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06.04.2020 

המועצה המקומית ראיית חשבון עבור לקבלת שירותי לקבלת הצעות  פניה
 כפר ברא

 

 :כללי .1

"( פונה בזאת לקבלת הרשות" או "המועצה" –)להלן  כפר ברא המועצה המקומית .1.1

 ."(השירותים" –)להלן  חשבוןמתן שירותי ראיית הצעות מחיר ל

האישורים, ההיתרים, ההסמכות, הרישיונות, להיות בעל  כלעצמו להחזיק בעל המציע  .1.2

, לביצוע חוזה זהניסיון, ידע מקצועי, ומחזיק בביטוחים המקצועיים, הנדרשים על פי 

 עבודות אלו.

העומד לזכות המועצה, בגין ועבור  תשומת לב המציעים כי התקציב הכולל והמירבי .1.1

לשנה )בתוספת מע"מ כדין(. הצעת מחיר ₪  70,000ביצוע שירותים אלו, עומד על 

 . לדיון תפסל ולא תובא –שתעלה על הסכום שבידי המועצה 

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום הינו למען הזהירות בלבד, ואין  .1.4

ההליך שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני מסמכי  בו כדי להכשיר את

 .המכרזים

 

 :"(השירותים" –)להלן  עיקר תכולת השירותים הנדרשים .2

ריכוז, ניתוח, הכנה והפקת דו"חות חודשיים, דו"חות רבעוניים, דו"חות שנתיים  .2.1.1

ודו"חות סדירים עבור המועצה, עבור גורמים רגולטוריים וכל גורם אחר; שידור 

דיווח מקוון אוטומטי למשרד הפנים; עבודה שוטפת מול גורמים ברשות 

ח וגיבוש טיוטת ניתוהמקומית ומחוצה לה;  ניתוח דו"חות כספיים; הכנת, 

בשיתוף גזבר המועצה, והצגתו בפני פורומים הנדרשים; הכנת  תקציב השנתי

תקציב שנתי, לאחר אישור מליאת המועצה; הכנת עדכוני תקציב, לדרישת גזבר 

 המועצה; הטמעת התקציב בספרי החשבונות של המועצה;  

 סיוע לגזבר המועצה לבצע מעקב על כל חריגה תקציבית ;  .2.1.2

קבלי החלטות במועצה בתחומי חשבונאות, כלכלה, מלוות, בקרה כספית יעוץ למ .2.1.1

ותקציבית, מענקי איזון, ניהול פיננסי, מיסוי, קרנות, פרויקטים וכל נושא 

 רלוונטי אחר; 

עדכונים שוטפים למקבלי ההחלטות במועצה בדבר הנחיות רגולטוריות, פסקי  .2.1.4

, כלכלה, ניהול פיננסי, דין וחידושים בנושאים הרלוונטיים לרבות חשבונאות

 וכיוצ"ב;

ליווי ויעוץ למקבלי החלטות ברשות המקומית בפגישות עם משרד הפנים  .2.1.2

 וגורמים רגולטוריים אחרים לרבות דיונים בדבר תקציב המועצה;
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סיוע ליווי ויעוץ למועצה ולמנהליה בעת ביצוע ביקורות גורמי חוץ לרבות ביקורת  .2.1.6

 לאומי או כל גורם מוסמך אחר;של משרד הפנים, מס הכנסה, ביטוח 

סיוע בביצוע בדיקות תקציביות נוספות, לפי דרישת המועצה, בנושאי תקציב  .2.1.2

שונים, כגון: איתור תהליכים לחיסכון והתייעלות, ביצוע הערכות ותחזיות 

בהיבטי תקצוב, אפיון ובניית דו"חות ניהוליים, ביצוע תמחור/הערכת עלויות 

 קדם;לפרויקטים שהמועצה מבקשת ל

השתתפות בישיבות עם גורמי המועצה וגורמי חוץ, ככל שהן נוגעים לעניינים  .2.1.2

 .ולדרישתה שבטיפול המציע הזוכה, בהתאם לצרכי המועצה

 

 תקופת ההתקשרות: .3

תקופת חודשים )להלן: " 12למתן השירותים לתקופה של עם המציע הזוכה ייחתם הסכם 

שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת "(, כאשר הרשות בלבד רשאית, לפי ההתקשרות

תקופת חודשים כל אחת, או חלק מהן )להלן: " 12תקופות נוספות בנות  4-ההתקשרות ב

"(. אין בזכות הברירה של המועצה להארכת תקופת ההתקשרות, לחייב את הרשות האופציה

 במימוש הארכת תקופת ההתקשרות.

 

 :מהמציעסף דרישות  .4

ינם תנאים מוקדמים המחייבים את כל המציעים. הצעה שאינה התנאים המפורטים להלן ה

( במצטבר) על כל התנאים. עונה על כל התנאים המפורטים להלן, לא תידון ותידחה על הסף

קיום תנאי סף , במועד הגשת ההצעות. להתקיים באישיות המשפטית של המציע עצמו

 :לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף ,בבעל מניות של המציע או בכל גורם אחר ,בתאגיד קשור

)יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה על  ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד 4.1

 על פי חוק(.פי חוק או תאגיד רשום 
 

בעל ניסיון מוכח המנהל הכללי של התאגיד(,  –רואה חשבון )ובמקרה של תאגיד המציע הינו  4.2

ברציפות, בתחום ראיית חשבון והנהלת השנים האחרונות,  2במהלך שנים לפחות,  2של 

תקציב שנתי רגיל  , כל אחת מהן,תורשות מקומית אחת לפחות, המנהלשלוש חשבונות, עבור 

 .לפחותבשנה,  )במילים: שלושים מיליון ש"ח( ₪ 10,000,000בהיקף של 

 
עסקאות גופים חוק  לפיהמציע בעל עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות   4.1

 ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.  ,1926 -ציבוריים התשל"ו 

להוכחת עמידתו בתנאי הסף, יצרף המציע להצעתו את פרטיו ואת פרטי כל העובדים,   4.4

היתרים, אישורים ותעודות מתאימות, ויצרף רשימת פרויקטים, שמות ופרטי אנשי הקשר, 

 תוכל לקבל מהן חוות דעת באשר למציע.אשר המועצה 

 והיקף השירותים הנדרשים בחוזה כנדרש לסוג, על המציע להחזיק ברשותו ביטוח  4.2

 . והמפורטים בנספח הביטוח המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה

 

 



 הצעות לקבלת שירותי ראיית חשבון / מועצה מקומית כפר בראפניה לקבלת 
] 

 38מתוך  2עמוד 

 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 

 

 שאלות והבהרות: .5

 , בדוא"לד"ר פייסל ריאן לגזבר המועצהניתן לפנות עם שאלות  .2.1

 bara.muni.il-michrazim@kafar ה עד לתאריך 2922011-020 מס' ובטלפון-

 .14:00בשעה  12.04.2020

, ויפורסמו באתר האינטרנט 16:00בשעה  14.04.2020-יום היינתנו עד להמועצה תשובות  .2.2

 של המועצה.

 הצעת המחיר: .6

תשומת לב המציעים כי התקציב הכולל והמירבי העומד לזכות המועצה, בגין ועבור ביצוע שירותים אלו, עומד על 

 . תפסל ולא תובא לדיון –לשנה )בתוספת מע"מ כדין(. הצעת מחיר שתעלה על הסכום שבידי המועצה ₪  70,000

 יחידת שם הטובין / השירות / העבודה

 חישוב

 ₪-, בההצעה

ניתוח, הכנה והפקת דו"חות חודשיים, דו"חות ריכוז, 

רבעוניים, דו"חות שנתיים ודו"חות סדירים עבור המועצה, 

עבור גורמים רגולטוריים וכל גורם אחר; שידור דיווח 

מקוון אוטומטי למשרד האוצר ולמשרד הפנים; עבודה 

שוטפת מול גורמים ברשות המקומית ומחוצה לה; רישום 

בקרה תקציבית; ניתוח דו"חות  הכנסות המועצה; עריכת

 כספיים; הכנת, ניתוח וגיבוש טיוטת תקציב השנתי

בשיתוף גזבר המועצה, והצגתו בפני פורומים הנדרשים; 

הכנת תקציב שנתי, לאחר אישור מליאת המועצה; הכנת 

עדכוני תקציב, לדרישת גזבר המועצה; הטמעת התקציב 

 בספרי החשבונות של המועצה;  

 קומפ'

מחיר 

 שנתי

 

  סה"כ 

  סה"כ מע"מ 

  סה"כ 

 :מועד אחרון להגשת הצעות .7

לשלוח במייל יש ובצירוף כלל המסמכים, התעודות והאישורים,  ,נספחיהכל על , את ההצעה

 .0041:בשעה  20204.091., וזאת לא יאוחר מיום   bara.muni.il-michrazim@kafar: דוא"לל

 :הוראות כלליות להצעת המחיר

המציע קרא בעיון את כל הפרטים של הצעת מחיר זו ומצהיר בזאת שהוא עומד בדרישות  .1

המקצועיות וההתניות וכן מסכים לתנאי ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד מפניית הרשות זו 

 ובהתאם לכך ערכך את הצעתו.

mailto:michrazim@kafar-bara.muni.il
mailto:michrazim@kafar-bara.muni.il
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ת בלבד, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אח .2

 יהיו על שם המציע בלבד. המציע אינו רשאי לצרף יועצים נוספים/ אחרים להצעתו. 

אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות : על המציע לצרף את כל האישורים הבאים .1

אישור על ; 1926 – בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת ניהול חשבונות התשל"ו

ניכוי )פטור מניכוי( מס הכנסה במקור; אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד, זכויות 

; קורות חיים מפורטים והעתקי החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם

תעודות השכלה של מנהל הפרויקט וכל היועצים שהמציע מציג במסגרת המענה להצעה; 

דוגמאות והמלצות, מעבודות דומות והיתרים; תיאור פרויקטים שבוצעו; והעתקי רישיונות 

 שביצע.

יובהר כי המועצה רשאית לקחת בחשבון את יכולתו הכספית של המציע, ניסיונו בעבודות  .4

קודמות, מומחיותו המקצועית בעבודות דומות, שמירה על בטיחות ועמידה בלוחות זמנים. 

פניה  כיעמידה בתנאי הסף המקצועיים אשר נקבעו במסמתנאי בסיסי לקבלת ההצעה הינו 

 . זו

המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה. המועצה רשאית  .2

הזוכה במקרה שזה לא יעמוד המציע לבחור בכל עת זוכה שני או יותר, אשר יבואו במקום 

 שייחתם בעקבותיה. בהתחייבויותיו כפי שמפורטות בבקשה להצעות ו/או בחוזה

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המציע להצגת יכולות, וכן לנהל מו"מ עם  .6

 המציע/ים.

 אין המועצה מתחייבת לקבל  את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת. .2

המועצה רשאית לפסול כל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה, לעומת מהות ההצעה  .2

 ה עונה על אחת מדרישות הסף המוגדרות להלן.ותנאיה, או שאינ

המועצה רשאית לבטל את ההליך ולצאת בהליך חדש, או להתקשר על פי דין עם כל גורם  .9

 כולם או חלקם, וזאת בכל עת ועל פי החלטתה הבלעדית. -שהוא, או לבצע את השירותים 

לצמצמו תוך  המועצה רשאית לשנות את תכולת ההסכם )להרחיבו, בכפוף למגבלות הדין, .10

 ( לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להזמין חלק מתכולת ההצעההפחתת התמורה בהתאם

. בהרחבת הסכם, הכוונה גם לרכישת שירותים נוספים מן הספק ומבלי שתהא חייבת לנמק

 הנדרשים לצורך מימוש מטרות ההליך, וזאת אף אם שירותים אלו לא נזכרו בהליך.

ות תהיה המועצה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או בעת ולצורך הערכת ההצע .11

להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו והמציע מתחייב לשתף פעולה 

 ולהמציא כל מסמך שיידרש.

הצעת המחיר לעיל הינה מחיר סופי ותכלול את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים.  .12

 יר המוצג.  הרשות לא תשלם כל תוספת מעבר למח

; הגשת הצעה חלקית תהווה עילה לפסילה, לפי םסעיפיה כלעל המציע להגיש הצעתו לגבי  .11

 .המועצהשיקול דעתה הבלעדי של 
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משמעי. כל שינוי ו/או תוספת ו/או הערה ו/או -על המציע למלא את הצעתו באופן ברור וחד .14

ו/או כל הסתייגות ו/או הפניה ו/או החוזה מחיקה ו/או כל פעולה אחרת שיעשו במסמכי 

בין אם באמצעות , התניה ו/או בקשה לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים

בכל דרך אחרת, לא יילקחו בחשבון ועלולים להביא לפסילת ההצעה. בכל  וביןמכתב לוואי 

מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, מחיקה, תוספת או 

 ות.הסתייג

המציע מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע  .12

זה, וכי המציע לא קשור ו/או מעורב, ישירות בעקיפין, בכל הצעה למתן השירותים נשוא 

ו המצורפת, כחלק בלתי נפרד, עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבות

 מהצעת מחיר זו. 

במידה ייבחר המציע לביצוע השירותים, הוא מתחייב להביא לידיעת הרשות כל מידע העשוי  .16

להיות רלבנטי לקביעת המועצה אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו, ולקבל את 

 החלטות היועץ המשפטי של הרשות, באופן מיידי, ללא ערר וללא הסתייגות. 

רותים, יתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם ולמשך ידוע למציע כי אם יבחר לביצוע השי .12

חודשים אחריה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או  12

 העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם ההסכם עם הרשות. 

יום מיום אישור החשבון ע"י נציג המועצה; נציג המועצה יאשר את  60 תוך  החשבון ישולם .12

ימים מיום הגשת החשבון ע"י המציע הזוכה. תשלום בגין חשבונות ו/או  12החשבון תוך 

 חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואשורם ע"י המועצה.

, אפשר שיכלל ברשימת הספקים, הקבלנים המציע מודע ומסכים כי בעצם הגשת הצעה זו .19

והיועצים של המועצה, אשר תוכן ו/או תפורסם מעת לעת, ללא כל צורך בכל הודעה ו/או 

 אישור נוסף/אחר מטעם המועצה או מטעם המציע. 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לגבי כל דבר ועניין הנובעים מהליך זה תהיה לבתי  .20

   בלבד.כז במחוז מרהמשפט המוסמכים 

 ימים מיום שליחתה על ידי המציע. 120 –תוקף ההצעה  .21

הזוכה בהליך לא יתחיל בביצוע העבודות אלא לאחר קבלת הזמנה חתומה ע"י גזבר המועצה  .22

. כל עבודה ללא הזמנה כאמור , בצירוף חתימה וחותמת החשב המלווהוראש המועצה גם יחד

 .תפטור את המועצה מכל תשלום -

 

 /ת.ז._____________מורשה/ח.פ. מס' עוסק,  _________________________ מציעשם ה

 שם נותן השירותים ____________________ מס' ת.ז _____________ 

 _____________________ טל' _____________ פקס' ___________ ______כתובת ____

 ______________דוא"ל __________________________@_____________________

 ____________________________ _____  התפקיד________שם החותם____________

 חתימה וחותמת המציע ______________________________________
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 הסכם למתן שירותים

 2020 לשנת ביום _______לחודש ___________ כפר ברא -שנערך ונחתם ב

 

 מקומית כפר ברא המועצה ה  בין:

 דין -שכתובתה רחוב צאלח אל

 01-9122012' פקס, מס' 021-2461126 טל' מס' 

 kfar.bara@gmail.com דוא"ל

 )להלן: "המועצה" או "המזמין" או "הרשות"( 

 מצד אחד          

 _________________________________  לבין:

 ע"ר/ח.פ.___________________________

   _____________________________מרח'  

 טל' _______________ פקס' ___________

 דוא"ל_____________________________

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו 

 ה"ה ______________ ת.ז. ____________ 

 וה"ה ______________ ת.ז. ____________ 

 ("מבצע השירותיםאו " ""הקבלן)להלן: 

 מצד שני

 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים ו      הואיל

ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי 

הוראות המזמין, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה 

ו/או אחרת, וזית, כלכלית ו/או חוקית כמפורט בהסכם, ואין כל מניעה מקצועית, ח

 ;ממנו מלספק את השירותים יםהמונע

והקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי בחן, בדק, עיין והבין את הנדרש ממנו בהתאם  והואיל

, הטכניים, ה, ובידיו כלל הנתונים העובדתייםחוזה זובהתאם ל הליך פניה זהלהוראות 

בקשר עם חתימת הסכם זה , משפטייםוה הלוגיסטיים, הביטחוניים, הבטיחותיים

וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד 

מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו האמורים לעיל מהנתונים 

 על פי הסכם זה;

, ההיתרים, הידע והמומחיות והקבלן מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים והואיל

והיכולת הארגונית הדרושים לביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים נשוא ההסכם ולו 

הציוד, החומרים וכח האדם הדרושים לביצוע השירותים בהתאם האיתנות הפיננסית, 

 בהסכם זה;לתנאים המפורטים 

, ומקבל על במענה לפניה זובאופן בלתי חוזר, את כל האמור בהצעתו  מאשר,והקבלן  והואיל

 , ללא סייגים; ואת תנאי חוזה זה את הצעתוההליך, תנאי כלל עצמו את 
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וברצון המועצה להזמין מהקבלן את השירותים, כהגדרתם בחוזה זה להלן, והקבלן  והואיל: 

שירותים, כאמור, והכול בתנאים המפורטים במסמכי את הלספק למועצה  מעוניין

 ;ובחוזה זהההליך 

שותפות או והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי  הואיל: ו

לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב המועצה מעביד, בין -שליחות ו/או יחסי עובד

 מעביד;-הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובדבתנאי ההתקשרות שאינם 

 ;םניהביהיחסים המשפטיים והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את   והואיל:

 

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא והגדרות: .1

מהווים חלק והצהרות הצדדים הנספחים המצורפים , הליך זה המבוא להסכם, מסמכי .1.1

 .מהסכם זהבלתי נפרד 

 לצורכי סדר הסעיפים, נקבעו וכן לסעיפים כותרות לסעיפים, מתן ההסכם של חלוקתו .1.2

 פרשנות לצורך בהם או להשתמש אחרת כל כוונה להם לייחס בלבד, ואין הקריאה נוחות

 והוראותיו. ההסכם

 בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן, הפירוש או המשמעות המפורטים .1.1

 :בטור השמאלי, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת

המועצה, המורה לקבלן להתחיל את מהוראה בכתב  -התחלת עבודה"( "הזמנה" )"צו

 מתן השירותים המפורטים במסגרת הסכם זה. 

 החוזה, על כל מסמכיו, נספחיו, צרופותיו, לרבות  -"החוזה" 

כתבי כמויות, מפרטים, תחשיבים, תעודות, אישורים, 

הנחיות, הוראות בכתב, היתרים ותעודות, בין שצורפו 

שיצורף לחוזה  כל מסמך נם מצורפים, לרבותובין שאי

 בעתיד.

כל העבודות המפורטות בהסכם זה, לרבות הפעולות  -" ות"השירותים" ו/או "העבוד

וההתחייבויות וכל חלק של העבודות, הפעולות 

, שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה זהוההתחייבויות 

ולהנחיות  תות הנדרשיותדירולאיפיון, לבהתאם 

בהתאם להוראות והנחיות מאת המועצה, שיועברו 

הגורמים הרגולטוריים המוסמכים, הרשויות 

המוסמכות, בהתאם למיטב הפרקטיקה המקצועית 

 ובהתאם להוראות הדין.

והחתום על חוזה זה, לרבות נציגיו  בהליך זההזוכה  -"הקבלן" 

, ספקי ומורשיו המוסמכים, עובדיו, יורשיו, שלוחיו

בשמו ו/או משנה מטעמו, היועצים וכל מי שפועל 

 .מטעמו בביצוע השירותים
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 "המועצה" או "הרשות" 

 .המקומית כפר בראהמועצה  -או "המזמין" 

 גזבר המועצה המקומית כפר ברא.  - "המפקח"

משרדי גורם או גוף סטטוטורי כגון רשות מקומית,  -"רשויות מוסמכות" 

הממשלה, המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, מע"מ 

 ולרבות נציגיהם המוסמכים של כל אלה., וכיוצ"ב

פקודת הפרשנות תחול על החוזה. לצורך הפרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו  .1.4

 בפקודה האמורה.

 .כל האמור בהסכם זה בלשון זכר משמעו, לכל דבר וענין גם בלשון נקבה .1.2

 .אלו אלו על להוסיף וכבאות זו את זו כמשלימות זה, על נספחיו, ייחשבו הסכם הוראות .1.6

 זה: אחרת, בהסכם במפורש נאמר אם אלא .1.2

 החלפת צד. או תוספת, שינוי, הארכה, חידוש תיקון" כוללת"ל הפניה .1.2.1

 על הסכם וכן לאותו כאמור הסכם של תיקון כל כוללת הסכם" כלשהו"ל הפניה .1.2.2

 כל את כולל זה הסכם ; מובהר כיבין שצורפו ובין אם לאו, וצרופותיו נספחיו כל

נותן  והצעת המקצועי המפרט ממנו, לרבות בלתי נפרד חלק המהווים הנספחים

 השירותים.

בין הוראה מהוראות חוזה זה , אי התאמה או דו משמעות בכל מקרה של סתירה .1.2

צורפים אליו ונספחיו לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים המהווים חלק מהחוזה והמ

כוחה של ההוראה המיטיבה עם המועצה עדיף על כוחה של ההוראה האחרת, למעט  -

  אם צוין במפורש כי הוראות הנספח או המסמך גוברות. 

 ניתנת לאכיפה, לא אינה או חוקית בלתי הינה זה בהסכם כלשהי הוראה כי ייקבע אם .1.9

 לעמוד בתוקפן. במקרה תמשכנה אשר זה הסכם הוראות ביתרת לפגוע כדי בכך יהא

 האפשר, את ככל חדשות, אשר ישקפו, הוראות לסכם לב בתום יפעלו האמור, הצדדים

 זה. הסכם של המקוריות הכוונות

חוזה זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי  חוזהבחתימה על מסמכי  .1.10

, ממצה את כלל ההסכמות בין הצדדים, ואין כל תוקף לכל על כל נספחיו וצרופותיו ,זה

במישרין פה, -סיכום ו/או הבטחה, בכתב או בעלהסדר, נוהג, מו"מ, הצעה, מצג, תיאום, 

 שניתנו קודם לחתימתו בנושאים הקשורים בהסכם זה.או בעקיפין, במפורש או במרומז, 

 

 הצהרות הקבלן: .2

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:

, )לרבות אלה שלא צורפו( לידיו מן המועצה את כלל מסמכי החוזה על כל נספחיוכי קיבל  .2.1

והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל  , התייעץ, בדקותםקרא אעיין בהם, כי 

 השירותים ומילוי כלל התחייבויותיו.כל נדרש לצורך ביצוע שביקש ושההסברים והמידע 
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למד היטב את היקף  עצמאי ובמומחיות הנדרשת,באופן  רואים את הקבלן, כאילו בדק .2.2

מיין לפניו את כל  ,השירותים הנדרשים וכל הנתונים הדרושים לו לצורך מתן השירותים

וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים הפרטים הדרושים לביצוע השירותים, 

על ום ובהתאם לכך החליט לחת ,והאפשרויות העלולות להשפיע על מתן השירותים

תביעות, כספיות או  ואין לו ולא יהיו תהיינה לו כל טענות ו/או, הסכם זה על נספחיו

 .אחרות, כלפי המועצה, שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו

כי אין כל מניעה, מכל מין וסוג שהוא, לפי דין או לפי הסכם, להתקשרותו בהסכם זה וכי  .2.1

 הסכם זה הנו במסגרת מסמכי תאגיד הקבלן, ונחתם על ידי מורשי חתימה מטעמו כדין. 

השונים אותם הגיש הינן אמת, והן תעמודנה במלוא הפניה כי כל הצהרותיו במסמכי  .2.4

 ות.תוקפן לאורך כל תקופת ההתקשר

כי לא יבצע כל פעולה, כל עבודה ו/או שירות, ללא הזמנה בתוקף וללא צו להתחלת עבודה  .2.2

. למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן מורשי החתימה מטעם המועצהכל החתום כדין ע"י 

 כל תמורה עבור שירותים שסיפק מבלי שהייתה לו הזמנה וצו כאמור.

, ההנחיות, הנהלים, , הצווים, ההוראותכי הוא מכיר את כל החוקים, התקנות, הדינים .2.6

, בקשר ועבור , ההנחיות הרגולטוריות, כללי האתיקה המקצועייםהדגשים, חוזרי המנכ"ל

 .רותים למועצה, ויפעל בהתאם אליהםמתן השי

הידע, המיומנות, הניסיון, הכלכלית, היכולת הפיננסית, מלוא כי עומדים לרשותו  .2.2

זמין המיומן והמקצועי, האדם הכוח , הכלים, הציודהמקצועיים והטכניים,  הכישורים

באופן רציף ותוך הקפדה על , הטוב ביותר למתן השירותים על הצדוכל דבר אחר הדרוש 

והגורמים  , לרבות הוראות והנחיות משרדי הממשלהוההוראות מילוי התנאים

י יפעיל את , כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, ובכל הוראה ו/או נוהג אחרים, וכהרגולטוריים

מחייבות תוך קיום דווקני של כל ההוראות הבחוזה זה המפורטות וההוראות התכניות 

המועצה, בהתאם להוראות חוזה של  נה המלאלשביעות רצו, ושל כל נוהג מקובל כאמור

 על פי כל דין., זה, במועדים הנקובים בו

כל הניסיון והידע, הכישורים, האמצעים הכלכליים, הציוד, כח האדם כי עומדים לרשותו  .2.2

 , ברמה גבוהה, בהליך זהוכל דבר אחר הדרוש על מנת להפעיל את הפעילויות המפורטות 

 כי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה, הינם בעלי כל .2.9

רים הדרושים על פי כל וההיתההסמכות, ההכשרות האישורים, הרישיונות, התעודות, 

או ציוד אחר הטעון רישוי חומר או כלי או השירותים, לרבות רישיון לכל  דין לשם ביצוע

והוא מתחייב כי יקיים ויגרום ו/או את עובדיו לביצוע השירותים,  שישמש אותורישיון 

לכך שהוא ועובדיו יקיימו אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם וכי כל הרישיונות 

  .ויתר האישורים כאמור ימשיכו ויעמדו בתוקפם במשך כל תקופת ההתקשרות

כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע השירותים ואשר  .2.10

מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק  ביצועה

 .אותו תנאי על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו אותו רישיון / היתר / מילוי לאחר קבלת

, בעלי השכלה אקדמית מיומניםבגירים, ידי עובדים  כי העבודות יבוצעו אך ורק על .2.11
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על ידי הקבלן או על אשר הוכשרו מתאימה, רישיונות הנדרשים בדין, בעלי ידע וניסיון, 

 ,הדרכה שוטפתו הכשרהוקיבלו , לביצוע העבודותידי גוף מוסמך בדין, על פי העניין, 

אופן ביצוע העבודות בצורה הבטיחותית ביותר להם ולסביבה בה , באשר לומלאהראויה 

  .ילותמבוצעת הפע

כישורים כי ייתן שירותים ביושר, במסירות, בנאמנות ובמיומנות המקצועית וה .2.12

יקדיש את כל זמנו, מרצו, כושרו, ידיעותיו וניסיונו , והמתבקשים והמתחייבים מכך

למתן שירותים אלו, ויפעל בשקדנות, במסירות, באמונה ובנאמנות במילוי הסכם זה 

 ויעשה כמיטב יכולתו למימוש יעיל, ואפקטיבי של הסכם זה, לתועלת שני הצדדים יחדיו. 

ו/או ימשכן לאחר את שלא יעביר ו/או ימחה ו/או יסב ו/או יתן במתנה ו/או יוריש  .2.11

זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב שלא לשתף איש ו/או 

 גוף אחר בהסכם זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת המועצה, בכתב ומראש. 

בחתמו על חוזה זה, מאשר הקבלן שהתמורה, כמפורט להלן, כוללת את כל ההוצאות  .2.14

, והשירותים למילוי תנאי חוזה זה ולהשלמת כל העבודות מכל מין וסוג, הדרושות

 לשביעות רצון המועצה, בהתאם להתחייבויות הספק על פי חוזה זה כל על נספחיו.

, ובהתאם למיטב הפרקטיקה מכוח כל דיןהרגולטוריות והחוקיות, כי יעמוד בדרישות  .2.12

, הסכם זה החלות על סוג השירותים הניתנים על ידו בהתאם להוראותהמקצועית 

 .באיכות מעולה, לשביעות רצונה המלא של המועצה

כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המועצה בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו  .2.16

 .ליך זהעל פי ה

מובהר כי נכונותן של הצהרות הקבלן המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי  .2.12

או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה 

 מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן.

שעות, על כל שינוי בעובדה,  42כי יודיע למועצה, בעל פה ובכתב, לכל המאוחר בתוך  .2.12

במצב או בהצהרה שניתנו על ידי במסגרת ההצעה, החוזה או בכל מסמך אחר שנמסר על 

וכן על כל שינוי שחל במצבו שיש בו כדי להשפיע השפעה מהותית על היכולת  ידי למועצה

 . ת אפשרות מסתברת ואפשרות עתידיתלקיים התחייבויותיו, כולן או מקצתן, לרבו

 

 במסמכים והוראות מילואיםסתירות  .3

מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים ולבחון,  על הקבלן לבדוק .1.1

 .הכלולים בהםוהמידע 

, ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו משמעותלעיל גילה הקבלן, בין לפי האמור  .1.2

או שהיה , בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו, וכיוצא באלהכפילות 

הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה 

, בכתב, למפקחלפנות הקבלן  חייבקבלן מפרש כהלכה את החוזה, לקבלן, שלדעתו אין ה

שיתן הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. אי מתן הודעה על ידי על מנת מראש, 

המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא 
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הוראות המפקח לענין זה, ולא  הקבלן מתחייב לנהוג על פי. תגרע מאחריות בחוזה זה

יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או בגין הוראה 

 .כאמור, כלשהי של המפקח

איכות הביצוע ו/או טיב החומרים ו/או /או כל אימת שלא צוין במפורש בהסכם זה, טיב ו .1.1

, יראו כאילו נקבע ו/או סוג הציוד ו/או טיב השירות סוג העובדים ו/או סוג הכלים

 כל אחד מהם, לפי העניין, יהיה באיכות מעולה. במפורש כי 

 

 השירותים .4

 –)לעיל ולהלן    התאם להוראות חוזה זההקבלן יבצע את השירותים המפורטים ב .4.1

 ."(העבודות" או "השירותים"

ובהתאם ללוחות הזמנים  באופן רציףאיכות מעולה, טיב ובכל השירותים יינתנו ויבוצעו ב .4.2

ולהנחיות שיועברו מאת  תות הנדרשיותדירולאיפיון, לבהתאם , של המועצההמחייבים 

המועצה, בהתאם להוראות והנחיות הגורמים הרגולטוריים המוסמכים, הרשויות 

 המוסמכות, בהתאם למיטב הפרקטיקה המקצועית ובהתאם להוראות הדין.

 הקבלן:בעלי תפקידים מטעם  .4.1

הקבלן מעמיד לצורך מתן השירותים את  .4.1.1

___ מר/גב'__________________________ ת.ז _________________

מו, שהנו עובד הקבלן, אשר יהיה אחראי מ.ר. _________________ מטע

מטעם הקבלן על ביצוע מלוא השירותים ועל ניהול עובדי הקבלן, והוא יהיה איש 

 "(.  מנהל הפרויקט" –הקשר היחידי מטעם הקבלן למול המועצה )להלן 

 מנהל הפרויקטהקבלן מתחייב לבצע את השירותים נשואי הסכם זה באמצעות  .4.1.2

לבקשת הקבלן ו/או לבקשת המועצה, תיעשה מנהל הפרויקט החלפת בלבד. 

, ובתנאי שלא יהיה בכך כדי לפגוע בחוזה זהבהתאם להוראות הקבועות 

מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהא זכאי במחויבות הקבלן ובשירותים שיינתנו. 

לתוספת/שיפוי/פיצוי כל שהוא בשל סירוב המועצה להחלפת מי מעובדיו או בשל 

 עצה להחלפת מי מעובדיו.בקשת המו

בהתאם , כדין םחתוצו התחלת עבודה שיינתן לקבלן, ערוך והשירותים יבוצעו בהתאם ל .4.4

, ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או של המועצההמוחלט והבלעדי לשיקול דעתה לצרכיה ו

  .דרישות ו/או טענות בקשר לכך

מקרה של סתירה בין בכל . החוזהעל כל הזמנת עבודה וצו עבודה תחולנה הוראות  .4.2

 .תהא עדיפות לקבוע במסמכי ההזמנה, הפניהראות ההזמנה להוראות מסמכי הו

ו/או על שירות ו/או עבודה שיינתנו/יבוצעו ע"י הקבלן יובהר, למען הסר כל ספק, כי כל  .4.6

ללא הזמנת עבודה חתומה כדין כאמור, לא תזכה את הקבלן ו/או מי ידי מי מטעמו, 

 .ימטעמו, בתמורה כלשה
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 לוחות הזמנים לביצוע העבודות .5

כל  על ידי חתום הסכם קבלת ממועד השירותים מתן לתחילת ערוך להיות הקבלן על .2.1

 השירותיםועל אף כל הוראה של מי מהמועצה,  מקרה, בכל. המועצה של החתימה מורשי

, לאחר שהקבלן המציא את ההתקשרות הסכם על המועצה חתימת מועד לפני יינתנו לא

 .חתום כדיןהעבודה התחלת קבלת צו ולאחר  במסגרתו הנדרשים המסמכים כל

בתקופת הביניים שבין מועד חתימתו של הסכם זה, ועד למועד תחילתה של תקופת  .2.2

יוציא את ההתקשרות, לפי האמור לעיל, יערך הקבלן לתחילת הענקתם של השירותים, 

בכתב לתכנון, את אישור המועצה כל האישורים וההיתרים הנדרשים, יציג ויקבל 

, לסדר ולשיטות, לדרכי הביצוע, וללוחות הזמנים המפורטים לתכנית הפעולהלתכניות, 

 למתן השירותים.

 

 שירותים נוספים .6

 . כל שינוי בהיקף השירותים ו/או משך השירותים, יהיה בהתאם להוראות חוזה זה .6.1

האמור בהוראות אחרות של ההסכם, יבצע הקבלן כל שינוי במתכונת ממבלי לגרוע  .6.2

 . מפקחשיידרש ע"י הבדרך ובצורה  השירותים,

רשאית, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול  המועצהלמען הסר ספק, מוסכם ומובהר כי  .6.1

כל השירותים. את היקף ולצמצם להקטין דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק, 

רותים ו/או בתכולת השירותים ייעשה באמצעות הוראה בכתב שינוי בהיקף השי

בהתאם להזמנת עבודה החתומה על  –מהמפקח, ובמקרה של הגדלת ההיקפים הכספיים 

 ידי גזבר המועצה, מראש ובכתב.

במסמכי ההסכם או מתחייב כי לא יחרוג מהיקף העבודה המתוכנן, מצהיר והקבלן  .6.4

ים הנ"ל. חרג הקבלן מהיקפים אלה ללא ללא אישור מהגורמים המוסמכבנספחיו, 

 אישור, לא יהיה זכאי לתמורה בגין חריגה זו. 

 

 בוטל .7

 

 רישיונות, היתרים ואישורים  .8

טרם תחילת העבודות, יוודא הקבלן כי יש ברשותו את כל הרישיונות, ההיתרים,  .2.1

האישורים לביצוע העבודות, מכל הרשויות המוסמכות לכך על פי דין, ומכל הגופים 

 באופן מלא וללא כל הסתייגויות.הרלוונטיים לאותן פעולות, 

נות, לרבות מיסים, הסר ספק, כל התשלומים בגין ועבור הוצאת ההיתרים והרישיולמען  .2.2

 יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן. –אגרות, היטלים, ערבויות, קנסות או פקדונות 

תיושם על ידי הקבלן באופן מלא, כולל ושלם,  כל דרישה של מי מהרשויות המוסמכות .2.1

 בהתאמה ובאופן קפדני ודווקני לדרישות שניתנו על ידי אותן הרשויות. 
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 תקופת ההסכם  .9

תקופת חודשים )להלן: " 12למתן השירותים לתקופה של עם המציע הזוכה ייחתם הסכם  .9.1

"(, כאשר הרשות בלבד רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות

חודשים כל אחת, או חלק מהן )להלן:  12תקופות נוספות בנות  4-תקופת ההתקשרות ב

ועצה להארכת תקופת ההתקשרות, "(. אין בזכות הברירה של המתקופת האופציה"

 לחייב את הרשות במימוש הארכת תקופת ההתקשרות.

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם,  למעט שינויים  .9.2

 המחויבים עפ"י דין. 

 

 בטיחות .10

בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מי מטעמו יבצעו את העבודות הקבלן וכל  .10.1

  ות בהתאם לכל דין.על כל הוראות וכללי הבטיח מירבית

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של תנאי בטיחות, בריאותם מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .10.2

וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות  המועצה עובדי  עובדיו, ורווחתם של

כל דין,  עפ"י, במועצהונהלי הבטיחות שנדרשים לשם כך, ובהתאם להוראות המפקח 

 . המפקחעפ"י דרישת  –ובאין דרישה חוקית 

כל דין, אשר יבטיחו ל פי הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע .10.1

ויגנו מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי 

בחומרים ובציוד, במסגרת בשטחים, העבודה, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, 

 מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 

באות להוסיף ולא לגרוע משאר )בטיחות( זה פרק למען הסר ספק, יובהר כי הוראות  .10.4

 הסעדים והתרופות העומדים לרשות המועצה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.

 

 פיקוח וניהול .11

 ביקורות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עתערוך הא רשאית לבצע פיקוח ולהמועצה ת .11.1

בין היתר, על מנת לבדוק את  זאת,. הקבלן, בתיאום עם מתן השירותיםובכל שלב של 

, עמידה בלוחות הזמנים, מענה לדרישות קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה

 קיום הוראות חוזה זה. הקשור להמקצועיות, וכל דבר אחר 

כנציגה והקבלן לשמש מטעמה כמפקח על מילוי התחייבויות , מינתה מנהל המועצה .11.2

  . "(המפקח" –)להלן ולעיל  לצורך מתן הוראות לקבלן בהתאם להסכם זה

בדוק את טיב , יעל ביצועההיטב שגיח יבדוק את העבודה כולה או חלקה ויהמפקח  .11.1

  .על ידי הקבלן השירותים המבוצעיםוטיב  , הציודהחומרים

להורות, לפי הוראת הסכם זה לקבוע, להחליט, בלעדית בכל מקרה שהמפקח הוסמך   .11.4

קביעתו, החלטתו, הכרעתו, אישורו לגבי אותו עניין או אותה שאלה,  - לאשראו להכריע, 

 .יהיו סופיים, בלתי ניתנים לערעור ומחייבים את הצדדים, כאילו הוסכמו על ידם
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בכל בדיקותיה ולסייע למועצה יב לשתף פעולה הקבלן מתחימבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .11.2

בכתב או בעל פה, שתינתן לו על ידי מתחייב למלא במלואה אחר כל הוראה, כאמור, ו

 צוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.המועצה בקשר לבי

 או להדריך, לפקח למועצה זה הסכם פי על הניתנת זכות כל כי בזה ומוצהר מוסכם .11.6

שלביו על ידי  אחר ביצוע החוזה בכלובקרה מעקב , כאמצעי לנותן השירותים להורות

בלבד, ולא יהא בשום הוראה ו/או הנחיה כזו או אחרת בכדי ליצור ו/או להשליך הקבלן, 

 על יחסי עובד מעביד בין הקבלן ו/או מי מטעמו למועצה ו/או למי מטעמה.

 

 חובת תיאום .12

 גורמים המוסמכים במועצה. הקבלן יתאם כל פעולה, טרם ביצועה, עם המפקח ועם ה

 

 )בוטל(  .13

 

 )בוטל(  .14

 

  )בוטל(  .15

 

 )בוטל( .16

 

 )בוטל( .17

 

 )בוטל( .18

 

 )בוטל( .19

 

 )בוטל(  .20

 

 מועצה הבאת החוזה לידי גמר ע"י ה .21

בכל עת ומכל סיבה שהיא, ת המועצה, על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי .21.1

 , החתומה על ידי לקבלןבכתב לידי גמר על ידי הודעה , להביא חוזה זה, כולו או מקצתו

 , גזבר המועצה וראש המועצה, כולם יחדיו. מפקחה

כאמור, לידי  מתן השירותיםלהפסקת ה החלטעותק מה וימסראו המועצה המפקח  .21.2

הקבלן יסתיימו שירותי ו תסתיים תקופת ההתקשרותמסירת הודעה כאמור,  ; עםהקבלן

 .מיום מתן ההודעהקלנדריים ימים  14-ובלבד שלא יפחת מ ,שיהא נקוב בהודעהמועד ב
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לכל דבר תסתיים ההרשאה שהוענקה לקבלן לפי הסכם זה, מסירת ההודעה כאמור, עם  .21.1

לא יהיו רשאים עוד לבצע פעילויות ו/או לעשות כל כל מי מטעמו והקבלן ו/או ועניין, 

 פעולה שהיא.

 נתקבלה הודעת ההפסקה, ובכל מקרה אחר של הפסקת העבודה על פי הסכם זה מכל .21.4

, אישוריםפלטי מחשב, מסמכים, טבלאות, נתונים, היעביר הקבלן את כל סיבה שהיא, 

 –)להלן , בדיקות, ניירות עבודה, תחשיבים, בכל מדיה שהיא, רישיונות, דו"חות

 .הודעת המועצה ממועד קבלת ימים קלנדריים 7וזאת עד לידי המועצה, , "(המסמכים"

 קלנדריים ימים 12 בתוךהקבלן למועצה, גיש הקבלן כאמור בפרק זה, יהופסקה עבודת  .21.2

עד למועד ההודעה, בפועל שנעשתה  ההפסקה, חשבון סופי בהתאם לעבודההודעת ממועד 

תום החוזה, וכפי שיסוכם איתו  למועד עד מפקחהבאישור בתוספת העבודה שתיעשה 

 .בכתבמראש ו

 ו/או תמורה תתוספלכל  םזכאי יוהילא ו/או כל מי מטעמו הקבלן כי ומקובל מוסכם  .21.6

עד , ואושרה על ידי המפקח, בפועל ומעבר לעבודה שבוצעה על ידו/או פיצוי ו/או שיפוי, 

 מועד מתן ההודעה מהמועצה. ל

 

 הפסקה זמנית בעבודות .22

המועצה מוסכם כי , "ועצההבאת החוזה לידי גמר ע"י המבפרק "מבלי לגרוע מהאמור  .22.1

להפסיק את מהקבלן , לדרוש פקחשל המ, בהוראה בכתב ומכל סיבה , בכל עתתרשאי

לא ולקבלן ו/או לכל מי מטעמו, , םאו חלק םכולמתן השירותים ו/או ביצוע העבודות, 

, תביעה ובכלל זה תביעה כספית בשל כך ו/או דרישה ו/אוו/או השגה תהיה כל טענה 

 צו הפסקת". כל הוראה כאמור תזוהה במפורש ככלפי המועצה או כלפי מי מטעמה

 שהוצא בכפוף לסעיף זה.  "עבודה

מתן פסיק את יודרישות ולתנאי המועצה, ענה להקבלן י, הפסקת עבודהבכפוף לקבלת צו  .22.2

 , בהתאמה מלאה לכל הוראות צו הפסקת העבודה.השירותים ו/או ביצוע העבודות

ההרשאה שהוענקה לקבלן לפי כאמור, תושעה  הפסקת עבודהצו מסירת הודעת עם  .22.1

כל מי והקבלן ו/או צורך בביצוע שימוע ו/או בכל הודעה נוספת או נפרדת, ללא הסכם זה, 

, החל ממועד מסירת לבצע פעילויות ו/או לעשות כל פעולה שהיאמטעמו לא יהיו רשאים 

 .צו הפסקת העבודה

 או הארכה שלוו/או תקופת הצו , עבודה שהוצא בכפוף לסעיף זה בוטלאם צו הפסקת ה .22.4

תום המועד חידוש העבודה יהיה ביחדש הקבלן מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות. פגו, 

 7, של לפחות פקחהודעה נפרדת של המ לפי ,או מוקדם יותרשנקבע בהודעה להפסקה 

 .ימים קלנדריים מראש

 .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר התחייבויות הצדדים לבצע את ההסכם כלשונו .22.2

 

 )בוטל(  .23
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 תמורה .24

תהא , נספחיו על, זההליך נשואי  ים/ ביצוע העבודותהשירות מתן עבור לקבלן התמורה .24.1

של המועצה, לחתימות מורשי החתימה של  החתימה מורשילהוספת חתימת  בכפוף

בצירוף  ,המועצה של החתימה מורשיכל  על ידי חתומה עבודה הזמנת קבלתהקבלן ו

 חותמת המועצה. 

אושר על ידי , ושהוצע על ידו בהצעתו ףפי התעריעל א תהלמציע הזוכה התמורה  .24.2

 המועצה.

הקבלן יגיש למפקח חשבון מפורט, אחת לחודש, בו יפורטו עיקרי פעילותו והשירותים  .24.1

 שביצע, בצירוף סך השעות שביצע באותו החודש. 

שהוגשו על ידו וכפי שיאושרו ע"י הגורמים  מס תהתמורה תשולם לקבלן, כנגד חשבוניו .24.4

, יום 42המוסמכים במועצה ומטעם משרדי הממשלה המתקצבים, בתנאים של שוטף + 

 . בתוספת מע"מ כדין

אישור החשבון בגין עיכובים בהמועצה  כלפיכל דרישות ו/או טענות  לקבלןלא תהיינה  .24.2

 .טים לא נכוניםפר או ןתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבוהסופי ו/או ב

ולא יהיה רשאי לתבוע ו/או לדרוש מהמועצה  שמוסכם כי הקבלן לא יתבע ו/או ידרו .24.6

הטלתם או התייקרויות, העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, 

העלאתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין 

 ובין לאחריו. רם נוסף אחר, בין בתקופת ההסכםעקיפים או מחמת כל גו

חישוב הצמדה )התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .24.2

לחודש כאשר מדד בסיס לחישוב הפרשי ההצמדה יהיה המדד האחרון הידוע , (חודשי

נה בהתאם לשיעור שבו השתאחת מדי חצי שנה, סכום התמורה יעודכן . 2019דצמבר 

של החודש שעבורו משולמת התמורה לעומת מדד הבסיס. למען  המדד שפורסם במהלכו

הסר ספק מובהר כי במידה ויפורסם מדד שלילי במי מהמדדים התמורה החודשית לא 

 .תפחת מהתמורה בחודש הקודם לפרסום המדד השלילי

או מי ו/הקבלן התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות  .24.2

וכי לא יתווספו  הואמטעמו ללא יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג ש

 . , ריבית או התייקרויותאליה הפרשי הצמדה כלשהם

עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על  .24.9

תנכה מהסכומים  המועצהוישולמו על ידו.  הקבלןביצוע העבודה עפ"י חוזה זה, יחולו על 

ותשלומי חובה,  כות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסיםכל סכום שעליה לנ לקבלןהמגיעים 

 . לקבלןוהעברתם לזכאי תהווה תשלום 

 (בוטל) .24.10

, נקבע כי בעסקה 1926-ג לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2יובהר כי עפ"י סעיף  .24.11

בין ספק שהוא תושב ישראל, לא יועברו מסמכים, כהגדרתם למתן שירות, בין המועצה ל

 .הקבלןבחוק, אלא בדרך דיגיטלית. יובהר כי כל עלות בגין ביצוע הוראה זו תחול על 
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 הפרת ההסכם ותרופות .25

הינם   ,37, 35, 34, 33, 31, 2730,, 26, 8.1, 4, 2 מוסכם בין הצדדים כי הוראות סעיפים .22.1

והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה, המזכה עיקריים ויסודיים  תנאים

לכל מקרה, לכל סעיף ₪,  12,000ה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך מועצה את

 ולכל הפרה.

זה או על פי הסכם על פי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל סעד העומד לרשות המועצה  .22.2

כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו  יחשבום בין הצדדים כי האירועים הבאים דין, מוסכ

 הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין: בכל המועצה את 

ימים  2ולאחר כראוי,  מתבצעו כי מתן השירותים אינהמועצה  הקבע .22.2.1

 .את הטעון תיקוןלא תיקן הקבלן קלנדריים 

לא התחיל בביצוע במועד שנקבע כי הקבלן המועצה, להנחת דעתה של  ,הוכח .22.2.2

שזנח את ביצוע העבודות או ביצוע או הבצו התחלת עבודה או שהפסיק את 

  .ביצוע בכל דרך אחרתהשהסתלק מ

 הסתבר כי התקשרות זו נעשתה על בסיס מצג עובדתי כוזב של הקבלן. .22.2.1

 זה אינההסכם התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת  .22.2.4

 , היה בה כדיהמועצהנכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר, לדעת 

 ו.להשפיע על ההתקשרות עמ

 .כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, בניגוד להוראות חוזה זה .22.2.2

מראש ובכתב, ולא נענה המועצה, הקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת כש .22.2.6

 ות.לן המשנה מביצוע העבודלסלק את קבהמפקח להוראת באופן מיידי 

או  מטעמו נתן מיהוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או המועצה כשיש בידי  .22.2.2

 .ביצועו או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או הציע שוחד, מענק

ו/או לא חודש רישיון, היתר, אישור ו/או הסמכה הנדרשים  נשלל ו/או הותלה .22.2.2

לקבלן ו/או למי מעובדיו, הנדרשים לביצוע שירותים אלו על ידי הקבלן, ע"י 

 גוף מורשה או על ידי בית המשפט.

 שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגועבעבירה , שהקבלן הורשע בפליליםכ .22.2.9

 .ביצועובקשר עם חוזה זה או  התחייבויותאחת מבקיום 

צו פירוק, צו כינוס נכסים, צו הקפאת חייבים,  הקבלןבמקרה אשר בו ניתן נגד  .22.2.10

או שמונה כונס נכסים לחלק מהותי של רכושו, או אם מונה מפרק זמני, או 

או אם הקבלן הגיע לפשרה או סידור עם נושיו )כולם , הקבלןקדם מפרק, על 

והכול במקרה  -הינו ו/או עתיד להיות בהסדר נושים  הקבלןאו אם או חלקם(, 

 מיום הינתנו.קלנדריים ימים  60שמינוי ו/או צו כאמור לא בוטל, כליל תוך 

 קיבל החלטה על פירוק מרצון. הקבלן  .22.2.11
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, המונע מהקבלן את המשך הקבלןבמקרה והוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש  .22.2.12

ן, או אם בוצעה פעולה כלשהי התקין של קיום התחייביותיו, כולן ו/או חלק

מטעם רשות שיפוטית כלשהי, המונעת את המשכם התקין של קיום התחייבות 

ימים  2, והעיקול או הפעולה כאמור, לא הוסרו ולא הופסקו תוך הקבלן

 מיום הטלת העיקול או עשיית הפעולה.קלנדריים 

, או ניתנה החלטה של גורם מוסמך לפיו אין המועצה רשאית להתקשר .22.2.11

  בהסכם זה. הקבלןעם  להמשיך להתקשר,

ימים  2את ההפרה תוך ן הפר תנאי יסודי מתנאי הסכם זה ולא תיק הקבלן .22.2.14

 המועצה.התראה על כך בכתב מאת הלאחר שקיבל קלנדריים 

על פי חוזה זה ועל פי כל דין,  למועצהמבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים  .22.1

מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או  בכלומבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

קבלן אחר להשלמת באופן מיידי להכניס  יתרשאהמועצה באופן הקבוע בחוזה, תהיה 

 , מבלי שיהיה לקבלן כל טענה ו/או תלונה ו/או זכות בנושא. מתן השירותים

זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או מועצה הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא ה .22.4

להשיב את המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל את החוזה,  תרופה

לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית  הסכומים ששולמו

אוצר, מחושבת ממועד התשלום לקבלן ועד משרד ההכללי ב המפורסמת על ידי החשב

 .למועד השבת הסכומים בפועל לידיה

, המועצהעל ידי ההסכם בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול המועצה ש לא יראו בשימו .22.2

הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל המועצה  אלא אם

 ההסכם כאמור., כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול ההסכםעל פי  התחייבויותיו

תשלום  את הפיצויים מכל למען הסר ספק, ברור ומסוכם כי, המועצה רשאית לנכות .22.6

 .הבלעדי של המועצההמלא והכול לפי שיקול דעתה המגיע לקבלן, 

 

 סילוק ידו של הקבלן .26

 בכתב המועצה לקבלן.תודיע זאת המועצה , מכל סיבה שהיא ,הובא ההסכם לידי גמר .26.1

, בצורה מסודרת ועניינית, את ו/או לרשות מי מטעמה יעמיד לרשות המועצה הקבלן .26.2

שבידיו בקשר עם ביצוע השירותים, לרבות )ומבלי  והנתוניםהמידע, המסמכים מלוא 

, רישיונות, דו"חות, אישוריםהנתונים, פלטי מחשב, מסמכים, טבלאות, כל למעט( 

ללא כל עיכוב או שיהוי, באופן , בדיקות, ניירות עבודה, תחשיבים, בכל מדיה שהיא

שיאפשר למועצה להמשיך בביצועה באופן מלא, וישתף פעולה עם המועצה ועם מי 

 שהמועצה תורה עליו, ככל שיידרש, לצורך המשך הענקת השירותים. 

התשלומים  ;קבלן חשבון סופי בהתאם להוראות חוזה זההיגיש עם הודעת המועצה,  .26.1

  .זהפרק בהתאם להוראות בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו 

אין באמור בסעיף זה דלעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים שעומדים ו/או  .26.4

 שיעמדו לזכות המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.



 הצעות לקבלת שירותי ראיית חשבון / מועצה מקומית כפר בראפניה לקבלת 
] 

 38מתוך  18עמוד 

 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 

 

 אחריות וביטוח .27

ו/או נזק כלשהו לגוף ו/או לרכוש, ו/או הוצאה הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ו/או הפסד  .22.1

ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למועצה יוצא מן הכלל, שיגרמו לקבלן ו/או  בלי

ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר ובכל הנובע, במישרין ו/או  מטעמהלמי לתאגידיה ו/או 

 .הקבלן על פי חוזה זה בעקיפין, בביצוע התחייבויות

המועצה  -" לעניין סעיפי האחריות, השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה המועצה"

ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים המקומית כפר ברא 

ו/או יועצים מטעמה וכן התאגידים/ ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

המשתמשים במקום העבודות, ככל ם את / עמותות ונציגיהן החוקיים המייצגיהאגודות

 שהדבר קיים.

 הקבלן אחראי כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו, לנזקים לגוף ו/או לרכוש .22.2

שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם, במישרין או בעקיפין, התחייבויותיו על 

 .חוזה זה פי

מאחריות לנזקים, , את מנהליה ואת שלוחיה, , את עובדיההמועצההקבלן פוטר את  .22.1

פי כל דין -חוזה זה ו/או על פי-שהם באחריותו עלבין במעשה ובין במחדל, כאמור, 

נזק וכנגד כל תביעה או  , ואת מי מטעמה על כלהמועצהומתחייב בזה לפצות ולשפות את 

ובדיה ו/או מי מע על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש

ו/או הקבלן  שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שהם באחריות

פי חוזה זה לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות -פי הדין ועל-עלהבאים מטעמו 

ו/או דרישה כאמור  תודיע לקבלן על כל תביעההמועצה שיגרמו להם.  המשפטיות

 .מפניהם ותאפשר לו להתגונן

ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל מבלי לפגוע באחריות הקבלן כאמור לעיל,  .22.4

במשך כל תקופת חלותו של חוזה זה,  לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו מתחייב הקבלןדין, 

ביטוחים כמפורט להלן בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי לכל הפחות, 

, ביטוחיםה בנספחומהתנאים הקבועים מגבולות האחריות לא יפחתו ש שיקול דעתו, אך

 .לחוזה 1נספח ג' כאמור ב

 ,חתימת חוזה זה, אישור על קיום ביטוחיםל כתנאי, למועצההקבלן מתחייב להמציא  .22.2

. הצגת ואינו מסויג על ידי חברת ביטוח מורשית הפועלת בישראלכדין כשהוא חתום 

ו/או  , במשך כל תקופת תוקפו של החוזהושאינו מסויג תקין אישור על קיום ביטוחים

תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר 

וזאת מבלי צורך (, המאוחר מבין המועדים)העבודות ו/או במועד תקופת התחזוקה 

חתום , המצאת טופס האישור על קיום ביטוחיםהמועצה. בקבלת דרישה כלשהי מצד 

  .בחוזה זה יסודיותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי כדין 

יום לפני תפוגת הפוליסות המצוינות באישור,  14הקבלן יחזור וימציא למועצה, לפחות  .22.6

אישור קיום ביטוחים מעודכן ליתרת תקופת ההתקשרות. לא עמד הקבלן בהתחייבותו 

הפרה יסודית, המקנה למועצה  זו, יראו את הקבלן כמי שהפר את הסכם ההתקשרות
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אפשרות לבטל את המשך ההתקשרות, ולתביעת הקבלן בגין נזקים ועלויות שייגרמו לה, 

 הנובעות מהפסקת ההתקשרות האמורה.

 הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע .22.2

הנכללות בפוליסות  והזהירותבכלליות האמור לעיל, לשמור על כל הוראות הבטיחות 

 .הביטוח

 ,על פי הפוליסותהמועצה הפר הקבלן את הוראות הפוליסות, באופן המפקיע את זכויות  .22.2

יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי 

 .על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כךהמועצה, 

 .לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזקומי הביטוח, דמלוא הקבלן אחראי לתשלום  .22.9

 הקבלן יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו .22.10

 מכוח סעיפי חוזה זה, לרבות לנזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועה

 .או העולות על גבולות האחריות הנקובים בפוליסות בפוליסות

של מתן צו סילוק יד, ללא כל קשר לעילת הצו, מתחייב הקבלן להנחות את בכל מקרה   .22.11

 4מבטחיו להעביר את הבעלות על הפוליסות המדוברות לטובת המועצה ועל שמה, בתוך 

 ימי עבודה ממועד מתן הצו האמור.

ימים קלנדריים מקבלת כל  2-הצדדים מתחייבים להודיע זה לזה מיד ולא יאוחר מ .22.12

 .ה שהוגשו נגד כל צד בקשר לחוזה זהדרישה ו/או תביע

 .תחשב כהפרה יסודית של החוזהתנאי מתנאי סעיף זה הפרת  .22.11

 

 

 )בוטל(  .28

 
 

 העדר בלעדיות .29

אינה מתחייבת לבצע את השירותים נשוא הסכם זה באופן המועצה בתקופת ההסכם זה, 

, והיא שומרת על זכותה לבצע את השירותים נשוא ההסכם ו/או הקבלןבלעדי באמצעות 

ו/או ו/או ספקים נוספים  קבלנים נוספיםיועצים נוספים ו/או שירותים מסוג דומה באמצעות 

 כי מוותר על כל טענה ו/או, באופן בלתי חוזר, מצהירהקבלן לבצע את השירותים בעצמה. 

 .תביעה בקשר לעניין זה השגה ו/או

 

 ביקורת  .30

, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים בכל עת, בין ועצהומבקר המהמועצה גזבר  .10.1

הקבלן לקיים ביקורת אצל על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתקופת ההסכם ובין לאחריה, 

 בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

הקבלן ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל, יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  .10.2
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תחשיבים, גיליונות נתונים, עיון בתכניות, ברשימות, הקשורים למתן השירותים, 

 והעתקתם. חוזים וכיוצ"ב, דו"חות עבודה, פנקסים, פרסומים, תכתובות, 

ת רצונה המלא של המועצה, מובהר כי אי מתן אפשרות לבצע ביקורת כראוי, לשביעו .10.1

ו/או זה ו/או לנהלי המועצה ו/או בהתאם לנהלי משרדי הממשלה חוזה בהתאם להוראות 

עלולים להביא לביטול תשלום התמורה לקבלן, כולו או חלקו, , הגורמים הרגולטוריים

להשעיית ו/או ביטול הסכם זה, ללא חובה שתוטל על המועצה למתן התראה נוספת או 

 ף זה הנו יסודי בהסכם זה.אחרת. סעי

 

 ועיכבון קיזוז .31

בין אם על פי הסכם זה מהמועצה,  תגיע לקבלןשהתמורה על זכות קיזוז למועצה עומדת  .11.1

תהיה  המועצהובין אם על פי כל הסכם אחר ו/או על פי כל חשבון, אופן או עילה אחרים. 

יהיה חייב בתשלומו שהקבלן רשאית לעכב כספים אלו תחת ידה עד לסילוק כל סכום 

  .תנבע מהסכם זה או מהתחייבות אחרת מסוג כלשהוהקבלן , בין שחובת למועצה

יהיה חייב שהקבלן רשאית לנכות, לחלט ו/או לקזז, כל סכום המועצה כמו כן, תהיה  .11.2

, בין על פי הסכם זה ובין מכח כל עילה אחרת, כנגד כל סכום שיגיע למועצהבתשלומו 

על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם אחר, או כל חשבון או כל אופן , בין לקבלן מהמועצה

או עילה כלשהי, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב, וזאת ללא צורך במתן הודעה 

 מוקדמת בגין ביצוע הניכוי / חילוט / הקיזוז.

לגבות את החוב האמור המועצה גורעות מזכות  אינןהאמורים לעיל פים סעיההוראות  .11.1

 .אחרתבכל דרך 

 .תחשב כהפרה יסודית של החוזהתנאי מתנאי סעיף זה הפרת  .11.4

 

 אי הסכמה וחילוקי דעות .32

לקבלן, או הוצאות ו/תמורה החילוקי דעות בקשר לתשלום /או מוסכם בזאת שאי הסכמה ו

ו/או עיכוב בביצוע להפסקת מתן השירותים ו/או השהייתם  לא יהוו עילהכולן או חלקן, 

, באופן מעולה, בהתאם ללוחות הזמנים, הוראות ימשיך להעניק במלואםהשירותים, והקבלן 

 .החוזה והנחיות המועצה

 

 ושמירה על פרטיותסודיות  .33

(, מסמך, Know-How(, ידע )Informationהקבלן מתחייב לשמור בסוד כל מידע ) .11.1

נתון, תמונה, תרשים, אישור, היתר, דו"ח, תחשיב, פלט מחשב, תוכנית,  נתון, תכתובת,

חוזה, הסכם, חוות דעת, מספרי טלפונים ומספרי טלפון ניידים, כתובת למשלוח דואר, 

כתובת דוא"ל, קוד, סיסמא, יישומי מחשב ויישומי טלפונים ניידים, ספרות מקצועית, 

ו/או אודות תושביה ו/או  הוראות ומסמכים טכניים, נהלים, וכן כל מידע אודות המועצה

אשר יגיע לידי הקבלן או למי מטעמו בקשר הקשור בה, מקבלי השירות אצלה ו/או כל 
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"(, בין בכתב ובין בע"פ, בין אם באופן מידע סודי" –זה )להלן הליך למתן השירותים ב

ישיר ובין אם בעקיפין, בין אם נתקבל בקשר עם ו/או במהלך מתן השירותים או לאחר 

 מכן. 

אחרים, מידע, מסמך או חומר הקבלן לא יהיה רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין על ידי  .11.2

כלשהם שהגיעו לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור, 

 .מראש ובכתב, מאת גזבר המועצה

 

 קניין  .34

הקבלן מסכים ומצהיר במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי כל הזכויות בתוצרי השירותים,  .14.1

, מדידה, יצירה, תכנית, מוצר, תכנה, סקרגיליון נתונים לרבות נתון, אמדן, תחשיב, 

מידע, תהליך עבודה, נוסחה, מפרט, בדיקה, מתודולוגיה, מודל, ידע, פטנט, המצאה, 

סימני מסחר, סודות מקצועיים, מסחריים ואחרים ו/או כל קניין רוחני הקשור עם 

ו/או השירותים, בין אם רשומים ובין אם לא, לרבות תיקונים או שינויים בהם, שיבוצעו 

שיינתנו ו/או שיפותחו על ידי נותן השירותים או מי מטעמו, כתוצאה מביצוע השירותים, 

יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי והמלא של המועצה, ואין בהסכם זה כדי להעניק 

לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או 

 ר לשירותים ולתוצריהם.בעקיפין, בכל הקשו

המועצה רשאית להשתמש בתוצרים כאמור, בכל אופן שיעלה על דעתה, לרבות פרסום,  .14.2

 העברה, מכירה, מבלי שהקבלן יהא זכאי לתמורה ו/או לשיפוי בגין כך.

נותן השירותים מצהיר כי אין בשירותים ו/או בביצועם משום הפרת פטנט ו/או זכות  .14.1

יוצרים, לרבות זכות כלכלית או זכות מוסרית, וכי הוא רשאי ומעוניין להקנות למועצה 

 את כל הזכויות המוקנות כאמור בפרק זה. 

 

 ניגוד עניינים .35

העסקית והמקצועית, שלו אין ולא תהיה בפעילותו , בתקופת החוזהמצהיר כי הקבלן  .12.1

, להסכם זה או בקשריהם העסקייםהמועסק מטעמו בקשר  ו/או של עובדיו ו/או של מי

עבור  קשר של עבודה)אך מבלי למעט( לרבות  ,או חשש לניגוד עניינים כל ניגוד עניינים

עיסוקיו  לא קיים חשש לניגוד עניינים בין מטעמם וכי כל גורם הקשור לפרויקט או מי

 .חוזה זה יהפועלים מטעמו, כאמור לעיל, לבין השירותים נשוא האחרים שלו ו/או של מי

הקבלן ולפיכך על  מודגש בזאת, כי סוגיית ניגוד העניינים הינה מאושיות ההתקשרות .12.2

היועץ המשפטי של יידע את  ו,מי מטעמכל וו, שלוחיו , עובדיואהאחריות לכך שה

 .על כל חשש לאפשרות ניגוד ענייניםמיד ובכל שלב שהוא המועצה, בכתב, 

 שלא להשתמש במידע ו/או בידעבזאת מתחייבים  ומי מטעמכל וו, שלוחיו , עובדיהקבלן .12.1

מצב  עם גורמים אחרים, ולמנוע ו, בעבודתלמועצהתוך כדי מתן שירותים  ושהגיעו אלי

 .למועצה של אפשרות לניגוד עניינים כאמור לעיל, גם לאחר הפסקת מתן השירותים

לא להגיש לכל צד שלישי, כל  אתמתחייבים בז ומי מטעמכל ו ו, שלוחיו, עובדיהקבלן .12.4

לבצע לפי חוזה זה, הקבלן לשירותים שעל  שירות או מידע הנוגעים במישרין או בעקיפין
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פרט לשירותים  –מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה  בין שהשירות או המידע כאמור

 ., ועל פי חוזה זהההתקשרות במפורש מתוקף והחלים עלי

אינם מנועים מלעסוק במקצועם מעבר לשירותים הקבלן, עובדיו, שלוחיו וכל מי מטעמו,  .12.2

 .הניתנים לפי הסכם זה, ובלבד שהדבר לא יפגע במחויבויותיהם על פי הוראות הסכם זה

 בזאת שבמשך כל תקופת מתןהקבלן מתחייב בלי לגרוע מהאמור לעיל, מ .12.6

מי  לכך שלא ייווצר מצב של ניגוד אינטרסים שלו אולמועצה, ידאג  והשירותים על יד

 .גורם כלשהו עבורמי מטעמו ו/או הקבלן המתבצעות ע"י בגין פעולות מטעמו 

כל מי את , עובדיובקיום הוראות פרק זה ומתחייב להחתים את כל הקבלן מתחייב  .12.2

תצהיר והתחייבות  עלזה, הליך ו וכל מי שייתן לו שירות בגין ועבור שיועסק מטעמ

ההתחייבות  הפרתמובהר, למען הסר ספק, כי  בדבר היעדר ניגוד עניינים. כאמור

הקבלן עצמו של  האמורה באמצעות מי מהפועלים מטעמו תחשב גם כהפרת התחייבות

 כלפי המועצה.

כי לקבלן  וידוע, הפרת פרק זה תיחשב הפרה יסודית של ההסכם, על כל המשתמע מכך .12.2

 , ישיר ועקיף, ממוני ולא ממוני, למועצהרב הדבר יסב נזק

 ,על פי כל דין ו/או הסכםלמועצה מבלי לגרוע מהאמור ומכל זכות או סעד המוקנים  .12.9

 השיגרמו ל או נזקו/בגין כל הוצאה, הפסד, אובדן המועצה את הקבלן פצה יישפה ו/או 

 .כאמור לעיל וו/או מי מטעמהקבלן עקב הפרת המחייבות בפרק זה על ידי 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק זה ובנספח לאי קיום ניגוד העניינים, מתחייב הקבלן  .12.10

לפעול אך ורק בהתאם להוראות היועץ המשפטי של המועצה בכל דבר ועניין הקשור 

 תייגות או עוררין.בניגוד עניינים, ללא כל הס

 

 העברת זכויותאיסור  .36

לצד שלישי את , בכל דרך שהיא, למשכןאו הקבלן אינו רשאי להמחות, להעביר, לשעבד  .16.1

ולא יערוך הסכם כלשהו על פי הסכם זה, כולן או חלקן,  זכויותיו ו/או התחייבויותיו

אלא אם בדבר ביצוען של התחייבויותיו, כולם או חלקן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 

מפורש בין בכאמור, ת המועצה המועצה, מראש ובכתב. ניתנה הסכמניתנה לכך הסכמת 

יהא הקבלן רשאי לבצע את העבודות, כולן או חלקן, באמצעות קבלני ובין מכללא, 

משנה מטעמו, אולם לא יהיה בכך לשחרר אותו מחובותיו, מאחריותו ומהתחייבויותיו 

בגין כל פעולה ו/או מחדל ו/או רשלנות של קבלני משנה כאמור ו/או מי מטעמם על פי 

 הסכם זה ועל פי כל דין. 

לשעבד ו/או למשכן ו/או להמחות ו/או למכור זכויותיה ו/או חובותיה  תצה רשאיהמוע .16.2

לפי הסכם זה, על פי שיקול דעתה המלא, המוחלט והסופי, בכפוף לכך שבמקרה של 

המחאה או מכירה, הנמחה או הרוכש יקבלו על עצמם את מלוא ההתחייבויות המומחות 

כאמור, ימציא הקבלן, באופן מיידי, ו/או הנמכרות, לפי העניין. במקרה של העברה 

 ., ללא שתהיה לו כל דרישה כלפי המועצהערבויות חדשות, באותם תנאים לטובת הנעבר
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 מעביד-עובדיחסי שלילת  .37

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא קבלן עצמאי ואיננו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי  .12.1

כן, והוא לא יהיה זכאי לכל  עובד מעביד עם המועצה ואין לו, ולא יהיה בכוונתו לעשות

 . תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות הנובעים מקיומם של יחסי עובד מעביד

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את  .12.2

אמצעי את ההנחיה וההוראה לביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח עליהם, 

ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים  הכלים והציוד, תחבורה,ה

 לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים. 

מהווה משכורת  האינלקבלן  מתמשל המועצהש שהתמורה נקבע בזאת ומוצהר במפורש .12.1

מבוצעות על ידי נותן  ורותים. עבודות אליאלא תמורה עבור ש ולא שכר עבודה,

קבלן עצמאי בלתי תלוי ובאי היות היחסים בין  בהיותוועל ידי מי מטעמו, ותים השיר

יובהר כי  יחסים בין עובד למעביד., או מי מטעמוו/לבין נותן השירותים, עובדיו  המועצה

שירותי הקבלן, ניתנים על ידו כקבלן עצמאי וזאת מהיותו מבצע את עבודתו כבעל עסק 

ל הצדדים שלא יהיו שירותי הקבלן משולבים בעבודתה עצמאי והן מהכוונה המפורשת ש

של המועצה. לא ייווצרו יחסים של עובד ומעביד בין המועצה לבין הקבלן, והקבלן 

מצהיר כי אינו זכאי לכל תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות כלשהן המגיעות לעובד 

 ממעבידו על פי כל דין ו/או נוהג.

מנת לבצע כם לגבי העובדים שיועסקו על ידו על מתחייב לקיים בכל תקופת ההסהקבלן  .12.4

 בלעדית לעובדיו ובכלל זהבאופן מוחלט וה אחראי את השירותים לפי הסכם זה, ויהי

לביצוע כל התשלומים, המועצה והניכויים, שיש לבצעם לרבות שכר, משכורת, דמי 

פשה, דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, דמי חו

מחלה, תשלומים לקרן פנסיה ו/או לקופת גמל, פיצויי פיטורים וכל תשלום אחר החל על 

המעסיק בהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסכם אחר שהקבלן צד לו והוא בר 

 תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יוארכו. 

 יו הוראות כל חוק ולשלםמתחייב הקבלן לקיים כלפי עובדמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .12.2

: לרבות, לעובדיו את השכר והתנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל דין

; 1921 –; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1929 –חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 

 -; חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, התשנ"ג1926 –חוק דמי מחלה, התשל"ו 

; חוק דמי מחלה 1991 -; חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, התשנ"ד1991

; חוק 1921 - ; חוק חופשה שנתית, התשי"א1992 -)היעדרות בשל מחלת בן זוג(, התשנ"ח

 ; חוק 1996 -שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו ; חוק1924 –עבודת נשים, התשי"ד 

חיילים משוחררים  ; חוק1921 –החניכות, התשי"ג  ; חוק1921 –עבודת הנוער, התשי"ג 

פיצויי  ; חוק1922 –הגנת השכר, התשי"ח  ; חוק1949 –)החזרה לעבודה(, התש"ט 

חוק ; 1992 -הביטוח הלאומי )נוסח משולב( , התשנ"ה ; חוק1961 –פיטורין, התשכ"ג 

 חוק הודעה לעובד )תנאי2001; -הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א

חוק הגנה על עובדים ) חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות  2002; -התשס"ב ,עבודה(

חוק ; 1992-; החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח1992-, התשנ"ז)במינהל תקין או

 –שכר מינימום, התשמ"ז ; חוק 1992-תשנ"חהעם מוגבלויות,  שוויון זכויות לאנשים
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בתחום יחסי העבודה והוראות  לרבות כל חוק נוסף, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת 1922

החלים עליהם וכולל צווי  רשות מוסמכת בעניין, ולרבות מכוח הסכמים קיבוציים

תנאי העסקתם, ביטוח , הרחבה, ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם

 .לאומי, הפרשות סוציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות

, וזאת הקבלןבל כל פרט על תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי לק תהא זכאיתהמועצה  .12.6

 כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה לרבות תשלום שכר מינימום. 

מעיון ובדיקת המסמכים הנ"ל ומשיחותיה עם עובדי הקבלן,  ,למועצההיה ויוכח  .12.2

הדבר  בעקיפין, כי הקבלן הפר את זכויות עובדיו בניגוד לאמור לעיל, ייחשב במישרין או

זכות להפסקת ההתקשרות למועצה של הקבלן את החוזה, המקנה  להפרה מהותית

על פי חוזה למועצה המוקנים  לאלתר, וזאת בנוסף לכל סעד או תרופה אחרים או נוספים

 .מראש לתיקון ההפרה יום 30זה ועל פי כל דין, הכול לאחר מתן הודעה, בכתב, של 

ו שיפוי לנזק או לפיצויים או לכל תשלום אחר הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל תשלום א .12.2

המגיע לעובדיו או למי המועסק מטעמו ובכל הקשור והכרוך בביצוע הסכם זה במישרין 

 או בעקיפין ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה בגין תשלומים אלה כלפי המועצה.

 ויפצה אתהקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו, ליושרם האישי,  .12.9

או כל ו/ או הפרת אמוןו/או חבלה ו/ שייגרם לה כתוצאה מגניבהבגין כל נזק המועצה 

 .מחדל שנגרמו על ידי מי מהם אוו/מעשה 

על הקבלן להבהיר היטב לעובדיו ולכל מי מטעמו, כי חלה  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, .12.10

ו עקב ביצוע מתן עליהם חובת התנהגות הולמת ומכובדת. התנהלות מבזה במהלך ו/א

השירותים, כלפי אדם, בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית 

תהווה עילה  -או מוגבלות, תהווה עילה לבירור על ידי המועצה, ובמקרים חמורים 

 להפרת הסכם.

במתן השירותים מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות שיקבל מזמן לזמן מאת  .12.11

או למי מוצהר בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה  המועצה.

מעביד, ולכן לא -להדריך או להורות, כיוצרות יחסי עובדלאשר, לבקר, לפקח, מטעמה, 

תהיינה לקבלן ו/או לכל המועסקים על ידו זכויות של עובד מועצה או עובד המועסק על 

 על פי הסכם זה מכל סיבות שהן.ידי הממשלה, או הפסקת ביצוע העבודה 

 יהיה רשאי להורות לקבלן, בין בעל פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע מתן המפקח .12.12

 השירותים כל עובד מעובדיו, והקבלן יהיה חייב לסיים את עבודת העובד, וזאת מבלי

 תידרש לנמק את הוראתה ו/או לפצות את הקבלן בגין הוצאות, נזקים ו/או שהמועצה

 הפסדים שעלולים להיגרם לו עקב כך. היה והקבלן החליט עקב כך, על פיטורי העובד

 .מעבודתו בה, יהא זה על דעתו בלבד והוא מתחייב לעשות זאת על פי כל דין

למען הסר ספק, כל חיוב מחיובי המועצה בסעיף זה, לא יחול בכל צורה משתמעת, בין  .12.11

יהיה מנוע מלהעלות בעתיד, הוא ו/או מישהו במישרין ובין בעקיפין, על המועצה והקבלן 

מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או מחליפיו, כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו 

 מחיובי הקבלן על פי סעיף על המועצה.
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הקבלן מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו לבין  .12.14

 המועצה יחסי עובד ומעסיק.

 .במתן שירותים על פי חוזה זהמועצה עובדי מתחייב שלא להעסיק  הקבלן .12.12

הקבלן מצהיר בזה כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, הוא פועל כמעסיק עצמאי  .12.16

וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, 

לעובדיו ו/או על ידי עובדיו תוך  אוו/או יגרמו לו ו/פציעה, נכות, מוות, או הפסד שיקרו 

 כדי או עקב ביצוע או עקב אי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המועצה היא היה, על אף האמור לעיל,  .12.12

 אזיאו הפועל מטעמו בביצוע ההסכם, מעסיקתו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו, 

 בשל כך. הבגין כל הוצאה או נזק שייגרמו ל שפות מייד את המועצהמתחייב הקבלן ל

 

 תשלומי מיסים, אגרות היטלים .38

החובה, , הקנסות ותשלומי , האגרות, ההיטליםעל כל צד לשאת בתשלום המסיםמובהר כי 

ולשאת באופן , הסכם זה בהתאם להוראות הדין החל החתימה והכניסה לתוקף שלמהנובעים 

 .והחתימה על הסכם זה וביצועמו"מ, שייגרמו לו בקשר עם ה יוהוצאותכל בלעדי ב

 

 שונות .39

ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע , ותחשיבי גזבר המועצה, חשבונותיההמועצה, ספרי  .19.1

, ולתחשיבי מועדי הוצאתןול הוצאותהמועדיהם, לשיעור , ללתשלומים ששולמו לקבלן

 .ושיעורי הפיצויים המוסכמים

 לצורך הסכם זה הנן כמופיע במבוא להסכם.כתובות הצדדים  .19.2

תשלחנה בדואר רשום,  או ותימסרנה בידבלבד, בכתב  תהינההודעות לצורך הסכם זה  .19.1

או לכל כתובת  על פי מעני הצדדים הנקובים בכותרת הסכם זהלפי בחירת הצדדים, 

ר ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה כאמו ,אחרת עליה יודיע צד למשנהו בכתב כאמור

 כאילו נתקבלה על ידי נמענה כדלקמן: 

לכתובת הצד השני, בעת מסירתה; )ב( אם נשלחה בדואר רשום  -)א( אם נמסרה ביד 

 .כאמורבדואר כעבור ארבעה ימי עסקים מהמועד שנמסרה למשלוח  -כנגד אישור קבלה 

לכל תן שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינכל , ללא שיהוי, על למועצהיודיע הקבלן  .19.4

 אחד מהבאים, באותו המועד: גזבר המועצה; מהנדס המועצה; ולשכת ראש המועצה.

תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון מחוז מרכז בלבתי המשפט אך ורק מוסכם בזאת כי  .19.2

לרבות לעניין כריתתו, קיומו, , הסכם זהלבכל סכסוך ו/או מחלוקת בין הצדדים בקשר 

 .הפרתו ו/או ביטולו

 ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכים אלו הקשור ו/או הנובע מהליכיל עניין כ .19.6

, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על פי ההליך

 .חוקים אלה, אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר
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על  הסכם זהבחתימה על הסכם זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי  .19.2

תוקף , ואין כל ההסכמות בין הצדדים לממצה את כל כל נספחיו, צרופותיו והבהרותיו,

, בין בכתב שניתנו, סיכום או הבטחהנוהג, התחייבות, מצג, הצהרה, הצעה, מו"מ, לכל 

בין לפני ובין אחרי עקיפין, בין במפורש ובין במרומז, ובין אם בעל פה, במישרין או ב

 בנושאים הקשורים באמור בהסכם זה., חתימתו של חוזה זה

מפרט, , מחיריםנתון, תחשיב, אמדן, , כל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, בהתאם לכך .19.2

פה בין בכתב, שהוחלפו בין -הצעת מחיר או חילופי דברים מכל סוג שהוא, בין בעל

נציגיהם ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת יועציהם ו/או סוכניהם ו/או  אוהצדדים ו/

אינם מצורפים לחוזה זה, הנם בטלים ומבוטלים ולא יהא להם כל תוקף  חוזה זה, ואשר

 .הצדדים מחייב כלפי

כל מורשי החתימה בכתב בלבד ובחתימת יהיו כל שינוי או תיקון או ויתור להסכם זה  .19.9

שני כל מורשי החתימה מאו תיקון שלא בכתב וללא חתימת  שני הצדדים. שינוישל 

 לא ייחשב כמחייב. -הצדדים 

הסכמת אחד הצדדים לסטייה מתנאי ההסכם, לא תשמש תקדים, ואין ללמוד ממנה  .19.10

 .גזירה שווה למקרים אחרים

מסוים או במקרים במקרה )או מאי נקיטת פעולה( מנקיטת פעולה המועצה של הימנעות  .19.11

יחשב הדבר כויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי הסכם לא מסוימים, 

זה או על פי כל דין, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן, ולא ישמשו 

 .תוכל להשתמש בזכויותיה בכל עת והמועצהמניעה לכל תביעה, 

ול ליצור או או מחדל העלו/ימנעו מכל מעשה  וא וכל מי מטעמומתחייב כי ההקבלן  .19.12

שונים באופן כלשהו מאלה המוגדרים נו לבין המועצה לגרום את הרושם, כי היחסים בי

בהסכם זה. מוסכם כי אם בית משפט ו/או גורם מוסמך כלשהו יחליט, למרות כוונת 

, הו/או מי מטעמהמועצה , הנו עובד של וו/או כל מי מטעמ הקבלןהצדדים המפורשת, כי 

עקב כך, שתגרם לה בכל הוצאה את המועצה ואת כל מי מטעמה הקבלן שפה יאזי 

 ר טרחה.לרבות הוצאות משפטיות ושכ

כי לצורעצמאי ובלתי תלוי, נפרד, , ייעוץ משפטי מתאיםהצדדים מצהירים כי הם קיבלו  .19.11

  והחתימה על הסכם זה. זה הליך

כדין  הוספת החתימה והחותמת של מורשי החתימהלאחר רק הסכם זה ייכנס לתוקף,  .19.14

 מטעם המועצה, לחתימותיהם של כל מורשי החתימה של הקבלן.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

 חותמת(בויד חתימת ב)
 

 חתימת הקבלן:       חתימת המועצה:

 )באמצעות מורשי החתימה מטעמו:           :מורשי החתימהבאמצעות )

 ה"ה ____________, ת.ז. _____________         _____________ה"ה _____________, ת.ז. 

 ה"ה ____________, ת.ז. _____________(         ה"ה _____________, ת.ז. _____________

____________________________________                                                                                       ____________________________________ 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 

 1976-, התשל"ו לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 "(המועצה" –המועצה המקומית כפר ברא )להלן 

 א.ג.נ., 

אני הח"מ _____________ , ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: האמת

( המבקש "המציע"נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן: אני  .1

 .המציע בשם זה תצהיר לתת/ת מוסמך המועצה, ואנילהתקשר עם 

סקאות גופים ציבוריים, בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק ע .2

(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  1926-התשל"ו

 משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין 1922-שכר מינימום התשמ"זאו לפי חוק  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"אוהבטחת 

-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

שב תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: הוזמן על ידי תו - "מומחה חוץמשמעותו של המונח "

ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל 

בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית; הוא שוהה בישראל כדין; בכל תקופת 

שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית; בעד עיסוקו בתחום מומחיותו 

ופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נ

 .כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. .1

 (במשבצת המתאימה Xסמן ) .4

  המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות

 .)להלן: "מועד להגשה"( מטעם המציע

  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף כמו כן אני מצהיר, כי  .2

)להלן: "חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על  1992

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע, הרי שהנני  9המציע. לחילופין, ככל שהוראות סעיף 

 :ורט להלןמצהיר כי הוא מקיים אותן, בין היתר כמפ

עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100אם המציע מעסיק  .א

לחוק  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 

 ;לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

ל משרד העבודה הרווחה והשירותים אם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי ש .ב

החברתיים כאמור לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המציע 

לחוק  9מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; 

פי סעיף זה למנהל הכללי של משרד המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר ל .ג

ימים ממועד ההתקשרות, ככל  10העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .שתהיה

 

המציע לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים  .6

כוח אדם, קבלן זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן 

משנה או כל גורם אחר יתקשר. ידוע למציע , כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות 

במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי הסכם ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של 

 .הסכם ההתקשרות מצד המציע

 זו איננה נכונה.ידוע לי כי הרשות רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה  .2

 

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה

 

 ה וחותמתחתימ  תאריך

 

 הדין עורך אישור

אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר/ת בזה כי ביום 

______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר/גב׳

שהינו מורשה חתימה של / המוכר לי אישית, _________________, ת.ז. מס' ___________________ 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו המציע

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 __, עו"ד________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 

 תצהיר מציע ובעל שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 "(המועצה" –המועצה המקומית כפר ברא )להלן 

 א.ג.נ., 

 

.ז. _____________, ת.ז. __________, ___________ ת_____________  ,"מהח אנו

 צפויים נהיה וכי האמת את לומר עלינו כי שהוזהרנו לאחר__________ת.ז. __________, 

 :כדלקמן בזאת מצהירים, כן נעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

 בעלי השליטה במציע ומוסמכים לחתום מטעם המציע על מסמך זה.  אנו .1

מצהירים כי המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות העובדים לפי דיני העבודה,  אנו .2

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים, ככל שחלים עלי המציע כמעסיק, לצורך 

ומתחייבים בזאת לקיים ולשמור על התחייבותנו זו גם הסכם זה,  יאספקת השירותים נשוא

 . לכל אורך תקופת החוזה

  

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי הז

 היום ____/___/___.

 

 ________________    ________________    ________________ 

 בעל שליטה    בעל שליטה      בעל שליטה   

 

 

 הדין עורך אישור

אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר/ת בזה כי ביום 

______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר/גב׳

שהינו מורשה / המוכר לי אישית, _________________, ת.ז. מס' ___________________ 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 __, עו"ד________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 

 ניגוד ענייניםהיעדר בדבר תצהיר 

 

 ______________תאריך: 

 לכבוד

 "(המועצה" –המועצה המקומית כפר ברא )להלן 

 

 ניגוד ענייניםתצהיר בדבר היעדר הנדון: 

 

____ מרחוב _________________ __________ת.ז. _ __________________הח"מ  יאנ

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים , עיר ____________

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

מס' ח.פ./שותפות , _______החתימה של ______________אני מורשה  .1

( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה "הקבלןאו " "המציע" –להלן )__________ ___

 חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

 ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע.כדין אני מורשה ומוסמך  .2

 . להתקשרות עם המועצה ולמתן שירותים עבורההנני עושה תצהירי זה כתנאי  .1

ו/או  מתחייב ומצהיר כי אין הוא יודע על מניעה חוקית ו/או חוזיתקרא, מבין, המציע  .4

הפריע למתן עכב ו/או למנוע ו/או ל, שיש בה כדי לכלכלית ו/או אופרטיבית כלשהי

קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל  נוהשירותים על פי הסכם זה, וכי המציע אי

ביחס או מראית עין לניגוד עניינים,  עניין אחר שיש בו ניגוד עניינים, חשש לניגוד עניינים

" או ההמועצ" –כפר ברא )להלן הסכם עם המועצה המקומית היה וייחתם להתחייבויותיו 

 ."(המזמין"

המציע מתחייב ומצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה במציע ו/או לבן משפחתו  .2

)לרבות בני משפחתה מדרגה ראשונה( של בעל השליטה במציע, ו/או לתאגידים הקשורים 

עם המציע, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים 

 ציע לספק לה.והשירותים שעל המעם המועצה 

חברות בנות, חברות בעלות אחזקה בחברה המציעה, או   – "תאגידים קשוריםלעניין זה "

חברות בהן קיימת אחזקה לחברת האם של החברה 

 המציעה.

קרוב משפחה שהוא חבר מליאת המועצה ו/או פקיד  אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו, .6

 במועצה ו/או עובד המועצה.

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. –" משפחהקרוב " לעניין זה

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה  –" חבר מועצה"

 בו.

המציע מתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם המועצה מלקחת חלק ו/או להיות  .2

ניגוד עניינים מעורב בכל עסקה, שירות ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של 

 או חשש לניגוד עניינים ביחס להסכם עם המועצה.
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 

ידוע למציע כי עליו לדווח מראש, בכתב, למועצה, על כל בלי לגרוע מכלליות האמור, מ .2

כוונה שלו ו/או של כל מי מטעמו, להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול אך ורק 

המועצה רשאית ין. מובן ומוסכם עלי כי בהתאם להוראות היועץ המשפטי של המועצה בעני

לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני 

 מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלה בהקשר זה.

המציע מתחייב ומצהיר, כי היה ובתקופת ההתקשרות עם המועצה, יובא לידיעתו ניגוד  .9

מיידי ווצר חשד לניגוד עניינים שכזה, יודיע עליו בכתב, באופן עניינים כאמור, או אם יי

, והוא יתנהל באופן גלוי, פתוח וכנה, יסייע למועצה ויעביר ליועץ המשפטי של המועצה

 למועצה כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעה האם קיים ניגוד עניינים אצלו.

בין המועצה לבין המציע, המציע מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם  .10

, ולהמנע של המועצה בנושאוהוראה כל החלטה , בכל עת, מתחייב ומצהיר לקבל על עצמו

של המועצה הנו שיקול דעתה  מכל ערעור ו/או השגה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי המועצה.

 .בלעדי, מלא ומוחלט, ובכלל זה החלטה על הפסקת ההתקשרותסופי, 

המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו  כי למציעידוע  .11

 איננה נכונה.

 

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה

 

 ה וחותמתחתימ  תאריך

 

 

 אישור

אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר/ת בזה כי ביום 

ברח׳ _______________________, מר/גב׳______________ הופיע/ה בפני במשרדי 

שהינו מורשה / המוכר לי אישית, _________________, ת.ז. מס' ___________________ 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 בפני על התצהיר דלעיל.וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה 

 

 __, עו"ד________________           ________________ 

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 אחריות וביטוח

 

המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם : מ.מ. כפר ברא ו/או 

רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך 

 ו/או יועציהם ו/או עובדיהם

היועץ יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה  .1

שיגרמו לכל גורם שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב 

ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו  לפצות ללא דיחוי את המזמינה בגין כל נזק

למזמינה ו/או לצד שלישי עקב כך. היועץ יוציא על חשבונות פוליסת ביטוח להבטחת 

 אחריותו האמורה.

היועץ פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן  .2

 או נזק כאמור לעיל.

לעיל, ישפה היועץ את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום מבלי לגרוע מכלליות האמור  .1

שתידרש המזמינה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או 

מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן ישיר -מחדלי היועץ  ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד

 או עקיף ממתן השירות.

כום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל המזמינה רשאית לנכות כל ס .4

סכם שיגיע ליועץ ממנה, וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, 

 .יה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהובכל מקרה בו המזמינה תהא צפו

ופת חלותו של להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך היועץ ויחזיק בידיו במשך כל תק .2

הסכם זה לכל הפחות את הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם 

 לנקוב בהסכם זה, והוא יישא בעלותם וכן  ישלם השתתפויות עצמיות במקרה נזק.

ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים  2היועץ ימציא למזמינה תוך  .6

המזמינה כשהוא חתום על ידי מבטחיו ואינו מסויג התואם את לשביעות רצונה של 

התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה. היועץ יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, 

 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו. 14לכל הפחות 

 

היועץ מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד, 

יתאיין הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת 

 עבודה מידית.

 

אם תבקש זאת המזמינה יהיה היועץ חייב להמציא למזמינה, לפי דרישתה הראשונה, גם את  .2

 יטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.פוליסת הב
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היועץ מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל  .2

תהיה בתקופה המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל 

 מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה ליועץ. הסכומים הנ"ל במקום היועץ ולנכותם

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  .9

למזמינה כנגד היועץ על פי ההסכם ועל פי כל דין, או להגביל את אחריותו  ואין בהם כדי 

 לשחרר את היועץ מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 

ין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי היועץ כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה בהקשר זה מובהר כי א

 כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

בכל פעם שמבטחו של היועץ יודיע המזמינה כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מצומצם או  .10

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.משונה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף 

לעיל, מתחייב היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני 

 ל הביטוח כאמור.מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטו

בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב היועץ להמציא מזמינה  .11

( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם ארבעה עשר) 14בתוך 

הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי 

כמו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי היועץ", החלטתו 

כן מתחייב היועץ לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמינה, כדי להתאימן 

 להוראות הסכם זה.

למען הסר היועץ מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן  .12

הינם דרישה מינימאלית המוטלת על האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי היועץ, 

ועל היועץ לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי  היועץ,

מאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה הביטוח בהתאם. היועץ מצהיר ו

ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים 

 כאמור.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי  .11

עובדיו ומנהליו ו/או מי מהבאים מטעמו לא מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי היועץ ו/או 

 יפגעו בזכויות המזמינה, על פי ביטוחים אלו.

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, היועץ יהיה אחראי לשפות את המזמינה  באופן  .14

מלא, בגין כל נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או 

תנאי איזו מהפוליסות על ידי היועץ ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים אי קיום תנאי מ

 על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו.

המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו  .12

יקורת של המזמינה ביחס על ידי היועץ כאמור לעיל. היועץ מצהיר ומתחייב כי זכות הב

לאישורי הביטוח, אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמינה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה 

ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי 
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 היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה ועל פי

 הוראות כל דין.

היועץ מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי היועץ,  .16

וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות 

הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות 

ות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הנכלל

 הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

לא ביצע ו/או לא קיים היועץ את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם,  .12

לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך תהיה המזמינה רשאית אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיה 

את הביטוחים כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח 

על חשבונו של היועץ. כל סכום המזמינה שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר מיד 

מבלי . לחלופין ו20%למזמינה על פי דרישתה הראשונה בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של 

לפגוע בזכויות המזמינה על פי הוראות סעיף זה, המזמינה תהיה רשאית לנכות סכומים אלו 

מכל סכום שיגיע ממנה ליועץ בכל זמן שהוא, וכן תהיה המזמינה רשאית לגבותם מהיועץ בכל 

 דרך אחרת.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב  .12

יועץ למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי ה

וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 

האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושלוחיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו 

 ל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.בכל עת ובמשך כ

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר  .19

אחריותו הבלעדית של היועץ לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על 

 פי הדין.

 ופרויקט זה בלבד,תופקנה על ידו עבור פרויקט זה, היועץ מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח ש .20

 יכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסות הנדרשות ע"פ חוזה זה

 

 שירותי ראיית חשבון עבור המועצה המקומית כפר בראמהות העבודות :  

 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

 

    ביטוח אחריות מקצועית : .1

 

ש"ח למקרה   200,000 -ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך של   

ולתקופת ביטוח שנתית המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח ו/או הבאים מטעמו 

 בגין עיסוקו כמפורט מעלה ,בגין נזק כספי טהור, פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא

 לרבות המזמינה והנובעת מרשלנות מקצועית.או כל גוף או ישות משפטית שהיא, 
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 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

שם המבוטח יכלול כ"מבוטחים נוספים" את שמו של המזמין ו/או חברות  .1.1

ו/או  שלובות ו/או חברות בנות בכל דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו/או מנהליהן

 בגין מעשי ומחדלי המבוטח והבאים מטעמו.  נבחריהים

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת היועץ כנגד  .1.2

 המזמין בגין ההתקשרות נשואת אישור זה.

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה  .1.1

 אחרת המבטחת את המזמין כנגד אותה חבות.

ץ, וגם או כל מי שבא הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של היוע .1.4

מטעמו, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכותו של המזמין להיפרע או 

ובלבד שנעשו בתום לב, בתנאי הפוליסה או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו 

 בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיה .

ומה יום, לאחר סי 120הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  .1.2

אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה 

פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י 

 היועץ.

יום בגין ביטול הפוליסה או  60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  .1.6

 שינוי לרעה בתנאיה.

 

 

   ביטוח צד שלישי: .2

 

 מ פחות לא"ח   )אך ש  2,000,000. - של האחריות גבול. הציבור כלפי חוקית אחריות ביטוח

 .טוחיהב ולתקופתלאירוע   ( ₪ 2,000,000.-

 

 :הבאות ההוראות חלות זה פרק על

 

 לצורך ייחשבו ועובדיה נבחריה, מכוחה הבאים כל, המזמין כי בפוליסה במפורש יצוין .2.1

 .שלישי כצד זו פוליסה

נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'  כל .2.2

 .עובדו כלפי חבות שאינה הניזוק כלפי המבוטח של חבות יש כי ובתנאי

 לא,מבטח  האמור אף על. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 1.12 בסעיף .2.3

 מקרה לקרות חלקי בשיעור תרמה רבתי רשלנות כאשר ביטוח מקרה או נזק יחריג

 ". הבטוח

 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין. .2.4

 המזמיןהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.2

 .זה אישור נשואת ההתקשרות בגיןכלפי מי שגרם לנזק בזדון,  ולמעט
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 

  :מעבידים חבות ביטוח .1

 

 בביצוע המועסקים ועובדיהם המשנה קבלני כלפי, העובדים כל עבור מעבידים חבות ביטוח

(  ₪ 20,000,000.- מ פחות לא"ח    )אך ש 20,000,000.-  של שלא אחריות בגבולות, העבודות

 .הביטוח ולתקופת אחד לאירוע

 

 :הבאות ההוראות חלות זה פרק על

 

 .כחוק נוער העסקת עם בקשר מגבלה כל תחול לא .1.1

 

למעשי ו/או מחדלי היועץ  ובגין אחריות ףתורחב לכסות את  המזמין כמבוטח נוס הפוליסה 1.2

 ו/או הבאים מטעמו .

 

 לא,מבטח  האמור אף על. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 1.11 בסעיף .1.1.

 מקרה לקרות חלקי בשיעור תרמה רבתי רשלנות כאשר ביטוח מקרה או נזק יחריג

 ". הבטוח

 

 לנזק שגרם מי כלפי ולמעט המזמין. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 1.4

 . בזדון

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:. 4

 

כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י היועץ אצל מבטח אחד בלבד  .4.1

 )הח"מ(.

 

הביטוחים שערך היועץ בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם הכיסוי בכל  4.2

את המזמין, עובדיו, כל הבאים מטעמו, קבלנים וקבלני משנה של היועץ בכל דרגה שהיא 

בגין אחריותם השילוחית והשיורית למעשי או מחדלי היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או 

 מטעמו.

 

החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת   4.1

לקבלת הודעה מהיועץ וגם או המזמין. הודיע המזמין על הבקשה להארכה, תחויב 

  הוא בגין הפרמיות המזמין, אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה.

את האריך שלא ל ועל כוונתבעקבות בקשה כנאמר לעיל  למזמין  הודיע המבטח 

לתוקף ,  יום לפני כניסת הביטול)שלושים(  10הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

יום , ללא שינוי בתנאים  60תהייה למזמין אופציה חד צדדית לדרוש הארכה של עד 

 . ובתעריפים, כנגד התחייבות המזמין לתשלום הפרמיה היחסית הנדרשת לתקופה זו
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 

ורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או הביטוחים שערך היועץ כוללים תנאי מפ 4.4

למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו  אם כן שלח המבטחלצמצם היקפם, אלא 

 )שישים( יום מראש. 60לעשות כן, לפחות 

 

בכל הביטוחים שערך היועץ בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  4.2

המפקיעים או המגבילים את  –למעט תביעות המוגשות נגד היועץ לבדו  –בפוליסה 

הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים 

רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג 

הוצאת דיבה ולשון הרע, הפרת  ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק,

 זכויות יוצרים, וכן אבדן מסמכים ומידע אך לא מסמכים כספיים.

 

כל הביטוחים שערך היועץ בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  4.6

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

אליו , או הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירותים למזמין ולמעט שלמזמין זיקה 

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

כל הביטוחים שערך היועץ בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  4.2

המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה 

למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין, גזבר המזמין או האחראי על הביטוח היה ידוע 

 כמזמין.

 

כל הוראה בביטוחים שערך היועץ בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה  4.2

ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא 

חים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין תופעל כלפי המזמין. כל הביטו

"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי  והינ

מבטחי המזמין האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות תנאיו, מבלי ש

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 

היועץ התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן  4.9

 השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה.

 

 חובות "המבוטח" ע"פ תנאי וסייגי הפוליסות תחולנה על היועץ בלבד. 4.10
 

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק  4.11

 כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח או מקרה ביטוח
 

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם  

להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה 

 ונספחיו

 חתימת + חותמת היועץ  שם היועץ  תאריך


