלו! כלשהו בעד נזקהקבל� . ואו דרישה כנגד/טענה ו
  .הביטול או מסיבה אחרת, העלולי! להיגר! לו כתוצאה מ� ההשעיה' מניעת רווח וכו

היה רשאי להתקשר ע! כל אד! או גו0 שה! י מזמי�ה, או הושעה החוזה/או הופסק ו/בוטל ו .6.6
 .לא תהיה כל טענה בקשר לכ)ולקבל� העבודות לביצוע 

 של העבודות' לביצוע שלב ב) אופציה(זכות ברירה  .7

 חודשי! ממועד חתימת חוזה 15בתו) , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחברה שמורה זכות הברירה .7.1
אשר יכלול צביעת , של העבודות' להרחיב את ההתקשרות ולהורות לזוכה על ביצוע שלב ב, זה

 .הכל כמפורט במסמכי המכרז, ")של העבודות' שלב ב: "להל�(ולל צנרת כ, תקרות החניו�

) 2(יבוצע ויושל! באופ� שוט0 ורצו0 תו) שני , במידה ויוזמ� על ידי החברה, של העבודות' שלב ב .7.2
 .חודשי! ממועד צו התחלת עבודה

של ' לב ביבוצעו העבודות וש, של העבודות יוזמ� בד בבד ע! העבודות' מובהר כי במידה ושלב ב .7.3
 .י התחלת עבודה/חודשי! ממועד צו) 4(העבודות באופ� שוט0 ורצו0 תו) ארבעה 

כולל , יחולו כל הוראות החוזה,  לעיל7.1  החברה שימוש בזכות הברירה על פי סעי0 עשתה .7.4
 .בשינויי! המחויבי!, של העבודות' ג! על ביצוע שלב ב, "העבודות"הגדרת 

 צהרות הקבל�ה .8

 . על פי החוזה לביצוע העבודותהרשיונות המתאימי! על פי כל די�כל הקבל� מצהיר כי הינו בעל  .8.1

כוח , טכניי! וארגוניי!, אמצעי! כספיי!, יכולת, כושר, כי הינו בעל ידע מקצועיהקבל� מצהיר  .8.2
   . במומחיות וברמה מקצועית גבוהההעבודותאד! וכי באפשרותו לבצע את 

 העבודותאת היק0 , את החניו�, הנחיות המזמי�את , אתר העבודותהיר כי בדק את הקבל� מצ .8.3
, ההנדסיי!, התכנוניי!, כי מצויי! בידיו כל הנתוני! העובדתיי!, פרטיה� ואת ותהנדרש

 והוא מסכי! לקבל על עצמו את ביצוע עבודותאו ל/המשפטיי! והאחרי! בקשר לחוזה זה ו
 .יותר ברמה מקצועית גבוהה בהעבודות

הקבל� מצהיר כי ידוע לו שהחניו� הנו חניו� פעיל ויש בו תנועת רכבי! ערה וכ� תנועת הולכי רגל  .8.4
וכי הוא מתחייב לבצע את העבודות תו) שמירה על כללי הבטיחות והימנעות מגרימת נזקי! 

  .הפעילות השוטפת של החניו�, במידת האפשר, כלשה! לגו0 או לרכוש ובאופ� שלא תיפגע

או כל חוזה להתקשרותו בחוזה זה /או הגבלה על פי כל די� ו/ מצהיר כי אי� כל מניעה והקבל� .8.5
או העלולי! להשפיע על התקשרותו /וכי בדק את כל הגורמי! העשויי! ו, ולביצוע האמור בו

 .בהתא! להוראות חוזה זה

כדי לשחררו כי ידוע לו שאי� בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינת� על פיו הקבל� מצהיר  .8.6
, אגרה, היטל, היתר או מזמי� או מ� הצור) לשל! מס, מכל חובה או צור) לקבל כל רשיו�

 .המוטלי! עליו על פי כל די�, ב"תשלומי חובה וכיו

או מי /עובדיו ו, או בהימצאות הקבל�/הקבל� מצהיר כי אי� בביצוע העבודות באתר העבודות ו .8.7
או למי מטעמו כל זכות לגבי /או למי מעובדיו ו/ומטעמו באתר העבודות כדי להקנות לקבל� 

וכי הימצאות! באתר העבודות מותרת א) ורק , או המתקני! הנמצאי! בו/שטח אתר העבודות ו
 . לצור) ביצוע העבודות

�העבודות וביצוע .9 

הכל כמפורט בחוזה זה ובהתא!  עבודותהבצוע את המזמי� מוסר לקבל� והקבל� מקבל על עצמו  .9.1
או /המזמי� ותא! להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מדי פע! בפע! על ידי ובה, לנספחיו

  .בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה, וזאת בשקידה, או המפקח/מנהל וה

בי� שנכללו , כמפורט בחוזה זה, הקבל� מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה .9.2
במיומנות וברמה מקצועית , נאמנות ב,במפורש ובי� מכללא ובי� שנהוגי! ומקובלי! במקצוע

הכישורי! והכשרונות ותו) ניצול כל הידע הנדרש , תו) השקעת מירב המאמצי!, נאותי!
 . המלא של המזמי�ושביעות רצונל, מי מטעמואו /וה� שלו וה� של עובדיו , !לביצוע
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שי! הדרו, או ביצוע עבודות נוספות/או השלמת עבודות ו/כל תוספת או שינוי בעבודות ו .9.3
, או דרישה הנחוצה לפי מיטב בנוהג המקצועי/להשלמת העבודות בהתא! לדרישה על פי די� ו

מהווי! חלק בלתי נפרד מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות 
 .תמורת החוזהאו שינוי מ/המזכרי! את הקבל� בכל תמורה נוספת שהיא ו

מתמיד ובקצב הנדרש על מנת למנוע כל עיכוב בלוח הזמני! באופ� , ברציפותתבוצענה העבודות  .9.4
 .העבודותשל 

הנ! מוסמכי! לתת לקבל� , בלבדאו המפקח מנהל ה או מזמי�מובהר ומוסכ! בזאת כי ה .9.5
  .ואישורי! לחשבונות, הוראות, לרבות לצור) מת� הנחיות, העבודותהוראות בכל הנוגע לביצוע 

, מנהל והמפקחה,  לשביעות רצונ! המוחלטת של המזמי�הקבל� יבצע את העבודות על פי החוזה .9.6
בי� שמפורטות בחוזה , או המפקח/מנהל והאו /וימלא לצור) זה אחרי כל הוראותיו של המזמי� ו

 .ובי� שאינ� מפורטות בו

לכל עניי� ביחס , או המפקח/ומנהל האו /המזמי� ואו הוראה של /שו! אישור ו, למע� הסר ספק .9.7
ואי� בה! כדי להטיל על , ישחררו את הקבל� מאחריותו המקצועית המלאהלא , עבודותהקשור ב
אחריות כלשהי או על מי מטעמ! /או על המפקח ו/ומנהל העל או /על העירייה ואו /המזמי� ו

 .ביצוע העבודותל

 תו) שמירה קפדנית על הוראות כל די� ונוהג לרבות העבודותהקבל� מתחייב לבצע את  .9.8
, י! או מחייבי! לעבודות ולפעול בהתא! לתנאי כל האישורי!סטנדרטי! ותקני! מקובל

 וכ� לפי עבודותוכל הוראות האחרות שתינתנה על ידי הרשויות המוסמכות בקשר ל, הרשיונות
לרשיונות ולהוראות , הקשורי! לאישורי!, הצווי! וההנחיות, התקנות, הוראות כל החיקוקי!

  .ל"הנ

לש! המפקח ו מנהלה, � מלא ומוחלט ע! המזמי�באופולתא! הקבל� מתחייב לשת0 פעולה  .9.9
  .העבודותמדויק ומיומ� של , ביצוע מלא

 .לעבודותהקבל� מתחייב לטפל באופ� שוט0 וללא דיחוי בכל הבעיות אשר תתעוררנה הקשורות  .9.10

או נציגי! מיומני! וציוד מתאי! שיהיה /הקבל� מתחייב לבצע את העבודות באמצעות עובדי! ו .9.11
  .י! לביצוע העבודותבמצב תקי� ושיתא

 ג! במקרה של חילוקי דעות בינו לבי� המזמי� או העבודותהקבל� מתחייב להתמיד בביצוע  .9.12
 . לקבל� הוראה בכתב להפסיק את שירותו זמנית או סופיתמזמי� הנת�אלא א! כ� , מנהלה

ערה אשר קיימת בו תנועת מכוניות , הקבל� מצהיר כי ידוע לו שהעבודות תבוצענה בחניו� פעיל .9.13
 .תנועת הולכי רגלוכ� 

י /לצור) הסרת עמוד, הקבל� מצהיר כי ידוע לו שיתכ� שתבוצענה בחניו� עבודות של קבל� אחר .9.14
תמיכה במעבר שבי� אזור החניה הצמוד לבתי המשפט ובי� אזור החניה המצוי בקרבת המשכ� 

זה לסייע ולאפשר  הקבל� מתחייב ב.או עבודות נוספות על ידי קבלני! אחרי!/לאומנויות הבמה ו
או המפקח יורו לו /ות כאמור ולקיי! את כל ההוראות אשר המנהל ו/ות אחרת/ביצוע עבודה

או הגורמי! /לצור) תיאו! ביצוע העבודות ע! עבודות אחרות כאמור וע! הקבלני! האחרי! ו
 .האחרי! כאמור בסעי0 זה

פרטי! , משלב לשלבאת סדר ביצוע העבודות ואת המעבר , ע! המפקח, הקבל� יתא! מראש .9.15
 .'בנוגע לשטח ההתארגנות וכיוב

לצור) ביצוע העבודות לא תתאפשר חניה במקומות החניה בחניו� הסמוכי! לאתר ביצוע  .9.16
בהתא! לקצב ביצוע , כפי שישתנה מפע! לפע!, או המצויי! באתר ביצוע העבודות/העבודות ו

לפני תחילת , מ� סביר מראש ז,דאג לבקש את אישור המפקחיהקבל� . העבודות על ידי הקבל�
כמפורט , אי� לאפשר חניהבה! בחניו� חניה ה מקומות לגבי, ביצוע השלב הבא של העבודות

 .בסעי0 זה

10.   בדק ותיקוני

מניינה של תקופת הבדק . חודשי!) עשרי! וארבעה( 24 –תקופת הבדק פירושה , לצור) החוזה .10.1
או במועד השלמת ביצוע , למה לקבל�במועד מת� תעודת ההשאו , ותבמועד השלמת העבודיתחיל 

  .לושהלפי המאוחר בי� הש, נולשביעות רצושיורה עליה! המפקח התיקוני! 
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בעבודה או בעבודות , קלקולי! ואי התאמות כלשה! שהתגלו תו) תקופת הבדק, ליקויי!, פגמי! .10.2
יקבעו במועד! ובתנאי! ש, יהיה הקבל� חייב לתקנ! על חשבונו והוצאותיו, שבוצעו לפי החוזה

או אי /קלקולי! ו, ליקויי!, בקשר לתיקו� פגמי!תקופת הבדק  .על ידי המנהל או המפקח
לשביעות רצו� ! מועד השלמת ביצועמ, חודשי!) עשרי! וארבעה( 24תהא , התאמות כאמור

  .המפקח

חודשי! ) עשרי! וארבעה( 24קלקולי! ואי התאמות כלשה! שהתגלו תו) , ליקויי!, פגמי! .10.3
ואשר נובעי! מאי מילוי הוראות , בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה, בדקמתו! תקופת ה

יהיה הקבל� חייב לתקנ! על חשבונו , החוזה או מעבודה לקויה או שימוש בחומרי! פגומי!
  .ימי! מיו! קבלת הודעה בכתב על כ) למזמי�) 10(תו) עשרה , והוצאותיו

ולי! או אי ההתאמות בעבודה או בעבודות הקלק, הליקויי!, אי� הפגמי!, לדעת המפקח, א! .10.4
יהיה הקבל� חייב בתשלו! פיצויי! למזמי� בסכו! שייקבע , שבוצעו לפי החוזה ניתני! לתיקו�

  .על ידי המפקח

או על פי כל /או אחר על פי החוזה ו/אי� באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמי� לכל סעד נוס0 ו .10.5
 .די�

 ערבות לתקופת הבדק .11

במועד גמר ביצוע , ימסור הקבל� למזמי�, צוע העבודות וביצוע התיקוני! בתקופת הבדקלהבטחת טיב בי
בס) של , צמודה למדד, בלתי מותניתערבות בנקאית , וכנגד החזרת ערבות הביצוע, ותהעבוד

,   מער) העבודות שבוצעו על ידי הקבל�5% �שווה ער) ל() שקלי! חדשי!________ (3 ___________ 
, חודשי!) עשרי! ושבעה (27לתקופה של  ,)� הסופי שהוגש ואושר על ידי החברהבהתא! לחשבו

 .בנוסח שנקבע לערבות הביצוע, ותשתחילתה במועד גמר ביצוע העבוד

12. �  עובדי הקבל

, הקבל� מתחייב בזאת למנות עובד בכיר ומנוסה מטעמו שיוביל את ביצוע העבודות של הקבל� .12.1
שתפקידו יהיה ביצוע ותיאו! העבודות , ות כאמור בחוזה זהבעל ניסיו� ישיר ומוכח בביצוע עבוד

הגור! המקצועי מטע! הקבל� , בי� היתר, נציג הקבל� יהיה").  נציג הקבל�: "להל�(מול המזמי� 
וכל המזמי� לפנות בכל עת ושעה לעניי� ביצוע העבודות ויתר התחייבויות הקבל� על פי יאליו 

 .חוזה זה

באיכות ובמועדי! , העבודותי! במספר הדרוש לש! ביצוע הקבל� מתחייב להעסיק עובד .12.2
ככל , בסיווג מתאי! ובעלי רשיו� מתאי!, הקבל� יעסיק עובדי! מיומני! ומקצועיי!. הנדרשי!

 .נדרש סיווג או רשיו� על פי די�ש

, ישול! ישירות על ידי הקבל� ועל חשבונו, יועציו והמומחי! מטעמו, שכר! של עובדי הקבל� .12.3
מבלי לגרוע מכלליות . ב"ביטוח צד שלישי וכיו, דמי ביטוח לאומי, תשלומי! לקרנותכולל כל ה

מובהר בזאת כי עובדי הקבל� והיועצי! והמומחי! שיעסיק ייחשבו כעובדיו וכי ,  להל�13 האמור 
סי! לעובדי! אלה תחול על הקבל� כל אחריות שמטיל החוק על מעביד בקשר לעובדיו והמתייח

  .בלבד

או הבאי! מטעמו של /מעובדי ו סבור שאחד או יותר מזמי�היה היבכל עת ובכל מקרה שבו  .12.4
ללא צור) בהסבר ,  רשאימזמי� האהי, כראויהעבודות אינו ממלא את תפקידיו שבגדר הקבל� 
. אחראו נציג /ול0 בעובד  יוחאו נציג/ ולדרוש מאת הקבל� כי אותו עובד, בהודעה בכתב, כלשהו

שא באחריות או בחובות י מזמי�ללא דיחוי מבלי שה, כאמור, הקבל� יהיה חייב למלא דרישה
 .כלשה� בקשר או כתוצאה מכ)

  שלילת יחסי עובד מעביד .13

פועל הקבל� כקבל� עצמאי ובלתי , מוסכ! ומוצהר בזה כי בהתקשרותו ע! המזמי� בחוזה זה .13.1
לבי� או המפקח /מנהל והאו /או העירייה ו/ובד ומעביד בי� המזמי� לא יחולו כל יחסי עו. תלוי

או מי מטעמו לא יהיו זכאי! לכל /או עובדיו ו/ והקבל� ואו הבאי! מטעמו/או עובדיו ו/הקבל� ו
  . או זכויות של עובדי! כלפי מעביד! מטע! המזמי�, או הטבות, פיצוי, תשלו!

, מכל אחריות שהיאאו המפקח /מנהל והאו /ייה ואו העיר/והקבל� פוטר בזה מראש את המזמי�  .13.2
 .הנובעת מיחסי עובד ומעביד, או כלפי כל הבאי! מטעמו/או כלפי עובדיו ו/כלפיו ו

  דיווח והתקדמות ביצוע העבודה .14

אישורי! ואישורי , הוראות, לרבות לצור) מת� הנחיות, נציג המזמי� לצור) ביצוע הסכ! זה .14.1
 הוראה או אישור שיינתנו על ידו ייראו כאילו ניתנו על ידי ,מנהל וכל הנחיהה חשבונות יהיה

  .המזמי� לפי הסכ! זה
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  .והמפקח המנהל  בתיאו! ותו) קיו! קשר מתמיד ויעיל ע!העבודותהקבל� מתחייב לבצע את  .14.2

 העבודות די� וחשבו� מלא ומפורט על התקדמות ביצוע מנהלהקבל� מתחייב למסור למזמי� ול .14.3
 כל הסבר שיידרש על ידו בקשר ע! מנהל ולמסור למזמי� או להמנהל במועדי! שיקבעו על ידי

    .המנהלאו /ועל פי דרישת המזמי� ,  או חוזה זההעבודות

15.     שימוש במסמכי והבעלות בה

בנוגע החישובי! וכל המסמכי! , התרשימי!, התוכניות, מובהר בזאת כי הבעלות על כל המפות .15.1
 הבלעדי ה רשאי לעשות בה! שימוש לפי שיקול דעתהיהי מזמי�הנה של המזמי� וה, לעבודות

וללא הגבלות כלשה� ומבלי שהקבל� יקבל עבור זאת פיצוי או כל תשלו! נוס0 מעבר לתמורה 
    .הקבועה בהתא! להוראות חוזה זה

בי� לתביעות כספיות , מזמי�הקבל� מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגי� זכותו זו של ה
 .כות יוצרי! ובי� לתביעות מכל סוג שהואובי� לתביעות של ז

או /או הסודות המסחריי! ו/ לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרי! ו–בעלות בסעי0 זה משמע 
  .המתייחסי! למסמכי! האמורי!, רשומי! או לאו, או מוניטי�/מדג! ו

�  א0 א! בגי, מכל סיבה שהיא,ע! הפסקת החוזה או ביטולואו /העבודות וע! סיו! ביצוע  .15.2
, יחזיר הקבל� למזמי� את האורגינלי! ואת ההעתקי! של כל התוכניות, הפרתו על ידי המזמי�

וזאת מבלי הנוגעי! לעבודות או המסמכי! האחרי! מדיה מגנטית התרשימי! , החישובי!
 לעשות במסמכי! השוני! שימוש בהתא! מזמי� יהא זכאיה .שהקבל� יקבל עבור! פיצוי כלשהו

הקבל� מוותר מראש על לרבות מסירת! לגור! אחר לצור) שימוש בה! ו, י הבלעדולשיקול דעת
  .כל טענה או תביעה בגי� זכויות אלה של המזמי�

ולא יעביר! בעבודות תרשימי! ומסמכי! אחרי! הקשורי! , מפות, הקבל� לא יעתיק תוכניות .15.3
  .לגור! כלשהו ללא אישור המזמי� בכתב ומראש

16. � בטיחות וגהות, שמירה, ביטחו

או מי מטעמו וביטחו� הציבור בכללו /ידאג הקבל� לביטחו� עובדיו ו, מהל) ביצוע העבודותב .16.1
וינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושי! כדי למנוע תאונות וגרימת נזק תו) כדי ועקב ביצוע 

 .העבודות

על , או יגודר על ידו/הקבל� מתחייב כי אזור ביצוע העבודות יתוח! ו, מבלי לגרוע מ� האמור לעיל .16.2
או גישה של משתמשי /מעבר ו על מנת למנוע ,בהתא! לדרישות המנהל ולשביעות רצונו, חשבונו
 .או צד שלישי כלשהו לאזור ביצוע העבודות/החניו� ו

ויהא אחראי לאחזקת! במהל) ביצוע , הקבל� יספק ויתקי� אמצעי זהירות באתר העבודות .16.3
 .העבודות

מכל , או את הסביבה/ עלול לסכ� את העובדי! והקבל� יפסיק את העבודות א! המש) העבודות .16.4
 .סיבה שהיא

 .הקבל� יהיה אחראי לשמירת הסדר והניקיו� בשטח העבודה וסביבתו .16.5

על החומרי! שיהיו בשטח בעת ביצוע העבודות והוא לבדו ישא , הקבל� אחראי על שמירת הציוד .16.6
או למתקני! /ח העבודה ואו לשט/או לחומרי! ו/או גרימת נזק לציוד ו/באחריות על כל אובד� ו

 .המצויי! ש!

במהל) ביצוע העבודות לא תהא פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהיה הפרעה לצדדי! שלישיי! אשר  .16.7
ובמידת הצור) , או בסמו) אליו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/בעת ביצוע העבודות יעבדו ו

 . רצונו של המפקחובלית ברירה ידאג להקטנת אי נוחות כאמור ככל שנית� לשביעות

, דר), במהל) ביצוע העבודות לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש .16.8
או פרטי כלשהו המצוי בתחומי אתר /ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו"שביל וכיוצ
שור על פי  מראש וכ� ניתנו רשות ואיהמנהלאלא א! נית� לכ) אישור , או בסמו) אליו/העבודות ו

 .כל די� מהרשות המקומית ככל הנדרש

17.  ציוד וחומרי

החומרי! וכל האמצעי! , המתקני!, הכלי!, הקבל� מתחייב לספק על חשבונו את הציוד .17.1
 .המנהלאו /הדרושי! לביצוע� היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצו� המזמי� ו
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או חלק מה! אינו מספיק / המתקני! ואו/או הכלי! ו/הציוד ו, המנהלא! לפי שיקול דעתו של  .17.2
לשביעות רצו� של , יהיה על הקבל� להחליפ! על חשבונו, או אינו מתאי! לביצוע העבודות/ו

 . ומבלי שהדבר יצדיק שינוי בלוחות הזמני!המנהלוזאת בתו) פרק הזמ� שיקבע על ידי , המנהל

  התמורה .18

  'בנספח כמפורט בהתמורה תשול! עבור ביצוע העבודות ובעבור כל התחייבויותיו של הקבל�  .18.1
, שהוצעה על ידי הקבל� במסגרת המכרזאו בתוספת בהתחשב בהנחה , ")התמורה: "להל�(לחוזה 

  .במידה והוצעה

, הנקובות בכתב הכמויות) הבודדות(התמורה בפועל תיקבע בהתא! למכפלת מחירי היחידות  .18.2
מחירי היחידות ) (א! ניתנה(בגליו� הסיכו! הכללי או תוספת כפי שניתנה לגביה! הנחה 

בהתחשב בהנחה או בהסכמה שניתנו לגביה כמפורט בגיליו� , הנקובי בסעיפי כתב הכמויות
בכמויות היחידות אשר , )"המחירי המוצעי "–יקראו להל� , א ניתנו, הסיכו הכללי

תה של כל ובהפח, ידי המפקח�כפי שאלה תימדדנה ותאושרנה על, ידי הקבל��תבוצענה בפועל על
כי המחירי! המוצעי! לא , מובהר בזאת. בהתא! להוראות חוזה זה, סכו! שיופחת מסכו! זה

וכי , או הקטנה של היק0 העבודות על פי חוזה זה/לרבות בגי� הגדלה ו, בכל אופ� שהוא, ישתנו
או הקטנה כאמור /או פיצוי בגי� הגדלה ו/תוספת ו, תשלו!, הקבל� לא יהא זכאי לכל הפרשי!

יישארו בתוק0 לאור) כל תקופת אשר , מלבד תשלו! המחירי! המוצעי! כאמור לעיל(
לרבות , )דותלכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבובנוגע ו, התקשרות לביצוע העבודותה

תהיינה שונות מהרשו! בכתב במסגרת העבודות הכמויות שתבוצענה בפועל במקרה שבו 
  .מכל סיבה שהיא, הכמויות

 לפי מכל סיבה שהיא, או בוטל החוזה/או הושעה ו/חוזה זה וקו העבודות במהל) ביצוע הופס .18.3
עבור של! המזמי� לקבל� י, הקבל�על ידי שלא כתוצאה מהפרת החוזה , או הדי�/חוזה זה ו

למע� הסר . המנהללפי הערכת , בהתא! לחלק היחסי מתו) התמורההעבודות שבוצעו בפועל 
הנה סופית ותחייב את , כאמור לעיל,  החלק היחסי שבוצע בפועל לעניי�המנהלקביעת , ספק

 .העבודותאו לסכומי! נוספי! בגי� /הקבל� לא יהיה זכאי לתשלומי! ו .הקבל�

לרבות רווח עבור כל , קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת לקבל�, התמורה הנה סופית .18.4
יתר התחייבויותיו של הקבל� על פי חוזה  וכ� ותההוצאות הכרוכות והנובעות מהעבודות הנדרש

 .זה או על פי כל די�

בהתא! לתנאי , הקבל� לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמי� העלאות או שינויי! בתמורה .18.5
, עליה בשערי מטבעות חו%, מעליית שכר עבודהבי� מחמת עלויות , חוזה זה וכאמור להל�

או מכל /! והיטלי! ועליה במחירי חומרי! ועליה במסי, תשלו! תוספת יוקר, הוצאות ייצור
   .סיבה אחרת

שישול! על ידי המזמי� לקבל� במועד תשלומו של כל , יתווס0 מס ער) מוס0 כחוק לתמורה .18.6
  .תשלו! ותשלו! על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק

או על / וכל מס או היטל או תשלו! חובה מכל סוג החלי! או אשר יחולו בעתיד על העבודות .18.7
  .העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבל� וישולמו על ידו

19.   חשבונות ותנאי תשלו

ובו פירוט כל העבודות שבוצעו על ידו  עבודה חודשבתו! הקבל� יהא רשאי להגיש חשבו� חלקי  .19.1
 הביניי! שיוגש על ידי הקבל� לאישור �כי חשבו, מובהר בזאת. עד מועד הגשת החשבו� החלקי

כ) שבכל ,  החוזהתמורתמ) תשעי! אחוזי! (90%ו בסכו! מצטבר שלא יעלה על יהי, כאמור
 . החוזהתמורתמ) עשרה אחוזי! (10%מקרה החשבו� הסופי לא יפחת מס) של 

ויהיה רשאי להוסי0 לו ערכו , יבדוק את החשבו� לרבות הכמויות והמחירי! הנקובי! בונהל המ .19.2
לרבות עבודה (כל חלק של העבודה שלא בוצעה או להפחית ממנו , של כל חלק מהעבודה שבוצעה

 .נהלהכל לפי שיקול דעתו של המ, )שבוצעה שלא בהתא! להוראות חוזה זה

, ידי הקבל��יו! ממועד הגשתו על) חמישה עשר (15 יבדוק את חשבו� הביניי! תו) נהלהמ .19.3
חשבו� ימי! ממועד אישור ה) שישי! (60+ והחברה תשל! לקבל� את המגיע לו תו) זמ� שוט0 

יראו אות! כחוב אותו חייב , כל הסכומי! שישולמו לקבל� כתשלומי ביניי!. נהלידי המ�על
 .הקבל� לחברה וזאת עד להשלמת העבודות ולאישור החשבו� הסופי בגינ� על פי הוראות חוזה זה

 חשבו� סופי בגי� ביצוע מנהלהקבל� ליגיש , המנהללשביעות רצו� , בתו! ביצוע העבודות .19.4
  . העבודות

 . המנהלעל ידי ,  ייבדק תחילה�אשר יוגש על ידי הקבל� החשבו� הסופי  .19.5
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 . יחזיר את החשבו� לידי הקבל� על מנת שיתקנו,  את החשבו� האמורהמנהללא אישר  .19.6

כנגד חשבונית מס כדי� מאת , על ידי המזמי�,  ישול! הסכו! המאושר� את החשבו� המנהלאישר  .19.7
 .המנהלעל ידי החשבו� שור איממועד  60+ בתנאי שוט0 , הקבל�

 .לא תחול כל הצמדה כספית לסכו! החשבו� שהוגש, מיו! הגשת החשבו� ועד למועד תשלומו .19.8

 .תוק� המ� את החשבוהמנהל אישר יחול מניי� הימי! מיו! בו � לקבל� �הוחזר החשבו .19.9

יוחזרו לידי , לו בהתא! להוראות חוזה זהתמורה המגיעה כל סכו! שיקבל הקבל� מעבר ל .19.10
כפי שתקבע מפע! , "כלליהחשב הריבית "�מזמי� בתוספת הפרשי ריבית והצמדה בהתא! לה

למ� המועד ששולמו לידי הקבל� ועד למועד , לפע! על ידי החשב הכללי של משרד האוצר
 של המזמי� לקזז סכומי! ששולמו ביתר ואי� האמור לעיל גורע מזכות.  החזרת! לידי המזמי�

ת והצמדה מכל סכו! אשר יגיע לקבל� או לגבות! בכל דר) אחרת לרבות הפרשי ריבי, כאמור
 .וזאת א0 מבלי שדרש תחילה את החזרת! מידי הקבל�

20. �   אחריות הקבל

  :מוסכ! בזה במפורש כי, על פי חוזה זה ועל פי כל די�, מבלי לגרוע מחובותיו ואחריותו של הקבל�

כ� הינו אחראי לרמה המקצועית ו, ה!לרבות כל הפרטי! שב, העבודותהקבל� אחראי לשלמות  .20.1
  . על ידו או בפיקוחוו או בוצעו שהוכנהעבודותהנאותה ולטיב 

לרבות נזקי גו0 או נזקי , הקבל� יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובד� מכל מי� וסוג שה! .20.2
לקבלני! או לכל צד שלישי , לעירייה, אשר יגרמו לכל אד! או גו0 אחר לרבות למזמי�, רכוש
מביצוע לקוי או שגוי או מוטעה או בלתי נאות או רשלני של , ישירה או עקיפה, וצאהכת, אחר

למעשיו או ,  על ידי הקבל� או כל מי שהינו אחראי על פי די� או על פי חוזה זה לעבודתוהעבודות
  . או כתוצאה מאי מילוי הוראות חוזה זההעבודותלמחדליו או כתוצאה מאי ביצוע 

חריות מלאה עבור כל פעולה שתוכננה או נעשתה על ידו או על ידי מי הקבל� מקבל על עצמו א .20.3
 או בקשר להוראות חוזה העבודותבקשר ע! ביצוע או מי מטעמו /ומעובדיו או מי מיתר מועסקיו 

זה וכ� לכל פעולה או מחדל שיעשה על ידו או מטעמו ושו! הוראה מהוראות חוזה זה אי� בה ולא 
וכל אד! הפועל או המפקח /ו המנהלאת  או/את העירייה ואו /ו תתפרש כדי לעשות את המזמי�

מזמ� לזמ� בשמ! או מטעמ! אחראי! או כדי לחייב! בפיצויי! או בתשלו! כלשהו בגי� כל 
עובדיו וכל אד! הפועל בשמו או , נזק או הפסד העלול להיגר! לגופו או לרכושו של הקבל�, אובד�
או כל הוראה הקשורה או הנובעת , רשלנות, מחדל, המחמת פעול, או של כל צד שלישי, מטעמו

  .מביצוע חוזה זה או מאופ� ביצועו

הקבל� יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגר! למזמי� כתוצאה מאי עמידת הקבל� בכללי  .20.4
התקנות והאישורי! וההוראות שתינתנה על ידי , החקוקי!, החוקי!, היתרי הבניה, הרשיונות

 יו! ממועד 14א! לא תיק� את הנזק או ההפסד תו) , לעבודותהקשור הרשויות המוסמכות בכל 
לפי , או עד המועד שנקבע על ידי הרשויות המוסמכות, קבלת התרעה על כ) בכתב מאת המזמי�

 .המוקד! מבי� השניי!

, או על ידי מי מטעמו לרבות/ על ידו והעבודותהקבל� אחראי לכ) שבמש) כל תקופת ביצוע  .20.5
יקוימו על ידו , או פעולות בתקופת האחריות/ביצוע עבודות ו, ליות האמור לעילומבלי לפגוע בכל

סדרי עבודה תקיני! וסדרי , בביצוע העבודות, או מטעמו/או על ידי מי שיועסק על ידו ו/ו
או /או לגו0 ו/לפרוייקט ואו /לעבודות ובטיחות נאותי! כמתחייב על פי כל די� למניעת נזקי! 

  .לרכוש כלשה!

 ! לא יהיו או מטעמ!בשמ וכל אד! הפועלאו המפקח / והמנהלאו /או העירייה ו/ו� המזמי .20.6
כל אד! אחר לעובדיו ול, הפסד או הוצאה העלולי! להיגר! לקבל�, נזק, כל אובד�לאחראי! 

מקרה אסו� או סיבה אחרת הקשורה או הנובעת , מחדל, מחמת פעולה רשלנית, והפועל מטעמ
 בכל מקרה מהמקרי! ,והקבל� לבדו ישא באחריות לתוצאות, דותהעבומקיו! החוזה או ביצוע 

  .המפורטי! לעיל

21.  � ביטוח על ידי הקבל

 לפני מועד בל�הק מתחייב , או על פי כל די�/ על פי חוזה זה ובל�קהמבלי לגרוע מאחריותו של  .21.1
 זה  נשוא חוזהאו ביצוע העבודות/ ותחילת מת� השירותי!או לפני מועד /החתימה על חוזה זה ו

במש) כל תקופת על חשבונו לערו) ולקיי! , )המוקד! משניה! (או עבורו/או מטעמו ו/על ידו ו
באמצעות , את הביטוחי! המפורטי! להל�, לפי העניי�, או תקופת הארכת החוזה/ו זה חוזה

  : ")בל�ביטוחי הק "�להל� (בישראלחברת ביטוח מורשית כדי� 

 ).אש מורחב(ביטוח רכוש  .21.1.1
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 .צד שלישיאחריות כלפי  .21.1.2

 .חבות מעבידי! .21.1.3

 .חבות המוצר .21.1.4

  .אחריות מקצועית .21.1.5

הקבל� מתחייב להמציא לידי המזמי� ולא יאוחר ממועד תחילת מת� , במועד חתימת חוזה זה .21.2
אישור בדבר , המוקד! משני המועדי!(או ביצוע העבודות בקשר ע! חוזה זה  /השירותי! ו

כנספח המצור0 לחוזה זה ומסומ� , "בל�אישור ביטוחי הק"עריכת ביטוחי הקבל� בהתא! לנוסח 
 ).נוסח מקורי(כשהוא חתו! כדי� על ידי החברה המבטחת , ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, 'ד

לא יאוחר ממועד , בנוס0 ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבל� להמציא לידי המזמי� .21.3
ע העבודות נשוא חוזה או ביצו/חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת אישור לתחילת מת� השירותי! ו

המצור0 , "הצהרה�פטור מאחריות"מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמי�  בהתא! לנוסח , זה
 .כשהוא חתו! כדי� על ידי הקבל�, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 1'ד כנספחלחוזה זה ומסומ� 

צוע או בי/הקבל� יבטח על חשבונו הוא למש) כל זמ� מת� השירותי! ו, בנוס0 לאמור לעיל .21.4
, או ביצוע העבודות/העבודות את הציוד וכל רכוש אחר שהובא על ידו לצור) מת� השירותי! ו

או /או אבד� אשר הקבל� אחראי לה! לפי תנאי חוזה זה ו/במלוא ערכ! מעת לעת בפני כל נזק ו
 .על פי כל די�

כלפי ו משנה של  וקבלנישל הקבל� ו החוקיתאת אחריותבי� היתר ג!  ו יכסי הקבל�טוחיב .21.5
 .")יחידי המבוטח: "ל�הל(או מנהליו /המזמי� לרבות עובדיו ו

או ביצוע /הנדרשי! בקשר ע! מת� השירותי! ו להחזיק בתוק0 את כל הביטוחי! הקבל�על  .21.6
חבות  ביטוח את, ע! זאת.  זה בתוק0חוזהבמש) כל התקופה בה יהיה , העבודות נשוא חוזה זה

בתוק0 כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי יק על הקבל� להחז, המוצר ואחריות מקצועית
 .די�

 בנספח אישור ביטוחי 1הקבל� על פי סעי0 הנערכת על ידי ) אש מורחב(פוליסת ביטוח הרכוש  .21.7
של מבטחי הקבל� כלפי ) שיבוב(תכלול סעי0 מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלו0 , הקבל�
יתור על זכות התחלו0 לא יחול לטובת אד! ובלבד שהאמור בדבר הוומנהליו ועובדיו , המזמי�

 .זדו�בשגר! לנזק 

 בנספח אישור ביטוחי 2הקבל� על פי סעי0 פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי  .21.8
הקבל� או מחדל רשלני של / תורחב לשפות את המזמי� היה ותוטל עליו אחריות למעשה והקבל�

על פיו יראו את הביטוחי! כאילו נערכו בנפרד " אחריות צולבת"או עובדיו בכפיפות לסעי0 /ו
 .עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 תורחב  בנספח אישור ביטוחי הקבל�3הקבל� על פי סעי0 פוליסת חבות מעבידי! הנערכת על ידי  .21.9
 תו) כדי או מחלה מקצועית כלשהי/קרות תאונת עבודה וונטע� לעניי� היה לשפות את המזמי� 

כי מי מה! נושא בחובות מעביד כלשה� כלפי מי , ")מקרה ביטוח: "ל�לה (או עקב עבודת!/ו
 .הקבל�מעובדי 

 תורחב  בנספח אישור ביטוחי הקבל�4הקבל� על פי סעי0 פוליסת חבות המוצר הנערכת על ידי  .21.10
וזאת   אשר עלולה להיות מוטלת עליה עקב או בגי� פג! במוצרבגי� אחריותלשפות את המזמי� 

 .המזמי�כלפי הקבל� חבות  ביטוחמבלי לגרוע מ

  בנספח אישור ביטוחי הקבל�5הקבל� על פי סעי0 פוליסת אחריות מקצועית הנערכת על ידי  .21.11
מעשה או מחדל  אשר עלולה להיות מוטלת עליו עקב בגי� אחריותתורחב לשפות את המזמי� 

 .המזמי�כלפי הקבל� חבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מהקבל� רשלני מצד 

 מהאמור לעיל ולהל� מתחייב הקבל� כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית וחבות מבלי לגרוע .21.12
 . חודשי! לאחר תו! תקופת הביטוח6תכלולנה בי� היתר תקופת גילוי של , המוצר

מתחייב , ל"או משלימי! לביטוחי! הנ/ יש צור) בעריכת ביטוחי! נוספי! ובל�הקהיה ולדעת  .21.13
שבכל ביטוח נוס0 או , או המשלימי! ולגרו! לכ)/ספי! ו לערו) ולקיי! את הביטוחי! הנובל�הק

 מזמי�ערו) מעבר למצוי� לעיל ייכלל סעי0 בדבר ויתור על זכות התחלו0 כלפי הימשלי! אשר 
 ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו0 לא יחול לטובת אד! או עובדיו/מנהליו ואו /ו

כי הביטוח , לגרו! לכ), ובביטוח אחריות נוס0 או משלי! שיערו) הקבל�, זדו�בשגר! לנזק 
 .לפי העניי�, סעי0 אחריות צולבתבכפו0 ל, יורחב לשפות את המזמי�
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י הקבל� "מוסכ! בזה על הקבל� כי אי קיו! הוראות סעי0 זה יהווה הפרה של הוראות חוזה זה ע .21.14
במקרה כאמור המזמי� . כל המשתמע מכ)על ) או ביצוע העבודות/א0 א! הסתיימו השירותי! ו(

 . שלהל�21.32 ק " לנהוג כמפורט בס)א) לא חייב(יהיה רשאי 

 וכי ידי המזמי��ביטוחי הקבל� יכללו תנאי מפורש על פיו הינ! קודמי! לכל בטוח אשר נער) על .21.15
לרבות כל טענה או , י המזמי�טוחדרישה בדבר שיתו0 ביטענה או  על כל י!מוותרמבטחי הקבל� 

 "ביטוח כפל"טענה של או כל / ו1981 –א " לחוק חוזה ביטוח התשמ59זכות המפורטי! בסעי0 
 .יווכלפי מבטחהמזמי� כלפי 

 זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח 1'ד� ו'דביטוחי הקבל� הנערכי! על פי דרישות נספחי!  .21.16
אלא א! כ� , או לשנות לרעה במש) תקופת הביטוח/ואו לצמצ! את היקפ! /אינו רשאי לבטל! ו

יו! מראש על כוונתו ) 60(לפחות שישי! , באמצעות דואר רשו!, הודעה בכתב, ישלח למזמי�
 א! המזמי�  שכאלו לגבי לשינוי לרעהאו /לצמצו! ואו /לביטול ו וכי לא יהיה תוק0 .לעשות זאת

 . ההודעהד שליחתממוע הימי! 60 הודעה כאמור ובטר! חלו0 נשלחהלא 

או /ובמקרה בו השירותי! ו, מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניי� הסבת החוזה .21.17
מתחייב , ביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבל� משנה מטע! הקבל�

ת הקבל� לדאוג כי בידי קבל� המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתא! למפורט בחוזה זה לרבו
למע� הסר ספק מובהר . בהתא! לתנאי! ולסכומי! הנדרשי! באישור עריכת ביטוחי הקבל�
או ביצוע העבודות נשוא /בזאת כי הקבל� הוא הנושא באחריות כלפי המזמי� בגי� השירותי! ו

או עבודות אשר יבוצעו על ידי קבל� משנה והוא יהיה אחראי לשפות /חוזה זה לרבות שירותי! ו
עקב , במישרי� ובעקיפי�, או נזק שייגר! למי מה!/ת המזמי� בגי� כל אובד� ואו לפצות א/ו

בי� א! אובד� או נזק כאמור , או ביצוע העבודות שבוצעו על ידי קבל� המשנה/השירותי! ו
 .מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובי� א! לאו

 לפנות באופ� �בלמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכ! כי בעת קרות מקרה ביטוח מתחייב הק .21.18
רוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי ימיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות הא

 לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח בל�קהמובהר כי על . לבדיקת הנזקהעבודה לאתר 
 .לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש, ולסייע לו ככל הנדרש

חייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו  מתבל�הק, בנוס0 לאמור לעיל .21.19
שא בכל ההוצאות שתידרשנה י יבל�הק. רוע לרבות פינוי פסולת והריסותימייד לאחר קרות הא

שתשל! חברת או יאשר בכתב העברת תגמולי הביטוח /ועביר י מזמי�להשבת המצב לקדמותו וה
שא בכל י יבל�� הסר ספק מובהר כי הקלמע. בל�וסכו! זה בלבד אל הק הביטוח בגי� הנזק

 כל בל�לק  חביהיה לא מזמי�ההוצאות מעבר לסכו! האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח וכי ה
 .ורתשלו! לכיסוי ההוצאות כאמ

על הקבל� מוטלת החובה , מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכ! כי בכל מקרה של נזק לעבודות .21.20
או /או המזמי� ו/ל ידי שמאי מטע! חברת הביטוח ולפעול בהתא! לנהלי! שיימסרו לו ע

 .המפקח

הקבל� יהיה אחראי לשפות את המזמי� באופ� מלא , כמו כ� ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל� .21.21
הפוליסות על מי מתנאי מתנאי בגי� כל נזק אשר ייגר! לו עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת 

 .סקי! על ידואו העובדי! המוע/מנהליו ואו / והקבל�ידי 

כדי , או אי בדיקתו/או בבדיקתו ו/מוסכ! בזה במפורש כי אי� בהמצאת אישור ביטוחי הקבל� ו .21.22
או כדי /היקפ! או היעדר! ו, תוקפ!, טיב!, להוות אישור בדבר התאמת! של ביטוחי הקבל�

או על מי מהבאי! /או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי� ו, לגרוע מאחריותו של הקבל�
 .עמומט

 בגי� נזק שהוא המזמי�או תביעה כנגד /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו,  מצהירקבל�ה .21.23
 לנספח 1על ידי הקבל� על פי סעי0  כושנערהרכוש  ביטוח ותפוליסעל פי זכאי לשיפוי עבורו 

אלמלא ההשתתפות ל "בגי� הפוליסות הנאו שהיה זכאי לשיפוי עבורו אישור ביטוחי הקבל� 
 ,או לנאמר בחוזה זה/ל ובהתא! לנדרש ו"ות הנאו הפרת תנאי מתנאי הפוליס/ו הנקובה העצמית

האמור לעיל בדבר פטור  ובלבד ש מכל אחריות לנזק כאמורהמזמי�וכי הוא פוטר בזה את 
 .לא יחול לטובת אד! שגר! לנזק בזדו�, מאחריות

בדבר פטור מאחריות הקבל� על כל הוראה אחרת בחוזה זה ) ולא יגרע(האמור בסעי0 זה יוסי0  .21.24
האמור בסעי0 זה מתייחס לנזקי! הנעוצי! במת� . או עובדיו/או מנהליו ו/כלפי המזמי� ו

או קבלני /או עובדיו ו/או מנהליו ו/או ביצוע העבודות נשוא חוזה זה על ידי הקבל� ו/השירותי! ו
 .משנה מטעמו
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לא תפגע , בל� במועד הנקוב לעיללמע� הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחי הק .21.25
למת� כל תשלו! שחל , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, פי חוזה זה�בהתחייבויות הקבל� על

ג! א! יימנעו ממנו מת� , והקבל� מתחייב לקיי! את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, על הקבל�
 . הצגת האישור החתו! במועדבשל אי , או מוצרי! לאתר העבודה/או הכנסת ציוד ו/שירותי! ו

ל על ידי הקבל� כדי לצמצ! או  לגרוע בצורה"בהקשר זה מובהר כי אי� בעריכת הביטוחי! הנ
 .כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה  

בכל פע! שמבטחו של הקבל� יודיע למזמי� כי מי מביטוחי הקבל� עומד להיות מצומצ! או  .21.26
ו) את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת מתחייב הקבל� לער, כאמור לעיל, מבוטל

 . יו! לפני מועד צמצו! או ביטול הביטוח כאמור30, ביטוח חדש

 ימי! 14מתחייב הקבל� להמציא למזמי� בתו) , בנוס0 לאמור לעיל ובכפו0 לדרישת המזמי� .21.27
העתקי! מפוליסות הביטוח לגבי אות! הביטוחי! שהתחייב לקיימ! , ממועד קבלת דרישתו

או /או על פי החלטתו בקשר ע! השירותי! ו/או על פי די� ו/או החלי! עליו על פי חוזה זה ו/ו
כמו כ� מתחייב הקבל� לתק� , "אישור ביטוחי הקבל�"ביצוע העבודות ואשר אינ! נכללי! בנספח 
 .כדי להתאימ� להוראות חוזה זה, את פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמי�

זאת כי גבולות האחריות המתחייבי! מ� האמור בחוזה זה ובאישור למע� הסר ספק מובהר ב .21.28
ועל הקבל� לבחו� את , הינ! בדבר דרישה מזערית המוטלת על הקבל�, עריכת ביטוחי הקבל�

הקבל� מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע . חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתא!
או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות /ואו דרישה כלפי המזמי� /מלהעלות כל טענה ו

 .המזעריי! כאמור

 כאמור קבל�ידי ה�  עלומצאושיאו פוליסות הביטוח /וטוח ירשאי לבדוק את אישור הבהמזמי�  .21.29
וזכותו , טוחיביחס לאישור הבהמזמי� זכות הביקורת של   מצהיר ומתחייב כיבל�הק. לעיל

 ו או על מי מטעמהמזמי�אינה מטילה על , רט לעיללבדוק ולהורות על תיקו� ביטוחי הקבל� כמפו
או לגבי , קפ!והיקפ! ות, טיב!,  כאמור הבטוחיאישורבכל הקשור לכל חובה וכל אחריות שהיא 

 . ועל פי כל די� זהחוזהפי � עלבל�ואי� בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הק, העדר!

, יסות המפורטות באישור ביטוחי הקבל�הקבל� מתחייב לשל! את פרמיות הביטוח בגי� הפול .21.30
וכל תשלו! אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר לה� במועד ולמלא אחר כל הוראות 

לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות , ל כלשונ� ומבלי לפגוע בכלליות האמור"הפוליסות הנ
ש) כל תקופת מת�  בתוק0 במינה תהיותולדאוג ולוודא כי הפוליסהנכללות בפוליסות הביטוח 

 .או ביצוע העבודות/ והשירותי!

או לפצות את המזמי� באופ� מלא בגי� כל נזק אשר ייגר! /הקבל� יהיה אחראי לשפות ו, כמו כ� .21.31
או על ידי / ובל�הפוליסות על ידי הקמי מתנאי מתנאי לו עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת 

 .או עבורו/או בשמו ו/הפועלי! מטעמו ו

, או לא קיי! הקבל� את הביטוחי! אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה או מי מה!/ ולא ביצע .21.32
לערו) את , יהיה המזמי� רשאי א) לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או על פי די�

 או !שילשהמזמי� כל סכו! . הביטוחי! תחתיו ולשל! את דמי הביטוח על חשבונו של הקבל�
 לחילופי� ומבלי לפגוע . הראשונהועל פי דרישתלמזמי� ר יוחזר מיד התחייב בתשלומו כאמו

המזמי� יהיה רשאי לנכות סכומי! אלו מכל סכו! שיגיע ממנו , בזכויות המזמי� על פי סעי0 זה
 .וכ� יהיה המזמי� רשאי לגבות! מהקבל� בכל דר) אחרת, לקבל� בכל זמ� שהוא

 מתנאי  תנאיה בתו! לב שלנקבע כי הפר, רבנוס0 לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמו .21.33
או /מנהליו ואו /והמזמי�  לא תפגע בזכויות עובדיו ומנהליואו / וקבל�ת הביטוח על ידי הופוליס
 .על פי ביטוחי! אלו, עובדיו

או ביצוע /ו השירותי!בכל שלבי מת� , בנוס0 ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו! בסעי0 זה לעיל .21.34
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח  הקבל�מתחייב העבודות 

ובעיקר א) מבלי , ל"שהותקנו לפי החוקי! הנ, תקנות וכדומה, בריאות ממלכתי וכל הצווי!
או ביצוע / ושליחיו שיועסקו במת� השירותי!ולפגוע בכלליות האמור לעיל באופ� שכל עובדיו 

או ביצוע /ומש) כל תקופת מת� השירותי! בכל עת ויהיו ב, באופ� מקרי או זמני, העבודות
 .ל"זכאי! לכל הזכויות שעל פי החוקי! הנהעבודות 

לקיי! את כל הוראות הקבל� מתחייב , בנוס0 ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו! בחוזה זה .21.35
או כל רשות אחרת /החוקי! והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכ� את כל הוראות מכבי האש ו

או / והשירותי!העבודה בעת מת� זהירות ומניעת נזקי! אות! יש לקיי! באתר בדבר אמצעי 
 .ביצוע העבודות
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או המבטחי! בכל הקשור להגנה על /הקבל� מתחייב לקיי! על חשבונו את כל דרישות המזמי� ו .21.36
או לאחר מסירת� לרבות ובמפורש כל הנוגע /או ביצוע העבודות בשלבי מת� ו/השירותי! ו

 .קיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבעאו לנ/להתקנת ו

כל הוראה בסעי0 זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח! של הוראות החוזה בדבר אחריותו  .21.37
 .או על פי הדי�/הבלעדית של הקבל� לנזקי! בא! יגרמו כאמור בסעיפי! אחרי! בחוזה זה ו

 ערבות  .22

ימציא הקבל� , במועד�להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבל� לפי הוראות החוזה במלוא� ו .22.1
של אחד הבנקי! המסחריי! הגדולי! , ערבות בנקאית צמודה, למזמי� במעמד חתימת החוזה

: להל�(לחוזה זה  'דבנספח בתנאי! ובנוסח הקבועי! , אוטונומית ובלתי מותנית, בישראל
 )."ערבות הביצוע" או "הערבות"

 ). חדשי! שקלי! אל0מאה ועשרי!( 3 120,000  שלהערבות תהא בסכו! .22.2

' לביצוע שלב ב,  לעיל7.1 במידה והחברה תעשה שימוש בזכות הברירה הנתונה לה על פי סעי0  .22.3
של העבודות בס) של ' של העבודות ימציא הקבל� לחברה ערבות בנקאית בגי� ביצוע שלב ב

'  זה יחולו ג! על הערבות הבנקאית בגי� שלב ב22 יתר הוראות סעי0 .  3)חמישי! אל0 (50,000
 .בשינויי! המחויבי!, ק זה"של העבודות על פי ס

מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד  .מודה למדד תשומות הבניה למגורי!צהערבות תהא  .22.4
 .חתימת חוזה זה

פי של התמורה של עד לסילוק הסו, הערבות תהא בתוק0 למש) כל תקופת ביצוע העבודות בפועל .22.5
 .מתחייב הקבל� להמציא למזמי� מדי פע! כתבי הארכה של הערבות, במקרה הצור). החוזה

או בהגדלת היקפה /או בגבייתה ו/או בהארכת תוקפה ו/כל ההוצאות הקשורות במת� הערבות ו .22.6
 .יחולו על הקבל� וישולמו על ידו, לפי העניי�

י� כדי לגרוע מחיוביו של הקבל� כלפי המזמי� על או במימושה על ידי המזמ/אי� במת� הערבות ו .22.7
או /או בכדי לגרוע מזכויות המזמי� לתבוע כל סעד המגיע ו/או על פי הוראות כל די� ו/פי החוזה ו

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

, חייב הקבל� להמציא מיד למזמי� ערבות חדשה, במקרה של מימוש הערבות כולה או חלקה .22.8
 . לרבות סכו! הערבות, ה ובתנאי! הזהי! לערבות שמומשהלתקופ

או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבל� על פי החוזה /או פיצוי ו/המזמי� זכאי לגבות מהקבל� כל תשלו! ו .22.9
 . על ידי מימוש הערבות, או על פי כל די�/ו

, אייהא המזמי� רש, במקרה בו הקבל� יפר תנאי מתנאי החוזה, מבלי לגרוע מכלליות האמור .22.10
לחלט את סכו! , או הוראות כל די�/או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה  ו/מבלי לגרוע ו

 . מבלי שהקבל� יוכל להתנגד לחילוט האמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, הערבות כולו או חלקו

יקבע המזמי� על פי שיקול דעתו , מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבויות על ידי המזמי� .22.11
 .לעדי את סדר זקיפת הסכומי!הב

 .אי� בגובה הערות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבל� במקרה של מימושה .22.12

 ביטול החוזה .23

או / רשאי לבטל את החוזה ומזמי�הא הי, מבלי לגרוע מהוראות כל די� ומהוראות חוזה זה .23.1
  :ג! בכל אחד מהמקרי! הבאי!, ולהביא לסיומו המיידי

 .פי חוזה זה או על פי הדי�על , � התחייבות יסודית מהתחייבויותיוהקבליפר א!  .23.1.1

או על פי הדי� ולא תיק� את , א! הפר הקבל� התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה .23.1.2
  . ימי! ממועד בו נשלחה אליו דרישה בכתב על ידי המזמי�10ההפרה תו) 
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פירוק גשה בקשה ל הואו,  נעשה בלתי כשיר משפטיתאו,  פשט רגלאו, א! נפטר הקבל� .23.1.3
או ,  הקבל�נית� צו כינוס נכסי! נגדאו , או הוגשה בקשה לכינוס נכסי הקבל�, הקבל�

, שהקבל� הגיש בקשה להקפאת הליכ! ולהסדר ע! נושיואו , נית� צו פירוק נגד הקבל�
או כל פעולת /או נית� לגביו צו הקפאת הליכי! ו/עשה הסדר ע! נושיו ואו שהקבל� 
 וכל בקשה שהוגשה או מטלטליו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/ אחרת ופשיטת רגל

או ממועד , עת הגשת הבקשה יו! מ21תו) לא בוטלו , או צו שנית� כאמור/כאמור ו
 21א! לא הוסרה הבקשה תו) , מת� הצו ובמקרה בו הוגשה בקשה על ידי הקבל� עצמו

   .ימי! ממועד הגשתה

, לרבות כל חלק הימנו, א מתקד! בביצוע העבודות בקבל� כי אי� הוהמנהלא! התרה  .23.1.4
והקבל� לא נקט בצעדי! , בצורה ואופ� המבטיחי! את סיומו במועדי! שנקבעו

וזאת בתו) , המתאימי! להבטחת סיו! העבודה נשוא ההתראה במועד שנועד לסיומה
     .המנהל יו! למ� קבלת ההתראה מאת 30

הא המזמי� רשאי י, ומבלי לגרוע מהוראות חוזה זה, בכל מקרה בו בוטל החוזה עקב האמור לעיל .23.2
הקבל� ישא .  הבלעדי ועל חשבו� הקבל�ולפי שיקול דעת, למסור את ביצוע העבודות לצד שלישי

, לנכות או לקזז את ההוצאות האמורות,  לגבותיהיה רשאי מזמי�ה. בכל ההוצאות הכרוכות בכ)
המזמי� . בל� בכל זמ� שהוא מאת המזמי�מכל סכו! שיגיע לק, 15%בתוספת הוצאות תקורה של 

  .או דרישות בקשר לכ)/מבלי שלקבל� יהיו כל טענות ו, יהא רשאי

24.   הפרות יסודיות ופיצויי

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

מהווי! סעיפי! עיקריי!  26.3 , 25 , 22 , 21 , 20 , 17 , 16 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 7  6  סעיפי! .24.2
  .ויסודיי! בחוזה זה והפרת! תהווה הפרה יסודית של החוזה

ותר או י/בכל מקרה בו תופרנה אחת ו, מוסכ! בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה .24.3
יהיה הצד , כמפורט בחוזה, מהתחייבויות הצדדי! אשר הפרת� מהווה הפרה יסודית של החוזה

הנפגע זכאי לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי 
  .או על פי כל די�/החוזה ו

 לפיצויי! בגי�  של המזמי�הכי אי� באמור לעיל כדי לגרוע מזכות, למע� הסר ספק מובהר בזאת .24.4
 .לרבות הוצאות מימו� ואובד� רווחי!,  עקב הפרת החוזה על ידי הקבל�הכל נזק ממשי שנגר! ל

  איסור העברת זכויות .25

כול� או , או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתא! להוראות חוזה זה/או יעביר ו/הקבל� לא ימחה ו .25.1
 אישור מראש ובכתב של המזמי� אלא א! קיבל לכ), ולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו, מקצתו

   .והכל בכפו0 להוראות חוזה זה

 .� או מקצת�כול, הקבל� אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות .25.2

לא יהיה בה! כדי לשחרר , שיעבוד זכויותיו של הקבל� לאחר/ העברת/ אישור המזמי� להמחאת .25.3
 .חוזה זה ועל פי כל די�האחריות והחובות המוטלות עליו על פי , את הקבל� מההתחייבויות

  כללי .26

26.1.   ויתור על סעדי

, מכל סוג שהוא, תביעה או דרישה, הקבל� מצהיר ומתחייב בזה כי לעני� כל טענה .26.1.1
בקשר , במישרי� או בעקיפי�, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו

 או לזכות עכבו�, ולא יהיה זכאי, הוא מוותר, להפסקת ביצוע העבודות כאמור לעיל
, צו עיכוב, צו אל תעשה, בדר) של צו עשה, בי� זמניי! ובי� קבועי!, לכל סעד או תרופה

  .צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה

לא יהיה הקבל� רשאי למנוע , במקרה של הפסקת ביצוע העבודות על פי חוזה זה .26.1.2
  .מסירת ביצוע העבודות לאחר

  סמכות שיפוט .26.2

כי לבית המשפט המוסמ) בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית לדו� בכל , מוסכ! בזה במפורש
  .ביצועו וסיומו, פרשנותו, בקשר ע! חוזה זה, או הסכסוכי! שנתגלו בי� הצדדי!/המחלוקות ו
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  שיפוי .26.3

או / ואת המזמי�,  ע! קבלת דרישה בכתבידיבאופ� מלא ומי, או לפצות/הקבל� מתחייב לשפות ו
מכל עילה שהיא , בגי� כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, ה!או שלוחי/ו ה!או עובדי/ו, העירייה
, או נגד כל מי מעובדיו/נגדו ו, בלי יוצא מ� הכלל, על ידי כל אד!, א! ומיד כאשר תוגש, שתוגש

, או על פי  הדי�/או מחדל לו אחראי הקבל� על פי חוזה זה ו/ בגי� כל מעשה ו,שלוחיו ושולחיו
או בכל סכו! אשר ייפסק / במלוא� ומזמי�ההוצאות המשפטיות שייגרמו לד ו"ט עו"לרבות שכ

 מזמי�שה, אשר הקבל� אחראי לה! על פי חוזה זה ובתנאי,  בקשר לנזקי!ובפסק די� לחובת
ת� לקבל� הזדמנות וי, על המקרי! המנויי! מעלה, מיד ע! קבלת הודעה על כ), ודיע לקבל�י

  .להתגונ� כנגד תביעה כאמור

  ו שינויויתור א .26.4

הסכמה של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוי! לא תהווה תקדי! ולא ילמדו  .26.4.1
לא השתמש מי מהצדדי! בזכויות שניתנו לו על פי . ממנה גזירה שווה למקרה אחר

אי� לראות בכ) ויתור על אות� זכויות במקרה אחר ואי� ללמוד , החוזה במקרה מסוי!
  .וחובות לפי חוזה זהמהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות 

לא יחשבו כויתור של צד , או ארכה שתינת�, או הימנעות מפעולה במועדה, שו! ויתור .26.4.2
כול� או מקצת� בכל עת , על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו

  .שימצא לנכו�

  קיזוז .26.5

או / וי�הקבל� מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל די� כנגד המזמ .26.5.1
  .העירייה

 ואו שיגיע ל/או לגבות כל סכו! שמגיע ו/ וואו לעכב תחת יד/היה זכאי לקזז וי מזמי�ה .26.5.2
א עלול לשאת בו ולרבות כל סכו! שה,  לקבל�ומתו) הכספי! שיגיעו ממנ, מהקבל�

 .או מחדלי הקבל�/בגי� מעשי ו, שא בויאו /ו

 שינוי או תיקו� לחוזה .26.6

ינוי או תיקו� לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות הצדדי! מסכימי! בזאת כי כל ש
 .הצדדי! שא! לא כ� לא יהיה לו תוק0 שהוא

26.7.  הסכמת הצדדי

ואי� להתחשב בכל משא ומת� , צה בלעדית את כל המוסכ! בי� הצדדי!מהכתוב בחוזה זה מ
או בחוזי! /או בהתחייבויות ו/או במצגי! ו/שקד! לחתימתו או שהתקיי! בד בבד ע! חתימתו ו

שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה יבוא במקו! כל החוזי! הקודמי! בכתב או בעל פה 
 .בי� המזמי� לבי� הקבל�

  הודעותכתובות הצדדי ו .27

 .כתובות הצדדי! הנ� כמפורט במבוא לחוזה זה .27.1

ד כל הודעה על ידי צ. חשב כמתקבלת בעת מסירתהיכל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו ת .27.2
א! , שלחהי תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת המיליהפקסאמצעות הלמשנהו שתשלח ב

 תיחשב כמתקבלת ביו! � ההודעה נשלחה ביו! עסקי! ובשעות העסקי! המקובלות וא! לא 
 כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשו! תחשב כאילו התקבלה על .העסקי! העוקב

  .שלחהימועד ה שעות מ48ידי הצד השני תו) 

  
  :ולראיה באו הצדדי על החתו

  
_____________________        _________________________  

�  הקבל�                המזמי
  :ישור א

כבא                                           ' מרח                   ח "רו/ ד "עו, מ"ני החא
ה בזאת כי ההחלטה של הקבל� לחתו! על חוזה זה /מצהיר") הקבל�: "להל�................................... (של כוחה 

לחתו! עליו וכי חתימת הקבל� כאמור מחייבת אותו על פי כל ) י!(כי החתומי! על חוזה זה מוסמ), נתקבלה כדי�
  .די�

  

________________            ____________________  

  ח"רו/ ד "עו                תארי�



� 15 –  
  

 

  'נספח א
  

  20108/' מססמכי מכרז מ
   במכרזהצעת הקבל�כולל 
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  'בנספח 
  
  

   כמויות ומחירייכתב
  )לתנאי המכרז' ונספח (
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  'גנספח 
  
  

  מפרט טכני
  )לתנאי המכרז' נספח ז(
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  'ד נספח 
  

  אישור בדבר קיו ביטוחי
  

  __________תארי) 
  לכבוד

  מ"אחוזות החו0 בע
   תל אביב6גרשו� ' רח
  ")החברה: "להל�(
  ,.נ.ג.א
  

�: בגי�") הקבל�: ("להל�____________. פ.ח_______________ אישור על קיו ביטוחי של : הנדו
 ביניכבקשר ע חוזה ") העבודות"או /ו" השירותי: "להל�(עבודות צביעה גראפית בחניו� גולדה 

 �  ").החוזה: "להל�(הקבל� לבי

  

ערכנו על , )שני התאריכי! כלולי!(_ _________ועד ליו! ____________ הננו מאשרי! בזאת כי החל מיו! 
  :את הביטוחי! המפורטי! להל�,  שבנדו�חוזהקשר ע! ה כמוגדר בהקבל�ש! 

  ' _______________ביטוח אש מורחב פוליסה מס .1

כלי עבודה וכל רכוש וציוד אחר מכל מי� , ציוד עבודה, קבל�ביטוח אש מורחב המבטח במלוא ערכו את רכוש ה
או / כנגד אובד� ואו ביצוע העבודות/ואו בעקיפי� במת� השירותי! / במישרי� וקבל�הוסוג שהוא המשמש את 

נזקי כלי , נזקי סערה וסופה, נזק בזדו�, שביתות, פרעות, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עש�, אש עקבנזק 
, )אימפקט(ות נזקי התנגש, נזקי! מנוזלי! אחרי! והתבקעות צינורות, נזקי מי!, שיטפו�, בו! על קולי, טיס

  .  ושודנזקי פריצה, נזק בזדו�

או מנהליה /או שיבוב כלפי החברה ו/לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו0 ו, ביטוח זה כולל תנאי מפורש
  . או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו0 לא יחול לגבי מי שגר! לנזק בזדו�/ו

  _______' _____________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) של בבגבולות אחריות  שבנדו� החוזהעבודות בקשר ע! שירותי! ולבכל הקשור לאו כל גו0 שהוא /אד! ו

  . שנתיתמקרה ובמצטבר לתקופת ביטוחל, )שקל ישראלי חדש  מיליו�חמישהבמילי!  (ח" ש5,000,000 –

פריקה , מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, אש: ביטוח זה אינו כפו0 לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  
מתקני! סניטאריי! , עובדיואו קבלני משנה ו/קבלני! ווכלפי  בגי� נות� השירותי!חבות ,  של כלי רכבוטעינה

למעט חבות (חבות בגי� רכב ,  כל דבר מזיק במאכל או משקההרעלה, שביתה והשבתה, וחשמליי! פגומי!
מעבר , למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית ח"ש 600,000מוגבל עד לס) , ד"המכוסה על פי חוק הפלת

וכ� תביעות תחלו0 מצד המוסד לביטוח לאומי ) לגבולות האחריות המקובלי! בפוליסת רכב סטנדרטית
  ).יב לשל! בגינ! דמי ביטוח לאומי חישהקבל�למעט לגבי עובדי! (

 הקבל�שבו פועל  למעט אותו חלק של רכוש ,הקבל�שבו פועל החברה י רכוש כבמפורש  צוי�פוליסת הביטוח ב
    . ייחשב לצור) ביטוח זה כרכוש צד שלישי,הקבל�נמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של ה

או מחדלי / למעשי ו להיות מוטלת עליה שעלולהבגי� אחריות חברהההביטוח כאמור הורחב לשפות את 
 וזאת בכפו0 לסעי0 אחריות צולבת לפיו נער) הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי מנהליו ועובדיו הקבל�

  .המבוטח

  ' ____________________חבות מעבידי פוליסה מס .3

 חוק האחריות למוצרי! י"או עפ/ו) נוסח חדש(י פקודת הנזיקי� " עפהקבל�ביטוח חבות מעבידי! בגי� חבות   
בקשר ע! או ביצוע העבודות /ו השירותי! במת� ומועסקי! על ידעובדי! הכלפי כל ה �1980!"התש, פגומי!
 או עקב עבודת!/תו) כדי ומקצועית העלולה להיגר! למי מה! או מחלה /ו בגי� פגיעה גופנית  שבנדו�החוזה

למקרה ושל  $ 1,500,000 בס) שלות אחריות בגבול, חוזהנשוא ה ביצוע העבודותבכל הקשור בביצוע 
  .  שנתיתבמצטבר לתקופת ביטוח $ 5,000,000

או קבלני משנה / כלפי קבלני! והקבל�חבות , ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה ומנוחה  
  .פיתיונות ורעלי! וה� בדבר העסקת נוער המועסקי! על פי החוק, עובדיוו

כי מי , מקרה ביטוחלעניי� קרות ,  היה וייטע�יהאו עובד/ ויהאו מנהל/ והחברהות את ביטוח זה הורחב לשפ  
 כלפי הקבל�או לעניי� חבות / והקבל�מה! נושא בחובות מעביד כלשה� כלפי מי מהעובדי! המועסקי! על ידי 

  .מי מהמועסקי! על ידו
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  ' ____________________ פוליסה מסחבות המוצר .4

בשל  ,1980 !"התש, פגומי! פי חוק האחריות למוצרי! על הקבל�בטח את חבות חבות המוצר המביטוח 
או נזק אשר נגרמו עקב פג! /בגי� כל פגיעה גופנית ו, או דרישה שהוגשה במש) תקופת הביטוח/תביעה ו
או טופל בכל דר) אחרת על ידי /או נמכר ו/או סופק ו/ ו�או תוק/או הורכב ו/ ו�או הוכ/ שיוצר ובמוצר
או גו0 /לכל אד! ו, חוזהבקשר ע! האו העבודות /ו השירותי!במסגרת  או עובדיו/מנהליו ואו / ו�הקבל

 1,000,000ס) של בבגבול אחריות  יהלעובד ויהלמנהל חברהללרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור כלשהו 
  .לתובע ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע) מיליו� שקל ישראלי חדש: במילי! ( ח"ש

 להיות מוטלת על בגי� אחריות אשר עלולה יהאו עובד/ ויהאו מנהל/ וחברה ה לשפות אתהורחבביטוח זה 
חבות ביטוח  וזאת מבלי לגרוע מאו עובדיו/מנהליו ואו / והקבל� עקב מעשה או מחדל רשלני מצד !מי מה
  .חברהה כלפי הקבל�

__________ מיו! טרואקטיבי רחולה  בי� היתר מועד תכוללתמוסכ! בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 
  ). מת� השירותי!תחילת שאינו מאוחר ממועד (

בתנאי כי לא נער) על ,  לאחר תו! תקופת הביטוח,חודשי! 6פת גילוי של וקתכסה פוליסת הביטוח מכמו כ� 
 ביטוח �עריכת הביטוח לעניי ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור הקבל�ידי 

  .חבות המוצר

  ' ____________________ פוליסה מסאחריות מקצועית .5

או דרישה שהוגשה במש) תקופת /תביעה ופי די� בשל  על קבל�אחריות מקצועית המבטח את חבות הביטוח 
 בקשר ע! שירותי!בגי� האו נזק העלול להיגר! עקב מעשה או מחדל רשלני /בגי� כל פגיעה גופנית ו, הביטוח

מבלי  גו0 שהואכל או /או לרכושו של כל אד! ו/פגיעה או נזק לגופו ו, אשר גרמו לאובד�, �החוזה שבנדו
ס) של בבגבול אחריות  יהלעובדאו למנהליה ו/לחברה ולגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 

  .לתובע ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע) מיליו� שקל ישראלי חדש: במילי! ( ח"ש 1,000,000

מי  להיות מוטלת על בגי� אחריות אשר עלולהאו עובדיה /או מנהליה ו/ החברה ו לשפות אתהורחבביטוח זה 
חבות ביטוח  וזאת מבלי לגרוע מאו עובדיו/מנהליו ואו / וקבל�ה עקב מעשה או מחדל רשלני מצד !מה
  .החברה כלפי קבל�ה

__________ מיו! טרואקטיבי ר תחולה  בי� היתר מועדכוללתמוסכ! בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 
  ). שירותי! המת�תחילת שאינו מאוחר ממועד (

בתנאי כי לא ,  לאחר תו! תקופת הביטוח, לפחותחודשי! 6פת גילוי של וקתכמו כ� תכסה פוליסת הביטוח 
 �עריכת הביטוח לעניי ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור קבל�הנער) על ידי 

  .אחריות מקצועיתביטוח 

י על יד ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנ� קודמות לכל ביטוח הנער)"הננו מאשרי! בזאת כי הפוליסות הנ .6
 לרבות כל טענה או זכות . החברהוכי אנו מוותרי! על כל דרישה או טענה בדבר שיתו0 ביטוחיהחברה 

החברה  כלפי "ביטוח כפל"טענה של ת כל  לרבו1981 –א " לחוק חוזה ביטוח התשמ59המפורטי! בסעי0 
 יהוכלפי מבטח

, הננו מאשרי! כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו! פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבל� בלבד .7
 .ובכל מקרה לא על החברה

,  המפורטי! לעילהביטוחי!על פי  'הקבל�החובות המוטלות על בתו! לב של אי קיו! הננו מאשרי! בזאת כי  .8
  החברה שלה לא תפגע בזכות על ידי הקבל�של תנאי מתנאי הפוליסותבתו! לב  הפרהא) לא מוגבל , לרבות

 . על פי ביטוחי! אלואו פיצוי/ ושיפוילקבלת 

במש) תקופת , בהיקפ!יצומצמו יבוטלו וג! או לא ל לא ”הננו מאשרי! בזאת כי הביטוחי! הנ, כמו כ� .9
יו! מראש וכי לא  60 הודעה כתובה בדואר רשו! לחברה תישלח!  שבנדו� אלא אבקשר ע! החוזה הביטוח

הימי!  60 הודעה כאמור ובטר! חלו0 נשלחה א! לא החברהלצמצו! שכאלו לגבי או /לביטוח ויהיה תוק0 
  . ההודעהממועד שליחת

הביטוחי המפורטי באישור זה הינ בהתא לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש 
 .ובלבד שאי� בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, ור זהבאיש

  
  ,בכבוד רב

 

תפקיד (  )ש! החות!(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
 )החות!
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  1' דנספח 

  
  הצהרה על מת� פטור מאחריות

  

  __________: תארי) 

  לכבוד

  ")החברה: "להל� (מ " בעאחוזות החו0

  6גרשו� ש% רחוב 

  תל אביב

  

  ,.נ.ג.א

�  הצהרה על מת� פטור מאחריות:  הנדו

  ").העבודות: " להל� (בקשר ע עבודות צביעה גראפית בחניו� גולדה 

או בשימושי לרבות וללא /הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדו� בציוד אשר בבעלותי ו  .א
 .ו� שבנדשירותי! המת�או מתקני! המשמשי! אותי ב/הגבלה כל ציוד אחר ו

 :הריני להתחייב כדלקמ�, על א0 האמור בהצהרה זאת  .ב

משמש אותי במת�  מכל חבות בגי� אובד� או נזק לציוד האמור לעיל אשר החברההנני פוטר את  .1
כל זאת למעט במקרי נזק שנגר! , או מי מטעמי או עבורי או לש! פעילותי/ על ידי והשירותי!

 .על ידי מי מה! בזדו�

או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על /כל אחריות לגבי פריצה ו מהחברההנני פוטר את  .2
 או מי מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נזק שנגר! על ידי מי החברהשיבוב כלפי 
 .מה! בזדו�

או קבלני משנה /או מי מטעמי ו/  מכל חבות בגי� נזק לגו0 ולרכוש שלי והחברההנני פוטר את  .3
או מי מטעמי או עבורי /מוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ואו צד שלישי עקב שי/ו

 כל זאת למעט במקרי נזק שנגר! על ידי מי מה! בזדו� ולמעט שירותי! הבמת�או לש! פעילותי 
 .מתכנני! ויועצי!, כנגד חברות שמירה

,  ידיאו מצד קבלני משנה המועסקי! על/או תביעה מצדי ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו .4
או מי מטעמה /  והחברההנני מתחייב לשפות את , או צד שלישי כלשהו/ו, בניגוד לאמור לעיל

 .או הוצאה שיישאו בה! לרבות הוצאות משפטיות/בכל תשלו! ו

, הריני להצהיר בזה כי אערו) ואחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר .5
 התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה שנחת! במש) כל, כאמור באישור עריכת הביטוח

 . שבנדו�  ועל פי כל די�שירותי! המת�ל__________ בינינו ביו! 

                           
            ________________________               
  קבל�חתימה וש!  ה  
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  'ה נספח
  

  ביצועהערבות  וסחנ
  

  
  לכבוד

  מ" בעאחוזות החו� 

  6גרשו� ' רח

  יבתל אב

  

�  ' __________ערבות מס: הנדו

  

  

אנו ערבי! כלפיכ! לסילוק כל סכו! עד ") המבקש: "להל� (________________________לבקשת  .1
, ")סכו! הערבות: "להל�) ( שקלי! חדשי!..........................: במילי! (ח" ש.......................... לס) של

 למילוי בקשרהמבקש שתדרשו מאת ,  להל�2ה המפורטי! בסעי0 אשר יהא צמוד בהתא! לתנאי ההצמד
  .18/10' התחייבויות המבקש כלפיכ! על פי חוזה מס

  

 כאשר המדד הבסיסי הוא תשומות הבניה למגורי! לעיל יהיה צמוד למדד 1 האמור בסעי0 סכו! הערבות .2
_________ דהיינו  (............... שנת ........ בגי� חודש .......... שנת ....... לחודש 15המדד שפורס! ביו! 

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

א! יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי . הבסיסיזהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד 
 .ערבותלא יחול כל שינוי בסכו! ה, או נמו) הימנו

  

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

  .הערבות האמור מאת המבקש
  

טלקס או מברק , אי� פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, 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    _________________________י)תאר

  


