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  1111/' חוזה מס

   2011שנת _____ לחודש____ שנער  ונחת� בתל אביב ביו� 

  

  מ"החו" בע אחוזות    :בי�

  אביבתל, 6 ש� מרחוב גרשו�

 7610333: פקס 03  7610300: טלפו� 03  

  )"החברה"או  "המזמי�": להל�(

�� מצד אחד  

  ___________________________    :לבי�

___________________________  

___________________________   

  )"הקבל�": להל�(    

��מצד שני  

  

  

הקמה ושיפו� של מתח' , פרויקט של תכנו�, יפועבור עיריית תל אביבוהחברה מנהלת ב  :הואיל

רחוב קפל� ורחוב לאונרדו דה , רחוב הארבעה, רחוב החשמונאי', דר) מנח' בגי�: הרחובות

שיפו� מבני' לשימור , וכ� פיתוח פארק, )"מתח� גני שרונה"  –להל� (יפו  י בעיר תל אביב'וינצ

  ;")העבודות במתח' גני שרונה: "להל�(שרונה מתח' גני של מבני' ב ושיווק'

' ובמסגרת העבודות במתח' גני שרונה עתידה החברה להקי' מרכז מבקרי' במבנה לשימור מס  :והואיל

, בתל אביב יפו ואשר החברה מבצעת היו' 14המצוי ברחוב אלברט מנדלר , בגני שרונה 123

או  "הפרויקט"או " המבקרי' מרכז: "להל�(שיפו� חיצוני שלו , באמצעות קבל� מטעמה

  ;)"המבנה"

של התצוגות במרכז המבקרי'  הקמהולצור) תכנו� והחברה מעוניינת להתקשר ע' קבל�   :והואיל

תכנו� , תכנו� ראשוני, עיצובי הצגת קונספט רעיוני, בי� היתר, אשר תכלולנה, במתח' גני שרונה

�להל� (חוזה זה על נספחיו כמפורט ב ,ביצוע ומסירת תיק מתק�, תהליכי הפקה, מפורט 

  ;להל� הכהגדרת, של העבודות' לרבות האופציה לביצוע שלב ב, )"העבודות"

והצעת הקבל�  ")המכרז: "להל�(לביצוע העבודות  1/2011' פומבי מסוהחברה פרסמה מכרז   :והואיל

  ;כהצעה הזוכה במכרזנבחרה 

 הקבל� במכרזוהצעת  זהבחוזה  קבל�של העל יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו   חברהוברצו� ה  והואיל

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

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

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

הארגוני והפיננסי , הטכני, הידע המקצועי, המיומנות, והאישורי' המתאימי' לביצוע העבודות

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

  ;בצע את העבודותברמה גבוהה ביותר ועל פי לוח הזמני' וכי הוא מעוניי� ל

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

 ;בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותוכותרות הסעיפי'  .3

 

 הגדרות .4

אלא א' תוכ� הדברי' , הפירוש המופיע לשמאל', 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' , עו העבודותבסביבת' יבוצ

שיועמדו לרשות הקבל� לצור) ביצוע התחייבויותיו על פי 

  .כל מקו' אחר בו תבוצענה עבודות בהתא' לחוזה, החוזה וכ�

 "המבנה"או   "מרכז המבקרי�" .4.2

מבקרי' אשר החברה מבקשת להקי' במבנה לשימור המרכז   "הפרויקט"או 

בתל  14חוב אלברט מנדלר המצוי בר, בגני שרונה 123' מס

   .אביב יפו

כל אד' אחר אשר או /אחוזות החו� וב ראש מנהלת גני שרונה  " מנהלה" .4.3

 ;המנהלאו /ו חברהיוסמ) לכ) על ידי ה

לפקח על ביצוע , חברהשימונה מעת לעת ובכתב על ידי המי   "המפקח" .4.4

 ;�או כל חלק מה/העבודות ו

במרכז המבקרי' במתח' של התצוגות  הקמהותכנו�  עבודות  "העבודות" .4.5

תכנו� , תכנו� ראשוני, בי� היתר, אשר תכלולנה, גני שרונה

, במידה והוזמ�, של העבודות' כולל שלב ב ,ביצועומפורט 

   .זמסמכי המכרכמפורט ב

 ;יפועיריית תל אביב  "העירייה" .4.6
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, מנהליו, לרבות נציגיו של הקבל�  ___________________  "הקבל�" .4.7

, מעת לעת, סמכי' או מי שהוסמ) על ידומורשיו המו, 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

 ;עבודותרז בגי� ההצעת מחיר הקבל� במכ .5.2.1

 .)אופציה( של העבודות' שלב בהצעת מחיר הקבל� במכרז בגי�  .5.2.2

 ;נוסח אישור ביטוחי' –' גנספח  .5.3

 ; בנקאיתנוסח ערבות  – 'דנספח  .5.4

  ;פרוגראמה –' ה נספח .5.5

  ;]כולל תיק שיפו� ותוכנית הפארק[תוכניות  –' ונספח  .5.6

 ;]על גבי תקליטור[ תיק תיעוד – 'נספח ז .5.7

 ;תחנות התוכ� במתח' גני שרונה רשימת – 'נספח ח .5.8

 ;במתח' גני שרונה התוכ�תחנות  תשריט מיקו' –' נספח ט .5.9

 סיומו וביטולו, תקופת החוזה .6

תקופת : "להל�( העבודותבצוע מועד השלמת תקופת החוזה הנה מיו' חתימתו ועד ל .6.1

הקבל� מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה  ").החוזה

 13להתקד' בו ולהשלימו באופ� שוט� ורצו� תו) , )"מועד התחלת ביצוע העבודות": להל�(

 )"מועד סיו� ביצוע העבודות": להל�(ממועד התחלת ביצוע העבודות  חודשי') עשרשלושה (

 :על פי הפירוט הבא

  : חודשי� הכולל) שלושה( 3 –תכנו� ראשוני  .6.1.1

  .עיצובי ורעיוני גיבוש קונספט •

  ).1:100מ "קנ(מבטי' וחתכי' , גותתכנית העמדת התצו •

  .הדמיות של חדרי המבנה על התצוגות שבה' •

  .רשימה ותאור של מרכיבי התצוגה ואת אופ� יישו' התכני' בתצוגה •

מצגות , סרטי'(רשימה ותאור של מופעי המדיה המהווי' חלק מהתצוגה  •

  ).והקרנות

הביצוע , מפורטלוח זמני' מפורט לפרויקט התצוגות הכולל אבני הדר) לתכנו� ה •

  .והמסירה
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מוזמני' או , או בודדי'/תאור תהלי) הזרימה במרכז המבקרי' לקבוצות ו

  .בעלי מוגבלויות ו אקראיי'

  .תזמו� תהלי) הזרימה של המבקר במבנה •

, תקשורת, חשמל(המבנה תשתיות  הראשוני של תכנו�ה בדיקה ואישור •

, ומבוצעות על ידי אחרי'המתוכננות , )בקרת מבנה, בטיחות, ביטחו�, אינסטלציה

  .התצוגות אשר ישמשו ג' את

  .לתכנו� הראשוני על מרכיביושל העירייה קבלת אישור ועדת ההיגוי  •

  :חודשי� הכולל) ארבעה(  4 –תכנו� מפורט  .6.1.2

חזיתות וסופרפוזיציה  , תכניות מפורטות לביצוע לכל מרכיבי התצוגה כולל חתכי' •

  ).1:50מ "קנ(

  .של התצוגות) 1:5, 1:10 מ לפחות"קנ(פרטי ביצוע  •

  .מפרטי' וכתבי כמויות לכל מרכיבי התצוגה •

  .עיצוב גרפי •

  .פירוט מדיה •

  .עברית ואנגלית: טקסטי' לשימוש בתצוגות ערוכי' לשונית בשתי שפות  •

  .פרוט כח אד' נדרש לתפעול תצוגות מרכז המבקרי' •

  .מפרט תחזוקה של התצוגות ונורמות שרות •

  .תסריטי' וליהוק •

  .להזמנת רכש לציוד ולמדיה חברהור הקבלת איש •

  .לתכנו� המפורט על מרכיביו חברהקבלת אישור ה •

  :חודשי� הכולל) שישה( 6  � ביצוע   .6.1.3

  . אספקת ציוד מדיה •

  .ביצוע התצוגה •

  .או מצגות ואפליקציות/הפקות מדיה כולל הפקת סרטי' ו •

  .הרצת התצוגה •

  .מסירת העבודה •

  .הגשת תיק מתק�  •

  .הדרכה לתפעול התצוגות •

  .הדרכה לתחזוקת התצוגות •
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  .על השלמת העבודות של העירייה קבלת אישור ועדת ההיגוי •

ידוע לקבל� כי החברה מייחסת חשיבות מרבית להשלמת ביצוע העבודה במועד המדויק  .6.2

 .ללא דחיות או ארכות, הקבוע בלוח הזמני'

יב לפעול לפי הזמני' והקבל� מתחי ותהא רשאי לבצע שינויי' בלוחי המזמי�מוסכ' בזאת כי  .6.3

 .ני'הזמני' המתוק ותלוח

כל אימת , ואשר לא נקבע לה' מועד בעבודותהקבל� יבצע כל שלב או כל שירות הכלולי'  .6.4

או  העבודותאשר יבטיח את ביצוע כל , שיהיה דרוש מבחינה מקצועית ובמש) זמ� סביר

  .בהתא' ללוח הזמני', שלבי' אחרי' הקשורי' בשלב מסוי'

, ומכל סיבה שיראה בעיניוהא רשאי בכל עת המזמי� י, � תקופת החוזהעל א� האמור לעניי .6.5

הבלעדי והמוחלט  ולפי שיקול דעת, כולו או מקצתו, לסיי' או להשהות ביצועו של חוזה זה

  .צטר) לתת נימוקי' לצעד זהימבלי ש, ' וזאתמיי 7בהודעה מראש לקבל� של 

בחוזה  וכלשהי מהזכויות שהוקנו ל או בזכות/בסמכות כלשהי מהסמכויות ו המזמי�השתמש  .6.6

לקבל� לא תהיה , כולו או מקצתו, וביטל את החוזה או השעה את ביצועו, או על פי הדי�/וזה 

, לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלו' כלשהו בעד נזקהקבל� . ואו דרישה כנגד/כל טענה ו

  .יטול או מסיבה אחרתהב, העלולי' להיגר' לו כתוצאה מ� ההשעיה' מניעת רווח וכו, הפסד

היה רשאי להתקשר ע' כל אד' או גו� שה' י מזמי�ה, או הושעה החוזה/או הופסק ו/בוטל ו .6.7

 .לא תהיה כל טענה בקשר לכ)העבודות ולקבל� לביצוע 

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

חודשי'  )עשר שלושה( 13בתו) , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחברה שמורה זכות הברירה .7.1

של ' להרחיב את ההתקשרות דלעיל ולהורות לקבל� על ביצוע שלב ב, ממועד חתימת חוזה זה

 .כולו או חלקו, במכרז ובחוזה זהכהגדרת� , העבודות

תו) , של תצוגות החו� במתח' גני שרונה לביצועובודות לתכנו� עשל העבודות יכלול ' שלב ב .7.2

 .בתצוגות חו� אלו מרכז המבקרי' מסלול הביקור של שילוב

של העבודות ' מודגש בזאת כי החברה תהא רשאית להורות על מימוש האופציה לביצוע שלב ב .7.3

 .לפי שיקול דעתה הבלעדי, על ביצוע כל תחנות התוכ� או חלק� בלבד, דהיינו, כולו או חלקו

י במתח' גנואלמנטי' לשימור במרחב הציבורי  י� מרכזיי'ית אתרי ענוכולל �ת החוותצוג .7.4

המדגישות פרטי' אדריכליי' וסיפורי' היסטוריי'  ,בה' ישולבו תחנות תוכ�, שרונה

  .לחוזה' טו' ח י'בנספח  כמפורט

 .יבוצע על ידי הקבל� בהתא' להצעתו במכרז' ביצוע שלב ב .7.5

יבוצע ויושל' באופ� שוט� ורצו� על פי , במידה ויוזמ� על ידי החברה, של העבודות' שלב ב .7.6

 .במידה ותמומש, בע על ידי החברה בעת מימוש זכות הברירהלוח הזמני' שייק

כולל הגדרת , יחולו כל הוראות החוזה, זההחברה שימוש בזכות הברירה על פי סעי�  עשתה .7.7

 .בשינויי' המחויבי', של העבודות' ג' על ביצוע שלב ב, "העבודות"
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 הצהרות הקבל� .8

על פי  לביצוע העבודות י כל די�שיונות המתאימי' על פיהרכל הקבל� מצהיר כי הינו בעל  .8.1

 .החוזה

, טכניי' וארגוניי', אמצעי' כספיי', יכולת, כושר, כי הינו בעל ידע מקצועיהקבל� מצהיר  .8.2

   .במומחיות וברמה מקצועית גבוהה העבודותכוח אד' וכי באפשרותו לבצע את 

יק� את ה, את הפרויקט, הנחיות המזמי�את , אתר העבודותהקבל� מצהיר כי בדק את  .8.3

, התכנוניי', כי מצויי' בידיו כל הנתוני' העובדתיי', פרטיה�ואת  ותהנדרש העבודות

והוא מסכי' לקבל על עצמו  עבודותאו ל/המשפטיי' והאחרי' בקשר לחוזה זה ו, ההנדסיי'

 .ברמה מקצועית גבוהה ביותר העבודותאת ביצוע 

או כל חוזה להתקשרותו בחוזה זה /או הגבלה על פי כל די� ו/הקבל� מצהיר כי אי� כל מניעה ו .8.4

או העלולי' להשפיע על התקשרותו /וכי בדק את כל הגורמי' העשויי' ו, ולביצוע האמור בו

 .בהתא' להוראות חוזה זה

כי ידוע לו שאי� בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינת� על פיו כדי הקבל� מצהיר  .8.5

, היטל, ו מזמי� או מ� הצור) לשל' מסהיתר א, לשחררו מכל חובה או צור) לקבל כל רשיו�

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

או /עובדיו ו, או בהימצאות הקבל�/הקבל� מצהיר כי אי� בביצוע העבודות באתר העבודות ו .8.6

או למי מטעמו כל זכות /או למי מעובדיו ו/מי מטעמו באתר העבודות כדי להקנות לקבל� ו

וכי הימצאות' באתר העבודות מותרת , או המתקני' הנמצאי' בו/אתר העבודות ולגבי שטח 

 . א) ורק לצור) ביצוע העבודות

 �העבודות וביצוע .9

הכל כמפורט בחוזה זה  עבודותהבצוע את המזמי� מוסר לקבל� והקבל� מקבל על עצמו  .9.1

נתנה מדי ובהתא' להוראות והנחיות נוספות שתי, ולהצעת הקבל� במכרז ובהתא' לנספחיו

בהקפדה וברמה , וזאת בשקידה, או המפקח/מנהל והאו /המזמי� ופע' בפע' על ידי 

  .מקצועית גבוהה

בי� שנכללו , כמפורט בחוזה זה, הקבל� מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה .9.2

 במיומנות וברמה מקצועית, בנאמנות ,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

הדרושי' , או ביצוע עבודות נוספות/או השלמת עבודות ו/כל תוספת או שינוי בעבודות ו .9.3

, או דרישה הנחוצה לפי מיטב בנוהג המקצועי/ה על פי די� ולהשלמת העבודות בהתא' לדריש

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

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

 .העבודותהזמני' של 
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כי יתכ� כי תחולנה הפסקות בביצוע , מובהר בזאת במפורשלעיל  9.4 למרות האמור בסעי�  .9.5

כמו כ� מובהר כי יתכ� שבמהל) תקופת . העבודות במעבר הביצוע בי� מקטעי העבודות

ודה בדרכי' הקיימות במתח' תיחס' חלקית עקב עבודות הגישה אל אתר העב, הביצוע

כי , מובהר. ")המינהל: "להל�(מינהל מקרקעי ישראל תשתית ופיתוח המבוצעות על ידי 

או תמורה נוספת בגי� ביצוע העבודה /תשלו' ו, המציע שיבחר לא יהא זכאי לכל פיצוי

בהובלת חומרי' בצורה  או בגי� הפסקת העבודות כאמור או לגבי הצור)/בשלבי' כאמור ו

, )לרבות אי ביצוע של מקטע עבודה מסוי'(כול� או חלק� , אי ביצוע העבודותידנית או לגבי 

נגד  ,מכל מי� וסוג שה', או תביעה/ודרישה , כל טענה, ולא תהא לו, אי� לו כי, והוא מאשר

 .כ)בקשר ל, האו מי מטעמ/ו חברהה

הנ' מוסמכי' לתת לקבל� , בלבדו המפקח אמנהל האו  מזמי�מובהר ומוסכ' בזאת כי ה .9.6

ואישורי' , הוראות, לרבות לצור) מת� הנחיות, העבודותהוראות בכל הנוגע לביצוע 

  .לחשבונות

מנהל ה, הקבל� יבצע את העבודות על פי החוזה לשביעות רצונ' המוחלטת של המזמי� .9.7

בי� , או המפקח/מנהל והאו /וימלא לצור) זה אחרי כל הוראותיו של המזמי� ו, והמפקח

 .שמפורטות בחוזה ובי� שאינ� מפורטות בו

לכל ביחס , או המפקח/ומנהל האו /המזמי� ואו הוראה של /שו' אישור ו, למע� הסר ספק .9.8

ואי� בה' כדי , לא ישחררו את הקבל� מאחריותו המקצועית המלאה, עבודותהקשור בעניי� 

או על מי מטעמ' /או על המפקח ו/ומנהל העל או /על העירייה ואו /להטיל על המזמי� ו

 .ביצוע העבודותאחריות כלשהי ל

תו) שמירה קפדנית על הוראות כל די� ונוהג לרבות  העבודותהקבל� מתחייב לבצע את  .9.9

, סטנדרטי' ותקני' מקובלי' או מחייבי' לעבודות ולפעול בהתא' לתנאי כל האישורי'

וכ�  עבודותיות המוסמכות בקשר לוכל הוראות האחרות שתינתנה על ידי הרשו, שיונותיהר

שיונות ילר, הקשורי' לאישורי', הצווי' וההנחיות, התקנות, לפי הוראות כל החיקוקי'

  .ל"ולהוראות הנ

לש' המפקח ו מנהלה, המזמי� באופ� מלא ומוחלט ע'ולתא' הקבל� מתחייב לשת� פעולה  .9.10

  .העבודותמדויק ומיומ� של , ביצוע מלא

� שוט� וללא דיחוי בכל הבעיות אשר תתעוררנה הקשורות הקבל� מתחייב לטפל באופ .9.11

 .לעבודות

או נציגי' מיומני' וציוד מתאי' /הקבל� מתחייב לבצע את העבודות באמצעות עובדי' ו .9.12

  .שיהיה במצב תקי� ושיתאי' לביצוע העבודות

ג' במקרה של חילוקי דעות בינו לבי� המזמי� או  העבודותהקבל� מתחייב להתמיד בביצוע  .9.13

 .לקבל� הוראה בכתב להפסיק את שירותו זמנית או סופית מזמי�ה נת�אלא א' כ� , נהלמה

פרטי' , את סדר ביצוע העבודות ואת המעבר משלב לשלב, ע' המפקח, הקבל� יתא' מראש .9.14

 .'בנוגע לשטח ההתארגנות וכיוב
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  :בודות הפיתוחועוהפנימי השימור החיצוני / תיאו� בי� ביצוע העבודות לבי� ביצוע עבודות השיפו- .10

גני או מי מטעמ' יבצעו במתח' /ו חברהאו ה/מצהיר כי ידוע לו כי יתכ� שהמינהל ו קבל�ה .10.1

מרכז של המבני' לשימור ובי� היתר ג' בופנימי שימור חיצוני /  עבודות שיפו�שרונה 

כי יתכ� שמינהל מקרקעי ישראל יבצע במתח' המבני' לשימור  קבל�וכ� ידוע ל, המבקרי'

 .קבל�והכל במקביל לביצוע העבודות על ידי ה, ות הפיתוחאת עבוד

מרכז של והפנימי שימור החיצוני / מצהיר כי ידוע לו כי יתכ� שעבודות השיפו� קבל�ה .10.2

 .במקביל לביצוע העבודות כהגדרת� בחוזה זה חברהיבוצעו על ידי ה המבקרי'

ה זה במקביל לביצוע להתחיל בביצוע העבודות על פי חוז קבל�לאפשר ל תהא רשאית חברהה .10.3

במידה ותינת� . מרכז המבקרי'ב חברהשתבוצענה על ידי הוהפנימי עבודות השיפו� החיצוני 

או תביעות /או דרישות ו/כי לא יהיו לו כל טענות ו קבל�מתחייב ה, כאמור חברההסכמת ה

או מי מטעמ' בקשר ע' ביצוע� המקביל של עבודות השיפו� /או המינהל ו/ו חברהכלפי ה

או עקב נזקי' או הפרעות שעלולי' להיגר' לו עקב עבודות /ווהעבודות והפנימי יצוני הח

 . והפנימי השיפו� החיצוני

יבוצעו על ידי מינהל במתח' גני שרונה מצהיר כי ידוע לו כי יתכ� שעבודות הפיתוח  קבל�ה .10.4

 . מקרקעי ישראל במקביל לביצוע העבודות כהגדרת� בחוזה זה

כי במתח' גני שרונה מתבצעות ויתבצעו עבודות קבלניות נוספות על  ע לומצהיר כי ידו קבל�ה .10.5

או כל טענה אחרת /או עיכובי' ו/מוותר על כל טענה של הפרעה ו והואידי צדדי' שלישיי' 

 . בכל הנוגע לביצוע� של עבודות אחרות באתר

על פי תכנו� , ניפנימי וחיצו כי במבנה יתבצעו עבודות שימור ושיפו� מצהיר כי ידוע לו קבל�ה .10.6

לרצפה , לנגרות, אדריכל המבנה וכי כל פעולה שיש בה נגיעה ישירה וחדירה לקירות המבנה

תבוצע רק לאחר קבלת אישור המזמי� ובתאו' ע' האדריכל או , או לכל אלמנט הקבוע בו

 .המפקח מטעמו

צענה על שתתוכננה ותבו את תכנו� התשתיותבדוק ולאשר שעליו ל מצהיר כי ידוע לו קבל�ה .10.7

ע' מתכנני עבודות השימור  ולתא' את תכנו� התצוגות התצוגות ידי המנהל ויזינו ג' את

 .והשיפו� הפנימי מטע' המזמי�

כי באחריותו לאשר את קבלת עבודות השיפו� והשימור הפנימי שיש  מצהיר כי ידוע לו קבל�ה .10.8

ענה בכל הנוגע מוותר על כל ט וכי הואלה� נגיעה לתצוגות של מרכז המבקרי' במבנה 

או השלמות /ובמידה וידרשו תיקוני' ו לעבודות שנמסרו לו לצור) התקנת התצוגות במבנה

 .יבצע� על חשבונו
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תחולנה הפסקות בביצוע העבודות במעבר הביצוע בי� שכי יתכ�  מצהיר כי ידוע לו קבל�ה .10.9

' הגישה אל אתר העבודה בדרכי, כי יתכ� שבמהל) תקופת הביצועומקטעי העבודות 

.  הקיימות במתח' תיחס' חלקית עקב עבודות תשתית ופיתוח המבוצעות על ידי המינהל

או תמורה נוספת בגי� ביצוע העבודה /תשלו' ו, לא יהא זכאי לכל פיצוי קבל�כי ה, מובהר

או בגי� הפסקת העבודות כאמור או לגבי הצור) בהובלת חומרי' בצורה /בשלבי' כאמור ו

, )לרבות אי ביצוע של מקטע עבודה מסוי'(כול� או חלק� , העבודות אי ביצועידנית או לגבי 

נגד  ,מכל מי� וסוג שה', או תביעה/ודרישה , כל טענה, ולא תהא לו, אי� לו כי, והוא מאשר

 .כ)בקשר ל, האו מי מטעמ/ו חברהה

כמו . החברה אחראית לטיפול בקבלת היתר בניה לשיפו� הפנימי של המבנהמובהר בזאת כי  .10.10

צו , מובהר כי א' התכנית שתאושר לקבל� תדרוש שינוי של ההיתר שאושר או שהוגשכ� 

התחלת עבודה יינת� לקבל� בכפו� לקבלת היתר לביצוע העבודות מאת מוסדות התכנו� 

 .הרלוונטיי'

כי תתקיימנה פגישות קבועות לפחות פע' בשבוע לצור) פיקוח מטע' המזמי� , מובהר בזאת .10.11

. י המזמי�"י לוחות הזמני' שיקבעו ע"להשתת� בפגישות אלו עפ קבל�על העבודות ועל ה

לביצוע כל ההגנות הדרושות לאלמנטי'  אחראי הקבל�  ביצוע הגנות לאלמנטי' במבנה 

, העבודה כוללת כיסוי אלמנטי' שוני'. מקוריי' במבנה למש) כל תקופת העבודות במבנה

טר'  המפקחי "ההגנות יאושרו ע .ב"מעקות פלדה וכיו, מדרגות, ספי חלונות, משקופי'

מלאה של כל ההגנות בתו' העבודות  ההעבודה כוללת הסר  .המש) ביצוע העבודות במבנה

  . מבנהב

וכי  למבנהמינהל יבצע עבודות להקמת דר) תת קרקעית בסמו) המצהיר כי ידוע לו כי  קבל�ה .10.12

להל� בסעי� זה ( עבודותהלבצע את  קבל�לא יתאפשר ל, יתכ� כי בזמ� ביצוע עבודות אלה

 . לגבי המניעה, החברהאו דרישה כלפי /או תביעה ו/לא תהא כל טענה ו קבל�ל ").המניעה"

 ביצוע עבודות השיפו� החיצוניל, לא להפריע בי� במישרי� או בעקיפי�מתחייב ש קבל�ה .10.13

וביצוע העברת קווי תשתית , לרבות, מינהלהו חברהועבודות הפיתוח על ידי ה והפנימי

הנדרשת בקשר ע' ביצוע כל פעולה אחרת , מעבר וגישה, ווסביבת התחומי המבנבהאיטו' 

 . מרכז המבקרי'של והפנימי ביצוע עבודות הפיתוח והשיפו� החיצוני 

מרכז מתחייב לאחס� את חומרי הגל' והציוד המשמשי' לביצוע העבודות בשטח  קבל�ה .10.14

לקבלת כל האישורי'  או מחו� לשטח מתח' המבני' לשימור ובכפו�, בלבד המבקרי'

 .לצור) אחסו� זה, הנדרשי' על פי הדי�

יימצאו מחו� לתחו' בניה וכל פסולת אחרת ש ילסלק על חשבונו כל חומרמתחייב  קבל�ה .10.15

א' לא ימלא . מיד ע' דרישת המפקח לכ), ולהחזיר את המצב לקדמותו מרכז המבקרי'

 קבל�אות' נדרש הסולת הבנייה והפ יסולקו חומרי, אחר דרישת המפקח כאמור קבל�ה

או תביעה כנגד , מוותר מראש על כל טענה קבל�וה, קבל�על חשבו� ה חברהעל ידי ה, לסלק

 .כאמור לעיל, בגי� נזק שיגר' עקב פעולת הסילוק חברהה
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שמירה על שלמות איכות ותקינות התשתיות תו) , מתחייב לבצע את העבודות קבל�ה .10.16

 קבל�היה וה. והפנימי ח ועבודות השיפו� החיצוניבמסגרת עבודות הפיתושבוצעו והאיטו' 

יבוצע , או לאיטו'והפנימי או לעבודות השיפו� החיצוני /עבודות הפיתוח ונזק לל יגרו'

מבלי לגרוע או לפגוע בכל סעד לו , וזאת קבל�בלבד על חשבונו של ה חברההתיקו� על ידי ה

 . או על פי הדי�/על פי חוזה זה ו חברהה זכאית

כ) שלא ייפגע ביצוע� הסדיר של עבודות , תא' ע' המפקח את ביצוע העבודותי קבל�ה .10.17

בי� , תיאו' כאמור יכלול. והפנימי השימור החיצוני/ הפיתוח והאיטו' ועבודות השיפו�

 : היתר

בקשר , קבל�כפי שיסוכמו בי� המפקח לבי� ה, מועדי' קבועי' מראש .10.17.1

 קבל�קח וההמפ. מבנהספקת חומרי גל' והוצאת פסולת מ� ההע' 

, אשר בסיומ� יפורטו המועדי' המוסכמי', יקיימו פגישות תיאו'

 .והמפקח  קבל�בפרוטוקול שייחת' על ידי ה

למערכות התשתית המבוצעות  מבנהכל חיבור של מערכות התשתית ב .10.17.2

על פי יהיה , והפנימי במסגרת עבודות הפיתוח ועבודות השיפו� החיצוני

  .הנחיות המפקח 

לצור) ביצוע עבודות הפיתוח ועבודות השיפו� , המבנמעבר וגישה ל .10.17.3

 .כל שיידרש על ידי המפקח , והפנימי החיצוני

לבי� הקבל� אשר יבצע בפועל את עבודות  קבל�כל מחלוקת בי� ה .10.17.4

תובא להכרעתו של , והפנימי הפיתוח או את עבודות השיפו� החיצוני

 .המפקח והחלטתו בנושא תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור

  ותיקוני� בדק .11

מניינה של תקופת . חודשי') עשרי' וארבעה( 24 –תקופת הבדק פירושה , לצור) החוזה .11.1

או במועד , במועד מת� תעודת ההשלמה לקבל�או , ותבמועד השלמת העבודהבדק יתחיל 

  .לושהלפי המאוחר בי� הש, נולשביעות רצושיורה עליה' המפקח השלמת ביצוע התיקוני' 

בעבודה או , לי' ואי התאמות כלשה' שהתגלו תו) תקופת הבדקקלקו, ליקויי', פגמי' .11.2

במועד' , יהיה הקבל� חייב לתקנ' על חשבונו והוצאותיו, בעבודות שבוצעו לפי החוזה

, ליקויי', בקשר לתיקו� פגמי'תקופת הבדק  .ובתנאי' שיקבעו על ידי המנהל או המפקח

מועד השלמת מ, חודשי') העשרי' וארבע( 24תהא , או אי התאמות כאמור/קלקולי' ו

  .לשביעות רצו� המפקח' ביצוע

חודשי' ) עשרי' וארבעה( 24קלקולי' ואי התאמות כלשה' שהתגלו תו) , ליקויי', פגמי' .11.3

ואשר נובעי' מאי מילוי , בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה, מתו' תקופת הבדק

יהיה הקבל� חייב לתקנ' על , הוראות החוזה או מעבודה לקויה או שימוש בחומרי' פגומי'

  .ימי' מיו' קבלת הודעה בכתב על כ) למזמי�) 10(תו) עשרה , חשבונו והוצאותיו

הקלקולי' או אי ההתאמות בעבודה או בעבודות , הליקויי', אי� הפגמי', לדעת המפקח, א' .11.4

יהיה הקבל� חייב בתשלו' פיצויי' למזמי� בסכו' , שבוצעו לפי החוזה ניתני' לתיקו�

  .בע על ידי המפקחשייק
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או /או אחר על פי החוזה ו/אי� באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמי� לכל סעד נוס� ו .11.5

 .על פי כל די�

 ערבות לתקופת הבדק .12

במועד גמר ביצוע , ימסור הקבל� למזמי�, להבטחת טיב ביצוע העבודות וביצוע התיקוני' בתקופת הבדק

5  150,000בס) של , צמודה למדד, בלתי מותניתבנקאית  ערבות, וכנגד החזרת ערבות הביצוע, ותהעבוד

שתחילתה במועד גמר , חודשי') עשרי' ושבעה( 27לתקופה של  ,)שקלי' חדשי' מאה וחמישי' אל�(

 .בנוסח שנקבע לערבות הביצוע, ותביצוע העבוד

  עובדי הקבל� .13

ות של הקבל� מתחייב בזאת למנות עובד בכיר ומנוסה מטעמו שיוביל את ביצוע העבוד .13.1

שתפקידו יהיה ביצוע , בעל ניסיו� ישיר ומוכח בביצוע עבודות כאמור בחוזה זה, הקבל�

הגור' , בי� היתר, נציג הקבל� יהיה").  נציג הקבל�: "להל�(ותיאו' העבודות מול המזמי� 

וכל המזמי� לפנות בכל עת ושעה לעניי� ביצוע העבודות ויתר יהמקצועי מטע' הקבל� אליו 

 .הקבל� על פי חוזה זה התחייבויות

באיכות ובמועדי' , העבודותהקבל� מתחייב להעסיק עובדי' במספר הדרוש לש' ביצוע  .13.2

, בסיווג מתאי' ובעלי רשיו� מתאי', הקבל� יעסיק עובדי' מיומני' ומקצועיי'. הנדרשי'

 .נדרש סיווג או רשיו� על פי די�ככל ש

, שול' ישירות על ידי הקבל� ועל חשבונוי, יועציו והמומחי' מטעמו, שכר' של עובדי הקבל� .13.3

מבלי לגרוע . ב"ביטוח צד שלישי וכיו, דמי ביטוח לאומי, כולל כל התשלומי' לקרנות

מובהר בזאת כי עובדי הקבל� והיועצי' והמומחי' שיעסיק , להל� 14 בסעי�  מכלליות האמור

י כל אחריות שמטיל החוק על מעביד בקשר לעובדיו והמתייחסי' לעובדי' ייחשבו כעובדיו וכ

  .אלה תחול על הקבל� בלבד

או הבאי' מטעמו של /מעובדי וסבור שאחד או יותר  מזמי�היה היבכל עת ובכל מקרה שבו  .13.4

ללא צור) בהסבר , רשאי מזמי�ה אהי, כראויהעבודות אינו ממלא את תפקידיו שבגדר הקבל� 

או נציג /ויוחל� בעובד  או נציג/ו לדרוש מאת הקבל� כי אותו עובד, דעה בכתבבהו, כלשהו

שא באחריות או י מזמי�ללא דיחוי מבלי שה, כאמור, הקבל� יהיה חייב למלא דרישה. אחר

 .בחובות כלשה� בקשר או כתוצאה מכ)

  שלילת יחסי עובד מעביד .14

על הקבל� כקבל� עצמאי ובלתי פו, מוסכ' ומוצהר בזה כי בהתקשרותו ע' המזמי� בחוזה זה .14.1

לבי� או המפקח /מנהל והאו /או העירייה ו/ולא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בי� המזמי� . תלוי

או מי מטעמו לא יהיו זכאי' /או עובדיו ו/והקבל� ו או הבאי' מטעמו/או עובדיו ו/הקבל� ו

  . טע' המזמי�או זכויות של עובדי' כלפי מעביד' מ, או הטבות, פיצוי, לכל תשלו'

מכל אחריות או המפקח /מנהל והאו /או העירייה ו/והקבל� פוטר בזה מראש את המזמי�  .14.2

 .הנובעת מיחסי עובד ומעביד, או כלפי כל הבאי' מטעמו/או כלפי עובדיו ו/כלפיו ו, שהיא



 13 –  
  

 

  דיווח והתקדמות ביצוע העבודה .15

אישורי' ואישורי , הוראות, לרבות לצור) מת� הנחיות, נציג המזמי� לצור) ביצוע הסכ' זה .15.1

הוראה או אישור שיינתנו על ידו ייראו כאילו ניתנו על ידי , מנהל וכל הנחיהה חשבונות יהיה

  .המזמי� לפי הסכ' זה

 המנהל בתיאו' ותו) קיו' קשר מתמיד ויעיל ע' העבודותהקבל� מתחייב לבצע את  .15.2

  .והמפקח

 העבודותומפורט על התקדמות ביצוע די� וחשבו� מלא  מנהלהקבל� מתחייב למסור למזמי� ול .15.3

כל הסבר שיידרש על ידו בקשר ע'  מנהלולמסור למזמי� או ל המנהלבמועדי' שיקבעו על ידי 

  . המנהלאו /ועל פי דרישת המזמי� , או חוזה זה העבודות

י המזמי� לאחר אישור הצוות המלווה מטע' "אישור התקדמות העבודה בי� השלבי' יינת� ע .15.4

 .מנהל פרויקט התצוגות, אוצרת ויוע� תוכ�, מפקח: המזמי� הכולל

 :אבני הדר) לקבלת אישור התקדמות בי� השלבי' יפורטו להל� .15.5

 .לחוזה  6.1.1 כמפורט בסעי�  ראשוניהשלמת תכנו�  .15.5.1

 .לחוזה 6.1.2 כמפורט בסעי� השלמת תכנו� מפורט   .15.5.2

 .או מצגות ואפליקציות/הפקות מדיה כולל הפקת סרטי' ומת השל  .15.5.3

  .אישור קבלת ציוד מדיה ואישור תעודות משלוח לציוד שהתקבל .15.5.4

התצוגה באתר מרכז המבקרי' כולל תלת מימד ודו השלמת ביצוע  .15.5.5

 ריהוט ויתר מרכיבי התצוגה, אקוסטיקה, אפקטי', תאורה, מימד

  .והרצות מערכת תצוגות

 .ר השלמת תיקוני' והתאמותמסירת העבודה לאח .15.5.6

שעות ביו' של נציג  8חודשיי' הרצת המערכות בליווי קבוע במש)  .15.5.7

מוסמ)  מטע' הקבל� שיהיה בעל הכישורי' והידע להפעלת התצוגות 

 .ולפיתרו� תקלות

, שיטת ההפעלה, מפרטי', As Madeהגשת תיק מתק� הכולל תכניות   .15.5.8

הדרכה  .חזוקהלתחזוקת שבר ומונעת ומפרטי' לת נורמות שרות

  .לתפעול התצוגות והדרכה לתחזוקת התצוגות

 .על השלמת העבודותשל העירייה קבלת אישור ועדת ההיגוי  .15.5.9
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    שימוש במסמכי� והבעלות בה� .16

החישובי' וכל המסמכי' , התרשימי', התוכניות, מובהר בזאת כי הבעלות על כל המפות .16.1

 השות בה' שימוש לפי שיקול דעתהיה רשאי לעי מזמי�הנה של המזמי� וה, בנוגע לעבודות

הבלעדי וללא הגבלות כלשה� ומבלי שהקבל� יקבל עבור זאת פיצוי או כל תשלו' נוס� מעבר 

    .לתמורה הקבועה בהתא' להוראות חוזה זה

בי� לתביעות , מזמי�הקבל� מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגי� זכותו זו של ה

 .י' ובי� לתביעות מכל סוג שהואכספיות ובי� לתביעות של זכות יוצר

או /או הסודות המסחריי' ו/לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרי' ו –בעלות בסעי� זה משמע 

  .המתייחסי' למסמכי' האמורי', רשומי' או לאו, או מוניטי�/מדג' ו

א� א' בגי�  ,מכל סיבה שהיא ,ע' הפסקת החוזה או ביטולואו /העבודות וע' סיו' ביצוע  .16.2

יחזיר הקבל� למזמי� את האורגינלי' ואת ההעתקי' של כל , על ידי המזמי�הפרתו 

הנוגעי' לעבודות או המסמכי' האחרי' מדיה מגנטית התרשימי' , החישובי', התוכניות

לעשות במסמכי' השוני'  מזמי� יהא זכאיה .וזאת מבלי שהקבל� יקבל עבור' פיצוי כלשהו

מסירת' לגור' אחר לצור) שימוש בה'  לרבות, הבלעדי ושימוש בהתא' לשיקול דעת

  .הקבל� מוותר מראש על כל טענה או תביעה בגי� זכויות אלה של המזמי�ו

ולא בעבודות תרשימי' ומסמכי' אחרי' הקשורי' , מפות, הקבל� לא יעתיק תוכניות .16.3

  .יעביר' לגור' כלשהו ללא אישור המזמי� בכתב ומראש

 בטיחות וגהות, שמירה, ביטחו� .17

או מי מטעמו וביטחו� הציבור בכללו /ידאג הקבל� לביטחו� עובדיו ו, וע העבודותבמהל) ביצ .17.1

וינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושי' כדי למנוע תאונות וגרימת נזק תו) כדי ועקב ביצוע 

 .העבודות

או יגודר על /הקבל� מתחייב כי אזור ביצוע העבודות יתוח' ו, מבלי לגרוע מ� האמור לעיל .17.2

או גישה של /מעבר ועל מנת למנוע  ,בהתא' לדרישות המנהל ולשביעות רצונו, ועל חשבונ, ידו

 .או צד שלישי כלשהו לאזור ביצוע העבודות/משתמשי החניו� ו

ויהא אחראי לאחזקת' במהל) ביצוע , הקבל� יספק ויתקי� אמצעי זהירות באתר העבודות .17.3

 .העבודות

, או את הסביבה/כ� את העובדי' והקבל� יפסיק את העבודות א' המש) העבודות עלול לס .17.4

 .מכל סיבה שהיא

 .הקבל� יהיה אחראי לשמירת הסדר והניקיו� בשטח העבודה וסביבתו .17.5

על החומרי' שיהיו בשטח בעת ביצוע העבודות והוא לבדו , הקבל� אחראי על שמירת הציוד .17.6

או /ו או לשטח העבודה/או לחומרי' ו/או גרימת נזק לציוד ו/ישא באחריות על כל אובד� ו

 .למתקני' המצויי' ש'

במהל) ביצוע העבודות לא תהא פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהיה הפרעה לצדדי' שלישיי'  .17.7

ובמידת , או בסמו) אליו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/אשר בעת ביצוע העבודות יעבדו ו

 .ל המפקחהצור) ובלית ברירה ידאג להקטנת אי נוחות כאמור ככל שנית� לשביעות רצונו ש
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, במהל) ביצוע העבודות לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש .17.8

או פרטי כלשהו המצוי /ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו"שביל וכיוצ, דר)

מראש וכ� ניתנו  המנהלאלא א' נית� לכ) אישור , או בסמו) אליו/בתחומי אתר העבודות ו

 .י כל די� מהרשות המקומית ככל הנדרשרשות ואישור על פ

 ציוד וחומרי� .18

החומרי' וכל האמצעי' , המתקני', הכלי', הקבל� מתחייב לספק על חשבונו את הציוד .18.1

 .המנהלאו /הדרושי' לביצוע� היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצו� המזמי� ו

או חלק מה' אינו /ו או המתקני'/או הכלי' ו/הציוד ו, המנהלא' לפי שיקול דעתו של  .18.2

לשביעות , יהיה על הקבל� להחליפ' על חשבונו, או אינו מתאי' לביצוע העבודות/מספיק ו

ומבלי שהדבר יצדיק שינוי  המנהלוזאת בתו) פרק הזמ� שיקבע על ידי , המנהלרצו� של 

 .בלוחות הזמני'

  התמורה .19

  'בנספח כמפורט במורה התתשול' עבור ביצוע העבודות ובעבור כל התחייבויותיו של הקבל�  .19.1

 .בהתא' להצעת הקבל� במכרז, ")התמורה: "להל�(לחוזה 

, ה� את התכנו� וה� את כל הכרו) בביצוע של התצוגות במרכז המבקרי' כוללתהתמורה  .19.2

, מפיקי', מתורגמני', גרפיקאי', מעצבי', מתכנני', כגו� יועצי'לרבות עלות כח אד' 

מתכנני' , מתכנ� וידאו, מתכנ� אודיו, נ� אקוסטיקהמתכ, תכניתני', צוות צילו', שחקני'

אחרי' שיידרשו למציע על מנת לבדוק ולאשר את תכנו� התשתיות שתתוכננה ותבוצענה על 

, מחשבי', ציוד אלקטרוני, כריזה, מדיה, מערכות התצוגה עצמ� כגו�עלות ביצוע , ידי אחרי'

, תוכנה וחומרה, ות מזוג אווירתעל, תעלות כבילה, מערכת בקרה לתצוגות, תשתית כבילה

בגי� ביצוע העבודות  קבל�הוקיו' מלוא התחייבויות , ,ב"אקוסטיקה וכיוצ, תאורה, חשמל

 .זה חוזהבהתא' ל

וכ� את , ג' את עלות מערכות החשמל והתאורה הדרושות להפעלת התצוגות התמורה כוללת .19.3

, במרכז המבקרי'חרות שילוב� בתצוגה או הסתרת� כ) שלא יפריעו לתצוגה של מערכות א

מצלמות , מזוג אוויר, מערכות אוורור ,כגו�, הקבל�אשר תבוצענה על ידי החברה ולא על ידי 

 .גילוי וכיבוי אש ומערכות בקרה, טלויזיה במעגל סגור

, כולו או חלקו, של העבודות' מימשה החברה את זכות הברירה הקנויה לה לביצוע שלב ב .19.4

לחוזה זה ויחולו על תמורה ' כמפורט בנספח ב, ל� במכרזתהא התמורה בהתא' להצעת הקב

 .בשינויי' המחויבי', זה 19 לרבות כל תנאי סעי� , זו כל תנאי החוזה

לפי  מכל סיבה שהיא, או בוטל החוזה/או הושעה ו/חוזה זה והופסקו העבודות במהל) ביצוע  .19.5

עבור של' המזמי� לקבל� י, הקבל�על ידי שלא כתוצאה מהפרת החוזה , י�או הד/חוזה זה ו

למע� הסר . המנהללפי הערכת , בהתא' לחלק היחסי מתו) התמורההעבודות שבוצעו בפועל 

הנה סופית ותחייב את , כאמור לעיל, לעניי� החלק היחסי שבוצע בפועל המנהלקביעת , ספק

 .העבודותאו לסכומי' נוספי' בגי� /והקבל� לא יהיה זכאי לתשלומי'  .הקבל�
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לרבות רווח , קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת לקבל�, התמורה הנה סופית .19.6

וכ� יתר התחייבויותיו של הקבל�  ותעבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהעבודות הנדרש

 .על פי חוזה זה או על פי כל די�

בהתא' , המזמי� העלאות או שינויי' בתמורההקבל� לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מ .19.7

עליה בשערי מטבעות , מעליית שכר עבודהבי� מחמת עלויות , לתנאי חוזה זה וכאמור להל�

עליה במסי' והיטלי' ועליה במחירי , תשלו' תוספת יוקר, מדדי', הוצאות ייצור, חו�

   .או מכל סיבה אחרת/חומרי' ו

שול' על ידי המזמי� לקבל� במועד תשלומו של כל שי, יתווס� מס ער) מוס� כחוק לתמורה .19.8

  .תשלו' ותשלו' על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק

או על /כל מס או היטל או תשלו' חובה מכל סוג החלי' או אשר יחולו בעתיד על העבודות ו .19.9

 .העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבל� וישולמו על ידו

 )"בונוס("תוספת בגי� מאמ-  .20

בגי� מאמ� ") בונוס("לשל' לקבל� תוספת , א) בשו' מקרה לא חייבת, החברה תהא רשאית .20.1

לרבות בגי� החשת קצב עבודה וקיצור לוחות , מיוחד שיושקע על ידי הקבל� בביצוע העבודות

ללא (החוזה  תמורתמ) ה אחוזי'חמיש( 5%ובלבד שהתוספת האמורה לא תעלה על , זמני'

 ).לא מס ער) מוס� כדי�לרבות ל, תשלומי לוואי

על פי שיקול  –כולה או חלקה , החברה תהא רשאית לשל' לקבל� את התוספת האמורה .20.2

ובכפו� לגמר ורק לאחר , וזאת במסגרת תשלו' החשבו� הסופי, דעתה הבלעדי של החברה

 .בהתא' להוראות החוזה ולשביעות רצונה המלאה של החברה, ותביצוע העבוד

כי תשלו' התוספת יכול שיתבצע או , דוע לו והוא מסכי' במפורשכי י, הקבל� מאשר בזאת .20.3

ולפיכ) הוא מוותר , בהתא' לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, שלא להתבצע

או לאי /או דרישה בקשר לתשלו' ו/תביעה ו, על כל טענה, סופי ומוחלט, באופ� מלא, בזאת

  .כולה או חלקה, תשלו' התוספת

  חשבונות ותנאי תשלו� .21

ובו פירוט כל העבודות שבוצעו על עבודה  חודשבתו' הקבל� יהא רשאי להגיש חשבו� חלקי  .21.1

הביניי' שיוגש על ידי הקבל�  �כי חשבו, מובהר בזאת. עד מועד הגשת החשבו� החלקיידו 

כ) , החוזה תמורתמ) תשעי' אחוזי'( 90%יהיו בסכו' מצטבר שלא יעלה על , לאישור כאמור

 .החוזה תמורתמ) עשרה אחוזי'( 10%סופי לא יפחת מס) של שבכל מקרה החשבו� ה

ויהיה רשאי להוסי� לו , יבדוק את החשבו� לרבות הכמויות והמחירי' הנקובי' בונהל המ .21.2

או להפחית ממנו כל חלק של העבודה שלא בוצעה , ערכו של כל חלק מהעבודה שבוצעה

 .נהלפי שיקול דעתו של המהכל ל, )לרבות עבודה שבוצעה שלא בהתא' להוראות חוזה זה(
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, ידי הקבל� יו' ממועד הגשתו על) חמישה עשר( 15יבדוק את חשבו� הביניי' תו)  נהלהמ .21.3

ימי' ממועד אישור החשבו� ) שישי'( 60+ והחברה תשל' לקבל� את המגיע לו תו) זמ� שוט� 

חייב  יראו אות' כחוב אותו, כל הסכומי' שישולמו לקבל� כתשלומי ביניי'. נהלידי המעל

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 .21.4

  . העבודות

 . המנהלעל ידי , ייבדק תחילה אשר יוגש על ידי הקבל� החשבו� הסופי  .21.5

 . יחזיר את החשבו� לידי הקבל� על מנת שיתקנו, את החשבו� האמור להמנהלא אישר  .21.6

כנגד חשבונית מס כדי� , על ידי המזמי�, ישול' הסכו' המאושר את החשבו�  המנהלאישר  .21.7

 .המנהלעל ידי החשבו� אישור ממועד  60+ בתנאי שוט� , מאת הקבל�

 .תוק�המ �את החשבו להמנה אישריחול מניי� הימי' מיו' בו  לקבל�  �הוחזר החשבו .21.8

יוחזרו לידי , לו בהתא' להוראות חוזה זהתמורה המגיעה כל סכו' שיקבל הקבל� מעבר ל .21.9

כפי שתקבע מפע' , "כלליהחשב הריבית " המזמי� בתוספת הפרשי ריבית והצמדה בהתא' ל

למ� המועד ששולמו לידי הקבל� ועד למועד , לפע' על ידי החשב הכללי של משרד האוצר

של המזמי� לקזז סכומי' ששולמו  ואי� האמור לעיל גורע מזכות.  לידי המזמי�החזרת' 

לרבות הפרשי ריבית והצמדה מכל סכו' אשר יגיע לקבל� או לגבות' בכל דר) , ביתר כאמור

 .אחרת וזאת א� מבלי שדרש תחילה את החזרת' מידי הקבל�

 :אבני הדר) לתשלו' .21.10

 10% –מקדמה   .21.10.1

 10% – ראשוניהשלמת תכנו�   .21.10.2

 15% –השלמת תכנו� מפורט   .21.10.3

 15% –השלמת הפקות מדיה   .21.10.4

 20% –הזמנת ציוד מדיה אישור   .21.10.5

 10% –אישור מסירה והגשת תיק מתק� .21.10.6

 5% –על השלמת העבודות של העירייה אישור ועדת ההיגוי  .21.10.7

 15% –סיו' הרצה בת חודשיי' בליווי נציג הקבל�  .21.10.8

   אחריות הקבל� .22

  :מוסכ' בזה במפורש כי, על פי חוזה זה ועל פי כל די�, ל�מבלי לגרוע מחובותיו ואחריותו של הקב

וכ� הינו אחראי לרמה , ה'לרבות כל הפרטי' שב, העבודותהקבל� אחראי לשלמות  .22.1

  .על ידו או בפיקוחו ואו בוצע ושהוכנ העבודותהמקצועית הנאותה ולטיב 
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זקי גו� או נזקי לרבות נ, הקבל� יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובד� מכל מי� וסוג שה' .22.2

לקבלני' או לכל צד שלישי , לעירייה, אשר יגרמו לכל אד' או גו� אחר לרבות למזמי�, רכוש

מביצוע לקוי או שגוי או מוטעה או בלתי נאות או רשלני של , ישירה או עקיפה, כתוצאה, אחר

למעשיו , ועל ידי הקבל� או כל מי שהינו אחראי על פי די� או על פי חוזה זה לעבודת העבודות

  .או כתוצאה מאי מילוי הוראות חוזה זה העבודותאו למחדליו או כתוצאה מאי ביצוע 

הקבל� מקבל על עצמו אחריות מלאה עבור כל פעולה שתוכננה או נעשתה על ידו או על ידי מי  .22.3

או בקשר להוראות  העבודותבקשר ע' ביצוע או מי מטעמו /ומעובדיו או מי מיתר מועסקיו 

� לכל פעולה או מחדל שיעשה על ידו או מטעמו ושו' הוראה מהוראות חוזה זה חוזה זה וכ

או המפקח /ו המנהלאת  או/את העירייה ואו /ואי� בה ולא תתפרש כדי לעשות את המזמי� 

וכל אד' הפועל מזמ� לזמ� בשמ' או מטעמ' אחראי' או כדי לחייב' בפיצויי' או בתשלו' 

עובדיו וכל , ד העלול להיגר' לגופו או לרכושו של הקבל�נזק או הפס, כלשהו בגי� כל אובד�

או כל , רשלנות, מחדל, מחמת פעולה, או של כל צד שלישי, אד' הפועל בשמו או מטעמו

  .הוראה הקשורה או הנובעת מביצוע חוזה זה או מאופ� ביצועו

לי הקבל� יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגר' למזמי� כתוצאה מאי עמידת הקבל� בכל .22.4

התקנות והאישורי' וההוראות שתינתנה על , החקוקי', החוקי', היתרי הבניה, שיונותיהר

יו'  14א' לא תיק� את הנזק או ההפסד תו) , לעבודותידי הרשויות המוסמכות בכל הקשור 

או עד המועד שנקבע על ידי הרשויות , ממועד קבלת התרעה על כ) בכתב מאת המזמי�

 .י� השניי'לפי המוקד' מב, המוסמכות

, או על ידי מי מטעמו לרבות/על ידו ו העבודותהקבל� אחראי לכ) שבמש) כל תקופת ביצוע  .22.5

יקוימו על , או פעולות בתקופת האחריות/ביצוע עבודות ו, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

רי סדרי עבודה תקיני' וסד, בביצוע העבודות, או מטעמו/או על ידי מי שיועסק על ידו ו/ידו ו

או /או לגו� ו/לפרוייקט ואו /לעבודות ובטיחות נאותי' כמתחייב על פי כל די� למניעת נזקי' 

  .לרכוש כלשה'

 ' לא יהיואו מטעמ 'בשמ וכל אד' הפועלאו המפקח /ו המנהלאו /או העירייה ו/והמזמי�  .22.6

חר כל אד' אלעובדיו ול, הפסד או הוצאה העלולי' להיגר' לקבל�, נזק, כל אובד�לאחראי' 

מקרה אסו� או סיבה אחרת הקשורה או , מחדל, מחמת פעולה רשלנית, והפועל מטעמ

בכל מקרה  ,והקבל� לבדו ישא באחריות לתוצאות, העבודותהנובעת מקיו' החוזה או ביצוע 

  .מהמקרי' המפורטי' לעיל

 ביטוח על ידי הקבל�  .23

לפני מועד  קבל�ה מתחייב , ל די�או על פי כ/זה ו חוזהעל פי  קבל�מבלי לגרוע מאחריותו של ה  22.1

או מטעמו /זה על ידו ו חוזהנשוא  ביצוע העבודותתחילת או לפני מועד /זה ו חוזההחתימה על 

נשוא  ביצוע העבודותבמש) כל תקופת על חשבונו לערו) ולקיי' , )המוקד' משניה'( או עבורו/ו

זה  חוזהלמסמכי ' ג בהתא' למפורט בנספחוכ�  להל�בהתא' לתנאי' המפורטי'  זה חוזה

 טוחיאצל חברת ב, המהווי' ביחד ולחוד חלק בלתי נפרד ממנו") אישור ביטוחי הקבל�: "להל�(

 :  ")קבל�ביטוחי ה: "להל�( מורשית כדי� בישראל

 .ביטוח אש מורחב .23.1.1

 .אחריות כלפי צד שלישי .23.1.2
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 .חבות מעבידי' .23.1.3

 .אחריות מקצועית .23.1.4

ידי החברה ולא יאוחר ממועד תחילת ביצוע הקבל� מתחייב להמציא ל זה חוזהבמועד חתימת  .23.2

אישור בדבר עריכת ביטוחי הקבל� , )המוקד' משני המועדי'(זה   חוזההעבודות בקשר ע' 

כשהוא חתו' , 'נספח גכזה ומסומ�  חוזההמצור� ל, "אישור ביטוחי הקבל�"בהתא' לנוסח 

 .)נוסח מקורי(כדי� על ידי החברה המבטחת 

לא תפגע , המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמורמוסכ' בזה כי  .23.2.1

 .זה חוזהעל פי  הקבל�בהתחייבויות 

) 'נספח ג( מוסכ' בזה על הקבל� כי המצאת אישורי ביטוחי הקבל� .23.2.2

 .הינה תנאי יסודי בחוזה זה

הקבל� יבטח על חשבונו הוא למש) כל זמ� ביצוע העבודות את מכלול , בנוס� לאמור לעיל .23.3

המתקני' וכל רכוש אחר שהובא למקו' העבודה לצור) , הציוד, ומרי'העבודות לרבות הח

או אבד� אשר הקבל� /במלוא ערכ' מעת לעת בפני כל נזק ו, נשוא חוזה זה ביצוע העבודות

 .או על פי כל די�/זה ו חוזהאחראי לה' לפי תנאי 

, בל�הקמשנה של  קבלני' וקבלני, הקבל�את אחריות בי� היתר ג'  ויכס י הקבל�טוחיב .23.4

הבטוח  פרקי ויכלול את ,")יחידי המבוטח: "להל�(או מנהל מטעמה /החברה לרבות מפקח ו

 ).'נספח ג( אישור ביטוחי הקבל�המפורטי' בנספח 

לא יאוחר ממועד , להמציא לידי החברה בנוס" ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבל� .23.5

מכתב הצהרה , זה חוזהנשוא זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות  חוזהחתימת 

זה  חוזההמצור� ל, "הצהרה פטור מאחריות "בהתא' לנוסח לפטור מאחריות החברה 

  .כשהוא חתו' כדי� על ידי הקבל� 1' גכנספח ומסומ� 

, זה חוזהבקשר ע'  העבודותהנדרשי' בקשר ע' חזיק בתוק� את כל הביטוחי' לה קבל�העל  .23.6

 את ,בנוס� לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו. בתוק�זה  חוזהבמש) כל  התקופה בה יהיה 

בתוק� כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על להחזיק  קבל�על ה, אחריות מקצועית יביטוח

  .פי די�

בנספח אישור ביטוחי  1סעי" על פי  קבל�ההנערכת על ידי ) אש מורחב(פוליסת ביטוח הרכוש  .23.7

תכלול סעי� מפורש בדבר ויתור על כל , בהתייחס לרכוש בבעלות הקבל� )'נספח ג(קבל� ה

ובלבד שהאמור בדבר מנהליה ועובדיה , החברהכלפי  קבל�של מבטחי ה) שיבוב(זכות תחלו� 

  .זדו�בהוויתור על זכות התחלו� לא יחול לטובת אד' שגר' לנזק 

לנספח אישור ביטוחי  2על פי סעי�  קבל�פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי ה .23.8

או מחדל /אחריות למעשה ו עליההיה ותוטל  החברהתורחב לשפות את  )'נספח ג( קבל�ה

על פיו יראו את " אחריות צולבת"או עובדיו בכפיפות לסעי� /או מנהליו ו/ו קבל�רשלני של ה

  .הביטוחי' כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
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 הקבל�לנספח אישור ביטוחי  3י סעי� על פ קבל�פוליסת חבות מעבידי' הנערכת על ידי ה .23.9

או מחלה /ונטע� לעניי� קרות תאונת עבודה והיה  החברהתורחב לשפות את  )'נספח ג(

בחובות  תנושא הינהכי , )"מקרה ביטוח": להל�( או עקב עבודת'/תו) כדי ו מקצועית כלשהי

  .קבל�מעביד כלשה� כלפי מי מעובדי ה

 קבל�לנספח אישור ביטוחי ה 4על פי סעי�  קבל�ידי ה פוליסת אחריות מקצועית הנערכת על .23.10

מעשה ה עקב ולה להיות מוטלת עליאשר על בגי� אחריות החברהתורחב לשפות את  )'נספח ג(

  .החברהכלפי  קבל�חבות הביטוח וזאת מבלי לגרוע מ קבל�או מחדל רשלני מצד ה

תכלול , אחריות מקצועית ת ביטוחעיל ולהל� מתחייב הקבל� כי פוליסמבלי לגרוע מהאמור ל .23.11

לאישור עריכת   4סעי� (ו' תקופת הביטוח חודשי' לאחר ת 6בי� היתר תקופת גילוי של 

  .)'נספח ג( ביטוחי הקבל�

על הקבל� להחזיק , אחריות מקצועית ביטוח את, בנוס� לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו .23.12

ה על הקבל� כי אי קיו' מוסכ' בז. בתוק� כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די�

) יימו העבודותא� א' הסת(י הקבל� "זה ע חוזההוראות סעי� זה תהווה הפרה של הוראות 

  .על כל המשתמע מכ)

, או משלימי' כלשה' לביטוחי הקבל�/נוספי' ו ביטוחי'היה ולדעת הקבל� יש צור) בעריכת  .23.13

  :להל�  וס� כאמוראו הביטוח הנ/מתחייב הקבל� לערו) ולקיי' את הביטוח המשלי' ו

או משלי' כאמור ייכלל סעי� בדבר ויתור על /בכל ביטוח רכוש נוס� ו .23.13.1

אול' הויתור כאמור , זכות התחלו� כלפי החברה וכל הבאי' מטעמה

  .לא יחול לטובת אד' שגר' לנזק בזדו�

לעניי� ביטוח חבויות נוס� או משלי' יורחב ש' המבוטח לשפות את  .23.13.2

או הבאי' מטעמו /או מחדלי הקבל� ו/י והחברה בגי� אחריותה למעש

על פיו יראו את הביטוחי' כאילו  וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת

  .נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

זה ובאישור  חוזהלמע� הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבי' מ� האמור ב .23.14

 קבל�ועל ה, קבל�ישה מזערית המוטלת על ההינ' בדבר דר, )'נספח ג( קבל�עריכת ביטוחי ה

מצהיר ומאשר כי  קבל�ה. לבחו� את חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתא'

בכל הקשור לגבולות האחריות  החברהאו דרישה כלפי /הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו

  .המזעריי' כאמור

 צמצ' את היקפ'או ל/ו רשאי לבטל' ויכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינ קבל�ביטוחי ה .23.15

 60הודעה בכתב בדואר רשו'  חברהל שלחאלא א' , או לשנות' לרעה בתקופת הביטוח/ו

לא יהיה תוק� יתחייבו כי  קבל�מבטחי ה .יו' מראש על כוונתו לעשות זאת) שישי�(

 הודעה כאמור נשלחהא' לא  החברהשכאלו לגבי או שינוי לרעה /ואו ביטול  /לצמצו' ו

  .ההודעה ממועד שליחתהימי' ) שישי�( 60ובטר' חלו� 
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על פי הביטוחי' שנערכו  קבל�כי מי מביטוחי ה חברהיודיע ל קבל�בכל פע' שמבטחו של ה .23.16

כאמור , עומד להיות מצומצ' או משונה לרעה או מבוטל קבל�לפי נספח אישורי ביטוח ה

אישור  חברהלערו) את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל קבל�יב המתחי, לעיל 23.15 בסעי� 

יו' לפני מועד הצמצו' או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח  30, עריכת ביטוח חדש

  .כאמור, הקוד'

ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינ' קודמי' לכל ביטוח הנער) על ידי  קבל�ביטוחי ה .23.17

 .החברהעל כל דרישה או טענה בדבר שיתו� ביטוחי  'ימוותר קבל�ה יוכי מבטח החברה

לרבות  1981 –א "ביטוח התשמה חוזהלחוק  59לרבות כל טענה או זכות המפורטי'  בסעי� 

  .יהוכלפי מבטח החברהכלפי  "ביטוח כפל"טענה של כל 

בגי� נזק שהוא  החברהאו תביעה כנגד /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר קבל�ה .23.18

על פי הביטוחי' שנערכו , אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות, זכאי לשיפוי עבורו

 החברהוהוא פוטר בזאת את , )'נספח ג(קבל� נספח אישורי ביטוח הל) אש מורחב( 1סעי� לפי 

או הפרת תנאי מתנאי הפוליסה על פי /וביטוח חסר לרבות . מכל אחריות לנזק כאמור

את  אתוכי הוא פוטר בז, זה חוזהאו לנאמר ב/י ובהתא' לנדרש והביטוחי' שנערכו על פ

לא יחול לטובת , מכל אחריות לנזק כאמור ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות החברה

 .אד' שגר' לנזק בזדו�

נשוא  העבודותובמקרה בו , החוזהזה לעניי� הסבת  חוזהמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות  .23.19

לדאוג כי  הקבל�מתחייב , הקבל�יבוצעו על ידי קבל� משנה מטע' זה או חלק ממנו  חוזה

א� ה' את  יערכו ויקיימו, 'או בקשר עמ בביצוע העבודותאשר יועסקו על ידו המשנה  קבלני

וכי , לרכוש' ולאחריות', ולהל� לעילכמפורט  "ביטוח"זה בסעי" כל הביטוחי' הנדרשי' 

תחלו� הנדרשי' זכויות הוהויתורי' על   ההרחבות, ביטוחי' אלו יכללו את כל התנאי'

הקבל� אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקי' . ולהל� כמפורט לעיל, קבל�בביטוחי ה

לרבות בהתא' לתנאי'  ,זה חוזהבהתא' למפורט בתקפות תהיינה פוליסות ביטוח על ידו 

  ).'נספח ג(קבל� ולסכומי' הנדרשי' באישור עריכת ביטוחי ה

 העבודותבגי�  החברההוא הנושא באחריות כלפי  קבל�כי ה ,ר ספק מובהר בזאתלמע� הס .23.20

יהיה אחראי ש והקבל� הוא ,אשר יבוצעו על ידי קבל� משנה שירותי'לרבות  ,זה חוזהנשוא 

, בעקיפי�או /במישרי� ו, להאו נזק שייגר' /בגי� כל אובד� ו החברהאו לפצות את /לשפות ו

במי או נזק כאמור מכוסה /ובי� א' אובד� , מי מקבלני המשנה על ידי שניתנו העבודותעקב 

  .מהפוליסות דלעיל ובי� א' לאובאיזו 

זה מוסכ' כי בעת קרות מקרה ביטוח מתחייב הקבל� לפנות  חוזהמבלי לגרוע מהאמור ב .23.21

רוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע יבאופ� מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות הא

מובהר כי על הקבל� לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח . י לאתר לבדיקת הנזקללא דיחו

  .לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש, ולסייע לו ככל הנדרש

 ימיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח חברהמתחייב להודיע ל קבל�ה .23.22

 קבל�כ� מתחייב ה. מעבידי' תחבואחריות כלפי צד שלישי או ביטוח , אחריות המקצועית

תחליט  החברהככל שיידרש לש' מימוש תביעת ביטוח אשר  החברהלשת� פעולה ע' 

  .או מימוש זכויותיה של החברה על פי ביטוחי הקבל�/ו להגישה למבטחי'
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הקבל� מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב , בנוס� לאמור לעיל .23.23

שא בכל ההוצאות יהקבל� י. רוע לרבות פינוי פסולת והריסותילקדמותו מייד לאחר קרות הא

עביר אל הקבל� את הסכו' שתשל' חברת תשתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה 

שא בכל ההוצאות ילמע� הסר ספק מובהר כי הקבל� י. וסכו' זה בלבד, הביטוח בגי� הנזק

לקבל� כל  החב תהייהא מעבר לסכו' האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח וכי החברה ל

  .ורתשלו' לכיסוי ההוצאות כאמ

על הקבל� , זה מוסכ' כי בכל מקרה של נזק לעבודות חוזהכמו כ� ומבלי לגרוע מהאמור ב .23.24

או /מוטלת החובה לפעול בהתא' לנהלי' שיימסרו לו על ידי שמאי מטע' חברת הביטוח ו

  .או המפקח מטעמה/החברה ו

בכל  קבל�ת גבולות האחריות המלאי' במסגרת ביטוחי האחראי להשיב לקדמות' א קבל�ה .23.25

מקרה בו תימסר למבטחי' הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גבולות האחריות או 

  .סכומי הביטוח

הקבל� יהיה אחראי לשפות את החברה באופ� מלא , כמו כ� ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל� .23.26

הפוליסות מי מתנאי מתנאי חי הנובע מהפרת בגי� כל נזק אשר ייגר' לה עקב אי כיסוי ביטו

  .או העובדי' המועסקי' על ידו/מנהליו ואו /ו הקבל�על ידי 

 ה בתו' לב של תנאי הפריקבע בפוליסות כי  בנוס� לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .23.27

ת או אי הגש/אי מת� הודעה ו, א) לא מוגבל, לרבות, קבל�הת הביטוח על ידי ותנאי פוליסמ

  .על פי ביטוחי' אלו החברהבזכויות  נהלא תפגע, קבל�תביעה שנעשו בתו' לב על ידי ה

ומבלי לפגוע בכלליות , ות כלשונ�פוליסוראות הה ולקיי' את כל מתחייב למלא קבל�ה .23.28

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

ה בתוק� במש) כל תקופת ינתהי ותדאוג ולוודא כי הפוליסהביטוח במלוא' ובמועד' ול

 . זה חוזהנשוא  ביצוע העבודות

לחזור ולהפקיד את אישור  קבל�המתחייב , קבל�ימי' ממועד תו' ביטוחי ה 7 לא יאוחר מ  .23.29

 קבל�ה, בגי� הארכת תוקפ' לתקופה נוספת, לחוזה 23.2 כאמור בסעי� עריכת הביטוח 

מדי תקופת , במועדי' הנקובי', )'נספח ג(קבל� מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי ה

  .זה בתוק� חוזהביטוח וכל עוד 

תנאי  והינ ,כאמור" )'נספח ג(קבל� י האישור ביטוח"מצהיר כי ידוע לו שהמצאת  קבל�ה .23.30

ביצוע תחילת  קבל�ה למנוע מ� תזכאי תהיה החברהו ביצוע העבודותלתחילת  י'ומקד מתלה

  .כנדרש המוסכ'מועד בלא הומצא  ,כאמור ,כאמור במקרה שהאישור העבודות

אי או /המצאת' ו, קבל�ביטוחי האו אי עריכת /ומוסכ' בזה במפורש כי אי� בעריכת  .23.31

כדי להטיל אחריות , בשינויי'או /ו החברהעל ידי או אי בדיקת' /ובבדיקת' המצאת' 

, של ביטוחי הקבל�או להוות אישור בדבר התאמת' /ו הי מטעמאו על מ החברהכלשהי על 

זה או על  חוזהעל פי  או כדי לגרוע מאחריותו של הקבל/היקפ' או היעדר' ו, תוקפ', טיב'

  .האו על מי מהבאי' מטעמ/או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו, פי כל די�

ל על ידי הקבל� כדי "מובהר כי אי� בעריכת הביטוחי' הנ ,לעיל 23.31 לאמור בסעי� בהקשר  .23.32

  .זה חוזהאו לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי /לצמצ' ו
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 23.2 כאמור בסעיפי'  קבל�י הטוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר ספק מובהר כי למע�  .23.33

  .זה חוזהפי   על קבל�הלא תפגע בהתחייבויות , במועדלעיל  23.34  וסעי� חוזהל

מדי תו' תקופת  'נספח ג" אישור עריכת ביטוחי הקבל�"נספח הקבל� יחזור וימציא את  .23.34

בקשר ע'  חוזהאו /כל עוד נמשכות העבודות וכל עוד מתקיימת אחריותו על פי די� ו, ביטוח

  .העבודות

יגדיל הקבל� את סכומי ביטוחי , מעת לעת, זה חוזהאו בהתא' לנדרש ב/ברה ולפי דרישת הח .23.35

או /או איזה מה' בסכו' ובאופ� שישקפו את השווי המלא של העבודות המבוטחות ו, הקבל�

לפי קביעת , זה לא הסתיימו במלוא� חוזהיארי) את תקופת הביטוח כל עוד העבודות על פי 

  .או הוראת החברה/ו

) ארבעה עשר( 14מתחייב הקבל� להמציא לחברה בתו) , אמור לעיללגרוע מה ומבליבנוס�  .23.36

אשר , העתקי' מפוליסות הביטוח לגבי אות' הביטוחי', זה חוזהימי' ממועד החתימה על 

או על פי החלטתו בקשר ע' /או על פי די� ו/זה ו חוזהאו החלי' עליו על פי /התחייב לקיימ' ו

מתחייב הקבל� לתק� , וכמו כ�, "אישור ביטוחי הקבל�"פח העבודות ואשר אינ' נכללי' בנס

  .זה חוזהכדי להתאימ� להוראות , את פוליסות הביטוח על פי דרישות החברה

זה בדבר פטור מאחריות  חוזהעל כל הוראה אחרת ב) ולא יגרע(זה יוסי�  חוזהבהאמור  .23.37

יחס לנזקי' הנעוצי' האמור בסעי� זה מתי. יהאו עובד/ו יהאו מנהל/הקבל� כלפי החברה ו

או קבלני' וקבלני משנה /או עובדיו ו/או מנהליו ו/זה על ידי הקבל� ו חוזהנשוא  בעבודות

  .מטעמו

 קבל�או את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי ה/רשאית לבדוק את אישורי הביטוח ו החברה .23.38

' מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על מנת להתאימ קבל�כאמור לעיל וה

  .זה חוזהלהתחייבויותיו נשוא 

ביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות  החברהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  קבל�ה .23.39

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

, היקפ', ב'טי, מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור

 חוזהעל פי  קבל�הואי� בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על , או לגבי היעדר', ותוקפ'

 לא יבצע את הביטוחי' אשר עליו לבצע בהתא' לסעי� זה קבל�וההיה  .ועל פי כל די� זה

תהא , חבות כלשהי בקשר לכ) החברההרי שמבלי להטיל על , כול' או חלק', )ביטוח(

לרבות , לשל' את דמי הביטוח, תחתיו, כול' או חלק', לבצע את הביטוחי' רשאית החברה

או לגבות' /ו קבל�ולנכות כל סכו' שיהא כרו) בכ) מכל תשלו' המגיע ל, הפרמיות השוטפות

כל פיגור . ימי' מראש 14לפחות  קבל�בתנאי שהודיעה על כ) ל, בכל דר) חוקית אחרת

כפי שתהיה מקובלת באותה עת בבנק בגי� חריגות  שא ריבית בשיעוריבתשלו' כאמור לעיל י

  .בלתי מאושרות בחשבונות דביטוריי'

באופ� מלא  החברהיהיה אחראי לשפות את  קבל�ה, בנוס� ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .23.40

הפוליסות מי מתנאי מתנאי עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת  להבגי� כל נזק אשר ייגר' 

  .קבל�העל ידי 

לקזז כל סכו' לו  תרשאי היהת החברהמוסכ' בזה כי , וס� ומבלי לגרוע מהאמור לעילבנ .23.41

  .קבל�הדת לזכות מוהעמהתמורה ) סעי� ביטוח(על פי תנאי סעי� זה  תזכאי אהי
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למלא אחר כל  קבל�מתחייב ה, זה לעיל חוזהבנוס� ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו' ב .23.42

שהותקנו לפי החוק , התקנות וכדומה, הצווי' דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל

ביצוע באופ� שכל העובדי' שיועסקו ב, א) מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, ובעיקר, ל"הנ

יהיו בכל עת , ואלה שיועסקו באופ� מקרי או זמנילרבות שליחיו , העבודות נשוא חוזה זה

  .ל"הנזכאי' לכל הזכויות שעל פי החוק , זה חוזהובמש) כל תקופת 

לקיי' את כל הוראות הקבל� מתחייב , זה חוזהבנוס� ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו' ב .23.43

או כל רשות אחרת /החוקי' והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכ� את כל הוראות מכבי האש ו

  .העבודותביצוע בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקי' אות' יש לקיי' באתר 

או המבטחי' בכל הקשור להגנה /את כל דרישות החברה והקבל� מתחייב לקיי' על חשבונו  .23.44

או /או לאחר מסירת� לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/על העבודות בשלבי ביצוע� ו

  .לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע

או הכלי' המובאי' על ידו לאתר ביצוע /הקבל� מתחייב לקיי' שמירה נאותה על כל הציוד ו .23.45

  .העבודות

או לאחר /מתחייב הקבל� כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו, בלי לגרוע מהאמור לעילבנוס� ומ .23.46

או החברות בעלי הזכות במקרקעי� בה' /לקיי' במלוא� את כל דרישות הגופי' ו, מסירת�

זה ולהשיג את אישור' לביצוע העבודות לרבות על פי  חוזהמתבצעות העבודות נשוא 

החברה מתחייבת , מבלי לגרוע מאחריות הקבל� .רההסכמי' שנחתמו בי� מי מה' לבי� החב

  .ל"להעביר אל הקבל� כל מסמ) התחייבות כנ

כי כל הוראה בסעי� זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח' של הוראות , מובהר בזאת .23.47

לנזקי' בא' יגרמו כאמור בסעיפי' אחרי'  קבל�בדבר אחריותו הבלעדית של ה חוזהה

 .�או על פי הדי/זה ו חוזהב

 ערבות  .24

ימציא הקבל� , להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבל� לפי הוראות החוזה במלוא� ובמועד� .24.1

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"

 ).שקלי' חדשי' אל� מאתי' וששי'(5  260,000 של הערבות תהא בסכו' .24.2

' לביצוע שלב ב, לעיל 7 במידה והחברה תעשה שימוש בזכות הברירה הנתונה לה על פי סעי�  .24.3

של העבודות בס) של ' שלב ב של העבודות ימציא הקבל� לחברה ערבות בנקאית בגי� ביצוע

זה יחולו ג' על הערבות הבנקאית  24 יתר הוראות סעי�  .שקלי' חדשי' )אל�מאה ( 100,000

 .בשינויי' המחויבי', ק זה"של העבודות על פי ס' בגי� שלב ב

הא המדד הידוע במועד חתימת מדד הבסיס י .המחירי' לצרכ�מודה למדד צהערבות תהא  .24.4

 .חוזה זה
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עד לסילוק הסופי של התמורה , הערבות תהא בתוק� למש) כל תקופת ביצוע העבודות בפועל .24.5

מתחייב הקבל� להמציא למזמי� מדי פע' כתבי הארכה של , במקרה הצור). של החוזה

 .הערבות

או בהגדלת /או בגבייתה ו/או בהארכת תוקפה ו/כל ההוצאות הקשורות במת� הערבות ו .24.6

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

או במימושה על ידי המזמי� כדי לגרוע מחיוביו של הקבל� כלפי המזמי� /אי� במת� הערבות ו .24.7

או בכדי לגרוע מזכויות המזמי� לתבוע כל סעד /או על פי הוראות כל די� ו/על פי החוזה ו

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

, חייב הקבל� להמציא מיד למזמי� ערבות חדשה, במקרה של מימוש הערבות כולה או חלקה .24.8

 . לרבות סכו' הערבות, לתקופה ובתנאי' הזהי' לערבות שמומשה

או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבל� על פי /או פיצוי ו/המזמי� זכאי לגבות מהקבל� כל תשלו' ו .24.9

 . על ידי מימוש הערבות, או על פי כל די�/החוזה ו

, יהא המזמי� רשאי, במקרה בו הקבל� יפר תנאי מתנאי החוזה, מבלי לגרוע מכלליות האמור .24.10

לחלט את סכו' , או הוראות כל די�/או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה  ו/מבלי לגרוע ו

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

יקבע המזמי� על פי שיקול דעתו , מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבויות על ידי המזמי� .24.11

 .הבלעדי את סדר זקיפת הסכומי'

 .אי� בגובה הערות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבל� במקרה של מימושה .24.12

 ביטול החוזה .25

או /רשאי לבטל את החוזה ו מזמי�הא הי, ה זהמבלי לגרוע מהוראות כל די� ומהוראות חוז .25.1

  :ג' בכל אחד מהמקרי' הבאי', ולהביא לסיומו המיידי

פי חוזה זה או על פי על , הקבל� התחייבות יסודית מהתחייבויותיויפר א'  .25.1.1

 .הדי�

או על פי הדי� , א' הפר הקבל� התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה .25.1.2

מועד בו נשלחה אליו דרישה בכתב המ ימי' 10ולא תיק� את ההפרה תו) 

  .חברההעל ידי 

גשה הו או, נעשה בלתי כשיר משפטית או, פשט רגל או, א' נפטר הקבל� .25.1.3

נית� צו או , או הוגשה בקשה לכינוס נכסי הקבל�, פירוק הקבל�בקשה ל

שהקבל� הגיש או , או נית� צו פירוק נגד הקבל�, הקבל� כינוס נכסי' נגד

עשה הסדר ע' או שהקבל� , ולהסדר ע' נושיובקשה להקפאת הליכ' 

או כל פעולת פשיטת רגל /או נית� לגביו צו הקפאת הליכי' ו/נושיו ו

וכל בקשה שהוגשה  או מטלטליו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/אחרת ו

, עת הגשת הבקשהיו' מ 30תו) לא בוטלו , או צו שנית� כאמור/כאמור ו

א' לא , שה בקשה על ידי הקבל� עצמואו ממועד מת� הצו ובמקרה בו הוג

   .ימי' ממועד הגשתה 30הוסרה הבקשה תו) 
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לרבות כל , בקבל� כי אי� הוא מתקד' בביצוע העבודות המנהלא' התרה  .25.1.4

והקבל� , בצורה ואופ� המבטיחי' את סיומו במועדי' שנקבעו, חלק הימנו

לא נקט בצעדי' המתאימי' להבטחת סיו' העבודה נשוא ההתראה 

יו' למ� קבלת ההתראה מאת  30וזאת בתו) , שנועד לסיומה במועד

    . המנהל

הא המזמי� י, ומבלי לגרוע מהוראות חוזה זה, בכל מקרה בו בוטל החוזה עקב האמור לעיל .25.2

. הבלעדי ועל חשבו� הקבל� ולפי שיקול דעת, רשאי למסור את ביצוע העבודות לצד שלישי

לנכות או לקזז את , לגבות יהיה רשאי מי�מזה. הקבל� ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכ)

מכל סכו' שיגיע לקבל� בכל זמ� , 15%בתוספת הוצאות תקורה של , ההוצאות האמורות

או דרישות בקשר /מבלי שלקבל� יהיו כל טענות ו, יהא רשאיהמזמי� . שהוא מאת המזמי�

  .לכ)

  הפרות יסודיות ופיצויי� .26

  .יחול על הוראות החוזה 1970  א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזי'  .26.1

מהווי' סעיפי' עיקריי' ויסודיי'  28.3 , 27 , 24 , 23 , 22 , 17 , 14 , 13 , 10 , 9  ,8  ,7  6  סעיפי' .26.2

  .בחוזה זה והפרת' תהווה הפרה יסודית של החוזה

או יותר /בכל מקרה בו תופרנה אחת ו, ת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זהמוסכ' בזא .26.3

יהיה , כמפורט בחוזה, מהתחייבויות הצדדי' אשר הפרת� מהווה הפרה יסודית של החוזה

הצד הנפגע זכאי לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על 

  .או על פי כל די�/פי החוזה ו

של המזמי� לפיצויי'  הכי אי� באמור לעיל כדי לגרוע מזכות, הסר ספק מובהר בזאת למע� .26.4

לרבות הוצאות מימו� ואובד� , עקב הפרת החוזה על ידי הקבל� הבגי� כל נזק ממשי שנגר' ל

 .רווחי'

  איסור העברת זכויות .27

כול� , האו ישעבד לאחר את זכויותיו בהתא' להוראות חוזה ז/או יעביר ו/הקבל� לא ימחה ו .27.1

אלא א' קיבל לכ) אישור מראש ובכתב של , ולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו, או מקצתו

   .המזמי� והכל בכפו� להוראות חוזה זה

 .�או מקצת �כול, הקבל� אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות .27.2

 לא יהיה בה' כדי, שיעבוד זכויותיו של הקבל� לאחר/ העברת/ אישור המזמי� להמחאת .27.3

האחריות והחובות המוטלות עליו על פי חוזה זה ועל פי , לשחרר את הקבל� מההתחייבויות

 .כל די�
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  כללי .28

  ויתור על סעדי� .28.1

מכל , תביעה או דרישה, הקבל� מצהיר ומתחייב בזה כי לעני� כל טענה .28.1.1

במישרי� , שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, סוג שהוא

, הוא מוותר, קת ביצוע העבודות כאמור לעילבקשר להפס, או בעקיפי�

בי� זמניי' ובי� , לזכות עכבו� או לכל סעד או תרופה, ולא יהיה זכאי

צו מניעה או כל , צו עיכוב, צו אל תעשה, בדר) של צו עשה, קבועי'

  .תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה

לא יהיה הקבל� , במקרה של הפסקת ביצוע העבודות על פי חוזה זה .28.1.2

  .שאי למנוע מסירת ביצוע העבודות לאחרר

  סמכות שיפוט .28.2

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

  שיפוי .28.3

או /ו את המזמי�, ע' קבלת דרישה בכתב ידיומי באופ� מלא, 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�/לו אחראי הקבל� על פי חוזה זה ו או מחדל/בגי� כל מעשה ו ,שלוחיו ושולחיו

או בכל סכו' אשר ייפסק /במלוא� ו מזמי�ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו ל"ט עו"לרבות שכ

 מזמי�שה, אשר הקבל� אחראי לה' על פי חוזה זה ובתנאי, בקשר לנזקי' ובפסק די� לחובת

ת� לקבל� הזדמנות וי, מנויי' מעלהעל המקרי' ה, מיד ע' קבלת הודעה על כ), ודיע לקבל�י

  .להתגונ� כנגד תביעה כאמור

  ויתור או שינוי .28.4

הסכמה של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוי' לא תהווה תקדי'  .28.4.1

לא השתמש מי מהצדדי' . ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

אי� לראות בכ) ויתור , בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוי'

ת� זכויות במקרה אחר ואי� ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על על או

  .זכויות וחובות לפי חוזה זה

לא יחשבו , או ארכה שתינת�, או הימנעות מפעולה במועדה, שו' ויתור .28.4.2

, כויתור של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו

  .כול� או מקצת� בכל עת שימצא לנכו�

  קיזוז .28.5

מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל די� כנגד  הקבל� .28.5.1

  .או העירייה/ו המזמי�
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או לגבות כל סכו' /ו ואו לעכב תחת יד/היה זכאי לקזז וי מזמי�ה .28.5.2

, לקבל� ומתו) הכספי' שיגיעו ממנ, מהקבל� ואו שיגיע ל/שמגיע ו

או /בגי� מעשי ו, שא בויאו /א עלול לשאת בו וולרבות כל סכו' שה

 .מחדלי הקבל�

 שינוי או תיקו� לחוזה .28.6

הצדדי' מסכימי' בזאת כי כל שינוי או תיקו� לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות 

 .הצדדי' שא' לא כ� לא יהיה לו תוק� שהוא

 הסכמת הצדדי� .28.7

ואי� להתחשב בכל משא ומת� , צה בלעדית את כל המוסכ' בי� הצדדי'מהכתוב בחוזה זה מ

או בחוזי' /או בהתחייבויות ו/או במצגי' ו/תימתו או שהתקיי' בד בבד ע' חתימתו ושקד' לח

שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה יבוא במקו' כל החוזי' הקודמי' בכתב או בעל פה 

 .בי� המזמי� לבי� הקבל�

  הודעותכתובות הצדדי� ו .29

 .כתובות הצדדי' הנ� כמפורט במבוא לחוזה זה .29.1

כל הודעה על ידי . חשב כמתקבלת בעת מסירתהיביד על ידי צד למשנהו ת כל הודעה שנמסרה .29.2

, שלחהיתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה מיליהפקסאמצעות הצד למשנהו שתשלח ב

תיחשב כמתקבלת  א' ההודעה נשלחה ביו' עסקי' ובשעות העסקי' המקובלות וא' לא 

למשנהו בדואר רשו' תחשב כאילו כל הודעה שתשלח על ידי צד  .ביו' העסקי' העוקב

  .שלחהישעות ממועד ה 48התקבלה על ידי 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 
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  'נספח א

  

  

  

  20111/' מסמסמכי מכרז 

 כולל הצעת הקבל� במכרז
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  'בנספח 

  

  

  הצעת מחיר המציע במכרז

  )של העבודות' בגי� שלב ב; בגי� העבודות(
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  'ג נספח 

  

  אישור בדבר קיו� ביטוחי�

  

  __________תארי) 

  לכבוד

  ")ברההח: "להל�( מ"בעאחוזות החו" 

  6רחוב גרשו� 

 .תל אביב

  ,.נ.ג.א

  .י�ביטוחעריכת אישור : הנדו�

  ").הקבל�: "להל� ( ______________________________  :  ש' המבוטח

  .______________________________  :    כתובת

  עבודות לתכנו� ולהקמה של התצוגות במרכז המבקרי'לביצוע  חוזה  :    11/11' חוזה מס

  ").חוזההואו  העבודות": להל�(יפו בעיר תל אביבשרונה  במתח' גני        

הביטוחי' המפורטי' את  עבור הקבל�ערכנו מאשרי' כי , החתומי' מטה, מ"חברה לביטוח בע_______ אנו 

תקופת : "שני התאריכי' נכללי' ולהל�( __________ועד יו'  __________מיו' שלמש) התקופה  ,להל�

  .")הביטוח

  ______________________: 'וליסה מספ  אש מורחב  .1

, כלי עבודהלרבות  קבל�הבבעלות רכוש הביטוח אש מורחב המבטח במלוא ערכו את   :הפוליסה   

או /י� והמשמש אותו במישר קבל�כל רכוש אחר מכל מי� וסוג שהוא בבעלות הציוד ו

  .שבנדו� החוזהבקשר ע'  בעקיפי� בביצוע העבודות

לרבות א) , )אש מורחב(ההרחבות והכיסויי' המקובלי' בפוליסת רכוש , י התנאי'על פ  הכיסוי הביטוחי  

, פרעות, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עש�, אש עקבאו נזק /אובד� ו, לא מוגבל

, נזקי מי', שיטפו�, בו' על קולי, נזקי כלי טיס, נזקי סערה וסופה, נזק בזדו�, שביתות

נזקי , נזק בזדו�, )אימפקט(נזקי התנגשות , ורותנזקי' מנוזלי' אחרי' והתבקעות צינ

  .ושוד פריצה

) שיבוב(תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו�  תכולל פוליסת הביטוח  :תנאי מיוחד  

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו� או עובדיה /או מנהליה ו/ו החברהכלפי 

  .זדו�בלא יחול לטובת אד'  שגר' לנזק 

  ______________________: 'פוליסה מס  צד שלישי   .2

או עובדיו /המבטח את אחריותו החוקית של הקבל� וכלפי צד שלישי  ביטוח אחריות  :הכיסוי הביטוחי   

או קבלני' וקבלני משנה המועסקי' על ידו ביצוע העבודות בקשר ע' החוזה בשל כל /ו
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או /או נזק לגופו ופגיעה מו לאובד� מעשה או מחדל רשלני בקשר ע' העבודות אשר גר

לרבות פגיעה או נזק , מבלי לגרוע מכלליות האמור או גו� שהוא/לרכושו של כל אד' ו

  .למנהליה ועובדיה, לחברה

  .לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע) ח"שני מיליו� ש(ח "ש 2,000,000  :גבול האחריות   

מכשירי , בהלה, התפוצצות, אש: פו� לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מזה אינו כ ביטוח  :ביטול הגבלות   

או קבלני משנה /קבלני' ווכלפי חבות הקבל� בגי� , פריקה וטעינה של כלי רכב, הרמה

זיהו' , מתקני' סניטאריי' וחשמליי' פגומי', או בעומק/עבודות בגובה ו, ועובדיה'

הרעלה , )למעט נזקי טרור( והשבתה שביתה, פרעות, מהומות, תאונתי מקרי ובלתי צפוי

, ח"ש 250,000רעידות והחלשות משע� מוגבל עד לס) , כל דבר מזיק במאכל או משקה

או מתקני' תת /נזק תוצאתי מפגיעה בכבלי' ו, או מתקני' תת קרקעיי'/נזק לכבלי' ו

ק נז, נזק רכוש שנגר' על ידי רכב בגי� חבות, ח"ש 250,000קרקעיי' מוגבל עד לס) של 

 למעט, גו� שנגר' עקב שימוש ברכב מנועי שאי� חובה על פי די� לבטחו בביטוח חובה

ח למקרה ובמצטבר "ש 600,000מוגבל עד לס) , ד"חוק הפלת על פי המכוסה חבות

וכ�  )המקובלי' בפוליסת רכב סטנדרטית מעבר לגבולות האחריות(, לתקופת הביטוח

מעט לגבי עובדי' שהקבל� חייב לשל' ל(תביעות תחלו� מצד המוסד לביטוח לאומי 

  .)בגינ' דמי ביטוח לאומי

שעלולה להיות  אחריות בגי�, החברהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את   .2.1  :תנאי' מיוחדי'   

צולבת לפיו  אחריות לסעי� בכפו� וזאת הקבל�מחדלי  או/למעשי ו מוטלת עליה

  .המבוטח אחד מיחידי נער) הביטוח בנפרד עבור כל

, שאינו רכוש בבעלותו החברהבפוליסת הביטוח מצוי� במפורש כי רכוש   .2.2    

ייחשב לצור) ביטוח זה כרכוש צד , קבל�או פיקוחו של ה/השגחתו ו, שימושו

  ).שבו פועל הקבל� ישירותלמעט אותו חלק של רכוש ( שלישי

  ______________________: 'פוליסה מס  חבות מעבידי�   .3

נוסח ( הנזיקי� פקודתעל פי על פי מעבידי' המבטח את חבותו של הקבל� חבות ביטוח   :וחי הכיסוי הביט  

כלפי כל העובדי'  1980 '"התש, פגומי' י חוק האחריות למוצרי'"או עפ/ו) חדש

קבלני משנה , לרבות קבלני' בקשר ע' החוזהבביצוע העבודות המועסקי' על ידו 

: להל�(או מחלה מקצועית  כתוצאה מתאונה ופניאו נזק ג/בגי� מקרה מוות ו, ועובדיה'

לה' במש)  או עקב עבודת'/תו) כדי והעלולה להיגר' למי מה' ") מקרה ביטוח"

בכל הקשור בביצוע העבודות בקשר ע' תקופת הביטוח תו) כדי או עקב עבודת' 

  .החוזה

  .לתובע$  1,500,000  :גבול האחריות   

  .פת ביטוח שנתיתלאירוע ובמצטבר לתקו$  5,000,000    

, ומנוחה עבודהת שעו, עבודות בעומק או בגובהביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר   :ביטול הגבלות   

, )היה וייחשב כמעביד'( או קבלני משנה ועובדיה'/כלפי קבלני' ו הקבל�חבות 

  .פיתיונות ורעלי' וה� בדבר העסקת נוער המועסקי' על פי החוק

כי  ,מקרה ביטוח קרות לעניי�נטע� היה ו ,החברהלשפות את  הורחבה יסת הביטוחפול  :תנאי' מיוחדי'   
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או לעניי� חבות הקבל� /מי מעובדי הקבל� וכלפי  בחובות מעביד כלשה�  תנושאיא ה

  .כלפי מי מהמועסקי' על ידו

  ______________________: 'פוליסה מס  אחריות מקצועית   .4

או דרישה /הקבל� על פי די� של בשל תביעה וחבות המבטח את ת מקצועית ביטוח אחריו  :הכיסוי הביטוחי   

שהוגשו במהל) תקופת הביטוח בשל היפר חובה מקצועית או /בגי� רשלנות מקצועית ו

נשוא  ביצוע העבודות במסגרתאו עובדיו /במעשה או מחדל רשלני של הקבל� ו �שמקור

  .ולעובדיהאו למנהליה /לרבות פגיעה או נזק לחברה ו .החוזה

  .לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לתובע) ח"מיליו� ש(ח "ש 1,000,000  :גבול האחריות   

השהייה או , איחור, אובד� שימושמביטוח זה אינו כפו� לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת   :ביטול הגבלות   

ל� עקב חבות הקבהרחבות בגי�  כוללתכמו כ� הפוליסה , עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

  .הקבל� עובדימי מרשלנות או אי יושר של , חבות הנובעת מטעותלרבות  אובד� מסמכי'

אשר עלולה להיות  בגי� אחריות החברהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח  .4.1  :תנאי' מיוחדי'   

ביטוח מעשה או מחדל רשלני מצד הקבל� וזאת מבלי לגרוע ממוטלת עליה עקב 

  .רההחבחבות הקבל� כלפי 

מיו' פוליסת הביטוח כוללת בי� היתר מועד תחולה רטרואקטיבי   .4.2    

  .שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות__________ 

חודשי' לאחר תו' תקופת  6כמו כ� מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של   .4.3    

י הקבל� ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל "בתנאי כי לא נער) ע הביטוח

מוסכ' בזה כי . ביטוח אחריות מקצועית �למתחייב מהאמור באישור זה לעניי

הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול א) ורק על אירועי' שעילת' לפני תו' 

  .תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי

הנ� קודמות ל כוללות תנאי מפורש לפיו "הננו מאשרי' בזאת כי הפוליסות הנ  .5.1  : כללי  .5

וכי אנו מוותרי' על כל דרישה או טענה בדבר  החברהי ביטוח הנער) על יד לכל

לחוק  59לרבות כל טענה או זכות המפורטי'  בסעי�  .החברה שיתו� ביטוחי

 החברהכלפי  "ביטוח כפל"טענה של לרבות כל  1981 –א "חוזה הביטוח התשמ

  .יהוכלפי מבטח

נו שהאחריות לתשלו' פרמיות הביטוח וההשתתפות הננו מאשרי' כי ידוע ל  .5.2    

  .החברהובכל מקרה לא על , העצמית חלה על הקבל� בלבד

ת הביטוח על ידי ותנאי פוליסמ ה בתו' לב של תנאי הפרהננו מאשרי' כי   .5.3    

  .על פי ביטוחי' אלו החברהלא תפגע בזכויות , הקבל�

וג' או לא ישונו ל לא יצומצמו "י' הנהננו מאשרי' בזאת כי הביטוח, כמו כ�   .5.4    

הודעה  חברהל תישלחאלא א' , במש) תקופת הביטוח, וג' או לא יבוטלולרעה 

לצמצו' או /לביטול ווכי לא יהיה תוק�  יו' מראש 30כתובה בדואר רשו' 

 30הודעה כאמור ובטר' חלו�  החברהלידי  נשלחהא' לא  החברהשכאלו לגבי 

  .הההודע ממועד שליחתהימי' 
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, הביטוחי� המפורטי� באישור זה הינ� בהתא� לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה

 .ובלבד שאי� בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

  

 ,בכבוד רב

  

חתימת ( 

 )המבטח

תפקיד (  )ש' החות'(  )חותמת המבטח( 

 )החות'
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  1' נספח  ג

   הצהרה על מת� פטור מאחריות

  

  __________: תארי) 

  לכבוד

  ")החברה: "להל� (מ "בע אחוזות החו�

  6רחוב גרשו� 

  תל אביב

  הצהרה על מת� פטור מאחריות ,.נ.ג.א

לביצוע עבודות לתכנו� ולהקמה של התצוגות במרכז המבקרי� במתח� גני שרונה  11/11' חוזה מסבקשר ע� 

  ").העבודות: "להל� ( יפו�ביבבעיר תל א

או /הנדסי אשר בבעלותי ואו /והריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדו� בציוד מכני   .א

 .או מתקני' המשמשי' אותי בביצוע העבודות בבני� שבנדו�/בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו

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

מכל חבות בגי� אובד� או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר  החברהפוטר את הנני  .1

כל זאת למעט במקרי נזק שנגר' על , או מי מטעמי או עבורי או לש' פעילותי/העבודה על ידי ו

 .ידי מי מה' בזדו�

 או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על/מכל אחריות לגבי פריצה ו החברההנני 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 לגו� ולרכוש שלי ו  החברההנני פוטר את  .3

רי או מי מטעמי או עבו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/ו

או לש' פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט במקרי נזק שנגר' על ידי מי מה' בזדו� ולמעט 

 .מתכנני' ויועצי', כנגד חברות שמירה

, או מצד קבלני משנה המועסקי' על ידי/או תביעה מצדי ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו .4

או מי מטעמה /ו  החברהאת  הנני מתחייב לשפות, או צד שלישי כלשהו/ו, בניגוד לאמור לעיל

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

כאמור באישור , לביטוח אחריות מקצועית ההריני להצהיר בזה כי אערו) ואחזיק את הפוליס .5

שנחת' בינינו ביו'  חוזהבמש) כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי ה, עריכת הביטוח

 .עבודות שבנדו�  ועל פי כל די�לביצוע ה__________ 

  

          ________________________                 

  חתימה וש'  הקבל� המצהיר
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  'ד נספח

  

  ביצועהערבות  וסחנ

  

  

  לכבוד

  מ"בע אחוזות החו" 

  6גרשו� ' רח

  תל אביב

  

  ' __________ערבות מס: הנדו�

  

  

ו ערבי' כלפיכ' לסילוק כל סכו' עד אנ") המבקש: "להל�( ________________________לבקשת  .1

, ")סכו' הערבות: "להל�) (שקלי' חדשי' ..........................: במילי'( ח"ש .......................... לס) של

למילוי  בקשרהמבקש שתדרשו מאת , להל� 2אשר יהא צמוד בהתא' לתנאי ההצמדה המפורטי' בסעי� 

  .11/11' חוזה מס התחייבויות המבקש כלפיכ' על פי

  

כאשר המדד הבסיסי הוא  תשומות הבניה למגורי'לעיל יהיה צמוד למדד  1האמור בסעי�  סכו' הערבות .2

_________ דהיינו ( ...............שנת ........ בגי� חודש  ..........שנת  .......לחודש  15המדד שפורס' ביו' 

ס' לאחרונה לפני יו' ביצוע התשלו' לפי ערבות זו א' המדד שיפור"). 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 . זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי

 .ערבות' הלא יחול כל שינוי בסכו, 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

  

טלקס או מברק , יע אלינו באמצעות פקסמיליהאי� פרושה דרישה שתג, 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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  'הנספח 

  

  

  

  פרוגראמה

  )לתנאי המכרז' נספח ד(
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  'ונספח 

  

  

  

  ]כולל תיק שיפו- ותוכנית הפארק[תוכניות 

  )לתנאי המכרז' נספח ה(
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  'זנספח 

  

  

  

  תיק תיעוד

  )לתנאי המכרז' נספח ו(
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  'חנספח 

  

  

  

  תחנות התוכ� במתח� גני שרונה רשימת

  )לתנאי המכרז' זנספח (

  

המחויב  שוכרי "המבנה יופעל ע. ות של בית הבדמבנה לשימור ובו מכונות פועל) 22דוד אלעזר (– בית הבד .1

 מנהלת גני שרונה/י מרכז המבקרי'"לקבל את המבקרי' המגיעי' באמצעות הסיורי' המתואמי' ע

  .העירייה/בחברה

שימש בעבר כמבנה באולינג  אשר ,מבנה שלאורכו שדרת קזוארינות –) אלברט מנדלר( בני� הבאולינג .2

  . חלקו המערבי יהיה פנוי לתצוגה. באופ� אוטומטי ללא צור) בכוח אד' תופעלוישומר לייעודו המקורי וי

בעל ייעוד מסחרי ששימש כמבנה , מבנה לשימור –) בית הקהילה החדש ברחוב קפל�( בית הע' .3

 .במושבה והתצוגה הקשורה אליו תהיה חיצונית" ההכנסיי"

לעזר וכיו' ק' ברחוב דוד אהמבנה היה ממו. הרוקח היהודי של הטמפלרי', בית המרקחת של ממלוק .4

 .הוא נהרס

 .ולימי' בית הדואר ספר הראשו� במושבהקהילה ובית השימש כבית ה – )ברחוב קפל�( ועד בית ה .5

מיכלי הזיקוק והכספת מימי המדפיס , המזקקה ובה מערכת האנטיליה של הבאר(מבנה המזקקה  .6

 –והמדפיס הממשלתי " רקורד"מפקדת המחנה הבריטי ומפקדת מחנה יהושע בית הדפוס , הממשלתי

הוצאה לאור של ,מער) האחזקה הראשו� של חיל האוויר, תעשיית היי�(ומבנה היקב ) 30דוד אלעזר 

מנהרה שמחברת בי� שני המבני' ונגישה  – מנהרה בי� היקב למזקקהוה) 27דוד אלעזר  משרד הביטחו� 

י שוכר המחויב לקבל את "יופעל עהמבנה . בסופי שבועכולל  21:00ל  08:00למבקרי' בי� השעות 

 מנהלת גני שרונה/י מרכז המבקרי'"המגיעי' באמצעות הסיורי' המתואמי' עהמבקרי' 

 .העירייה/בחברה

שבשבת הרוח ובריכות , באר היקב והמזקקה, )7מגרש ב(בארות המי'  טכנולוגיית המי' בשרונה  .7

 .ריתהטמפלששימשו כמתקני עזר לאגירת מי' בימי המושבה  האגירה

 .צמחיה היסטורית וחקלאות בימי המושבה .8

תחנת  – ל"אנטנת תחכדוגמה  –אלמנטי' ומבני' בשרונה כמרכז השלטוני הממלכתי של מדינת ישראל  .9

השריד  הינשימשה את גורמי המודיעי� במתח' לשידורי חו� לאר� וה – חו� לאר� רחוב דוד אלעזר

 .אביבתלקריה בה  גני שרונה שהוק' ב "המוסד"האחרו� של 

 

 ."תחנות התוכ�: "לעיל ולהל�
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  'נספח ט

  

  

  תשריט מיקו� תחנות התוכ� במתח� גני שרונה

  )לתנאי המכרז' חנספח (

  

  


